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La 1 noiembrie 2005 în sala Muzeului Judeţean

Gorj  Alexandru Ştefulescu a avut loc simpozionul
omagial al împlinirii a 600 ani de la apariţia celei mai
vechi cărţi din ţara noastră: tetraevangheliarul
sfântului Nicodim de la Tismana ( 1404- 1405).

 Cartea nu are menţionate ziua şi luna de apariţie,
de aceea potrivit normelor cronologice
stabilirea anului se face scăzând 5508
sau 5509 ani de la anul scrierii
6913.

Iniţiativa şi pla-
nificarea acestei
manifestări culturale
a aparţinut autorului
acestor rânduri, ca
reprezentant al
Asociaţiei slaviştilor
din România, cu
sprijinul Muzeului
Judeţean Gorj şi al pr.
prof. Matei Popescu ,
inspector de religie, din
partea ISJ Gorj, care a inclus
această acţiune în planul activităţilor
metodico-ştiinţifice ale disciplinei religie din anul şcolar
2005/2006.

Cuvântul de deschidere a fost ţinut de d-nul dr. Vasile
Marinoiu, directorul muzeului, care a prezentat
personalitatea lui Nicodim în decursul istoriei şi
preocuparea este de a înfinţa aşezăminte monahale la Vodiţa
şi Tismana. A urmat apoi susţinerea referatelor:

1.Nicodim de la Tismana – originea şi venirea lui în
Ţara Românească  (prof. Marinela Mihăilă)

2.Nicodim de la Tismana şi oamenii de cultură Prof. Cosmin VILĂU

contemporani: Eftimie de Târnava şi Isaia de la
Hilandor ( prof. George Cojocaru)

3. Tetraevangheliarul lui Nicodim – întâia
scriere a literaturii slavo-române (prof. Cosmin
Vilău)

După o scurtă pauză de cafea, au urmat
dezbaterile pe marginea temelor relatate,

Evocându-se personalitatea
sfântului Nicodim în istoria

culturii româneşti
bisericeşti. S-a luat în

calcul organizarea
unor manifestări
cultural- ştiinţifice
între profesorii de
religie gorjeni, cu
schimb de infor-
maţii şi experienţă,
prin vizitarea

monumentelor istorice
bisericeşti – toate acestea

având  un rol important
pentru cultura gorjeană.

Lucrarea ieromonahului
Nicodim este o expresie a activităţii cultural –artistice

din evul mediu românesc. De aceea în cadrul acestei acţiuni
culturale s-a organizat o expoziţie de icoane, realizate de
Lidia Clariosa Nicolae, studentă la Universitatea
“Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, cu imagini specifice
artei ortodoxe bizantine.

Actul de la 1 noiembrie 2005 este o expresie a valorilor
cultural- spirituale din trecutul românesc executate de
oameni ce au trăit pe pământ gorjean.

1. Comisarul de expoziţii de pe lângă Consiliul Europei, SERGE FAUCHEREAU
(n. 1939), de numele căruia se leagă marile expoziţii de la Centrul
Pompidou din Paris (- Paris-Berlin, Paris-Moscova, Paris-New York) este,
deopotrivă, un profund cunoscător al sculpturii şi mişcărilor de
avangardă din secolul al XX-lea. Străbătând mapamondul din Asia până
în cele două Americi, criticul de artă nu numai că a cules o informaţie
vastă şi complexă despre anumite mişcări culturale şi artişti, dar a cercetat
în profunzime contribuţia unor personalităţi de seamă la impunerea şi
consacrarea artei moderne, scriind numeroase cărţi în franceză şi
engleză.1

Nici poezia nu l-a ocolit pe Serge Fauchereau („prolific authod”), dacă
ne gândim la penetranta „Introducere în poezia americană modernă”, ba
chiar la acea „Rhapsodie” (plină de notaţii cotidiene şi reprezentări
mitologice, istorice şi spirituale obsesive), apărută în 1983 – „Fiction
compl te” (Seghers – Paris). Aşadar, un literat plurivalent şi un comentator
de artă modernă, care, raportându-se la diferite culturi de pe mapamond, nu pierde
din vedere modelul cultural-spiritual european.

În 1995 îi apare la Cercle d’Art volumul „Sur les pas de Brancusi”, tradusă apoi în
româneşte de Şerban Velescu: „Per urmele lui Brâncuşi” (Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 1999) şi apărută cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie
şi Inovare. Cartea se deschide cu un „Cuvânt introductiv”  semnat de acad. Eugen
Simion, în care este prezentată amical personalitatea autorului, considerat drept „un

Interferenţe Blaga – Brâncuşi în viziunea lui Serge Fauchereau
reputat eseist literar şi critic de artă (…), un spirit viu şi, pot să spun, acum după ce am citit multe

din studiile lui, un spirit profund.”
Dând dovadă de o „gândire sănătoasă şi productivă”, Serge Fauchereau („poet

and art critic”) este un agent (comisar) cultural, militând pentru o Europă culturală
unită. De aici spiritul său viu, mobil, iscoditor, interesat să înţeleagă fenomene
culturale cât mai diverse, în ideea de a crea punţi de legătură între popoare şi culturi,
pe considerentul că în configurarea Europei de mâine un mare rol îl are
„ecumenismul” cultural, menit a-l face pe omul modern să-şi regăsească identitatea
într-o unitate a diversităţii culturale.

Cunoscut la noi, mai întâi, prin deceniile 7 şi 8, în calitate de critic literar, fie prin
sinteza interpretativă Lecturi din poezia americană (1968) ori prin monografiile
Théophile Gautier (1972), Expresionism, Dada, Suprarealism şi alte isme (2 vol., 1976),
Serge Fauchereau a publicat incitante şi apreciate eseuri în prestigioase periodice
franceze („Les Lettres Nouvelles”, „Critique”, „La Quinzaine littéraire”…). A manifestat
un constant interes faţă de avangarda românească, studiind pe baza unor dicţionare

şi gramatici limba română pentru a înţelege poemele româneşti ale lui Tristan Tzara, pe care le-a
şi tradus (în colaborare cu criticul sibian Mircea Tomuş), ca şi multe din poeziile lui Lucian Blaga.

De fapt, în interviul acordat criticului Ion Pop2 mărturiseşte că s-a apropiat de cultura şi
literatura românească incitat atât de Tristan Tzara (considerat „un mare reformator al limbajului
şi structurii poetice” prin „destructurarea” sensului şi limbajului), cât mai ales de spiritul novator
brâncuşian: „Mi-am spus că o ţară ce dă naştere unui sculptor care reia toată sculptura de după
Rodin, pentru a deveni cel mai important sculptor al secolului XX, are în mod obligatoriu ceva în
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(stabilit la Paris), cuvântul stare exprimă mai
pregnant specificul metafizicii noastre decât
cuvântul întru, cel atât de mediatizat de Mircea
Vulcănescu şi apoi de Constantin Noica.

Stând pe gânduri şi stând de vorbă, românul se
contopeşte în profunzimile sufletului său cu starea
dintâi a lumii, stare pre-ontologică duală, în care
Nefiinţa şi Fiinţa „se-ngână şi-şi răspund” în
absolut.

Toate lucrurile au o Fire şi toate vietăţile o
Fiinţă – existenţe atemporale, stări pe loc ale
Nefiinţei (Sinea lucrurilor fără conştiinţă, Firea
ca Fire, Firescul-pur-şi-simplu) şi Fiinţei (Firescul-
în-Fire, A fi în Fire).

Postulând ca tot românul s-a născut poet
(metafizica noastră fiind de sorginte lirică),
decurge că în viziunea autohtonă starea pe loc a
Nefiinţei nu poate fi nimicul/vidul absolut ori
gândirea pură nemanifestată, ci un haos „de stele
şi sori”, dar mai degrabă un paradis terestru cu o
natură în floare; iar starea pe loc a Fiinţei o
„tinereţe fără bătrâneţe şi o viaţă fără de moarte”.

Ursit pentru a şti, omul reprezintă atât o cădere
din Firescul-pur-şi-simplu (o individualizare), cât
şi un centru iradiant al propriei sale conştiinţe,
care ia în posesie plaiul, adică partea de spaţiu
(Fire) luminată de gândirea sa individuală. Plaiul,
ca spaţiu în-fiinţat, reprezintă o stare pre-
ontologică, o deschidere metafizică pentru cele ce
sunt şi vor fi în existentă.

Astfel începe ontologia, căderea Fiinţei din
veşnicie în timp, vremuirea şi moartea. Plaiul, cerc
pur de lumină divină, trebuie sfinţit şi de propria

SERGE FAUCHEREAU
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În vara anului 1921, venit în România de la Paris, Brâncuşi poposeşte la Hobiţa, dăruind noii biserici
din piatră obiecte de cult, între care cea mai valoroasă piesă o constituie un chinov/tabernacul
de argint meşteşugit lucrat, reprezentând în miniatură sfânta biserică a lui Iisus Hristos, pe
talpa căreia se află incizată prin turnare semnătura „C. Brânsuşi” (pierdut pentru o vreme,
tabernaculul de argint cu turle şi uşi sculptate, a fost readus, după o
curioasă „odisee” occidentală, şi depus la locul menit, pe masa sfântului
altar).1

Prin scrisoarea din 20 decembrie 1921, peştişeneanul Gigi
Diaconescu (preşedintele comitetului de iniţiativă pentru un
monument al eroilor căzuţi în primul război mondial) îi transmite
maestrului de la Paris „mulţumire sufletească din partea locuitorilor
pentru darul dăruit Sfintei Biserici din cătun (…), gata cu totul” şi care
îşi aştepta sfinţirea „de Prea Sfinţitul Episcop Bartolomeu”.2

Să amintim că în septembrie 1919 moare iubita lui Mamă, Maria
Brâncuşi, care, ca şi moldoveanca Smaranda Creangă, ţinuse atât de
mult să-şi vadă copilul preot.3 Crescut în orizontul spiritualităţii
creştine, într-o tradiţie etno-folclorică engramată puternic pe un
creştinism „sophianic” (L. Blaga) şi „cosmic” (M. Eliade), tânărul
Brâncuşi nu era altul decât nepotul iscusitului cioplitor în lemn
Constantin, care ridicase bisericuţa de bârne din Hobiţa cu hramul „Sf.
Dumitru”, în vecinătatea căreia îşi dorm somnul de veci părinţii şi
neamurile (să menţionăm că numele cioplitorului se află în fruntea
celor trecuţi în proscomidarul din altar).

Tânărul,  conducându-se în viaţă după sănătoasele precepte ale unui
cod etic specific moşnenilor hobiţeni, dar şi după pravila de la Craiova
(de care făcea vorbire cu vocaţie de eseist Petre Pandrea), va sculpta el
însuşi crucifixe, după cum ne spune Peter Neagoe în romanul său
Sfântul din Montparnasse, ba chiar tradiţia călugărească îi atribuie şi
un sfeşnic din lemn, păstrat la Mănăstirea Polovragi, reprezentând o scară în module sferice
suitoare la cer, aidoma „mărgelelor” (sau „mătaniilor” pe aţă), , ce compun expressis verbis
silueta zveltă a Coloanei fără sfârşit (ca o „rugăciune continuă, neîntreruptă, aşa cum urmează
să fie întreaga noastră existenţă în efortul de înălţare”). E vorba de „Firul suitor duhovnicesc”
pe care cercetătorul dr. Nina Stănculescu îl întrevedea în sculptura lui C. Brâncuşi.4

Mărturisindu-se el însuşi ortodox prin actul de danie din 1921, Brâncuşi se dovedea,
încă o dată, un „sublim” meşteşugar, un iscusit orfevru (fie şi în calitate de comanditar),
având în suflet duhul rugăciunii şi pilda Mântuitorului. El afirmase cândva că i-a văzut de
atâtea ori pe tatăl şi pe bunic „rugându-se înainte de a ciopli lemnul cu barda pentru a face din
el cruci, pentru a-l scrijeli cu dalta ca să dea la iveală pe blană un trup răstignit ori aripi de

înger.”
„Templele şi bisericile au rămas – constata artistul

într-o cugetare – lăcaşuri ale meditaţiei”, aşa cum
„rugăciunea bătrânilor noştri olteni era o formă de
meditaţie”, precum vor deveni statuile lui, după
propria-i mărturisire, „prilej de meditaţie”.

O impresie de tulburare lăuntrică, de înaltă
rezonanţă, cu o realitate mai profundă, imanentă şi
transcendentă, o trăieşte sculptorul vizitând Catedrala
din Chartres în compania amicei sale Elaine Feyre.5

Copilul – crescut în dangătele de clopot revărsate
de la Mănăstirea Tismana până departe peste zăvoiul
cu arini al Bistriţei ori dealurile Brădicenilor – s-a
format „într-o ambianţă de spiritualitate creştin
ortodoxă nu numai datorită Tismanei, ci şi pentru că
toată viaţa ţăranului român se orânduia atunci în
aceste coordonate”.6

Viaţa de mănăstire pe care cu siguranţă că a
cunoscut-o, de vreme ce comuna sa natală făcea parte

din „plasa Tismana”, dar mai ales tâlcul înălţător şi jertfelnic al liturghiilor l-au determinat
pe artist să ţină aproape de Biserica Neamului, în itineranta şi zbuciumata sa biografie.

La Craiova, ca mic slujbaş şi apoi ca elev al Şcolii de Meserii (1894-98), cânta în strana
bisericii „Madona Dudu” şi trăgea clopotele.7 Va fi sprijinit pecuniar de Epitropia
aşezământului cu o bursă de studiu. Urmând, apoi, Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti
(1898-1902), a frecventat Biserica Mavrogheni şi a activat în corala „Carmen”, sub îndrumarea
lui Dimitrie G. Kiriac, ca „angajat permanent al corului”8

Chemarea bisericii a simţit-o, timp de peste o jumătate de secol, şi la Paris, în zgomotoasa
metropolă în care îşi dădeau întâlnire toate curentele, ideile şi manifestările artei moderne.
Devenit paracliser şi cântăreţ la Capela Română din Jean-de-Beauvais, alături de preotul-
paroh Chesarie Ştefanu, Brâncuşi participă la slujbe şi îndeplineşte, ca un
epitrop conştiincios, unele îndatoriri legate de bunul mers al bisericii. Iată
câteva însemnări privind practica liturgică, descoperite printre hârtiile sale:
„După ce dau cădelniţa, trag perdeaua”; „Când părintele citeşte în faţa
altarului, aprind lumânarea la sfinţi”; „După ce trag clopotele, aprind
lumânările”.9 Din această perioadă se păstrează o fotografie înfăţişându-l
în costum de paracliser, pe care a scris manu propria: „Amintiri din vremuri
grele. C. Brâncuşi.”

Recent au fost date publicităţii câteva scrisori adresate sculptorului de
către superiorul Bisericii Ortodoxe Române din Pari, care-i solicita fie
ajutorul în realizarea unei „cripte naţionale în subsolul Bisericii”, fie pentru
a-l invita, în calitate de „consilier”, la şedinţele Consiliului şi Epitropiei, din
30 martie 1944.10 Să precizăm că la aceeaşi biserică, la 19 martie 1957, după
împărtăşania solicitată şi ultimele gânduri mărturisite duhovnicului, va avea
loc şi ceremonialul înmormântării sale.

Emoţionantă a rămas, în însemnările sale, o rugăciune de preamărire
către Dumnezeu: „Doamne ce pe pământ te-ai coborât şi lumea ai luminat,
îndreaptă lumina ta spre mine şi fă-mă pe mine să urmez calea cea adevărată.
Că pe calea adevărului mergând toate vicleniile [asupra] moşului tău vei
învinge şi spre tine ridicându-mă, cu mine voi aduce ţie toată ceaţa rătăcirilor
şi îngeri(i) cerurilor te vor slăvi pe tine Mântuitorule!”11

Sau, destul de clar, acest îndemn : „Iubeşte-l pe Dumnezeu!… Să-l iubeşti
mult pe Dumnezeu!…” ori această convingere din textele sale:

BRÂNCUŞI – reverberaţii monahale
„Divinitatea e pretutindeni!…este chiar aici şi putem cu toţii să facem parte din Ea. Trebuie

doar să ne înfrângem propriul eu şi să înţelegem că noi nu reprezentăm nimic, fără Dumnezeu.”12

Faţă de această itinerantă privire biografică se pune întrebarea dacă şi arta marelui hobiţean,
precum în cazul atâtor mari creatori români, exprimă o oarecare spiritualitate creştină, vetero-

sau neotestamentară.
Aşezată fie în orizontul etno-folcloristicii, fie în perspectiva unei filosofii

speculative, livreşti, opera lui Brâncuşi nu poate fi înţeleasă în totalitatea şi
complexitatea ei, şi fără o racordare, desigur în sublimate registre, la ideatica şi
simbologia creştină, în general la o metafizică sacră. Denumiri ca  Începutul
lumii, Trecerea Mării Roşii, Adam şi Eva, Fiul risipitor, Rugăciunea ş.a.
reverberează acel „creştinism popular şi cosmic” (Mircea Eliade), numit de Lucian
Blaga „sofianic”, de vreme ce „spaţiul terestru poate deveni vas în care să se reverse,
de sus în jos, transcendentul”.13 Numai că „transcendentul” la Brâncuşi nu
„coboară”, opera însăşi, ca Măiastra sau Păsărea în spaţiu, bunăoară, năzuieşte,
însetează după transcendent. La Brâncuşi totul e „înălţare”, „sublimare”,
„depăşire a limitelor”, sete de eliberare şi mântuire…

Chiar în realizarea Ansamblului sculptural de la Târgu-Jiu, capodopera
inegalabilă a artei brâncuşiene, cercetători de valoare au decriptat intuiţii şi
sensuri creştin-evanghelice, căci dacă „Masa tăcerii” ar avea şi o conotaţie
apostolică, atunci Coloana pomenirii fără sfârşit, cum îi spunea cândva însuşi
artistul, ar putea sugera, în aceeaşi esenţializare nonfigurativă, cinstirea
jertfelnică, dar şi, în arhitectura ei ţâşnitoare, Scara Cerului, amintindu-se de
cea a lui Ioan Scărarul din frescele Mănăstirii Suceviţa, de Pomul Vieţii şi centrul
lumii, de legătura dintre pământ şi cer, dintre om şi Dumnezeu, întruchipând
însuşi „firul suitor duhovnicesc” din sculptura brâncuşiană – „întreaga artă
brâncuşiană are un sens sacru, care, cu trecerea timpului devine tot mai limpede
în simplitatea formelor şi a mesajului, trecând peste uimiri şi neînţelegeri
iniţiale.«Priviţi-le până le vedeţi!» desprins de orice conotaţii oculte, forţa
iradierii benefice a acestei opere nu se estompează, ci creşte, impunându-şi

trăinicia peste veacuri, fără sfârşit, şi orânduindu-se la început de secol XXI şi de Mileniu III,
într-o intensă Rugăciune spre luminare a zărilor, întărire şi purificare a sufletelor, sprijin de
înălţare şi transfigurare din încâlcitele, desacralizatele meandre, adesea catastrofice, care ne
înconjoară.«Vă dau bucurie curată!»”14

Fără a forţa evidenţele, în interpretarea uimitoarei sale opere, vom constata că Brâncuşi
rămâne un spirit emblematic pentru spiritualitatea românească şi un deschizător de drumuri
în arta modernă, al cărui geniu străbate până departe în postmodernitate.

Mircea IERUBA - Spineni

Note
1 Existenţa  chinovului de argint  donat de Brâncuşi noii biserici din satul natal, el însuşi figurând în proscomidariul

lăcaşului, a fost adusă la cunoştinţa publică prin documentarul-cinematografic realizat de scriitorul-regizor Grid Modorcea în
1996, noi înşine fiind de faţă la convorbirea pe această temă cu preotul paroh Vasile Milcu.

2  Brâncuşi inedit, Ediţie îngrijită de Doina Lemny şi Cristian-Robert Velescu, Ed. Humanitas, 2004, p. 401.
3 V. G. Paleolog, Tinereţea lui Brâncuşi, Ed. Tineretului, 1967, p. 98.
4 Nina Stănculescu, Brâncuşi. Frumos şi har, Ed. Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1997, pp.37-52.
5 Peter Neagoe, op. cit., cap. XXII, În poala lumii.
6 Nina Stănculescu, lucrarea citată, p. 30.7 David P. I., Constantin Brâncuşi în cultura românească şi în arta universală, în

„Mitropolia Olteniei”,m Craiova, XXIV, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1972, pp. 978-997.
8 V. G. Paleolog, Tinereţea lui Brâncuşi, lucrarea citată, p. 102.
9 Brâncuşi inedit, ed. cit., p. 52.
10 Idem, ibidem,  pp. 425-427.
11 Brâncuşi inedit, ed. cit., p. 45.
12 Constantin Zărnescu,  Aforismele şi textele lui Brâncuşi,  Ediţia a IV-a,  revăzută şi adăugită, Editura Dacia, Cluj-napoca,

2004,p. 146-147.
13  Trilogia valorilor, Transcendentul care coboară , 1944 (1936), p. 211.
14 Nina Stănculescu, Brâncuşi / Rugăciune pentru Mileniul III,  Editura Carol Davila, Bucureşti, 2001, p. 10.
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600 ani de la apariţia celei mai vechi cărţi din spaţiul românesc :

TETRAEVANGHELIARUL LUI NICODIM DE LA TISMANATETRAEVANGHELIARUL LUI NICODIM DE LA TISMANATETRAEVANGHELIARUL LUI NICODIM DE LA TISMANATETRAEVANGHELIARUL LUI NICODIM DE LA TISMANATETRAEVANGHELIARUL LUI NICODIM DE LA TISMANA

“Îngerii din ceruri te laudă pe tine,
preacuvioase părinte, minunându-se de

viaţa ta cea mai presus de fire…”
(AcatistulSfântului Nicodim de la Tismana)

Reflectând la importanţa şi influenţa
cadrului istoric sud-vest european, în care se
desfăşoară şi se dezvoltă în sec XIV-XV cultura
bisericescă şi însăşi cultura românească a epocii,
trebuie să avem în vedere numele marilor
personalităţi duhovniceşti şi marilor cărturari ai
timpului. Astfel, alături de Sfântul Eftimie de
Târnovo, Antim Critopulos - mitropolit al
Severinului (1372-1381) şi al Ungrovlahiei (1381-
1402), Ciprian Ţamblac - mitropolit al Kievului
şi Moscovei, Sfântul Nicodim de la Tismana,
astăzi ocrotitorul Olteniei, se bucură de un interes
aparte.

În legătură cu originea sa, cercetătorii din
domeniul istoriei literare, lingvisticii şi filologiei
au emis mai multe ipoteze: unii istorici îl socotesc
grec, alţii sârb (şi chiar rudă cu cneazul Lazăr),
alţii sloven (aşa cum aflăm din sinaxar), alţii
(între care şi Nicolae Iorga) susţin că el provenea
dintr-o familie de aromâni. Cea mai sigură
ipoteză este aceea că el s-a născut către începutul
sec.XIV dintr-o familie dreptmăritoare în oraşul
Prilep din Macedonia (Prilepac din Serbia).
Având de tânăr înclinaţii spre viaţa monahală şi
mai ales după ce a cunoscut câţiva călugări de la
Sfântul Munte Athos, pleacă cu ei acolo fără ştirea
părinţilor. A intrat în Mănăstirea Hilandar mai
întâi ca frate de mănăstire iar după trei ani, în
care s-a nevoit cu postul, ascultarea şi rugăciunea
neîncetată, a fost călugărit sub numele de
Nicodim. La scurtă vreme a fost hirotonit
ierodiacon şi apoi ieromonah. Murind egumenul
mânăstirii, datorită vieţii sale alese, soborul
acesteia l-a ales pe el în această slujire. Cât timp a
stat aici, a cunoscut mulţi alţi nevoitori,  între care
amintim pe Ciprian – viitorul mitropolit al
Kievului şi pe Eftimie – viitorul patriarh de
Târnovo cu care va păstra legături toată viaţa. Pe
lângă vasta cultură teologică pe care a acumulat-
o în timpul şederii în Sfântul Munte, a învăţat şi
limbile greacă şi latină.

  Atras de liniştea pustietăţii, pleacă pe ascuns
şi se aşează undeva la sud de Dunăre, în regiunea
Cladovei. Aici a organizat o mică comunitate de
călugări, ridicând şi o biserică cu hramul „Sfânta

Treime”. După tradiţia sârbească, el ar fi
întemeiat şi M-tirile Vratna şi Mânăstiriţa.

Pentru că în jurul anului 1366 regele Ungariei,
Ludovic cel Mare, cucereşte aceste teritorii, în care
a început imediat o
puternică propagandă
catolică dusă de călugării
franciscani, Nicodim a venit
în Ţara Românească
condusă atunci de Vladislav
Vlaicu Vodă (1364-1377).

Din Sinaxarul Sfântului
aflăm: „Când a venit în
părţile acestea ale Ţării
Româneşti a trăit în multe
trude şi osteneli sufleteşti şi
a petrecut cu neâncetate
rugăciuni prin munţii
pământului acestuia.
Sfântul Nicodim a zidit
multe altare lui Dumnezeu,
precum se istoriseşte până în
zilele noastre.”  Prima
mânăstire întemeiată şi
organizată de el în ţara
noastră a fost Vodiţa (de
curând rectitorită şi sfinţită
în iulie 2001) pe la sfârşitul
anului 1371 sau începutul anului 1372, pentru că
hrisovul lui Vladislav Vlaicu Vodă pentru Vodiţa
s-a dat cel mai târziu în vara lui 1372.

În hrisovul domnesc se preciza în legătură
cu aceasta: “Pentru că eu, cel în Hristos Dumnezeu,
binecredinciosul voievod Vladislav, din mila lui
Dumnezeu, domn a toată Ungrovlahia, am
binevoit, după îndemnul lui Dumnezeu, să ridic o
mânăstire la Vodiţa în numele marelui şi
purtătorului de Dumnezeu Antonie, ascultând pe
cinstitul între călugări Nicodim, de asemenea şi
cu cheltuiala şi daruri de la domnia mea, iar cu
munca lui chir Nicodim şi a fraţilor lui, am zidit şi
am zugrăvit”. Prin acelaşi act, mânăstirea era
împroprietărită cu sate, scutită de dări, şi
înzestrată cu odoare şi odăjdii.

       Spre sfârşitul anului 1375, Vlaicu Vodă
pierde Banatul Severinului în care era şi Vodiţa.
Sfântul Nicodim a scăpat din această grea
încercare deoarece atunci se afla la
Constantinopol în fruntea unei delegaţii trimisă
de cneazul Lazăr al Serbiei pentru a împăca

Biserica cu Patrarhia ecumenică. Aici, el a fost
cinstit cu rangul de arhimandrit de patriarhul
Filotei Kokinos, având şi dreptul de a sfinţi
biserici. În semn de mare preţuire, acelaşi

patriarh îi dăruieşte şi părticele
din moaştele sfinţilor: Ignatie
Teoforul, Ioan Gură de Aur şi
din cele ale Mucenicului Teofil,
odoare ce se păstrează şi azi la
Mânăstirea Tismana.

        La întoarcerea în ţară,
Nicodim a ridicat o nouă
aşezare monahală la Tismana,
adunându-i aici pe călugării ce
fuseseră risipiţi din Vodiţa în
urma cuceririi Banatului de
Severin de către unguri. La
ridicarea acestui sfânt locaş şi
la întărirea mânăstirii, pe lângă
domnitorii români: Radu I
(1377 – 1383), Dan I (1383 –
1386) şi Mircea cel Bătrân
(1386 - 1418) a contribuit şi
cneazul Lazăr, răsplătindu-l în
acest fel pe Nicodim pentru
buna rezolvare a divergenţelor
avute de Biserica Ortodoxă
Sârbă cu Patrarhia ecumenică.

El a dăruit Mânăstirii Tismana “zece sate în ţara
sa”, danie confirmată apoi şi de fiul său.

        În afară de aceste două vetre monahale,
tradiţia îi atribuie lui Nicodim şi întemeierea altor
mânăstiri: Gura Motrului, Vişina şi, de
asemenea, Mânăstirea Prislop din părţile
Haţegului. Cel mai sigur,  acestea vor fi ctitorite
de ucenicii săi care, în parte, au ajuns până în
Moldova.

        Sfântul Nicodim a fost nu numai un
organizator priceput al monahismului românesc
ci şi un părinte cu aleasă cultură teologică. A fost
un bun cunoscător al pravilelor bisericeşti şi un
mare cărturar. Ni s-au păstrat, în acest sens, două
scrisori ce conţineau răspunsurile la anumite
probleme teologice date de prietenul său, Sfântul
Eftimie, patriarh de Târnovo. De asemenea, ne-a
rămas şi un Tetraevanghel caligrafiat pe
pergament prin anii 1404 – 1405 (acesta fiind
primul manuscris scris pe teritoriul ţării noastre
a cărui dată se cunoaşte).

         Datorită vieţii sale alese petrecută în

Între monumentele culturale româneşti,
un loc aparte îl are Tetraevangheliarul lui
Nicodim de la Tismana (1404-1405), primul
manuscris cu dată certă că ar fi fost scris pe
teritoriul românesc. Remarcat de istoricul
Grigore Tocilescu în călătoria sa de studii
întreprinsă la bisericile şi mănăstirile din
ţară, a intrat în patrimoniul statului în anul
1884. Depus la Moscova
în 1916, este readus în
ţară în 1956, ajungând
la  Muzeul de Artă din

Bucureşti.
Lucrarea este un tetraevangheliar – o carte bisericească, având cele patru Sfinte

Evanghelii, cu indicarea pericopelor ce trebuie citite la duminici, sărbători şi în zilele
de rând. Este scris pe pergament, în alfabet chirilic, în limba slavonă bisericească
de redacţie sârbo-croată şi nu medio-bulgară, cum afirma greşit slavistul gorjean
Alexandru Ştefulescu (cf. Mănăstirea Tismana, ed. III, Bucureşti, 1909, p.57). Are în
total II+320 file şi este copertat cu scoarţe de lemn ferecate în plăci de argint aurit.

Scopul apariţiei acestei cărţi este lesne de înţeles: nevoia cărţilor de cult. Pentru
că tiparul se va introduce, mai târziu, şi la noi în ţară - prima tipăritură s-a făcut
abia în 1508 de ieromonahul Macarie la Târgovişte sau la Mănăstirea Dealu, - cărţile
trebuiau scrise cu mâna. Este logic ca o dată adoptat alfabetul chirilic de către
românii din secolul X, să se efectueze chiar de atunci cópii pentru nevoile cultului
ortodox, dar nu avem nici o mărturie clară de când s-a făcut întâia oară. Această
muncă de a scrie cărţi era dificilă şi cerea o bună pregătire.

Nu se cunoaşte cu exactitate locul scrierii. Fila 316 verso cuprinde o însemnare
în limba slavonă a lui Nicodim, cu traducerea făcută mai târziu de Anton Pann.
Redăm conţinutul textului:

Tălmăcire: Această sfântă evanghelie s-au scris de popa Nicodim la a şasea gonire în Ţara Ungurească,
la anul de la facerea lumii 6913 (1405).  - S-au tălmăcit de mine Anton Pann, prof<esor> de muzică la
sem<inarul> sf<intei> Mitro<poli> 1844 august 9.

post aspru şi rugăciune neâncetată, Dumnezeu
l-a înzestrat cu darul facerii de minuni. Tradiţia
consemnează mai multe fapte minunate din
timpul vieţii sale: trecerea prin foc fără să fie atins
de acesta, vindecarea unei rude a regelui
Sigismund al Ungariei ce era chinuită de un duh
necurat şi altele ce au continuat la mormântul său,
după trecerea în lumea drepţilor (26 decembrie
1406). Călugării i-au dezgropat trupul din locul
de lângă biserică şi l-au aşezat într-o raclă în
biserica Mânăstirii Tismana.

         Din Sinaxar aflăm că dorind un
domnitor al Ţării Româneşti să ia trupul
Sfântului şi să-l ducă la Bucureşti, Nicodim s-a
arătat în vis unui călugăr şi i-a poruncit să spună
stareţului să-l ascundă. Acesta, păstrând numai
un deget al Sfântului, a ascuns trupul într-un loc
tainic. Din cauza vitregiei vremurilor, sfintele
moaşte au rămas “tăinuite şi neştiute” de nimeni
până în zilele noastre. S-au păstrat de la Sfântul
Nicodim şi o cruce de plumb, un epitrahil şi o
bederniţă.

         Pentru viaţa curată şi sfântă, pentru
nevoinţele sale şi osteneala depusă în organizarea
monahismului şi culturii româneşti, Sfântul
Sinod al B.O.R. a hotărât ca Sfântul Nicodim de
la Tismana să fie sărbătorit în fiecare an în ziua
de 26 decembrie. La 28 octombrie 1955 în
Catedrala mitropolitană din Craiova s-a oficiat
pentru prima dată slujba sa, ca început al
săvârşirii ei de atunci înainte în toată Biserica
noastră.

          Sufletul său trebuie să se bucure într-
un astfel de moment, prin adunarea de faţă, iar
nouă nu ne rămâne decât să-i aducem un cuvânt
de laudă potrivit din filele sale de acatist: sihastru
al Sfântului Munte, luptător înflăcărat împotriva
ereziilor, râvnitor al dumnezeieştilor ştiinţe,
duhovnic plin de mângâiere al celor necăjiţi.

                           Prof. Marinela MIHĂILĂ
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Sfântul Nicodim de la Tismana,   originea şi venirea lui în Ţara Românească

TETRAEVANGHELIARUL LUI NICODIM
-  întâia scr iere a literatur ii  slavo-române -

  (continuare în pagina a 5-a)

Traducerea lui Anton Pann nu este însă cu totul
exactă. Această sfântă evanghelie a scris-o popa
Nicodim în ţara Ungurească, în anul al şaselea al
prigonirii lui, iar de la începutul firii socotim (ani)
6000 şi nouă sute şi 13 (1405 n.n.) (cf. Ion Radu Mircea
Cel mai vechi manuscris miniat din Ţara Românească:
Tetraevenagheliarul popii Nicodim (1404-1405) în

„Romanoslavica”, XIII, Bucureşti, 1966, p.207). S-ar părea
ca prin termenul prigonire să se
înţeleagă retragerea sa într-o
„sihăstrie”, cel mai probabil la
mănăstirea Prislop, în felul acesta
explicându-se scrierea Cărţii în
Ţara Ungurească.

Academicianul sârb Djordjie
Radojicic din Novi-Sad este însă
de părere că Nicodim nu a scris
cartea la Prislop, ci la Vilagos (Şiria): „Când Nicodim a fost obiectul unei urmăriri,
el s-a refugiat în «Ţara Ungurească» probabil la Vilagos (Şiria); iar opera lui
Nicodim ar fi începutul vechii literaturi sârbe…căci Nicodim a scris
Tetraevanghelul său în limba slavonă sârbă, manuscris remarcabil prin care începe
vechea literatură sârbă, în Cataractele Dunării mijlocii… -
,,Bulgaralbernitoblahos”  et „serbalbanito-bulgaroblahos” - deux caracteristiques
etniques du sud – cot europpe du XIV e et XV e siecles: Nicodim de Tismana et
Gregoire Camblak  (în „Romanoslavica.”, XIII, 1966, p. 70) trebuie privite cu
rezerve afirmaţiile savantului sârb, pentru că Nicodim nu putea fi obiectul unei
,,urmăriri”, mai ales că, în acel timp socotit al „prigonirii”, peste teritoriul
Ungariei domnea Sigismund de Luxemburg (1387-1437), cunoscut ca sprijinitor

al Otodoxiei din Ţara Românească (cf. Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Tismana, doc. nr.22-23), aşadar
în nici un caz nu putea fi persecutat. Pe de altă parte este cunoscut că monahii ce doresc să aibă o linişte
desăvârşită se retrag în locuri izolate - mânăstirea Prislop fiind teren destul de potrivit. Astfel opera lui
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noastră conştiinţă, sensul existenţei constând în
gospodărirea locului menit prin: întemeierea unei
gospodării, localităţi, naţiuni/ţări şi familii; creşterea şi

educarea copiilor; buna vecinătate cu semenii, traiul
moral – astfel încât la bătrâneţe omul

să-l poată primi cu demnitate pe
Dumnezeu în bătătură,
bucurându-se de binecuvantarea
acestuia înaintea trecerii
hotarului lumilor. Iar “Marea
Trecere” se face prin resorbtie
mioritică a Sinelui cu Firea, în
dulcea pace eternă a stării pe
loc.

În petrecerea terestră omul
transfigurează şi transcendează

existenţa prin dor – spre starea
dintâi a Fiinţei, sau prin urât – spre

starea pe loc a Nefiinţei. Cele două
stări menţionate presupun un exil din

vremuire (prilej de meditaţie asupra condiţiei umane),
urmat de extazul contopirii cu una din stările absolute.

Dorul relevează valenţa absolută a obiectului în absenţa
acestuia (exilul), extazul teleportând imaginea/viziunea în
condiţia dintăi a Fiinţei; iar urătul îndepărtează omul de o
lume ostilă, copeşitoare, angoasantă, a cărei presiune
imperialistă îl determină să se extazieze în faţa păcii senine
a Nefiinţei.

Arta, în concepţia lui C. Amăriuţei, echivalează cu
instituirea stării de Frumos prin crearea obiectului artistic,
ceea ce echivalează cu transmutarea temei abordate artistic,
prin dor sau urât, în starea absolută dintâai.

Originalitatea şi profunzimea artistului se măsoară prin
gradul de apropiere a viziunilor sale de stările pre-
ontologice şi nu prin faptele culturale şi mitologice, simple
prezenţe conjuncturale în opera de artă.

Caracteristicile specificul românesc tradiţional, C.
Amăriuţei le desprinde din creaţiile folclorice cele mai
vechi (transmise în mare parte pe cale orală),

datinile, obiceiurile, meşteşugurile şi însuşi modul de
viaţă al ţăranului nostru arhaic.

Referindu-se la Eminescu, exegetul consideră că poetul
a creat sintetizand genial: limba literară, estetica şi
metafizica românească.

Filosoful şi folcloristul Ion Pogorilovschi
demonstrează că Eminescu şi Brâncuşi sunt arheii
spiritualităţii noastre, primul al rostirii lirice, al doilea al
formelor plastice /2/.

Cu această observaţie începem desfăşurarea cercetării
noastre, aceea a regăsirii caracteristicilor specificului
românesc stabilite de C. Amăriuţei în operele titanilor
menţionaţi.

1. Operele de cotitură
1. La Eminescu
C. Amăriuţei consideră că cele trei poezii publicate de

Eminescu în revista “Convorbiri literare” în perioada 1870-
1871: Epigonii, Venere şi Madonă şi Mortua est!, constituie
schimbarea la faţă a poetului nostru naţional (fapt remarcat
la timpul său şi de Titu Maiorescu, în1872, când vorbea
de o “nouă direcţie” în poezia românească instituită de
aceste poeme).

Pentru exegetul menţionat, Epigonii constituie
discursul liric eminescian, prin care se elogiază cântecul
nostru vechi, revelator al stărilor pe loc; Venere şi Madonă
reprezintă discursul estetic al poetului, prin care femeia
idealizată cu dor este înălţată în starea absolută a Fiinţei
(Madona) şi cu urât în starea dintâi a Nefiinţei (Venere);
iar Mortua est! descrie trecerea mioritică a sufletului
fecioarei moarte prematur, din lutul murdar în castelele
cerului.

2. La Brâncuşi
Sculpturile care marchează noua orientare stilistică a

artei brâncuşiene au fost create în anul de graţie 1907, la
Paris (oraşul adoptiv atât al sculptorului cât şi al filosofului
C. Amăriuţei), şi sunt tot în numar de trei (ca şi poemele
de cotitură ale liricii eminesciene): Sărutul, Cuminţenia
pământului şi Rugăciunea.

După cum mărturisea însusi sculptorul, Sărutul a
reprezentat pentru el “drumul Damascului”.

Cred că nu greşim afirmând că sculpturile menţionate
reprezintă totodată şi discursurile asupra metodei şi
esteticii brâncuşiene.

Ca discurs asupra operei plastice, Sărutul elogiază
cioplitura directă, definitivă, Rugăciunea omagiază
polisarea metalului, iar Cuminţenia pământului mediază
între cele două metode, după cioplirea pietrei urmând
supraşlefuirea îndelungă şi răbdătoare a materialului.

Ca discurs estetic, cele trei scupturi marchează evoluţia
formelor brâncuşiene de la naturalismul practicat în epocă
la stilizarea arhaică esenţializantă, procedeu prin care
statuile se apropie de categorialitatea ideilor platonice,
prototipurile fiinţelor şi obiectelor reale/materiale. Astfel
Sărutul transpune iubirea cu dor în absolutul Fiinţei;
Cuminţenia pământului reprezintă pendularea Firii între

Fiinţa şi Nefiinţa stărilor pe loc; iar Rugăciunea ilustrează
smerenia, umilinţa şi nuditatea sufletului la trecerea vămii
lumilor.

Din fericire, marcându-le importanţa, asupra
sculpturilor cotiturii artei sale s-a pronuntat însuşi artistul,
în maniera-i aforistică specifică /3/:

“În Sărutul nu a fost vorba despre o copie fidelă a doua
modele – bărbat şi femeie, care se drăgostesc, ci despre o
viziune a iubirii fără de moarte, pe care eu am văzut-o cu
ochiul minţii. Am eliminat din opera mea tot ceea ce nu
era esenţialul. Găsiţi în această sculptură numai o sugerare
a braţelor şi a picioarelor, o sugerare a fizionomiilor. Iar
cu cât veţi privi mai mult această operă, cu atât mai uşor îi
veţi descoperii sensul: misterul fecundităţii şi al morţii
rămâne însuşi misterul acestei iubiri – care va supravieţui
chiar şi dincolo de mormânt…”

“Am urmărit să aduc aminte (prin sculptura Sărutul)
nu umai de această unică pereche de îndrăgostiţi, ci şi de
toate acele perechi anonime, ce s-au iubit vreodată pe
această lume, înante de a o părăsi (…)”

“Cumiţenia pământului… a fost încercarea mea de a
da de fundul oceanului, cu degetul arătător (încercarea de
a atinge vechimea, arhaicul) (…)

“Rugăciunea! – o comandă obişnuită ca oricare altă
comandă. Dar era prima mea ciocnire cu responsabilitatea.
Monumentul trebuia să reprezinte o femeie plângând. Însă
cum era să fac, oare, o femeie goala într-un cimitir? Am
făcut, atunci, din materia ce mi se pusese la dispoziţie o
… rugăciune”.

(Aforismul 27)
2. Stările pre-ontologice (stările pe loc)
2.1 La Eminescu
Viziunea eminesciană asupra stării dinâi a Fiinţei

marchează limita în profunzimea metafizicii româneşti a
câmpului sensibil al Nefiinţei, imagine sublimă care ne
dezrădăcinează sufletele când ajungem cu lectura la
punctul terminus al zborului Luceafărului: ”Căci unde-
ajunge nu-i hotar, / Nici ochi spre a cunoaşte, / Şi vremea-
ncearcă în zadar / Din goluri a se naşte // Nu e nimic şi
totusi e / O sete care-l soarbe, / E un adânc asemene /
Uitării celei oarbe.”

Cosmogonia şi apariţia vieţii sunt descrise vizionar în
Scrisoarea I: “Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se
desface / Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace / Dar
deodat-un punct se mişcă… / Cel dintâi şi singur. Iată-l /
Cum din chaos face muma, iara el devine Tatăl / De-atunci
răsare lumea, lună, soare şi stihii… / De atunci şi până
astăzi colonii de lumi pierdute / Vin din sure văi de chaos
pe cărări necunoscute / Şi în roiuri luminoase izvorând
din infint, / Sunt atrase la viaţă de un dor nemărginit.”

Acelaşi poem acreditează şi viziunea morţii termice a
universului (stare absolută de repaos, întuneric, înghet,
tăcere), spre care se îndreaptă irefutabil lumea lirică
eminesciană prin pierdere continuă de energie (radiaţie):
“ Timpul mort şi-ntinde trupul şi revine veşnicie, / Căci
nimic nu se întâmplă în întinderea pustie, / Şi în noaptea
nefiinţei totul cade, totul tace, / Când în sine împăcată
reîncep-eterna pace…”.

2.2 La Brâncuşi
Starea dintâi a universului brâncuşian este simbolizată

de Masa tăcerii. Iată cum descrie această stare de tăcere
absolută însuşi sculptorul:” … Şi viaţa şi moartea, la fel
ca şi materia, se confundă, în ultim, într-o forma unică
(tăcerea). Căci totul se scurge în vasul tăcerii – marea
oceanică unde se revarsă întregul nostru Univers. Acţiunile
noastre, la fel ca orice act al existenţei pământeşti, tot ce
este viu, se prăvăleşte în acest mut şi imens vas: Tăcerea!
– Tăcerea a cărei efigie ne relevă noţiuni duale: Timpul şi
eternitatea.”

Cosmosul artistului este ovoidal. Începutul lumii -
având această formă perfectă, pură, gestantă -, conţine “in
nuce” evoluţia formelor fiinţelor brâncuşiene: “Cu această
formă (Oul sau Începutul lumii) eu aş putea ca să mişc
Universul … noi ne aflăm într-o sferă însă ne jucăm mereu
cu alte sfere. Le combinăm şi le facem să strălucească.
Am pus în Sculptura pentru orbi curiozitatea pentru ceea
ce nu poate fi cunoscut: un ou unde clocesc cuburi mici, o
o ţeastă omenească…” spunea sculptorul (Aforismul 88).

3. Stările ontologice (vremuirea)
3.1 La Eminescu
Cosmosul eminescian născut din gandirea demiurgică,

supus degradării continue, este menţinut în stare
funcţională prin efortul noesic neîncetat al magilor, care
păstrează nedeviate traseele astrelor.

Văzut din depărtare, universul liric eminescian apare
întunecat: “(…) Ceru-i negru şi pustiu, / Nu-i nălţime, nu-
i albastru, e o noapte de sicriu.”

Viaţa apare ca un accident nefericit în planul eternităţii.
Oamenii, cu anumite exceptii, au îngeri de paza şi astre
pentru odihna sufletelor lor eliberate de materie: “ Un om
se naşte – un inger o stea din cer aprinde / Şi pe pământ
coboară în corpul lui de lut. / A gândurilor aripi în om el
le întinde / Şi pune graiul dulce în pieptul lui cel mut. / O
candela a vieţii, de cer steaua depinde / Şi îmbla scriind
soartea a omului născut. / Când moare a lui suflet, aripile

şi-a-ntins / Şi renturnând în ceruri pe drum steaua s-a stins.”
(Povestea magului călător în stele).

Supuse reîncarnărilor, vieţile oamenilor se repetă
identic, într-u univers de tip morişcă/vârtelniţă.

În cazul excepţiilor amintite (entităti care nu au îngeri
de pază şi care la naştere nu au băut din vinul uitării,
plângând de-a lungul întregii lor
existenţe singurătatea
Demiurglui), samsara este
anulată, sufletele acestora
contopindu-se dupa moarte cu
veşnicia, înseninându-se.

3.2 La Brâncuşi
Crestând cu sabia timpului,

ţâşnită din eternitatea stării dintâi,
ovoidul pur al Începutului lumii,
acesta scoate Primul strigăt,
devenind Nou născut. De acum
înainte, metamorfoza formelor
brâncuşiene a fost asumată.

Există şi o versiune mitologică
a cosmogoniei artistului nostru. În
interiorul oului, Demiurgul desparte Cupa Cerului de Cupa
Pământului, aşezând între ele axa lumii, prin care lumile
comunică nemijlocit.

Popularea universului se face însă după modelul biblic,
Demiurgul din Hobiţa creind fiinţe pentru toate
ecosistemele posibile: vieţuitoarele chtoniene (Cuminţenia
pământului, Animalul nocturn); vietuiţoarele acvatice
(Peştii); vieţuitoarele amfibii (Focile, Pinguinii, Ţestoasele
normale şi cele zburătoare); oamenii; vieţuitoarele aeriene
Păsăruicile, Măiestrele, Păsarile în spaţiu) şi himerele.

4. Gospodărirea plaiului
4.1 La Eminescu
Probabil suferind din cauza destinului propriu, ursirea

individuală este mai puţin pregnant realizată în opera
poetică.

În Muşat şi ursitoarele, mama cere ielelor să-i
menească pruncului un destin aparte, acela de a căuta
permanent perfecţiunea, temă care în Miron şi frumoasa
fără corp devine iubire platonică pentru femeia eterică,
desăvârşită minune imaterială, amplasată în starea dintâi
a Fiinţei.

Când e vorba de naţie, soarta colectivitătii devine tema
centrală a creaţiei eminesciene. În Dochia şi ursitoarele
Eminescu doreşte pentru fiul Dochiei/Daciei, România,
“tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”.

Aşa cum subliniază George Călinescu, poetul urmărea
să creeze un univers în semicerc “având ca orizont naşterea
şi moartea lumii, între care se întinde arcul istoriei
universale (…)”, în care istoria naţională ar fi ocupat un
loc important /4/.

Într-adevăr, Eminescu dorea să scrie:
· epopeea dacică (Egipetul, Sarmis, Rugăciunea unui

dac, Decebal, Dochia şi ursitoarele etc.);
· epopeea Decebal;
· geneza fabuloasă a poporului român (Horiadele);
· ciclul dramatic al Muşatinilor (Gruie-Sânger, Bogdan-

Dragos, Nunta lui Dragos, Ana etc.);
· dodecameronul dramatic al Muşatinilor;
· poemul românismului ardelean (Doja, Horia, Iancu);
· etc.
Întemeierea unei familii se întamplă extrem de rar în

lirica eminesciană, în general iubirile eşuează, dar
amintirea lor ideală se proiectează cu dor în absolutul
Fiinţei, sau cu urât (când nu este împărtăşită) în pacea
nefiinţei. Singura împlinire cu prunc o reprezintă căsătoria
zburatorului Călin cu fata de împărat, rezolvându-se astfel
avatarul alungării de acasă a viitoarei mirese (Călin, file
de poveste). În Sarmis, regele get îmbrăţişat de mireasă,
pluteşte pe mare în deriva fericirii stării dintâi, iar în
Strigoii, iubirea neconsumată în decursul vieţii se continuă
o perioadă între protagoniştii deveniţi strigoi.

Împiedicat de viziunile poetice colosale să-şi
întemeieze o familie, Eminescu a întemeiat în schimb o
limbă literară, o estetică şi o metafizică.

4.2 La Brâncuşi
Prin ovoidul imponderabil denumit Începutul lumii

Brâncuşi şi-a întemeiat universul plastic; prin Leda,
Sărutul, Coloana sărutului, Templul iubirii, motivul
ochilor alipiţi etc) a eternizat iubirea înălţând-o în starea
absolută a Fiinţei; rodul dragostei familiare l-a materializat
în Capetele de copii şi grupurile de Doi şi Trei pinguini;
iar dorul pentru Ardealul şi Basrabia rupte din trupul ţării
prin Diktatul de la Viena l-a plâns cu Pietre de hotar.

Concepţia brâncuşiană despre viaţă este aceea a
ţăranului român, cugetările sculptorului corespunzând
întocmai categoriilor specificului noatru stabilite de C.

Amăriuţei şi de Lucian Baga în doctrina matricei
stilistice mioritice. Să exemplificăm cu aforismele cele mai
reprezentative în acest sens:

“ Ţăranii români ştiu de la mic şi până la mare ceea
ceea ce este bine şi ceea ce este rău. Tablele lor de valori
sunt cuprinse în proverbele, în datinile şi în doctrina
străbunilor – ca şi în filosofia naturalităţii.”

“ Datoria flăcăului mic – valah, este să intre repede în
rânduială; căsătorie – la nouăsprezece ani, cazarma la
douazeci şi unu de ani, să intemeieze o gospodărie separată
– măcar un bordei, să nu-i bată toba fiscului în bătătură,
să aibă copii care îi sunt mai scumpi decât însăşi lumina
ochilor; şi să moară la bătrâneţe, în propria lui

  (urmare din pagina 1)
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gospodărie înconjurat de nepoţi, de fiice, de gineri şi
de nurori.”

“ Datoria fecioarei din Gorj este să fie frumoasă la
saptesprezece ani, măritată la optsprezece-nouăsprezece
ani, gospodină harnică întreaga viaţă, să nu se vorbească
baliverne despre ea, ca despre nevasta lui Iulius Caesar,
să îşi spele şi să îşi hrănească fraţii, pe urmă soţul, copiii;
mai târziu să fie chemată ca naşă, alături de soţul ei iubitor
şi iubit – până dincolo de mormânt. (…)

“ Datoria fiului către părinte este de a îi continua
gospodăria – pilda muncii; şi de a nu îi păta niciodată
obrazul. “

“ Datoria fiicei către tată este de a-l ajuta la slăbiciunile
bătrâneţei; şi de a îi inchide ochii.”

“ Datoria părintelui carpatin şi balcanic este de a-şi
asigura casa şi masa copiilor săi – oricât de numeroşi ar fi
ei şi la orice oră din zi şi din noapte chiar dacă iasă din
puşcărie sau dau faliment; şi la orice vârstă. Căminul său
devine astfel, o insulă a paradisului, unde ei îşi aruncă
ancorele, la naufragiu. Faliţii sunt puşi imediat la muncă
pe picior de egalitate. Familia este şi trebuie să rămână
sacră. “

“ Datoria mamelor către copii este o iubire nemărginită
– aliată cu jertfa; iar către bărbaţi, ascultarea şi fidelitatea.
“

În existenta sa efemera, sacrificată pe altarul artei,
Brâncuşi nu s-a căsătorit, dar s-a  logodit simbolic, pe patul
de moarte, cu fiica dramaturgului Eugen Ionescu, pentru
a nu trece nelumit pragul lumilor. În apropierea mutării
sale în veşnicie, l-a aşteptat pe Dumnezeu în patul pregătit
anume în camera de oaspeţi a locuinţei sale – atelier –
sanctuar al artelor plastice. După o viaţă exemplară,
înaintea sfârşitului a spus: “ Eu mă aflu, acum, foarte
aproape de bunul Dumnezeu: şi nu îmi trebuie decât să
întind mâna înspre El, ca să-l pipăi! ... Îl voi aştepta pe
bunul Dumnezeu în Atelierul meu…”

5. Sensul existenţei
5.1 La Eminescu
Viaţa omului este o greşală în programul Divinitatii.

Zădăricia existenţei istorice este relevată in: Mureşan,
Memento mori (panorama deşertăciunilor, Veneţia,
Egipetul etc.: “ Căci a noastre vieţi sunt toate ca şi undele
ce curg, / Vecinic este numai râul, râul este Demiurg.”.

Imperiile, civilizaţiile şi viaţa omului sunt la fel de
efemere. În spatele cortinei aparenţelor, se desfăşoară
monologul aceluiaşi actor, care: “ Stă de vorbă cu el însuşi,
spune zeci de mii de ori / Ce-a spus veacuri dup-olaltă, ce
va spune veacuri încă, / Pan` ce soarele s-a stinge în
genunea cea adâncă!”.

(Scrisoarea IV)
În ciclul reîncarnărilor, viaţa omului se repetă identic,

ca o melodie pe un disc stricat: “ Căci toţi se nasc spre a
muri / Şi mor spre a se naşte.”

(Luceafărul)
Excepţiile nesupuse acestei reguli au fost inventariate

de Ion Negoiţescu /5/.
Glossa redă şi mai pregnant condiţia tragică a omului:

“ Viitorul şi trecutul / Sunt a filei două feţe, / Vede-n capăt
începutul / Cine ştie să le-nveţe; / Tot ce-a fost ori o să fie
/ În prezent le-avem pe toate, / Dar de-a lor zădărnicie / Te
întreabă şi socoate.”

Sau încă şi mai poetic: “ Se pare cum ca alte valuri /
Cobor mereu pe-acelaşi val, / Se pare că-i o altă toamnă, /
Ci-n veci aceleaşi frunze cad.”

(Cu mane zilele-ti adaogi …)
În continuare, în codul genetic al universului

eminescian este înscrisă moartea sa termică.
5.2 La Brâncuşi
Sensul vieţii fiinţelor plasticii brâncuşiene este înălţarea

spirituală continuă (ieşirea din Labirynt, cum afirma
sculptorul în aforismul 169), în vederea contopirii cu
divinitatea, miracolul fiind posibil. Coloana fără sfârşit
şi proiectul Templului descătuşării sufletului de corp (din
pacate nerealizat) subliniază acest lucru. Lumina soarelui
zenital, căzută pe bronzul Păsării de aur a sufletului
nostru, din celula de meditaţie a acestui templu, ar fi
contopit individualul cu absolutul, într-o flacără
eliberatoare de toate nimicniciile existenţei terestre.

6. Mandalele
6.1 La Eminescu
De sorginte asiatică, mandala materializează o

cosmopsihogramă, topografia unei iniţierii spirituale
specifice unei persoane sau naţii. Conturul inchis al
geografiei ţări noastre, cu cercul munţilor, înconjurat de
dealuri, câmpii şi ape, se potriveste de minune unei viziuni
mandalice asupra lumii (subliniaza autorul MITOLOGIEI
ROMANE, Romulus Vulcanescu.

Mandala eminesciană a fost studiată de Silvia Chiţimia
şi Ion Pogorilovschi. Aceşti cercetători remarcă în
imaginea esenţială eminesciană un paradis vegetal terestru,
ascuns într-un codru de nepătruns, prin care, după
îndelungi rătăciri iniţiatice ajungi la un luminiş în care
descoperi un lac, un izvor, o fântână, o poiană mirifică
(alteori gradina este ascunsă pe o insulă stâncoasă marină;
sau este înlocuită de o domă/castel/templu/piramidă). Aici
işi chema poetul iubita spre a ieşi o clipă din vremelnicie,
mandala fiind amplasata în axa lumii. Majoritatea
poemelor eminesciene descriu acest peisaj fascinant, în
care iubirea este proiectată cu dor în starea dintâi a

Fiinţei (Floare albastră, Făt-Frumos din tei, Crăiasa
din poveste, Dorinţa, O, rămai, Freamăt de codru, Şi dacă,

Diana, Ondina, Somnoroase păsărele, Lasă-ţi lumea, La
mijloc de codru, Să fie sara-n asfinţit, Sara pe deal etc).

Aşa cum menţionează Ion Pogorilovschi /2/, cele mai
clare imagini ale mandalei eminesciene le întâlnim în proza
poetului. Exemplară prin gradul de elaborare şi frumuseţe
lirică este aceea descrisă în Insula lui Euthanasius,
alcatuită din cinci cercuri concentrice realizate de: mare,
insula marină, stâncile protectoare, lacul interior, insula
fericiţilor cu grădina edenică, peştera-locuinţăa.

Traseul iniţiatic spre ieşirea din timp, trece printr-o
cărăruie îngustă printre stânci şi printr-o abluţiune prin
apele limpezi ale lacului (fenomen întâlnit şi în Făt frumos
din lacrimă sau Avatariile faraonului Tla – unde lustraţia
se petrece în apele unui lac subteran, amplasat în marea
piramidă).

Rolul mandalei (intrarea în eternitate) îl îndeplinesc şi
transpunerile unor imagini fulgurante perfecte (momente
de iubire desăvârşită, în tinereţea “corpului de slava” cu
care vechii egipteni işi înveşniceau faraonii pe pereţii
piramidelor) transpuse cu dor sau cu urât în stările pe loc
ale Fiinţei sau Nefiinţei.

Cu dor: “ Ci tu rămâi în floare ca luna lui April, / Cu
ochii mari şi umezi, cu zâmbet de copil.”

(Zadarnic şterge vremea…)
Cu urât, când femeia capricioasă, uşuratică, demonică,

nu-i împărtăşeşte iubirea, urmând fireste reproşul: “ Ai fi
trăit în veci de veci / Şi rânduri de vieţi, / Cu ale tale braţe
reci / Înmărmureai măreţ.”

(Pe lângă plopii fără soţ)
Comunicarea nemijlocită a lumilor efemeră şi eternă

o realizează şi raza pe care coboară Luceafărul sau
demonul din basmul Fata din gradina de aur, raza
îndeplinind perfect rolul metafizic de axă a lumii
(exemplificările sunt de prisos)

6.2 La Brâncuşi
Axa lumii, desprinsă din rostul stâlpilor de casă şi al

stâlplor funerari din casele ţărăneşti tradiţonale şi din
cimitirele ancestrale, constituie un motiv central al plasticii
brâncuşiene, de la socluri la coloanele de lemn, sfârşind
în monumentala Coloană fără sfârşit de la Târgu-Jiu.

Dar orice sculptură brâncuşiană este amplasată în axa
lumii, după cum considera artistul nostru ilustru: “ O
sculptură nu se sfârşeşte niciodată în postamentul său, ci
se continuă în cer, în piedestal – şi în pământ.”

Reprezentările tipice ale mandalei brâncuşiene au fost
identificate de Ion Pogorilovschi /2/: desenul Sinea mea
oarecum, alcătuit din şase cercuri concentrice şi din
piramida fatală sugerând egalitarismul social şi proiectul
amintitului Templu al eliberârii sufletului de corp.

Realizarea acetui priect ar fi marcat împlinirea artistică
a genialuli sculptor român şi ar fi transmis posteritătii
mesajul luminos al unei religii universale fireşti totodată.
Vizitatorul ar fi fost invitat să se reculeagă într-o celulă de
meditaţie individuală, la care ar fi ajuns parcurgând un
pasaj subteran urmat de o abluţiune şi apoi de un drum
ascendent purificator. Interiorul templului ar fi reunit patru
sculpturi (trei Păsări în spaţiu şi Spiritul lui Bouddha)
încadrând un bazin cu apă, trei fresce reprezentând Păsări
în zbor şi urna cu cenuşa funerară a soţiei maharadjahului
de Indor, odihnindu-se pe Coloana sărutului.

Când razele soarelui zenital ar fi pătruns prin orificiul
practicat în tavanul încăperii obscure, transformând în
vâlvătaie Pasărea de bronz polisat, omul aflat în meditaţie
ar fi văzut cum lumina reflectată de pasărea suflet se
contopeşte cu cea incidentă, divină, astrală.

Spre sfârşitul vieîii atistului, rolul templului nerealizat
a început să-l joace tot mai pregnant însăsi atelierul
sculptorului.

7. Trecerea hotarului lumilor
7.1 La Eminescu
Pentru poetul în a cărui viziune viaţa nu este decăt

visul morţii eterne, tema este foarte frecventă şi o ilustăm
cu imaginea halucinantă a sufletului înaripat al copilei ce
strabate vama lumilor: „Te văd ca o umbră de-argint
strălucită, / Cu-aripi ridicate la ceruri pornită, / Suind, palid
suflet, a norilor schele, / Prin ploaie de raze, ninsoare de
stele.”

(Mortua est!)
7.2 La Brâncuşi
Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu ilustrează ritul

marii treceri al sufletului tânărului mort nelumit (ostaşul
erou din Primul război mondial), prin Poarta lumilor
(Poarta sărutului) şi urcarea la cer pe stâlpul de nuntă
funerară reprezentat de Coloana nesfârşită.

8. Eminescu şi Brâncuşi – noaptea şi ziua
spiritualităţii româneşti

În viziunile asupra lumii, arheii liricii şi plasticii noastre
sunt complementari. Văzut din infinit, universul
eminescian apare întunecat. Prezenţa dominantă a morţii
umbreşte diafan în lumina selenară tragica noastră
existenţă.

Starea pe loc a Nefiinţei reprezintă o fântână arteziană
în care visul vieţii, visat de moarte, încearcă zadarnic să
se nasca din golurile uitării veşnice.

Naşterea fiinţei, care totuşi se produce, reprezintă o
eroare în planul divinităţii.

Starea pe loc a Fiinţei reprezintă o lume ideală, eterică,
în care iubirea devine “tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără
de moarte”.

În sfarsit, existenţa vremuieşte în repetările ei identice
spre moartea termică absolută.

Ursit ca şi Miron să dorească desăvârşirea, Eminescu
nu s-a împlinit în viaţa terestră, nu a întemeiat o famile,
nu a avut urmaşi, dar a întemeiat o limbă literară, o estetică
şi o metafizică românească specifică.

Pentru Ion Pogorilovschi /2/, miracolul eminescian
constă în faptul că prin geniul său, poetul român a parcurs
în scurta sa viaţă secole întregi de evoluţie a poeziei
universale.

La Brâncuşi, starea pe loc a Nefiinţei este un amestec
de viaţă şi de moarte, un hău fără fund, în care recad toate
ce sunt şi vor fi, cele ce nu au fost şi nu au fost să fie.

Starea pe loc a Fiinţei este lumina divină.
Universul materializat este fără umbre, lumina

condensată. Scopul suprem al existenţei pentru finţele
brâncuşiene este contoprea cu lumina divină.

Astfel, Eminescu şi Brâncuşi reprezintă noaptea şi ziua
spiritualităţii noastre. Desigur, în complementaritatea celor
doi titani există numeroase puncte comune, care au fost
puse în evidenţă de Ion Pogorilovschi în cartea amintita /
2/. Exegetul ne incită la sfârşitul studiului său cu viziunea
lui Eminescu meditând în Templul eliberării brâncuşian,
materializat într-o clipa sublimă. Cu aceasta ocazie s-ar
implini celebra dorinţă eminesciană exprimată în ultimele
versuri ale Odei (in metru antic): “ (…) pe mine / Mie
redă-mă!”

Fără-ndoială, Eminescu s-ar fi regăsit deplin în
mandala brancuşiană, din moment ce amândoi artiştii
descind direct din maricea noastră stilistică.

Dacă ne imaginăm, continuând reveria
pogorilovschiană, că prin orificiul din plafonul Templului
brâncuşian pătrund razele lunii şi mai ales ale Luceafărului
eminescian, noaptea şi ziua spiritualităţi noastre se
contopesc deplin.

Lucian GRUIA
Note:
1. Constantin Amariuţei – Eminescu sau lumea ca

substanţă poetică – Ed. Jurnalul Literar, Bucureşti, 2000;
2. Ion Pogorilovschi – Miracolul Eminescu –Ed. Axa,

Botoşani, 1999;
3. Constantin Zărnescu – Aforismele şi textele lui

Brâncuşi – Ed.Scrisul Românesc, Craiova 1980;
4. George Călinescu – Opera lui Mihai Eminescu –

Editura Pentru Literatură, Bucureşti, 1969;
5. Ion Negoiţescu – Poezia lui Mihai Eminescu – Ed.

Eminescu, Bucureşti, 1970.

Nicodim în nici un caz nu este piatra de temelie a literaturii sârbe
vechi. Caracterele artistice ale manuscrisului împletesc elemente
slave cu elemente bizantino-greceşti: ornamentaţia are patru
frontispicii şi patru iniţiate colorate, cu literele şi culorile în aur.
Frontispiciul are pe margine un chenar îngust de culoare brun
roşcat. Fiecare chenar închide un câmp suflat cu aur unde se află
decoraţia florală cu forme variate: vreji şi flori de culoare albastru,
verde sau roşu. Literele iniţiale de la începutul textului sunt de
dimensiune mai mare, ornamentate cu elemente vegetale sau
animale.

Manuscrisul lui Nicodim este o expresie a legăturii între
spiritualitatea ortodoxă românească şi lumea slavă sud-dunăreană.
În faţa primejdiei tot mai accentuate din partea turcilor, tot mai
mulţi creştini ortodocşi din sudul Dunării (îndeosebi din lumea
slavă) şi-au găsit adăpostul în Ţările Române. Sosind pe pământul
românesc nu au adus cu ei numai trăirea spirituală specifică
Răsăritului Ortodox, ci şi o bogată cultură teologică dominată de
spiritul isihasmului.  Originar din Serbia, călugărit la muntele Athos,
venit la noi în ţară, călugărul Nicodim, în spiritul concepţiei isihaste,
a socotit să-şi încheie activitatea printr-o muncă de copiere a unei
cărţi liturgice slavo-române. În legături cu marii teologi ai
ortodoxiei Eftimie de Târnovo şi Isaia de la Hilandar, el însuşi un
mare om de cultură, ne-a lăsat întâia carte în manuscris slavo-
română datată din spaţiul românesc.

Cartea (în manuscris şi mai târziu tipărită) a slujit la păstrarea
ortodoxiei româneşti la un popor de neam latin: „Această sinteză
de latinitate şi ortodoxie, ea însăşi un miracol şi o formă de
originalitate unică, a ajutat poporul român să se menţină, prin
latinitate, neconfundat cu lumea slavă, iar prin ortodoxie,
neconfundat cu lumea naţionalităţilor catolice din vecinătatea
apuseană”, după cum afirma marele teolog român Dumitru
Stăniloae. În anii ce au urmat s-au creat la Tismana şi în alte
mănăstiri din spaţiul românesc adevărate focare de cultură, o
preocupare specială fiind copierea cărţilor. Ieromonahul Nicodim,
cu opera sa, (în stadiul actual al cercetărilor), deschide drumul
culturii scrise slavo-române bisericeşti din evul mediu românesc.

Cosmin VILĂU
Bibliografie
1. Ion Radu Mircea – Cel mai vechi manuscris miniat din Ţara

Românească: Tetraevengheliarul popii Nicodim (1404-1405) în
„Romanoslavica”, XIII, Bucureşti, 1966, p.203-221

2. Mircea Păcurariu – Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol.I,
Bucureşti, 1991

3. Djordjie Radojicic – Bulgaralbanitosblahos et
serbalbanitobulgaroblahos – deux caracteristiques du sud-est europeen du
XIV- e et XV- e si  cles, în „Romanoslavica”, XIII, 1966, p. 77-79
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urmă – adică o tradiţie, o infrastructură, un humus foarte
bogat…Oamenii nu apar din nimic, ei sunt produsul unei ţări,
ai unei culturi…”

În acest sens, Fauchereau călătoreşte, în mai multe
rânduri, în România, dar vizita din 1994 va fi decisivă în
alcătuirea unui „jurnal de bord”, urmărind cultura şi
spiritualitatea românească până dincolo de graniţele actuale,

la Chişinău, după ce, în
periplul său carpato-
danubian, străbătuse
Clujul, Deva, Avrigul,
Mănăstirea Putna,
Moineştiul, Bucureştiul,
Craiova, Sulina şi, desigur,
Târgu-Jiul, purtat
deopotrivă de o curiozitate
vie şi de un entuziasm
patetic ce-l recomandau
drept „amator şi aproape
un îndrăgostit” de cultura

tradiţională şi spiritualitatea românească. Întorcându-se la
Paris, altfel va înţelege pe marele Brâncuşi, căruia-i vizitează
mormântul din Cimitirul Montparnasse, dar şi locaţia din
Impasse Ronsin, unde se aflau până mai de curând atelierele
artistului (restaurarea se va produce abia în 1998, când
Centrul Pompidou îşi deschide porţile vizitatorilor).

Un artist care îi are ca prieteni apropiaţi pe Marcel
Duchamp, Erik Satie, Tristan Tzara, Fernand Léger şi alte
câteva spirite ascuţite ale epocii nu este – zice Serge
Fauchereau – un „ţăran de la Dunăre”, un „umil meşteşugar”...
Polemica ţinteşte, desigur, nu atât imaginea romanţată oferită
de Peter Neagoe în romanul „Sfântul din Montparnasse”, cât
pe aceea furnizată de eseistul Ionel Jianou în manografia din
1963, care afirma categoric, nu însă lipsit de o anume
expresivitate metaforică: „Pour comprendre l’oevre soi-disant
inaccessible de Brancusi, il faut partir d’une constatation fort
simple: il fut et resta tout le long de sa vie un paysan des
Carpathes”. (Nina Stănculescu, Sege Fauchereau – Per
urmele lui Brâncuşi, în „Lumea gorjenească”, Târgu-Jiu, nr.
2, mai 2001, p. 20). Să precizăm că lucrarea lui Ionel Jianou o
răsfoieşte la Cluj, în biblioteca lui Ion Pop, şi o aşează repede
„furios” la loc, după doar „vreo treizeci de pagini”. Gest,
desigur, de o suficienţă… mărturisită! Dar, oarecum,
justificat, când exegetul I. Jianou îngroşase pana, scriind tale
quale: „Coloana infinitului nu este decât un stâlp de
arhitectură ţărănească. Friza Porţii sărutului cuprinde motive
decorate ale ţesăturilor populare. Arca este o simplă poartă
de lemn a locuinţelor de la ţară.”

2. Dincolo de titlul care ne aminteşte de o mai veche
colecţie editorială („Sport-Turism”), Pe urmele lui Brâncuşi
este o carte meritorie, conţinând informaţii în general corecte.
Alcătuit din cincisprezece studii (unele chiar având un
caracter „itinerant” conform datării lor (a se vedea harta cu
localităţile vizitate de la pag. 29), cartea dlui Serge Fauchereau
nu este – expressis verbis – „chiar o monografie despre
Brâncuşi”, ea consemnează un periplu în România şi la Paris,
fiind structurată pe o pasiune – „cea pentru sculptura lui
Brâncuşi”.

Autorul refuză (chiar „sfidează”) unele idei preconcepute
despre opera şi personalitatea marelui artist, preferând să
pună întrebări şi să ofere mai puţin răspunsuri. Ceea ce l-au
apropiat de sculpturile lui Brâncuşi au fost nu metodele de
investigaţie ştiinţifică, ci „curiozitatea” şi „entuziasmul” de
care a dat dovadă „ca amator şi aproape ca un îndrăgostit”:

„Am cercetat cu insistenţă – precizează Serge Fauchereau
într-o laconică Prefaţă -  formele şi temele brâncuşiene:
sărutul, pasărea, coloana, ovoidul, grupurile mobile şi atelierul,
forţele naturii, moartea şi viaţa.” (p. 13)

„Jurnalul de bord” al impresiilor de călătorie prin
România a fost, ulterior, completat cu „note şi precizări”,
adică printr-o informaţie documentară pe care călătoria nu
o îngăduia. În ciuda acestui fapt, Per urmele lui Brâncuşi nu
este – zice autorul – o carte „serioasă”, de unde ar rezulta
„principala sa calitate”…

O anumită privire   vol d’oiseau se simte, desigur, dar nu
se poate nega acea documentare „la sursă”, fie ea şi itinerantă,
prin atâtea locaţii din ţară, în special prin acele muzee ale
satului, indiferent că se află la Muzeul Satului din Bucureşti,
la Cluj, în Maramureş sau Chişinău, la Sibiu ori Bistriţa, la
Moineşti sau Comana, în Bucovina sau la Braşov, la Deva sau
Târgu-Jiu, la Craiova sau la Alba Iulia, la Avrig sau la Sulina –
pretutindeni eseistul se arată interesat de specificitatea şi
formele culturii tradiţionale, având alături scriitori şi oameni
de cultură avizaţi, precum Aurel Rău, Ion Pop, Gelu Naum
ş.a.

Spre exemplu, legătura cu criticul şi istoricul literar sibian
Mircea Tomuş se dovedeşte mai veche.3 Pe criticul şi
mentorul de peste două decenii al „Transilvaniei”, Serge
Fauchereau îl vizitează la Avrig. Acesta îi trimisese „patru
volume recent traduse în franceză”, punându-l în legătură
cu filosofia lui Lucian Blaga. Referindu-se la ideile filosofice
blagiene din doar două lucrări (Les Différentielles divines,
1990, trad. T. Basin, R. Marin şi G. Pişcoci-Dănescu) şi L’  tre
hostorique, 1991, trad. M. Danesco – ambele editate la
Librairie du Savoir din Paris), privind conceptele de „cultură
minoră” şi „cultură majoră”, S. Fauchereau rămâne profund
impresionat de gândirea marelui filosof, din poezia căruia el
însuşi a publicat o selecţie reprezentativă.4

Fauchereau citează din Geneza metaforei şi sensul culturii
anumite pasaje foarte potrivite menite a-i susţine ideea cu
privire la acea „matrice stilistică” imemorială recognoscibilă
în cele două „culturi”, care nu iau naştere una din alta, ci
coexistă engramate în mentalitatea spiritualităţii româneşti:
„Cultura majoră nu ia naştere din cultura minoră, ci ambele
sunt produse de aceeaşi matrice stilistică.” Ambele „culturi”,
observă eseistul, „se bazează pe marile mituri ale omenirii
(…), pe miturile mai specifice indo-europene şi mai strict, dacă
vrem, româneşti”. (p. 159). Ceea ce, de fapt, susţinuse şi Blaga
într-o formulare care aminteşte de Jung sau M. Eliade: „Nu
istoria unui popor hotărăşte mitologia acestuia, cum s-a crezut
uneori, ci mitologia unui popor hotărăşte istoria unui popor.”5

Această înţelegere a statuarei brâncuşiene (care vine de
departe, din miturile ancestrale şi atlantidice ale umanităţii),
prin referiri la unele idei ale lui Lucian Blaga din filosofia
culturii este o dovadă elocventă că Serge Fauchereau optează
pentru o cercetare de profunzime a operei marelui Brâncuşi.

El detestă din capul locului interpretările „folclorizante”
sau acel soi de eseistică erudită care apropie arta brâncuşiană
de ocultism şi magie. De fapt, în filosofia lui Lucian Blaga,
eseistul găseşte un reper fundamental în înţelegerea lui
Brâncuşi, amintind studiile gânditorului publicate în tinereţe
în presa clujeană.6 Ba chiar, plăcându-i mult poezia „Pasărea
sfântă” dedicată marelui Brâncuşi,7 se pune să o traducă. Iată
splendidul poem blagian în traducerea poetului Serge
Fauchereau, care sună destul de apropiat de pattern-ul liric:

L’oiseau d’or de Brancusi

Le jouet
devenu l’archétype esthétique

Comme si
quelque patient dieu paysan
n’avait cessé de frotter
l’alpha et l’oméga
de la Forme
en une motte de métal

Une orientation nue
sans ailes sans plumes
le rythme ultime
a élagué les extrémités
de la cr te et des serres,
du noyau de l’envol

Le geste absolu
de l’art
conforme
  la sculpture continente
- lisse comme le front d’Osiris –

ce giron de la révélation

une courbe incandescente
léchée de flammes chromatiques
dans des labyrinthes de réflection

Ce gong
d’hyperesthésie polie
a des stridences d’airain
quand la lumi  re

agressive
frappe
sa signification

L’immaculée
conception
de l’oiseau inou 
se produit
en une splendide

réticence.

Neamintind nimic de eseul din Feţele unui veac sau de
unele pasaje din Discobolul, se pare că eseistul nu are
cunoştinţă de acestea, ceea ce l-ar fi ajutat mult în lămurirea
unor afinităţi elective probante privitoare la spiritul artei
moderne.

Blaga îl ajută, aşadar, să înţeleagă că arta brâncuşiană nu
este „imitaţie” a unor forme din cultura populară, ci
sublimare. De aceea refuză interpretarea „anecdotică” a
Orgoliului făcută de Sidney Geist, care credea că opera „s-a
născut dintr-un refuz pe care l-a suferit Brâncuşi din partea
unei tinere”. (p. 24)

Filosofia culturii a lui Lucian Blaga îi limpezeşte, aşadar,
eseistului acea impresie conform căreia există o metafizică a
spiritualităţii rurale în care reverberează deopotrivă
sentimentul cosmicităţii, al copilăriei şi preistoriei.

Asemenea lui Blaga, Fauchereau crede că „satul
marchează centrul lumii, unde se întâlnesc toate puterile
cosmosului, la care copilul este încă destul de nevinovat şi de
sensibil pentru a se asocia; este un dar pe care îl pierde
devenind adult şi atunci este o formă de moarte redibitorie
pentru Brâncuşi”.

„Cine vrea să fie în contact cu cosmosul (există oare mulţi
artişti care să nu vrea?) trebuie să-şi păstreze sufletul şi privirea
de copil asupra lumii. Brâncuşi a păstrat în mod firesc darul
copilăriei”.

Cu alte cuvine - „copilul din Peştişani este părintele
artistului Brâncuşi”, crede eseistul, citând alături pe Blaga
care scrisese în Fiinţa istorică destul de tranşant: „Satul şi
copilăria se completează pentru a forma un tot inseparabil.”

„Fiecare poartă în sine un sat mitic”, constată eseistul, iar
Brâncuşi „nu era nici mai mult nici mai puţin sătean decât
oricine altcineva, creator sau simplu amator în legătură cu
arta.”

Dacă, aşa cum scria Baudelaire, „forma unui oraş se
schimbă mai repede, vai, decât inima unui muritor”, în ceea
ce priveşte locaţiile natale „Peştişanii lui Brâncuşi sau
Lancrămul lui Blaga nu s-ar fi schimbat de un secol şi mai
bine dacă naşterea unei fiinţe excepţionale nu ar fi venit să
tulbure mitologia locului.” (p. 163)

La un moment dat, Serge Fauchereau îl citează pe
bătrânul V. G. Paleolog care văzuse în Brâncuşi un artist
modern ce „lasă în urmă o operă pe care cu greu o putem
alătura la efortul de ansamblu al artei româneşti”, cu excepţia
a două opere semnificative (Rugăciunea şi Cuminţenia
pământului), care „reprezintă doar ele singure tranziţia dintre
opera ce aparţine grupului etnic (…) şi noua operă din care
orice particularism va fi definitiv abolit.”8

Pe această idee merge şi convingerea eseistului francez
care nu neagă „legătura cu tradiţia locală”, însă consideră că
„nu este mai puţin evident că vrea totuşi să o depăşească”,
aşa cum privind discul de andezid de la Sarmizegetusa îi vine
în minte Masa tăcerii cu discurile suprapuse – ceea ce îi
sugerează „o filiaţie prin inconştientul colectiv”.

Ideea că „Brâncuşi s-a născut dintr-o tradiţie pe care
trebuia să o depăşească” este, desigur, în spiritul adevărului,
corectă, însă nu „rădăcinile ancestrale ale Occidentului” (J.
T. Farrel) răzbesc în statuara brâncuşiană, ci acea
spiritualitate veche, străveche, arhaică, din arealul carpato-
danubian, ale cărei duhuri arhetipale se reflectă, engramate,
în operă, în esenţializări şi sublimări eonice.

A-l rupe pe artist de o tradiţie şi de o spiritualitate, pe
care le avea în sânge, adoptând un mod de viaţă de o naturală
sapienţialitate, ar însemna să simplificăm înţelegerea
personalităţii sale profunde.

Interferenţe Blaga – Brâncuşi
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Dincolo de interpretările „folclorizante” ori „livreşti”,
Brâncuşi rămâne artistul de geniu, care prin spiritul universal
al artei sale scapă oricărui arpentaj estetic revendicativ, fiind
al tuturora, de totdeauna şi de pretutindeni. Prin
modernitatea operei sale, Brâncuşi sare din „ţarcul” în care a
vrut să-l aşeze o anumită critică „folclorizantă”, dar tot atât
de adevărat este că sufletul său de ţăran carpatic avea
conştiinţa „rădăcinilor”, iar în ceea ce ne-a lăsat se simte, la
modul sublimărilor mirabile, pulsul unei tradiţii, adierea
unei spiritualităţi, în general, acea Idee Brâncuşi. Căci
Brâncuşi rămâne român înainte de a fi francez ori cetăţean
universal al artei moderne.

Înălţându-se din matca naţională, din „matricea
stilistică” a spiritualităţii româneşti, geniul său tutelar
veghează destinul Artei mereu moderne
şi înnoitoare…

În faţa acestor grave şi împovărătoare
evidenţe, eseistului nostru îi lipsesc
totalmente atât „gustul pentru bârfe” cât
şi,  în mod deosebit, apetitul privitor la
„aventurile cu dame” din lumea
artistică… El nu are timp - şi bine face -
să guste glumele şi picanteriile din viaţa
artiştilor, discursul său e sobru, calculat,
echilibrat, având o distincţie a evocării
şi asociaţiilor culturale, apelând la
aparatul critic cu oarecare moderaţie şi
rezervă.

Pe primul plan trec impresiile
estetice, trăirile efective, asociaţiile de
idei, concentrarea de a „citi” statuara
brâncuşiană nu numai prin intermediul
criticii de artă… Desigur, discursul critic
nu caută originalitatea viziunii şi
interpretărilor proprii cu orice preţ,
multe din formulări au un aer dej" lu,
totuşi felul în care se exprimă e inteligent,
penetrant, plăcut asociativ.

Bunăoară, la Muzeul de Artă din Cluj,
Fauchereau admiră sculpturile lui
Dimitrie Paciurea, „stupefiat” că
descoperă un artist de mare forţă
expresivă, un spirit introvertit („întors
către sine însuşi”), în timp ce Brâncuşi
rămâne „impersonal şi senin”. „Oricum
ar fi, scrie eseistul, Paciurea este singurul sculptor român
care poate suporta, fără a fi ridicol, o comparaţie cu
contemporanul său Brâncuşi” (Paciurea şi alţii).

În alt eseu (Sacrul, Fericirea), evocă vizita la bisericile şi
mănăstirile din Bucovina, în tovărăşia mai vechiului său
prieten clujean Aurel Rău, cu „escală” în oraşul medieval
Bistriţa şi apoi, mai departe, la castelul – gen Disneyland – al
contelui Dracula, din trecătoarea Bârgăului, care-i displace
profund: „Este degenerarea unei frumoase legende populare
şi a unei frumoase teme literare în clişeu comercial” (p. 39).

Motive tradiţionale sculptate găseşte, însă, la Muzeul
Lemnului din Câmpulung Moldovenesc sau pe zidurile
bisericilor bucovinene. La mănăstirea Suceviţa, de pildă (sec.
XVI), lângă o Fecioară în maiestate, „pe toată înălţimea
edificiului este pictată o coloană de romboedre, aşezate unul
peste altul”, iar de cealaltă parte celebra frescă a Scării
virtuţilor. Fresca, străjuită de înalta coloană de romboedre,
este reprodusă fotografic cu aceeaşi intenţie de a-şi susţine
ideea conform căreia arta brâncuşiană nu este „imitaţie a
tradiţiei culturale româneşti, ci reverberaţia metafizică a unui
mod vizionar, cu ecouri în arta neolitică (v. romburile şi
spiralele din cultura Vădastra – motive decorative
ancestrale, care s-au transmis până azi în etno-folcloristica
românească).

Vizitând Moineştiul, oraşul natal al lui Tristan Tzara
(Fauchereau tradusese, în colaborare cu Mircea Tomuş,
primele poeme ale avangardistului român), îşi exprimă o
anumită repulsie faţă de unele opere decorative (statui),
insistând asupra legăturii dintre poetul avangardist
(gruparea de la „Contimporanul”) şi Brâncuşi.

Să precizăm că artistul din Impasse Ronsin, deşi avea
relaţii bune cu mişcările de avangardă, rămânea, totuşi,
rezervat în faţa exceselor de genul „tabula rassa” (Brâncuşi şi
românii de la Paris).

O admiraţie fără rezerve îi  îi procură opera serială
Pasărea măiastră (începând cu marmora din 1910), prin care
Brâncuşi ar rămâne „tributar culturii române”, fără
ambiguitate şi de bună voie… El încearcă, totuşi, să
decripteze polisemantismul statuarei respective, dar, la un
moment dat, crede că denumirea „pasărea lainică” ar
însemna „pasăre de rău augur”, când, în realitate, „lainic”
înseamnă în accepţie gorjenească „pribeag”, „rătăcitor”,
„răzleţ”, „singuralnic”… (p. 63).

Regretabilă este şi confuzia pe care o face Serge

Fauchereau cu privire la „mormântul lui V. G. Paleolog”, din
cimitirul Mănăstirii Voroneţ (!), descris foarte sumar în
arhitectura lui funerară, care este, în realitate, al marelui
brâncuşiolog Petru Comarnescu! (v. pag. 45).

3. Observaţii şi consemnări pertinente întâlnim şi
în celelalte eseuri privitoare la etapa bucureşteană a statuarei
(Vitelius, Ion Georgescu-Gorjan, Orgoliu, Copil, Cap de copil ş.
a.), în care citeşte anumite elemente de originalitate, pentru
ca în celelalte eseuri să se refere la opera de maturitate, de
după 1907, care l-a impus în conştiinţa modernă a epocii
(Supliciu, Capete de copii, Danaida, Muza adormită, Prometeu,
Nou-născut, Sculptură pentru orbi, Începutul lumii,

Domnişoara Pogany, Rugăciune,
Fântâna lui Narcis, Sărutul, Somnul,
Cuminţenia pământului, Tors de
fată, Adam şi Eva, Prinţesa X ş. a.).

Eseistul remarcă şi el prezenţa
aproape obsedantă a ovoidului în
statuara brâncuşiană (p. 80) ori a
spiralei, care trimite iarăşi la
anumite „Tradiţii anvestrale” (v.
eseul scris la Comana, pp. 97-104).

Urmărind mai departe unele
metamorfoze ale „Muzei” (Danaida,
Muza adormită…) şi ale
„Sărutului” (de la Sărutul  la Poarta
sărutului), Fauchereau observă
legătura profundă dintre moarte şi
viaţă – „moartea este la fel de
naturală ca şi viaţa; ele sunt în
legătură; iar legătura dintre ele este
dragostea.” (p. 84).

Această idee emergentă a
creaţiei brâncuşiene este urmărită
şi în Ansamblul sculptural de la
Târgu-Jiu, amplasat într-un oraş
modest, tipic provincial
(„dezagreabil”) tocmai pentru a-i
înnobila personalitatea.

„Citirea” Trilogiei monumentale
este, în general, corectă, dar nu sare
peste consideraţiile şi interpretările
cunoscuţilor brâncuşiologi români

şi străini. Totuşi, la un moment dat, admirând Masa tăcerii,
comisarul-pelerin constată, în ideea aceleiaşi teze privind
„tradiţiile ancestrale” reflectate în opera brâncuşiană:

„Ne putem aminti şi de sanctuarul dacic de la
Sarmizegetusa şi de nu mai puţin circularul monument roman
de la Adamclisi. Şi Stonehenge, în Anglia. Iar apoi, de Piedra
del Sol în Mexic. Şi ap, şi apoi… Asta nu înseamnă că
Brâncuşi le ştia, ci dovedeşte mai curând că el cunoştea forţa
structurilor circulare, fără a avea nevoie să se refere la una
sau alta.”

Sau acest pasaj din eseul Filiaţii profunde: „Nu putem
privi discul solar de la Sarmizegetusa (cu diametrul de şapte
metri), constând dintr-un pavaj de andezid ridicat pe pietre
de calcar fără să ne gândim la discul Mesei tăcerii. Aceasta
nu înseamnă că Brâncuşi a cunoscut sanctuarul dacic, ci
indică o filiaţie prin inconştientul colectiv, prin «rădăcinile
ancestrale ale Occidentului», după cum spune James Farrel.
Arta este ca un aisberg: partea vizibilă este ceea ce va crea
artistul; sub apă, există copilăria, enorma preistorie mai mult
sau mai puţin confuză, mai mult sau mai puţin conştientă, şi
care îi suportă istoria. Sub orice Fată sofisticată există o Venus
paleolitică.” (p.167)

Cât priveşte Coloana fără sfârşit (prima „Coloană”
păstrată datează din 1918), aceasta este „cea mai mare operă
realizată de Brâncuşi şi poate cea mai înaltă din prima
jumătate a acestui secol” (sec. XX, n.n.), al cărei avânt
„sculptează cerul”, sugerând „bătaia de aripi a unei păsări în
zbor vertical” (p. 130).

Serge Fauchereau respinge interpretarea critică
„folclorizantă”, care o vede ieşită dintr-o tradiţie a locului
(stâlpii pridvoarelor ţărăneşti, stâlpii funerari, coloanele
torsadate ale vechilor bisericuţe de lemn din regiune etc.).

„Puterea sculpturii lui Brâncuşi vine de şi mai departe”,
crede eseistul, căci începând cu forma aceasta are, desigur,
„o formă incantatorie, care-l impresionează pe vizitator (…)
Ea leagă cerul şi pământul şi, mai curând decât scara lui Iacob
din frescele bisericilor, aminteşte cu certitudine o scară
ţărănească dintr-o singură bucată, cu treptele cioplite într-un
singur trunchi gros…” (p. 132).

Comentarea capodoperei de la Târgu-Jiu îi oferă prilejul
de a diserta pe tema fuziunii dintre sculptură şi arhitectură,
soluţie estetic-edilitară foarte discutată şi chiar
experimentată în epocă de Epstein sau Henri Gaudier-
Brzesko. Convins că la Târgu-Jiu se află „un summum şi un
mod de sinteză a creaţiei brâncuşiene”, criticul remarcă, pe
drept cuvânt, aspectul de Operă deschisă a artei brâncuşiene

(concept estetic important din gândirea criticului Umberto
Eco – opera uverta, intrat în circuitul esteticilor moderne,
fără a se mai cita sursa!).

Atât în morfologia Ansamblului sculptural de la Târgu-
Jiu, cât şi în întreaga sa creaţie, Fauchereau remarcă, pe cărări
deja bătute de exegeţi, reflectarea ideii de simetrie
(„componentă esenţială, fundamentală”), dar şi de serie /
repetiţie în statuara brâncuşiană (însăşi arta populară fiind
„întemeiată pe repetiţie şi simetrie” – v. covoarele ţesute în
atelierele Ligii Femeilor Gorjene, prin grija aceleiaşi Arethia
Tătărescu), insistând întrucâtva asupra rolului estetic pe care
îl au soclurile în înţelegerea unora din sculpturile sale.

Cât priveşte Atelierul din Impasse Ronsin, criticul
consemnează că astăzi această locaţie este „o străduţă
părăsită”. Aici a trăit şi a lucrat Brâncuşi timp de patruzeci
de ani, din 1916 (când atelierul era la nr. 8) şi 1927 (când se
mută la nr. 11), ocupând apoi, pentru mai mult confort şi
spaţiu, şi atelierele învecinate cu care se putea comunica
(„Treceţi să mă vedeţi în cele trei barăci ale mele”, îi scria
artistul, în 1929, lui Margaret Anderson). Pentru ca la sfârşitul
vieţii să ajungă a ocupa cinci ateliere, atelierul devenind „nu
doar locul de creaţie al operelor, ci şi primul lor spaţiu de
exprimare” (ba chiar un habitat plăcut în mijlocul căruia trăia
ca un ţăran din Carpaţi, servindu-şi prietenii şi oaspeţii cu
tradiţionale mâncăruri gorjeneşti).

Dar asupra locaţiei respective se abat planurile de
restructurare urbanistică, locuitorii din Impasse Ronsin fiind
ameninţaţi cu exproprierea, începând din 1950. Dezamăgit,
Brâncuşi a scrâşnit un timp, „apoi a hotărât că pentru a păstra
integralitatea atelierului său în starea în care dorea, o donaţie
către statul francez ar reprezenta mai multă siguranţă. Astfel,
el va da nu doar atelierul şi operele, dar şi sculele, mobilierul,
obiectele de uz curent, uriaşele arhive fotografice” (p. 189).

Să precizăm că, prin anii ’70, graţie venerabilului
brâncuşiolog V. G. Paleolog, s-au făcut, prin ambasadă,
demersuri reuşite pentru aducerea în ţară, cu
autocamioanele, a unor componente „din fostele ateliere ale
sculptorului Brâncuşi” (bârne, grinzi, stâlpi şi fraştii…),
vestigii ce zac la Craiova, de ani buni, în curtea Colegiului de
Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”, întârziindu-se
„refacerea” celebrei locaţii parisiene9

Solicitând şi obţinând naţionalitatea franceză în 1952,
Brâncuşi spera, aşadar, să scape de şicanele administraţiei.
În 1956, îi numeşte pe Natalia Dumitrescu şi Al. Istrati legatari
universali, dăruind Atelierul Franţei „cu obligaţia ca după
moartea sa să-l reconstituie într-un loc protejat şi integral.
Cu asigurarea aceasta a murit la 16 martie 1956, în atelier, la
el acasă.”

Sigilat după moartea artistului, atelierul a rămas închis
câţiva ani, până la demolarea din 1963. Operele, sculele şi
arhiva au fost depuse la Palatul Tokyo într-un spaţiu
impropriu, apoi la Centrul Pompidou, deschis în 1977, unde
fusese mutat Muzeul Naţional de Artă Modernă. Atelierul
reconstituit a putut fi vizitat aici vreme de mai mulţi ani, fiind
apoi închis, iar unele opere fiind prezentate în Muzeu „într-
un mod convenţional muzeal, provizoriu”…

Recent s-au dat publicităţii toate documentele (epistole,
însemnări, diverse), fiind tipărit în 2004 volumul Brâncuşi
– inedit, îngrijit de Doina Lemny, custode la Muzeul de Artă
Modernă din Paris, şi criticul de artă Cristian-Robert Velescu.

Pe urmele lui Brâncuşi este, în ansamblul exegezei
brâncuşiene, o carte oarecum necesară, în contextul
relansării „Ideii Brâncuşi” în conştiinţa Europei moderne.
Operând asupra statuarei brâncuşiene cu conceptul de
„filiaţie” şi „inconştient colectiv”, de „rădăcini ancestrale” şi
„reverberaţii preistorice”, Serge Fauchereau nu face decât să
deschidă un orizont interpretativ, în care silueta lui Mircea
Eliade este încă inebranlabilă.

Spiritul „activist” al cărţii, scrisă cu pasiune „estivală”,
dar şi administrându-i-se apoi o documentare reală, ţinteşte
la o relansare a discuţiei privind modernitatea absolută,
esenţializată a artei brâncuşiene, model inaugural de excepţie
în arta secolului al XX-lea.

Note
1 Revoluţia cubistă  –  1982,  Sculptura secolului XX  –  1984,   Pictori

revoluţionari mexicani – 1985, Braque – 1987, Arp – 1988, Kupka  –  1988,
Malevitch –  1993, Gaston Chaissac, environs et apartes - 2003.

2 „România literară”,  nr. 23/2000, 14-20 iunie, pp. 20-22.
3Prin 1975, „la sugestia lui Mircea Tomuş”, Fauchereau a publicat în

„Transilvania” articole pe tema „vampirismului” în literatură, după Voltaire,
Gautier, Stoker etc.

4 Quarante po mes de Lucian Blaga, trad. S.F., Editura Continental, Alba
Iulia, 1995.

5 Fiinţa istorică, ed. cit., p. 53.
6 „Constantin Brâncuşi”, în  Patria , 3 iunie 1923; „Abstracţie şi

construcţie”, în  Cuvântul, 14 ianuarie 1925, unde Brâncuşi este desemnat
drept un „Demiurg”.

7 Publicată mai întâi în  Gândirea din 1 februarie 1926 şi reluată în
volumul  Laudă somnului din 1929, poezia este considerată superioară celei
semnate de Mina Loy,  Brâncuşi’s Golden Bird.

8  V. G. Paleolog,  Constantin Brâncuşi , Craiova, 1938, p. 10.
9 A se vedea documentarul „Memorialul Brâncuşi “, de Ilarie Hinoveanu,

Editurile „Alma” – „Literatorul”, Craiova, 2001, pp.139-212.
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Ovidiu DRIMBA, la 85 de ani

Noua rânduire teritorial-administrativă a ţării înalţă Gorjul la îndatoriri spirituale acute,
mai largi şi înalte. Fără îndoială că acest fapt ar bucura în sinea lui pe cel mai vrednic şi mai
de seamă fiu al Gorjului, dacă ar mai fi în viaţă, pe Constantin
Brâncuşi, aflat azi în atenţia scrutărilor de gând şi aspiraţii de
artă din lumea întreagă.

În adâncurile sale sufleteşti, Brâncuşi se ştie dator ţărânei
şi rădăcinilor native, conceptul şi învrednicirile lui de artă luând
necontestată fiinţă în depresiunea de sub masivul carpatic al
Retezatului şi mai de-a dreptul din Hobiţa, de sub streaşina
muntelui Vâlcan

Din teluricul natal, Brâncuşi a primit, şi ulterior a redăruit
lumii de pretutindeni, prin conceputul geniului său de artă şi
prin îndemânările lui de sculptor, valori de gândire care au
devenit preocuparea de minte a secolului nostru, aşezându-le
de-a lungul unei Via Sacra, în devenire turistică şi pelerinantă
a lumii întregi. Căci Târgu-Jiul nu va întârzia, începând de pe
acum, să devină un punct de atracţie, de rezonanţă. S-a hotărât
să se organizeze trienal, alternând cu Festivalul Enescu, un
colocviu şi o expoziţie Brâncuşi, cu participare
internaţională, care va deveni o sărbătoare a artelor plastice
româneşti şi un eveniment de seamă în viaţa artistică din
lume.”

Vor fi, aşadar, adevărate olimpiade de creaţie de artă ale
spiritului de pretutindeni şi se vor desfăşura sub egida
contribuţiei româneşti adusă culturii universale, sub siglul de
raliere al celui mai vrednic fiu al Gorjului, care a ştiut să petreacă
tâlcul şi tradiţiile acestui ţinut, spiritualităţii universale.

Din cele trei sigle ale Trilogiei din Târgu-Jiu, cea mai plină
de teluricul geniului locului, dar şi cea mai apropiată de fiinţă,
funcţional şi formal, este Masa Tăcerii. Ea trece, prin simplicitatea care devine mută de tâlc şi
respinge ca prisoselnic cuvântul, drept un mister şi pradă abuzivelor interpretări.

În jurul acestei Mese a Tăcerii uneori zisă şi a Amintirii sau a Pomenirii s-au încecat şi
însăilat atâtea neverosimile versiuni şi s-au adunat atâtea neguri, încât ne apare ca o datorie,
să-i reaşezăm obiectul în adevăratul lui cuib de tâlc. Din o privire atentă a expresivei fotografii
alăturate, pusă nouă la îndemână de bătrânul său prieten Ed. Steichen din S.U.A., azi aproape
nonagenar, se pot observa dimensiunile acestei faimoase mese, aproape aceleaşi, ca şi acele
ale mesei din Târgu-Jiu, precum şi destinaţia ei de a fi suport întâi al unor lucrări bine distincte:
Pasărea în zbor, Începutul Lumii, 2 mici cuburi (2 zaruri) şi ea situată între elementele
unei duble columne a nesfârşitului în lemn şi aşteptându-şi definitivarea alcătuirii (Columna
Nesfârşitului în lemn e construită din trei bucăţi) ultime, la care se deda Brâncuşi înseşi
sprijinit cu amândouă mâinile şi în odihnă pe năstruşnica sa bardă.

Acest impresionant soclu dintâi şi de importanţă în mijlocul atelierului său, e viitoarea
Masă a Tăcerii, aşezată ca punct iniţial de tâlc al Trilogiei care se va înşirui pe viitoarea Via
Sacra, pe un traseu întocmit şi poruncit de C. Brâncuşi, care implica exproprieri şi vitalizarea
urbană a unor terenuri virane ale Târgu-Jiului.

 

INEDIT

BRÂNCUŞI ŞI GORJUL
Rând pe rând şi cronologic, această masă, un trunchi de cilinmdu, reaminteşte prin

rotunditatea ei masa străbună românească, ţărănească. De la conceptul ei dintâi până la ultima
sa destinaţie a îndurat felurite simbolizări de nume: a)masa

flămânzilor, b) masa a fost rebotezată, adăugându-ise

ameliorativul de prestigiu: a înfometaţilor dar, dar de minte; c)

prin 1916-1917, cugetând la natura omului dintâi – rupt de

frăţenia animală, când din faber se pretinde că a devenit

sapiens, Masa a fost recunoscută de Brâncuşi ca fiind întâia

sculă de civilizaţie primitivă, când omul nu s-a mai îndestulat

din halca încă vie de carne smulsă de-a dreptul cu dinţii şi cu

ghiarele în lupta dusă de cei mai puternici; şi prin mijlocirea

focului, curând cucerit, omul-fiară dând o altă savoare şi un alt

gust cărnii, a trebuit să aşeze hartanul fript pe un stei, pe o piatră

potrivită ori pe un trunchi de arbore doborât şi devenit masă.

Astfel s-a ivit omenirea – adică noua condiţie de demnitate a

omului care a încetat să fie fiară. Pentru Brâncuşi, omul a apărut

în puzderia grupului – în haită – şi nicidecum izolat, fără puterea

ce o dă masa umană, d) prin 1920 aceeaşi Masă a Omeniei a

devenit, pentru Brâncuşi, care era încercat de o epocă de îndoieli

şi de depresiuni spirituale, Masa Tăcerii. Acest nou nume al

Mesei corespunde înţelepciunii lui din acea vreme, care-i

poruncea să considere Tăcerea drept ţintă şi urmă a întregului

univers.

Această atitudine a lui brâncuşi faţă de univers, se întâlnea

şi la Vasile Pârvan. Unul din „Memorialele” sale fiind închinat

marei tăceri şi sculptorului care o slujea. Ca şi pentru Brâncuşi,

ca şi pentru Pârvan, pentru Lucian Blaga Tăcerea – este tot una

ca şi ace pe care o păstrează sămânţa ani şi chiar milenii, înainte

de a fi chemată la izbucnirea vieţii care zace în tot ce este A FI, întâlnind pe Brâncuşi în gândul

adânc al acestuia, care este: prima celulă umană – satul:

„Eu cred că veşnicia s-a născut la sat.
Aici orice gând e mai încet
Şi inima-ţi zvâcneşte mai rar
Ca şi cum nu ţi-ar bate în piept –
Ci adânc, în pământ, undeva”,

precum celor ce se opresc locului şi încearcă să facă să vorbească Masa Tăcerii.
Masa Tăcerii este un simbol de adunare a meritelor de desfacere a omului din animalitate

şi al comunităţii în jurul unui obiectiv care devine un bun al tuturor, al omeniei civilizante, al
frăţeniei oamenilor, în jurul roadelor îndemânărilor lor. Întrebării acestei mese rotunde,
Brâncuşi i-a dat el însuşi răspunsul, la capătul opus al Viae Sacrae, prin replica: tot-mai-sus,
a excelsiorului care este Columna Nesfârşitului pentru întregul gen uman.

V. G. PALEOLOG
Articol publicat în „Gazeta Gorjului”,  sâmbătă 24 februarie 1968, p.6, în numărul ce publica pe ultima pagină

harta noii împărţiri teritoriale – Judeţul Gorj, cu municipiul, oraşele şi comunele respective…

O interpretare ontologică a lui V. G. PALEOLOG privind Trilogia brâncuşiană

Motto: „Cred în ajutorul lui Dumnezeu.”
(Ion Irimescu)

L-am cunoscut, am corespondat cu el. Redau mai jos o scrisoare

autograf primită de la domnia-sa:

„Uniunea Artiştilor Plastici din România

Nr. 602/25 oct. 1978

D-lui Vasile Ion Titel

Calea Rahovei 390, Bucureşti

Referitor la cererea-memoriu din 21 septembrie a.c., cu scopul de a

obţine pentru Comuna Floreşti – Gorj un bust în piatră, reprezentând pe

Mihail Eminescu, vă facem cunoscut că Uniunea Artiştilor Plastici nu

deţine lucrări de artă, acestea fiind proprietatea artiştilor autori.

Pentru realizarea acţiunii ce v-aţi propus, vă sugerăm ca organele

locale de conducere (Consiliul Popular) să solicite Comitetului Culturii şi

Ion Irimescu – patriarhul sculpturii româneşti
(s-a stins din viaţă la vârsta de 102 ani, vineri, 25 octombrie 2005)

Educaţiei Socialiste – Direcţia Artelor Plastice, atribuirea unui bust Mihail

Eminescu din stocul lor de lucrări achiziţionate din expoziţiile de stat şi judeţene.

Din informaţiile noastre există lucrări cu tema ce vă interesează.

Ss. Ion Irimescu”

În oraşul Fălticeni există Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, o instituţie unică

în România prin faptul că este cea mai bogată colecţie de autor din ţară. Aici

sunt expuse 313 lucrări de sculptură din bronz, marmură, lemn, ipsos, peste

1000 lucrări de grafică, la care se adaugă şi biblioteca personală – peste 1500

de volume, manuscrise şi o colecţie de pictură şi grafică în dezvoltare.

Adaug aici un fapt foarte important, la Floreşti – satul meu natal, unde

fiinţează Muzeul „Mihai Eminescu” – sunt două busturi ale poetului

nepereche, unul din piatră, iar celălalt din bronz. Sunt donaţiile unor persoane

particulare, nu ale fostelor şi nici actualelor instituţii de cultură…

A consemnat  Titel Ion VASILE,
Spahii, 1327

Monumentul „Constantin Brâncuşi” din
Târgu-Jiu, amplasat în faţa Casei de Cultură a
Sindicatelor – autor: sculptorul Ion Irimescu –
dezvelit miercuri 21 februarie 1979, cu prilejul
aniversării a 103 ani de la naşterea sculptorului.
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Baza folclorică a creaţiei lui Brâncuşi a fost insistent
subliniată de numeroşii săi exegeţi. “Arta lui Brâncuşi îşi are
sorgintea în adâncurile folclorice ale ţării sale natale”, afirmă
Petru Comarnescu. Artistul însuşi a vorbit adesea despre
“plenitudinea însorită a satului”, din care şi-a făcut o rezervă
de bucurie pentru toată viaţa, fiind adânc recunoscător
pământului natal, care i-a dat totul.1

Mai puţin însă au fost
precizate sursele folclorice
concrete, ce au servit
artistului ca puncte de
plecare în creaţia unor
remarcabile opere artistice
— veritabile sinteze
moderne ale unor străvechi
motive traco-getice,
transpuse în echivalenţe,
pentru sensibilitatea şi

gândirea contem-porană. În prezentul articol ne vom
referi la motivele folclorice care stau la baza celor două teme
importante Pasărea Măiastră şi Coloana infinită, teme ce
revin ca un laitmotiv de-a lungul întregii activităţi artistice
a marelui Constantin Brâncuşi. Este vorba de tradiţii
populare în arta lemnului din sudul Transilvaniei — mai
precis din judeţele Hunedoara, Alba şi Sibiu — deci din
regiunea ce se leagă direct de ţinutul Gorjului, de unde a
ţâşnit ca o înaltă coloană de lumină, arta lui Brâncuşi.

Se ştie că tema Păsării în zbor l-a preocupat pe
marele artist timp de peste 30 de ani (1909 — 1941),
realizând un număr cel puţin echivalent de variante, versiuni
şi replici în marmură albă sau metal strălucitor.2 “N-am
căutat toată viaţa — declară Brâncuşi — decât esenţa
zborului! Zborul, ce fericire!”3

Pornind de la legende, mituri şi alte valori folclorice
ale patriei sale, “Brâncuşi stilizează primele păsări în sensul
artei populare — cum remarcă P. Comarnescu — pentru ca
mai târziu să evolueze spre configuraţii mai aerodinamice.4

Identificarea izvoarelor folclorice ale Măiestrei lui
Brâncuşi a dus adesea la controverse aprinse. Aceasta pentru
că se căuta întotdeauna un motiv unic de inspiraţie.5 Părerea
noastră este că în cazul Măiestrei trebuie să admitem mai
degrabă o poligeneză pe baze folclorice, întrucât pasărea este
un motiv endemic în arta noastră populară, începând de la
creaţia lirică şi epică, până la arta plastică decorativă.
“Pasărea fără somn” din cântecele populare, “pasărea
măiastră” din basme, păsările din covoarele olteneşti, cele
de pe xilogravurile populare, de pe ceramică sau obiecte de
lemn6, ca şi păsările de pe stâlpii funerari, au putut fi tot atâtea
puncte de plecare pentru păsările lui
Brâncuşi, ca şi imaginea plină de graţie a
porumbelului sălbatic, proiectată pe albastrul
cerului.

Dar din toate aceste imagini, unele
pline de pitoresc, altele de profunde
semnificaţii, Brâncuşi a reţinut doar ideea
zborului, ca simbol al aspiraţiei omului spre
tot ce este mai înălţător, mai îndrăzneţ şi mai
luminos: “Pasărea — spunea Brâncuşi lui
Peter Neagoe — este un simbol al zborului, un
simbol al eliberării omului de limitele materiei
inerte.” Ea este în acelaşi timp şi simbolul
unităţii dintre materie şi spirit, care în filosofia
lui Brâncuşi sunt inseparabile, cum arată în
studiul său de exegeză P. Pandrea.7

Dar în ce împrejurimi ar fi putut să-
i apară lui Brâncuşi mai vie şi mai puternică
dorinţa de a reprezenta plastic legătura dintre
materie şi spirit, dintre “duh şi lut”, decât
contemplând modestele cimitire de la ţară?
Aici trebuie căutată — credem noi — în
primul rând geneza Măiestrei, în aceste
cimitire pitoreşti cu crucile şi stâlpii de lemn, unde se opreşte
din zbor “pasărea suflet”, “pasărea sfântă”, cum o numeşte
Lucian Blaga, care:

cu fluier părelnic de vânt,
cântă celor ce somnul şi-l beau
din macii negrii de subt pământ.8

“Pasărea suflet”, ca motiv funerar se păstrează
astăzi numai în sudul Transilvaniei, pe o arie începând de la
Orăştie spre est, cuprinzând sudul judeţelor Alba şi Sibiu,
înaintând până în apropierea Făgăraşului.9

Se pare că în trecut, obiceiul era mult mai răspândit
la români, fiind atestat şi în judeţul Mehedinţi, în comunele
Goronenţi şi Schitu Topolniţa, cum afirmă Tache Papahagi.
Probabil, în vremea copilăriei lui Brâncuşi obiceiul se

Omagiu lui Brâncuşi

Două surse folclorice ale artei lui Constantin Brâncuşi
practica şi în satele gorjene.

Motivul a avut în trecut o mare circulaţie eurasică,
putându-se urmări în Orient până în China şi Japonia, apoi
la ceremişi, populaţie finică de pe Volga sau la longobarzi,
populaţie germanică înrudită cu francii, aşezată în Italia de
nord în secolul al VI-lea. Faptul că acest obicei se găseşte la
popoare atât de îndepărtate în spaţiu şi cu origini deosebite
(Ainuşii, Ceremişii, Românii, Longobarzii) şi care au încetat
de mult de a avea raporturi între ele, dovedeşte, pe baza teoriei
ariilor izolate, o vechime multimilenară.10

Personal am studiat mai amănunţit obiceiul în
satele din sudul judeţului Alba, culegând informaţii şi din
regiunile limitrofe şi chiar mai îndepărtate.

Pasărea, numită uneori şi “porumbel” este cioplită
în general din lemn de brad sau de tei — fiindcă se lucrează
mai uşor — şi este executată de acelaşi meşter, care face
sicriul şi stâlpul. Mărimea “porumbelului” este cea naturală,
uneori însă poate fi mai mică sau mai mare. Ca reprezentare,
de cele mai multe ori, “porumbelul” are aripile întinse, gata
de zbor, alteori sunt strânse pe trup. De obicei, coada este
resfirată, ca a unei rândunele.

“Pasărea” e vopsită în albastru închis, în cenuşiu
sau alb mai întunecat, ca să semene mai bine cu porumbelul
sălbatic. Se întrebuinţează însă şi culori vii: roşu, verde,
galben, negru, uneori combinate între ele. În Nucet (jud.
Sibiu) şi Galaţi (Făgăraş), “pasărea” e de culoare neagră, de
unde şi numele ce i se dă de “pasărea-neagră”. Uneori aceste
păsări sunt împodobite cu flori, batiste, panglici şi smocuri
de lână.

Din această variaţie de la sat la sat şi chiar în cadrul
aceluiaşi cimitir, se poate deduce că nu e vorba de o simbolică
specială a culorilor întrebuinţate, ci mai mult de o combinare
liberă, după simţul cromatic al executantului şi după culorile
pe care le are la dispoziţie în gospodăria celui mort, fiind
folosite de obicei resturi din “buiala” oilor. În acelaşi timp
bogăţia coloristică a “porumbelului” trebuie considerată şi
ca o contaminare în urma execuţiei artistice a stâlpului pe
care e fixat, şi care constituie o adevărată operă de artă a
cimitirelor româneşti.

Pentru a i se pune “porumbel” la mormânt,
decedatul trebuie să fi fost “june”, neînsurat (Cugir, Vinerea,
Cioara). În satele din judeţul Alba şi Sibiu se pune şi la copii,
uneori numai la cei până la şapte ani (Căpâlna). “Porumbelul”
nu se pune în general, la fete sau la neveste şi nici la bărbaţii
însuraţi. “Păsările” puse la morminte se lasă acolo până se
“părăsesc”, adică până sunt distruse de vreme.

Faţă de această regulă generală, obiceiul prezintă şi
variante regionale. Astfel în Nucet (jud. Sibiu)
“porumbelul” se pune şi la fete, nu numai la
feciori, iar pe trupul porumbelului se
sculptează mai multe figuri, peste care se dă
cu o vopsea neagră. Acest “porumbel” se pune
la trei săptămâni după înmormântare în
pământ, lângă “cruce”. În comuna vecină
Cornăţel — astăzi obiceiul fiind dispărut —
pe la începutul acestui secol, “porumbelul” se
“tipărea” pe cruce, adică se sculpta sau se
zugrăvea — pe lemnul crucii, fără a constitui
o sculptură aparte.

În ceea ce priveşte semnificaţia obiceiului
de care ne ocupăm, ea trebuie pusă în legătură
cu credinţa că după moarte, sufletul îşi ia
zborul sub formă de pasăre, colindând  în
primele zile locurile din apropierea casei sau
pe acelea pe unde şi-a purtat paşii în viaţă.
Astfel “porumbelul” funerar reprezintă
imaginea sufletului şi joacă rolul, în cadrul unei
mentalităţi arhaice, de prezenţă efectivă a
sufletului lângă mormânt, pentru a-l apăra de
spiritele rele, servind totodată ca mijloc de

încorporare a sufletului în clipele lui de revenire la mormânt,
până când trece definitiv în lumea de dincolo.11

Din aceste păsări funerare, stilizate de meşteri
anonimi milenii de-a rândul şi-a luat C. Brâncuşi ideea
plastică a zborului, simbol al eliberării şi înălţării omului
deasupra realităţii imediate. Tot din acest străvechi tezaur
folcloric, din stâlpii funerari, înrudiţi îndeaproape cu cei
totemici, s-a desprins şi ciclul coloanei infinite, “simbol al
aspiraţiei către nemărginire — cum o caracterizează M. Deac
— al legăturii între concret şi abstract, între finit şi infinit”.12

Stâlpii funerari sunt şi astăzi destul de răspândiţi
la români, dar mai ales în Transilvania şi Oltenia. În trecut
aria lor de răspândire trebuie să fi fost mult mai mare,
întrucât este vorba de monumente de origine pre-creştină,
şi care au dispărut cu vremea din unele sate.13 Datorită

cercetărilor arheologice recente, putem afirma — că stâlpii
funerari de astăzi sunt relicve preţioase ale cultului coloanei,
cu o foarte mare răspândire în Orient şi care a pătruns şi pe
teritoriul ţării noastre la sfârşitul neoliticului, adică cu
aproximativ 6.000 de ani în urmă.14

În regiunea cercetată de noi, stâlpul se pune, în
general, numai la bărbaţi, spre deosebire de cruce, care se
pune la femei. O singură excepţie am întâlnit în comuna
Săsciori din Valea Sebeşului, unde stâlpul se pune la mortul
necăsătorit, indiferent dacă e bărbat sau femeie, iar crucea la
cei căsătoriţi. În alte ţinuturi româneşti, ca de pildă în
Moldova sau în Oltenia, stâlpul se pune la orice mort, dar e
înlocuit mai târziu, sau după două săptămâni, cu o cruce.
Uneori însă această cruce nu se mai pune de loc.

Stâlpii din zona Sebeşului sunt ciopliţi de obicei din
lemn de stejar — pentru a fi mai rezistenţi — în formă de
obeliscuri în patru sau în şase feţe, fiind înalţi de 1,80-2 m şi
având diametrul de 12-15 cm. Dimensiunile variază uneori
şi după vârsta celui mort, la copii şi la bătrâni punându-se
stâlpi mai mici decât la feciori. Feţele stâlpilor sunt sculptate
de jos până sus cu diferite motive geometrice, permise de
tehnica lemnului: Rombul, rozeta, cercul, crucea, linia zig-
zag, elicea, şi, mai rar, elemente florale15. Pe stâlpi se mai
sculptează sau se scrie cu vopsea numele sau iniţialele celui
răposat, precum şi data decesului. La bătrâni, stâlpul se
termină cu o cruce făcută din aceeaşi bucată, iar la tineri cu
o scândură
aplicată orizontal
peste vârful
stâlpului, puţin
mai mare decât
stâlpul, în care se
fixează suliţa ce
s u s ţ i n e
“por umb elul”.
Această scândură se găseşte uneori şi la ceilalţi, pentru a-i
apăra de ploaie.

La execuţia artistică culturală a stâlpilor, se adaugă
bogăţia cromatică, figurile sculptate fiind în acelaşi timp
colorate în roşu şi negru, mai rar în verde şi albastru.
Suprafaţa pentru colorat fiind destul de mare, oferă o largă
posibilitate de combinare a motivelor. Tehnica sculpturii fiind
limitate de structura fibrei lemnoase mai multa la motive
geometrice, prin pictură se completează ornamentica
stâlpilor îndeosebi cu motive florale.

Desprinsă din vechi tradiţii şi obiceiuri, arta
stâlpilor funerari transmite, în material perisabil forme şi
motive ce sfidează timpul şi care demonstrează înaltul
potenţial artistic al poporului român. Din acest tezaur
folcloric, Brâncuşi a prelucrat două motive: “Pasărea suflet”,
din care şi-a luat zborul Pasărea Măiastră şi octaedrul
stâlpilor funerari din care s-a răsucit în infinit Coloana
Recunoştinţei. Prin aceste elemente străvechi, preluate şi
transformate în opere artistice cu o înaltă valoare simbolică,
Constantin Brâncuşi a introdus în cultura contemporană
universală o experienţă de veacuri a poporului român.

Dar această experienţă, acest potenţial spiritual
concretizat în arta stâlpilor funerari, din care s-a inspirat C.
Brâncuşi, mai cuprinde şi alte numeroase şi variate motive
artistice, din care arhitectura, sculptura şi arta decorativă
contemporană pot găsi noi surse de inspiraţie, ce aşteaptă să
fie valorificate.

Prof. univ. dr. Gh. PAVELESCU
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 - Stimate domnule profesor Gheorghe Pavelescu, aţi avut norocul şi privilegiul de a fi fost studentul
profesorului Lucian Blaga. În toamna lui 1938, cu prilejul lecţiei inaugurale a cursului de “Filosofia culturii”,
aţi salutat public, într-un articol, numirea lui Blaga ca profesor titular la Universitatea din Cluj.

- Gh. Pavelescu: Primul contact cu opera lui Lucian Blaga l-am avut în adolescenţa petrecută ca
elev la Gimnaziul din Sebeş-Alba. Şcoala la care studiam se afla la răscrucea drumului ce ducea spre
Lancrăm cu uliţa Susenilor şi strada Grecilor, unde se găseau cele două locuinţe, ocupate succesiv de
familia Blaga, după lichidarea gospodăriei din Lancrăm, în urma morţii preotului Izidor Blaga tatăl
poetului, în 1908.

Trăiam şi mă mişcam în spaţiul, în care tânărul Blaga şi-a purtat paşii. De la podul de fier de peste
râul Sebeş, o cărăruie se furişa pe mal până în parcul Subarini, care bănuiam că-l va fi atras şi pe poet,
mai ales că ultima locuinţă a familiei Blaga, în Sebeş, se afla chiar la începutul străzii Grecilor, adică a
negustorilor macedoneni. Mai târziu, la maturitate, Lucian Blaga, la Sibiu, va mărturisi poetului Wolff
von Aichelburg: “Arinii de la Sebeş îi port şi acum cu mine în suflet”.

Prilejul de a-l întâlni şi cunoaşte personal pe Lucian Blaga s-a oferit mai târziu, după deschiderea
cursului de “Filosofia culturii”, în 1938. Lucian Blaga era aşteptat cu nerăbdare
nu numai de studenţii de la “Filosofie”, ci şi de la alte facultăţi. Personal, am
căutat să atrag atenţia publicului înserând în ziarul Tribuna, ce apărea la Cluj
sub conducerea lui Ion Agârbiceanu, în numărul din 16 noiembrie 1938 un mic
articol întitulat “Un gând împlinit: Lucian Blaga profesor al Universităţii din Cluj”.
Probabil, că afluenţa excepţională din ziua deschiderii cursului    în  17
noiembrie   s-a datorat, în parte şi acestui articol.

Într-adevăr, cu mult înainte de ora deschiderii, sala “Vasile Pârvan”, destinată
iniţial pentru acest scop, s-a dovedit curând neîncăpătoare, apelându-se la “Aula
Magna”. Secretarul General al Rectoratului, Jean Vătăşescu, omul lui Şefănescu-
Goangă, a refuzat să predea cheile, pretextând că Aula se deschide numai cu
aprobarea specială a Rectorului. Cum acesta se afla la Bucureşti, a intervenit
imperativ profesorul Onisifor Ghibu: “Dă-mi cheile, această Universitate eu am
înfiinţat-o!” Profesorul făcea aluzie la activitatea sa din cadrul Consiliului
Dirigent de la Sibiu, când în 1918, s-a decis înfiinţarea unei universităţi româneşti
la Cluj. Dar, nici “Aula Magna” n-a putut cuprinde în interiorul ei mulţimea
dornică să-l asculte pe Lucian Blaga, uşile nu s-au putut închide şi mulţi au fost
bucuroşi să-l asculte de pe scările aferente.

Pentru a demonstra entuziasmul tineretului universitar faţă de Lucian Blaga,
cităm câteva fragmente din articolul apărut în ziarul Tribuna, semnat “Gh.
Pavelescu, student anul II”.  „Mâine, 17 noiembrie, la orele 12, va avea loc în sala
“Vasile Pârvan” a Facultăţii de Filosofie şi Litere, deschiderea cursurilor d-lui
Lucian Blaga.

Universitatea Daciei Superioare va îmbrăca astfel o clipă duhul sărbătorii duminicale, pentru a
primi pe mult aşteptatul profesor al generaţiilor tinere, pe cel mai tipic reprezentant al gândirii şi simţirii
româneşti, pe poetul, dramaturgul şi filosoful Lucian Blaga […]

Cu tot numărul mare al operelor, dl. Lucian Blaga este departe de a-şi fi încheiat opera sa filosofică,
şi, astăzi el este tot atât de fecund ca şi în primii ani ai tinereţii. Iar dacă gândirea sa se desfăşoară mai
complexă şi într-o formă poate mai artistică, ea este tot aşa de clară ca în primele eseuri.

Era deci firesc să urmeze chemarea lui la o catedră universitară, pentru ca tinerele generaţii să-şi
poată forma cultura filosofică, alăturea de expunerile filosofiei clasice, şi în lumina şi nemijlocita
apropiere a unei filosofii româneşti, surprinsă în stadiul ei viu, crescând din adâncurile creatoare ale
filosofului Lucian Blaga.

Poate, astfel se explică mai bine de ce, cei care au dorit mai mult chemarea d-lui Lucian Blaga, au
fost generaţia tânără, care a trăit mereu în aşteptarea clipei, când filosoful va descinde în mijlocul ei.
Era o aşteptare, ce devenea tot mai nerăbdătoare, cu cât mai lungă, şi cu cât o soartă vitregă mâna paşii
aşteptatului pe meleagurile străine de destinul său filosofic şi de pământul natal. Fericiţi acei care au
crezut până la urmă în această sosire şi mai ales, fericiţi aceia cărora le-a fost hărăzită această sărbătoare!

Acum, când acest gând s-a împlinit, când Lucian Blaga va fi curând în mijlocul nostru, din bucuria
acestei sărbători, gândurile noastre, ale celor tineri, se întrupează în cuvintele unei urări de bun sosit,
pe care sărbătoritul ne va permite să i le exprimăm: “Bine aţi venit în mijlocul nostru, în oraşul tinereţii
voastre, în Ardealul pământului natal, în “împărăteasca ţară”, dar mai ales, bine aţi venit, să dăruiţi
gând din gândul vostru generaţiilor însetate de adevăr şi lumină, şi să le arătaţi drumul spre destinele
creatoare ale acestui neam!”

În lecţia inaugurală a cursului de „Filosofia culturii”, Lucian Blaga a vorbit Despre plenitudinea
istorică, susţinând că fiecare popor “este chemat să realizeze stilul epocii, ajungând la o plenitudine
istorică”. Acest moment de plenitudine istorică era interpretat de Lucian Blaga ca un “fenomen de
coincidenţă a unei complexe stări de spirit conştiente, produse de ritmul psihologic al evoluţiei, şi a
unor porniri de-a dreptul categoriale, patrimoniu preţios şi niciodată dezminţit al inconştientului
colectiv”. Conform acestei teorii, afirma Blaga, şi poporul român va ajunge să-şi spună cuvântul în istoria
culturii mondiale. Astfel de momente fericite a realizat spiritul italic în timpul Renaşterii, cel iberic în
timpul Barocului, cel slav în timpul Naturalismului, Germania în timpul Reformei, Clasicismului şi
Idealismului romantic, Franţa - în timpul Goticului, Clasicismului şi Impresionismului.” (Lucian Blaga,
Despre plenitudinea istorică, în rev. „Gând Românesc”, 1939, p. 10)

La câteva zile, după lecţia de deschidere, l-am cunoscut pe Lucian Blaga în casa profesorului Ion
Chinezu, la care locuia Blaga la sosirea sa în Cluj. Ion Chinezu, profesor, critic literar şi director al revistei
Gând Românesc, era un mare admirator al lui Lucian Blaga. El publicase, în revistă şi apoi în volum,
serialul lui Vasile Băncilă: Lucian Blaga energie românească (1938). Dealtfel, şi alţi scriitori, în trecere
prin Cluj, poposeau în casa lui Ion Chinezu. Acolo i-am întâlnit pe Ionel Teodoreanu, Mircea Eliade,
Peter Neagoe şi Ion Minulescu.

Cunoştinţa cu Lucian Blaga s-a desfăşurat în modul cel mai simplu. După prezentarea făcută de Ion
Chinezu, Lucian Blaga m-a întrebat: „De unde eşti?” Când am rostit numele satului natal, Lucian Blaga a
repetat interogativ-admirativ: „Purcăreţi?!” După care, a continuat: „Două capitole am să scriu despre
Purcăreţi în viitorul meu roman autobiografic.” (Cf. Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, 1965, p.
209-221)

 -  Entuziasmul era împărtăşit în mod egal de tineretul studenţesc şi de intelectualitatea clujeană?
 -  Gh. Pavelescu: Până la sosirea lui Lucian Blaga la Cluj, studenţii de la Facultatea de Filosofie îşi

polarizau atenţia în mai multe direcţii. Cei cu pretenţii “ştiinţifice” se orientau spre psihologie, unde
predau cursuri Florian Ştefănescu-Goangă, Nicolae Mărgineanu ş.a., cei cu vînă” filosofică mai puternică
se îndreptau spre D.D. Roşca, cei mai “slabi cu duhul” spre pedagogie şi Marin Ştefănescu.

Odată, cu venirea lui Lucian Blaga, s-a produs o nouă polarizare. Mai ales în primele luni
după deschiderea cursului, sala “Vasile Bogrea”, în care îşi ţinea Blaga cursul, era întotdeauna plină. Nu
era greu ca să-ţi dai seama că publicul era foarte variat. Pe lângă studenţii de la Filosofie, veneau de la
Litere, de la Drept şi Medicină. Bineînţeles, că aceştia din urmă nu erau “statornici”. Mai venea public

Cu profesorul nonagenar dr. GH. PAVELESCU  despre

 „Lucian Blaga  -  aşa cum l-am cunoscut”
din oraş, mai ales de sex feminin. Cred că o parte din public venea din snobism. Dovadă că numărul
studenţilor care participau la seminar era mult mai redus, iar la examene se prezentau şi mai puţini. De
exemplu, în 1940, am dat licenţa la Blaga, doar doi studenţi. La lucrarea scrisă, Blaga proceda foarte
original: ne-a lăsat singuri în sală să ne facem lucrările în linişte şi el a plecat. Ne-a spus să ne închidem
cu cheia pe dinăuntru, şi după două ore va bate de trei ori în uşă pentru a-i deschide.

De altfel, la Cluj, Blaga a ţinut un singur curs un an întreg (1939-1940): Despre gândirea magică. Am
impresia că abia la Sibiu s-a lărgit simţitor numărul studenţilor admiratori ai lui Blaga. Aici, pe lângă
curs şi seminar, mai conducea spiritual şi Cercul literar studenţesc “Octavian Goga” şi revista acestui cerc
întitulată “La curţile dorului”, pe care o şi onora cu unele din contribuţiile sale. Din acest cerc s-au dezvoltat
talente creatoare în diferite sectoare literare: Radu Stanca, Ştefan Augustin Doinaş, Ovidiu Drîmba, Ion
Negoiţescu, Ovidiu Cotruş ş.a. Totuşi, nu s-ar putea spune că atitudinea unor studenţi faţă de Blaga n-a
suferit întrucâtva de atacul lui Dumitru Isac, publicat în revista clujeană Symposion, dar şi de pamfletele
lui Blaga din revista Saeculum, referitoare la unele “figuri” filosofice contemporane (Ion Petrovici, C.
Rădulescu-Motru, Mircea Florian). În special, i-a afectat pe unii studenţi, pamfletul lui Blaga faţă de

Marin Ştefănescu, fost profesor la Universitatea din Cluj, pensionat în 1940.
O anumită “ostilitate” faţă de creaţia filosofică şi literară a lui Blaga o manifesta

şi tineretul universitar din Bucureşti. Amintesc doar două exemple. În 1942, am
întâlnit pe Calea Victoriei pe un prieten (C. Suter), care văzându-mă cu cele două
volume din “Opera dramatică”, mă întreabă suspicios: “Cum, îl citeşti pe Blaga?!
Iar în librăria “Cartea Românească” am fost martorul unui dialog al unor tineri
despre volumul Artă şi valoare: “Ia uite, ce prostii se pot scrie!” De altfel, şi unii
din profesorii Universităţii din Bucureşti (C. Rădulescu-Motru, Dimitrie Gusti)
se dovedeau necunoscători ai filosofiei lui Blaga. Singur, Traian Herseni afirma că
Lucian Blaga este autorul unui original sistem filosofic şi-i fericea pe studenţii
clujeni-sibieni că pot beneficia de cursurile şi operele lui Lucian Blaga.

Aceeaşi atitudine pozitivă şi uneori chiar admirativă o manifestau şi
reprezentanţii intelectualităţii ardelene, cu o singură excepţie: G. Bogdan- Duică!
Încă înainte de a veni la Cluj, Lucian Blaga s-a bucurat de prietenia lui Ion Breazu,
a lui Ion Chinezu şi mai ales de preţuirea lui Sextil Puşcariu. Toţi trei au contribuit,
într-un fel sau altul, la aducerea lui Lucian Blaga la Universitate. Sextil Puşcariu l-
a sprijinit în debutul literar, la obţinerea unor premii literare, la intrarea în
Academia Română şi nu mai puţin la numirea ca profesor la Cluj.

Ion Breazu a publicat în revista Cosânzeana (1926) primul studiu Opera poetică
a lui Lucian Blaga, contribuind la popularizarea poetului. Tot Ion Breazu i-a alcătuit,
în 1937, un Memoriu de titluri şi lucrări, în vederea concursului pentru catedra de
estetică (Lucian Blaga, Curriculum vitae. Memoriu de titluri şi lucrări, Cluj, 1937,

22 p.)
 Profesorul Ion Chinezu i-a făcut multă publicitate lui Lucian Blaga prin revista Gând Românesc,

publicând numeroase cronici şi recenzii, dar mai ales prin “serialul” lui Vasile Băncilă: Lucian Blaga
energie românească, editat şi în volum (1937). Tot Ion Chinezu l-a găzduit pe Lucian Blaga la venirea lui
în Cluj, până şi-a găsit locuinţa din str. Avram Iancu. Această prietenie a continuat şi după plecarea lui
Ion Chinezu la Bucureşti (1949), după cum reiese din corespondenţă.

 Un alt prieten i-a fost Ion Muşlea, directorul Bibliotecii Universitare şi în urmă cercetător la Secţia
de Istorie Literară a Filialei Academiei Române din Cluj, unde a lucrat un timp şi Lucian Blaga. Cred că
substratul prieteniei Blaga-Muşlea îl constituie preocupările pentru cunoaşterea culturii populare,
întrucât Ion Muşlea era şi directorul “Arhivei de Folclor” a Academiei Române. Ei au activat un timp în
aceeaşi clădire a Bibliotecii Universităţii, iar în anii 1951 şi 1952, au împărţit chiar acelaşi birou. Din
discuţiile şi colaborarea cu Ion Muşlea a rezultat “antologia” de lirică populară, alcătuită de Blaga, apărută
postum, în 1966 (Ediţie îngrijită de George Ivaşcu, ilustrată de Mihu Vulcănescu, 298 p.). Într-un interesant
articol, Ion Muşlea dă ample relatări despre elaborarea acestei antologii. (Cf. Ion Muşlea, Câteva însemnări
despre “antologia liricii populare a lui Lucian Blaga, în vol. Cercetări etnografice şi de folclor, vol. II, 1972, p.
255-260).

În rândul “aspiranţilor” la prietenia lui Lucian Blaga, l-am putea aminti şi pe D.D. Roşca. Colegi la
Liceul “Şaguna” din Braşov, apoi la Facultatea de Teologie din Sibiu sau la cea de Filosofie din Viena, între
Lucian Blaga şi D.D. Roşca s-au stabilit, în decursul timpului, anumite relaţii de prietenie. În decembrie
1938, când Lucian Blaga pleacă la Lisabona, ca ministru plenipotenţial, îl lasă suplinitor la catedră pe
D.D Roşca. Acesta ţine cursul programat de Lucian Blaga: Cultura folclorică şi cultura majoră până în 15
aprilie 1939.

În relaţia de prietenie sau de “colegialitate” propriu-zisă, a fost Blaga şi cu Romulus Vuia, titularul
catedrei de “Etnografie şi folclor”. Când, în 1943, Vuia a plecat în străinătate, pentru a ţine câteva conferinţe,
l-a lăsat suplinitor pe Lucian Blaga. Dovadă de preţuire reciprocă este şi faptul că Vuia i-a dat lui Blaga,
pentru apreciere, poeziile scrise de el în ultimii ani. La fel a procedat Vuia şi cu Şerban Cioculescu. Nu
ştiu ce i-a comunicat Blaga lui Vuia, dar mie mi-a spus: “Probabil, dacă Vuia ar fi scris aceste poezii în
tinereţe, ar fi putut deveni şi poet”. Altădată, Vuia l-a întrebat pe Blaga: „Domnule Blaga, dumneata cum îţi
ţii cursul: îl citeşti sau îl expui liber”. La care Blaga a răspuns: „Eu îl citesc… ca să nu spun prostii.” De fapt,
Vuia îşi ţinea cursul liber, dar cu ajutorul “proiecţiilor” de diapozitive, dar cu expunere mai puţin îngrijită.

Cât priveşte relaţia Blaga-Daicoviciu-Petrovici, ea nu cred că se aşează sub semnul prieteniei adevărate.
Altfel, nu se întâmpla cu Blaga ceea ce s-a întâmplat: scoaterea de la catedră.

- Cum răspundea Blaga la preţuirea fără rezerve pe care o aveaţi faţă de el, mărturisită încă de la
început, ca student în anul II?

- Gh. Pavelescu: Singurele semne materiale ale “amiciţiei” cu poetul Lucian Blaga sunt câteva
„autografe” şi dedicaţii pe cărţi. Astfel, în 1993, mi-a dăruit un exemplar din Trilogia cunoaşterii, iar în
1947, ultimele sale cursuri universitare litografiate, Aspecte antropologice şi Despre conştiinţa filosofică,
considerată de însuşi Blaga, „testamentul” său filosofic. Formula dedicaţiei este invariabilă: „Amicului
meu Pavelescu” (semnat) Lucian Blaga.

- Desigur, ca student apropiat al lui Blaga şi apoi ca doctorand, veţi fi avut ocazia să purtaţi multe
discuţii cu el. Evocaţi, vă rog, cum au decurs aceste convorbiri şi cam ce subiecte au stat în centrul lor?
- Gh. Pavelescu: Întâlnirile „ex cathedra” cu Lucian Blaga au fost numeroase şi deloc întâmplătoare. În
primii ani de profesorat la Cluj (1939-1940), Lucian Blaga obişnuia, ca după orele de curs sau seminar, să
facă o mică plimbare de-a lungul străzilor ce închideau într-un patrulater Piaţa Unirii. Îl însoţeam adesea
în aceste plimbări, în care Lucian Blaga îşi purta tăcerile fecunde, ce se închegau în cuvinte şi fraze, când
firul tors pe dinăuntrul gândului cerea întruchipare sonoră. Îi cunoşteam bine felul său de a fi şi-i
respectam tăcerea. De aceea, ne plimbam uneori timp îndelungat fără să ne spunem nici un cuvânt.
Colegii mă ironizau adesea pentru discuţiile noastre fără cuvinte. Dar, la sfârşitul unor astfel de tăceri,
Blaga termina întotdeauna cu o spovedanie care era ca un fel de concluzie a ceea ce gândise între timp.
Relatările erau legate în primul rând de viaţa şi opera sa, rar aducând vorba şi despre altceva. Interesantă
era şi formula eliptică şi invariabilă pe care o folosea la despărţire (dorindu-ţi): „Toate cele bune!”  În anii
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1940-1943, fiind la Bucureşti, îl aşteptam uneori în incinta Academiei, în timpul sesiunilor din
luna mai. La Sibiu, în anii 1943-1946, îl conduceam adesea de la Facultate, prin Parcul Subarini, până la
locuinţa sa din str. Bedeus, nr. 7, sau chiar mai departe, pe Valea Aurie, pe o potecă străjuită de stejari
bătrâni, evocaţi în poezia Cântec pentru anul 2000:

„Pe la Sibiu, pe la Sibiu, prin lunci
Numai stejarii vor mai fi şi-atunci!”

Mai târziu, după revenirea la Cluj, l-am condus adesea până la ultima sa locuinţă, din Coasta
Feleacului. L-am vizitat, de asemenea în cele trei locuinţe ale sale    două la Cluj şi una la Sibiu    s au la
biroul său de lucru, din cadrul Bibliotecii Universitare.

Primele mărturisiri ale lui Lucian Blaga s-au referit la perioada activităţii sale în calitate de consilier
de presă sau diplomat, care i-a prilejuit şederea lui în străinătate. Astfel, mi-a vorbit despre conferinţele
ţinute la Viena de Frobenius, Ludwig Klages, Edgard Daqué, contele Keyserling, sau despre cea a lui
Mahatma Gandhi ţinută la Lausanne, care l-a impresionat puternic. Mi-a vorbit de mai multe ori despre
prietenul său din Elveţia, Hugo Marti, devenit şi prietenul românilor, sau despre mult apreciatul poet
Rainer Maria Rilke, pe care îl considera unul din cei mai mari lirici ai lumii.

Dintre români, mi-a vorbit cu multă admiraţie de diplomatul Nicolae Titulescu, despre care va
spune că este cea mai strălucită inteligenţă pe care a întâlnit-o în viaţă. Cuvinte de aleasă preţuire avea
şi pentru Mihail Sadoveanu, pe care-l numea “Patriarhul Pădurilor”. Cu simpatie caldă mi-a vorbit şi
despre Vasile Băncilă şi Tudor Vianu. În legătură cu aceasta din urmă mi-a relatat că fără ajutorul său,
n-ar fi obţinut contractarea traducerilor din Goethe şi Lissing, traduceri care au constituit pentru Blaga
un nepreţuit ajutor moral şi material în ultimii săi zece ani.

Îl aprecia şi pe Mircea Eliade, mai ales pentru studiile sale despre India. Totuşi, la o şedinţă de
seminar s-a ivit un mic incident. O studentă, referindu-se la studiul introductiv al lui Mircea Eliade la
ediţia de scrieri din Hasdeu, a amintit faptul că autorul (Mircea Eliade) foloseşte unii termeni creaţi de
Blaga (logos larvar, matrice stilistică), fără să spună cui aparţin.   “Rău a
procedat!” a zis Blaga.   “Dar, domnule profesor   a  replicat student a    termenii
aceştia au intrat în vocabularul limbii române şi nu e necesar să se mai spună
cine i-a creat. De exemplu, cum ar suna, dacă în 1964, când cineva ar folosi
termenii dumneavoastră, ar face precizarea: “Cum se exprimă Lucian Blaga?”
La care, profesorul a răspuns, spre surprinderea noastră: “În 1964… atunci, eu
nu voi mai fi şi nu mă mai interesează!” Oare pe ce se baza premoniţia sa?

Au existat şi întâlniri cu Blaga absolut întâmplătoare. Când era în refugiul
de la Sibiu, l-am întâlnit odată în trenul ce-l aducea dinspre Sebeş. Ieşise pe
culoarul vagonului de clasa I şi privea dealurile ce se iveau pe la Miercurea. Când
am ajuns în zona Apoldurilor, Lucian Blaga mi-a spus: “Uite, pe aici trecând în
tinereţe, am văzut o mulţime de pluguri arând. Atunci am scris poezia Pluguri
din volumul În marea trecere: ,,Pe dealuri, unde te-ntorci, / cu ciocuri înfipte în
ogor sănătos / sunt pluguri, pluguri, nenumărate pluguri: mari paseri negre / ce-
au coborît din cer pe pământ!”

Tot întâmplător l-am întâlnit pe Blaga prin Cişmigiu, în mai 1942.
Plimbându-ne pe alei, i-am povestit despre cercetările făcute la românii de peste
Nistru. Vorbindu-i despre convieţuirea paşnică din satele mixte, de români şi
ucraineni, toţi fiind bilingvi perfecţi, i-am spus că ei nu se  deosebesc după
naţionalitate sau după limbă, ci numai după obicei sau datină, “zacon”, cum
spuneau ei. Blaga m-a ascultat tăcut şi apoi a spus, ca un fel de concluzie: “Aşa
trebuie să fi fost şi pe vremea convieţuirii româno-slave!”

- L-aţi avut pe profesorul Blaga conducător ştiinţific, atât la lucrarea de licenţă,
în 1940, cât şi la teza de doctorat din 1942, apoi ca referent la o teză de doctorat, în
1945. Spuneţi-ne, cum era Blaga în astfel de situaţii. Avea exigenţe imperative, sau manifesta o înţelegere
mai liberală?

Gh Pavelescu: Teza de licenţă, întitulată Vraje şi metaforism, analizează aspectele principale ale
descântecelor, stăruind mai ales asupra rolului pe care îl joacă metafora în descântece şi în practicile
magice, aplicând ideile lui Lucian Blaga din Geneza metaforei şi sensul culturii (1937). Astfel, am tratat
rolul metaforei în vrăji şi descântece , cu diferitele categorii: metafore tabuisante, plasticizante şi
revelatorii. Materialul demonstrativ a fost extras din diferite colecţii de folclor, dar mai ales din cel
provenit din cercetările noastre de teren din vara anului 1939, efectuate în Munţii Apuseni. Teza a fost
secţionată în două mari capitole: Cântec şi descântec şi Vraje şi metaforism, fiind citite în seminarul
condus de Lucian Blaga. De obicei, Blaga făcea foarte puţine observaţii privind lucrările de seminar,
mai ales când acestea îi reflectau propriile idei.

Examenul de licenţă a avut loc în ziua de 7 iunie 1940, în faţa comisiei formată din Lucian Blaga,
D.D. Roşca şi Liviu Rusu. Pe diplomă se specifică specialitatea: Sociologie rurală, Filosofie şi Estetică
literară, precum şi calificativul „Magna cum laude”. După examen, Blaga mi-a spus că ar fi dorit să-mi
acorde “Suma cum laude”, dar că în ultimul timp, acest calificativ a fost desfiinţat.

Ideea unei teze de doctorat despre Mana în folclorul românesc mi-a venit în anul II de facultate,
înainte de venirea lui Lucian Blaga la Cluj. Despre eventualitatea unei astfel de teze am discutat cu
titularul catedrei de “Etnografie şi Folclor”, care era în acelaşi timp şi directorul Muzeului Etnografic
din Cluj, unde eram preparator. Profesorul Vuia n-a fost atunci de părere că mana ar putea constitui
subiectul unei teze de doctorat. Anii au trecut. Cercetările din zona Sebeşului (1938) şi din Munţii Apuseni
(1939) mi-au întărit convingerea că o astfel de teză este posibilă. Redactând teza de doctorat în sociologie:
Cercetări asupra magiei la românii din Munţii Apuseni   în iarna anului 1942   am constatat că mana
constituie tema cea mai frecventă din întregul folclor magic al Munţilor Apuseni şi, în consecinţă, i-am
consacrat 11 pagini. În perioada 1940-1942, am avut ocazia să completez materialul de teren cu cel
bibliografic din volumele periodicele şi manuscrisele aflate, atât în Biblioteca Academiei Române, cât
şi în “Arhiva de Folclor” din Cluj-Sibiu, condusă de Ion Muşlea.

În vara anului 1942, m-am retras cu tot materialul despre mană în satul natal    Purcăreţi. Acolo
am redactat, în cursul verii, studiul despre mană.

Pe la începutul lunii septembrie am venit la Sibiu să vorbesc cu Lucian Blaga. L-am găsit pe terasa
cafenelei „Bulevard”, unde se oprea adesea la o cafea, atras, probabil, şi de panorama ce se deschidea
spre Munţii Făgăraşului. I-am prezentat manuscrisul, spunându-i: „Am aici o teză de doctorat”   „La
cine?”, a întrebat zâmbind Lucian Blaga. „La dumneavoastră!” i-am răspuns. Şi aceasta a fost toată
discuţia despre teză. Obţinând, astfel, aprobarea de principiu, am plecat la Bucureşti pentru
dactilografierea lucrării, după care am depus-o la decanat. Cu Blaga nu m-am mai întâlnit decât la 31
octombrie 1942, ziua susţinerii tezei. Comisia de doctorat a fost formată din D.D. Roşca (decan), Lucian
Blaga (referent principal), Constantin Sudeţeanu (referent), Emil Petrovici şi Liviu Rusu (membri).

Îmi permit să citez din raportul scris al lui Lucian Blaga despre teza de doctorat Mana în folclorul
românesc. Contribuţii pentru cunoaşterea magicului. “Autorul acestei lucrări mi-e cunoscut ca un foarte
harnic şi pasionat cercetător în domeniul folclorului românesc, dar şi ca un cercetător plin de râvnă în
legătură cu problematica de mare interes, pe care gândirea magică a ridicat-o în filosofia modernă. Dl.
Pavelescu a luat personal contact pe teren, cu materialul folcloric românesc, pe care se sileşte să-l
organizeze, în perspectiva mai înaltă a ideilor actuale despre gândirea magică.

Am citit cu interes crescând lucrarea domnului Gh. Pavelescu, bogată în material ilustrativ, uneori
foarte nou, adunat chiar de dânsul în diverse regiuni. M-au satisfăcut de asemenea şi concluziile teoretice
mai generale la care domnul Pavelescu ajunge în lucrarea sa   clar gândită de la început până la sfârşit.
Domnul Pavelescu a ţinut să adauge lucrării sale şi o listă bibliografică, poate cea mai vastă ce s-a făcut
până acum la noi, în legătură cu problema de faţă. Lista bibliografică singură cuprinde 27 de pagini

scrise cu maşina. Dar lucrarea domnului Pavelescu este desigur numai una, din multiplele pe care dânsul
le va mai scrie.” (Lucian Blaga, 1 oct. 1942).

Contrar unor afirmaţii tendenţioase (Cf. O. Bârlea, Istoria folcloristicii româneşti, 1974, 540 p.)
susţinerea tezei s-a bucurat de o apreciere unanimă, fiind calificată „Magna cum laude”. Mai târziu, Blaga
însuşi va interveni la rectorul Iuliu Haţeganu pentru a aproba tipărirea lucrării din fondurile Universităţii,
teza apărând în 1944. Doi ani mai târziu, volumul va fi premiat de Academia Română, pe baza raportului
făcut de profesorul Dimitrie Caracostea, care, subliniind meritele lucrării, îşi motivează propunerea de
premiere, şi pentru ceea ce dă, şi în speranţa că autorul va stărui într-o specialitate atât de strânsă de
cunoaştere a poporului (Cf. Analele Academiei Române. Dezbaterile, tomul LXV, 1945-1946, p. 274-275 şi
342).

În iunie 1945, am dat al treilea doctorat, în „etnografie şi folclor”, la Universitatea din Cluj, refugiată
la Sibiu. Referentul principal a fost Romulus Vuia şi al doilea Lucian Blaga. Din comisie mai făcea parte:
C. Daicoviciu (decan), Emil Petrovici şi C. Sudeţeanu. De data aceasta am prezentat ca teză: Cercetări
folclorice în sudul judeţului Bihor (apărut în “Anuarul Arhivei de Folklor”, vol. VII,  1945, P. 33-122). Lucrarea
era rezultatul unei anchete pe teren în cursul lunii august 1940, întreruptă din cauza evenimentelor politice.
“Cercetările domnului Pavelescu, scrie Blaga în raport, a cărui activitate în acest domeniu ne este
cunoscută din alte strălucite studii, se resimt întrucâtva de durata scurtă (21-29 august 1940) a prezenţei
pe teren. Vreau să spun că materialul adunat, deşi esenţial, desigur e departe de a fi epuizat. Totuşi, lucrarea
domnului Pavelescu poate fi socotită, ca organizare a materialului, ca articulare metodică, ca privire
sistematică, şi nu mai puţin şi din punctul de vedere al conştiinciozităţii bibliografice, un adevărat model
pentru viitore cercetări de atare natură”. (Raport semnat: Sibiu, 21 iunie 1945. Lucian Blaga, prof. univ.)

- Deşi cunoaşteţi în totalitate opera lui Blaga, după cum aţi dovedit în lucrările dv. publicate, de care
sector aţi fost atras în mod deosebit?

Gh. Pavelescu: În volumul Pietre pentru templul meu, Lucian Blaga afirmă:
„O mare personalitate este ca un munte. Dacă stai la poalele lui, îţi închide orizontul.
Dacă te urci în vârful lui, îţi deschide perspective până departe.” L-am considerat
întotdeauna pe Lucian Blaga o astfel de personalitate, a cărui cucerire, prin
cunoaştere treptată, îţi rezervă frumuseţi şi satisfacţii nebănuite.

M-am întâlnit cu opera sa încă din anii adolescenţei, când m-am familiarizat
cu primele sale volume de poezii. Au urmat anii de studenţie, când l-am apreciat
ca profesor, poet şi gânditor, dar şi ca om, pe care l-am simţit aproape, şi care m-
a onorat cu calitatea de amic.

Lipsit de simţul metafizic, nu m-am aventurat în investigarea operei
filosofice dincolo de Trilogia culturii şi Trilogia valorilor. Am considerat filosofia
ca un “bemol” al spiritului, cum spune tot Lucian Blaga, “care adânceşte cu o
jumătate de ton, tonurile spiritului”.

Deşi nu m-am realizat în nici unul din domeniile cărora li s-a consacrat
Blaga, totuşi trebuie să recunosc că unele din ideile sale m-au stimulat în
cercetările referitoare la magie. Iar universul său poetic a constituit pentru mine
un izvor de satisfacţii deosebite.

- Prin mărturia pe care ne-o lăsaţi în cărţile scrise despre Lucian Blaga, care
sunt ideile pe care aţi dori să le lăsaţi posterităţii privind personalitatea lui Lucian
Blaga?

Gh. Pavelescu: Materiale mai extinse despre Lucian Blaga am publicat în
volumul Lucian Blaga printre contemporani, ed. II, 1985, volum alcătuit de Ionel
Oprişan. Alte articole au apărut în Paşii Profetului (Publicaţia Festivalului Blaga)
şi în volumul Lucian Blaga şi Sibiul (1998, 100 p.), precum şi în Lucian Blaga.

Evocări şi interpretări (Sibiu, 203, 297 p.). În prezent pregătesc o nouă ediţie, definitivă, ce va apare în
2006. Fireşte, nici acest volum nu va cuprinde tot ce s-ar fi putut scrie despre Lucian Blaga. Dar, poate,
nici nu este necesar. Despre Lucian Blaga şi opera sa, au apărut şi apar, numeroase studii bine informate.
Demne de remarcat sunt cele trei volume semnate de Bazil Gruia: Blaga inedit (1974, 1981) şi mai ales
Viaţa lui Lucian Blaga de Ion Bălu (4 volume apărute în 1995, 1996, 1997,1999), precum şi cele 25
“Dialoguri adnotate” de Ionel Oprişan (1995).

Cât priveşte ultimul nostru volum, el nu cuprinde studii propriu-zise, ci evocări de caldă apreciere, pe
care dorim să le transmitem mai ales generaţiilor tinere, cărora le-au fost mult timp ascunse adevăratele
valori spirituale ale poporului nostru.

- Apreciaţi că receptarea critică a operei lui Lucian Blaga este pe măsura operei create de poet?
Gh. Pavelescu: Despre poezia lui Lucian Blaga s-au pronunţat cei mai de seamă critici literari: Eugen

Lovinescu (1927), Tudor Vianu (1934), George Călinescu (1941).
Cu ocazia centenarului naşterii poetului, în 1995, a apărut „Opera poetică” integrală a lui Lucian

Blaga. În „Cuvânt înainte” prof. acad. Eugen Simion se referă la procesul de receptare a poeziei lui Lucian
Blaga, exemplificând cu propria-i experienţă „Pot să spun că în adolescenţă, m-au impresionat mai mult
primele poeme […] Atâtea versuri fermecătoare veneau în întâmpinarea fiinţei mele, intrigate de miracolul
şi dezordinea lumii din afară.”

„Atâtea versuri pe care le-am învăţat pe de rost şi care vin şi revin în minte în împrejurări diferite ale
existenţei mele […] Un poet tânăr care sparge ritmurile tradiţionale, şi care cutează, cum nu mai cutezase
nimeni după Eminescu, în cultura noastră: să cuprindă totul şi să pună în mituri liniştile şi neliniştile sale
metafizice.”

Blaga nu este primul, care foloseşte versul liber, dar este cel dintâi dintre români, care dovedeşte că
poezia este un limbaj care trăieşte din şi prin propriile resurse, este cum a spus Paul Valery, o limbă în
interiorul altei limbi. Poemele din tinereţe plac mai ales pentru faptul că ele aduc în poem misteriosul,
nocturnul, incontrolabilul. Blaga cercetează nevăzutul şi neauzitul din lume şi conspiră împotriva realului.
Sau pentru a folosi un verb specific blagian, poetul iscodeşte nepătrunsul, tainicul, adâncul, pe scurt
transcendentul.”

Într-o însemnare, rămasă în manuscrisele poetului, transcrisă de George Ivaşcu, citim: „Iscodesc
locurile cele mai retrase din preajma cetăţii, câmpul, vegetaţia, dealurile, viile, crângurile, apele […] Nu
este drum sub soare, sau cărare adumbrită, de unde să nu mă întorc acasă cu existenţa sporită de un nou
stih.” (G. Ivaşcu, Cuvânt înainte la volumul Lucian Blaga. Opera poetică, 1995, p. 18) [...] „Blaga trăieşte
estetic prin întreaga sa operă. Fără îmbrăţişarea juvenilă a universului din Poemele luminii, fără bucolismul
melancolizat  de idei din Paşii Profetului, n-am putea înţelege lirismul iubitor de contraste, animat de
forţele divergente de mai târziu. Pe acest fond de destrămare universală, înfloreşte lirismul magic, cu
punct culminant în Lauda somnului […] Arcul următor al poeziei lui Blaga coboară în lumea miturilor
autohtone (La curţile dorului), pentru a trece din nou în Nebănuitele trepte, la perspectiva eminesciană a
marilor cicluri naturale şi a izbăvirii spiritului prin întoarcerea universală […]

În poeziile apărute postum, dominantă este tema erotică. Ca şi Arghezi, Blaga a scris cele mai frumoase
poeme de dragoste, nu în tinereţe, ci spre maturitatea târzie, cuprinse mai ales în ciclul Cântecul Focului
şi Ce aude universul (Catrenele fetei frumoase şi Catrenele dragostei).

„Aproape toate poemele lui Lucian Blaga sunt mici capodopere şi împreună dau o expresie majoră
expresionismului românesc şi european”, conchide Eugen Simion. La o sută de ani de la naştere (1995) şi
la 34 de la moartea lui grăbită, spune acelaşi autor: „Lucian Blaga rămâne ceea ce el anunţa încă de la
început: unul din marii poeţi ai secolului al XX-lea.”

Interviu realizat de prof. dr. Z. CÂRLUGEA
noiembrie-decembrie 2005
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În acest an  2006, în februarie aniversăm 130 de ani de la
naşterea lui Constantin Brâncuşi. Tot în acest an, în august,
se vor împlini 125 ani de la naşterea lui George Enescu.  M-

am întrebat mereu ce
elemente  îi apropie sau îi
diferenţiază pe Enescu şi
Brâncuşi, cei doi creatori
de geniu plecaţi din
meleagurile româneşti
care au ajuns la faimă
mondială.

Brâncuşi a văzut
lumina zilei la Hobiţa, în
judeşul Gorj din Oltenia, la
19 februarie 1876. Enescu
a venit pe lume la Liveni, în
judeţul Dorohoi (azi
Botoşani) din Moldova,  la
19 august 1881. Primul se
trăgea dintr-o familie de
moşneni – “boieri de la
Facerea Lumii”, cum îi

numea el - , cel de-al doilea dintr-o familie de ţărani înstăriţi.
Studiile  de specialitate făcute în ţară, la Şcoala de Meserii
din Craiova ( 1894-1898) şi apoi la Şcoala Naţională de Belle
Arte din Bucureşti (1898-1902), Brâncuşi  le-a continuat la
Paris, la École Nationale des Beaux-Arts, cu Antonin Mercié
(1905-1906) şi Auguste Rodin (24 martie – 27 aprilie 1907).
Enescu a studiat între 1888 şi 1894 la “Konservatorium für
Musik und darstellende Kunst” din Viena cu Joseph
Hellmesberger şi Robert Fuchs, între alţii, şi între 1895 şi 1899
la “Conservatoire National de Musique” din Paris, cu
Ambroise Thomas, Jules Massenet, Gabriel Fauré şi  André
Gédalge.  Brâncuşi şi Enescu au făcut amândoi parte din
“Cercle des étudiants roumains” din Paris, iar în 1909 au fost
membri fondatori la “Association amicale des roumains de
Paris”. Brâncuşi a rămas în Franţa încă din 1904, Enescu s-a
stabilit definitiv acolo în 1947. Amândoi odihnesc în pământ
străin, Enescu din 4 mai 1955, la P re Lachaise, Brancusi din
16 martie 1957, în cimitirul Montparnasse. Pe amândoi i-a
chinuit dorul de patrie până în ultima clipă.

***
Sunt deosebit de preţioase amintirile despre Enescu şi

Brâncuşi ale compozitorului Marcel Mihalovici, bun  prieten
cu cei doi. Din cartea sa Amintiri despre Enescu, Brâncuşi şi
alţi prieteni (Editura Eminescu, 1987) aflăm că Brâncuşi şi
Enescu ştiau unul de altul dar n-aveau relaţii. Pentru
Brâncuşi,  “Enescu era muzicianul erudit şi complicat, la a
cărui gândire el n-avea acces”, iar Enescu “ştia că Brâncuşi
este unul din rarele faruri ale plasticii moderne, însă nu-l
pătrundea”.  [p.79] Mihalovici constata: “Au trecut aceşti doi
uriaşi (Brâncuşi şi Enescu) ai artei unul pe lângă celălalt fără
să se fi întâlnit în nici un fel.”[p.126] În volumul Brâncuşi
inedit. Însemnări şi corespondenţă românească, apărut în
2004 la Editura Humanitas, sunt reproduse documente
păstrate de sculptor în decursul anilor. La pagina 190 există
două invitaţii oficiale în limba franceză, nedatate, adresate
sculptorului de către Constantin Diamandi, ambasadorul
României la Paris. Acesta îl roagă să-i facă cinstea să petreacă
seara la el, luni 3 martie şi respectiv luni 7 mai. Anul nu este
indicat. Ştiind că Diamandi a fost ambasadorul României la
Paris în perioada 10 decembrie 1924 –10 iunie 1930, putem
presupune că invitaţiile au fost trimise între anii 1925-1930.
În mesaje se precizează: “Musique: Monsieur Georges
Enesco”. Nu ştim dacă Brâncuşi a dat curs invitaţiilor. În
Brâncuşi în România (Editura All, 1998), Barbu Brezianu
notează că, într-un album cu autografe strânse de adolescenta
Ştefania Ionescu, se află o ideogramă a Sărutului, schiţată de
Brâncuşi în 1930, precum şi semnătura lui Enescu, între
altele. [p.198] Din acelaşi volum aflăm că la Pavilionul
românesc de la Expoziţia internaţională din Paris din 1937
Brâncuşi avea expusă Păsăruica, iar Enescu a concertat
alături de Lola Bobescu la 12 iunie. [p.46]

***
În legătură cu rădăcinile româneşti ale creaţiei

muzicianului de anvergură universală, Marcel Mihalovici
opina:  “Enescu avea încă din tinereţe un limbaj ce-i
aparţinea. În acest limbaj o ureche atentă afla imediat acel
fundament folcloric românesc în care Maestrul până la
sfârşitul vieţii sale va învălui întreaga sa operă. Substratul
cântului popular, fie în citate întocmai sau în ritmuri stilizate,
va deveni chiar unul din elementele esenţiale ale procesului
creator.” [p.43] “Enescu era impregnat de cântul gliei
româneşti.” [p.49] Pentru Marcel Mihalovici “Enescu era
reprezentantul genial al unei mari şi vechi tradiţii, iar
Brâncuşi acel al unei tradiţii pe care el o punea la cale.” [p.126]
“Brâncuşi […] pleacă de la o premisă spirituală care, chiar
dacă comportă o înrudire cu arta populară românească, este
conţinută de adâncul fiinţei sale. […] Pe când la Enescu este

BRÂNCUŞI ŞI ENESCU
vorba de un proces conştient. Arta sa este, în sensul cel mai
nobil al cuvântului, o artă intelectuală, plină de
rafinament.”[p.142] În cartea Întâlnire cu oameni şi idei
(Editura Jurnalul Literar, 1995), un alt apropiat al
sculptorului, Octavian Vuia, definea “obiectele” lui Brâncusi
drept “expresia cea mai autentică a unui fond arhaic, preluat
cu toate mijloacele artei moderne”, iar în Coloana infinită
vedea “un stâlp de pridvor desprins din spaţiul finit şi
transpus în spaţiul liber ce tinde  spre infinit.” [ p. 139]  Din
mărturiile lui Marcel Mihalovici, care i-a fost aproape lui
Brâncuşi timp de peste 30 de ani, aflăm că sculptorul nu i-a
vorbit niciodată de arta populară [p.95], iar în întâlnirile cu
Erik Satie, la Brâncuşi, “nu se  vorbea despre artă, niciodată”.
[p.96] Tot Mihalovici afirmă că Enescu nu discuta niciodată
despre muzica sau concertele proprii, dar “vorbea despre
muzica altora, despre misiunea profundă a artistului.” [p.71]

***
Cei doi artişti erau conştienţi de capacitatea lor creatoare.

Lui Marcel Mihalovici, Enescu i-a mărturisit : “Ar trebui să
trăiesc 400 de ani ca să pot scrie tot ce-mi umblă prin cap-”
[p.84] Într-un interviu din 6 octombrie 1930 publicat de
Apriliana Medianu în “Curentul literar şi artistic”, Brâncuşi
declara: “Pentru tot ce mai simt că trebuie să dau în sculptură
mi-ar mai trebui, ca lui Briareu, încă o sută de braţe, ca să
pot sfârşi.”

Enescu era un muzician total – violonist, compozitor,
pianist, dirijor, profesor. Avea şi o voce frumoasă, asemeni
lui Şaliapin. Desena cu talent, dar muzica îl preocupa într-
atât încât nu-i rămânea timp pentru a se interesa de artele
plastice.

Brâncuşi a creat sculpturi unice, dar a lăsat şi inspirate
desene şi acuarele. Cânta la mai multe instrumente, dansa
ca un urs, dar cu graţie, şi încânta prin aforismele sale pline
de înţelepciune. Era un bucătar prodigios, îşi făcuse singur
mobilele, iar atelierul său părea un loc miraculos în care
Marcel Mihalovici vedea “o lume stelară, lunară,
extraordinară.” [p.101]

Pentru sculptorul Brâncuşi, muzica a fost a doua mare
pasiune. Constantin Brăiloiu precizase cândva că viaţa
ţăranului român e întovărăşită de muzică, în toate faptele ei,
de la naştere până la moarte: “cântecele de leagăn, jocurile
de copii, horele, fluierul ciobanului, cântecele miresii şi
bocetele morţii”. [Mihalovici, p.149] Brâncuşi le-a cunoscut
pe toate, încă din copilărie. La Craiova a făurit singur o vioară,
şi-a luat cu el fluierul când a plecat la Paris, cânta la vioară,
ghitară şi contrabas. A slujit ca diacon la biserici, dând
răspunsuri cu o frumoasă voce de tenor. A folosit la slujbe
un antifonar pe care şi-a notat semne dintr-o gamă inventată
de el. Şi-a alcătuit un sistem de amplificare pentru
gramofonul pe care asculta nenumărate discuri, dintre care
unele cu perforaţii excentrice. În discoteca sa, păstrată la
MNAM, se găsesc 191 de discuri, din care  134 cuprind
muzică populară de pe toate meridianele globului, inclusiv
11 din România. 26 sunt inregistrări de muzică clasică (Bach
în special, Mozart, Händel, dar şi Stravinski, Massenet,
Bartok, Satie, Milhaud, sau Musorgski şi  Rimski-Korsakov).
Există şi 22 discuri cu muzică de jazz – Duke Ellington, Louis
Armstrong, Bennie Goodman, Cab Calloway, Dizzie Gillespie,
etc.

De la Mihalovici ştim că pentru Enescu “Bach, Beethoven,
Wagner erau zeii săi”,“opera operelor” era “Don Giovanni”
de Mozart, iar “Pélleas şi Mélisande “ a lui Debussy o socotea
unică în literatura muzicală. [p.75] Despre cantata “Ioana
pe rug” a lui Honegger a afirmat că e sublimă. [p.83] În
volumul Brâncuşi inedit figurează scrisori ale discipolului
artistului, George Teodorescu, emigrat în Argentina. Pentru
acesta,  “singura hrană sufletească”  era rememorarea
momentelor petrecute în preajma lui Brâncuşi. Teodorescu
îşi amintea de vizitele la sculptor, de a sa “voce caldă, cu Duh
în ea”:  “Şi mi-aţi vorbit de viaţă, de artă. […] Aţi pus plăci
din toată lumea şi mi-aţi făcut istoricul doinei. Târziu, după
miezul nopţii, am jucat sârba ca la noi.” [p. 355]  Tot din
Brâncuşi inedit aflăm dintr-o scrisoare a Leonardei
Steehouvers din Rotterdam ce adâncă impresie i-au făcut
vorbele artistului cum că  “Dieu c’est do”- “Dumnezeu este
do.” [p.336]

***
Marcel Mihalovici care i-a cunoscut bine pe amândoi

creatorii preciza că Brâncuşi “era un om minunat, de o
curtenie nu învăţată ci firească, instinctivă, căci nu avea nici
un fel de educaţie mondenă.” [p.89] “Enescu era un om de o
politeţe desăvârşită, politeţea omului de altădată.” [p.75]
Mihalovici socotea că Brâncuşi era un amestec de om
primitiv şi de om extrem de rafinat. Adora femeile şi “era atât
de curtenitor, de galant, de drăguţ cu ele”, căci era de părere
că “O femeie, n-ai voie s-o loveşti nici măcar cu o floare!”.
[p.88]  Brâncuşi a fost extrem de discret în privinţa vieţii
sale sentimentale şi nu s-a căsătorit niciodată. În monografia
Constantin Brâncuşi (Editura Meridiane, 1981),  Carola

Giedion-Welcker, exegeta sa, afirmă : “Credinţa lui era că mai
presus de orice, artistul trebuie să rămână mereu receptiv la
sublim, la universal, şi de aceea, tocmai lui nu-i este îngăduit
să se lase îngrădit de
viaţa de familie.” [ p.103]
Despre  Enescu se ştie că
şi-a adorat soţia şi i-a
fost credincios toată
viaţa.

***
De la Marcel

Mihalovici aflăm că
Enescu “avea facilităţi
creatoare care, în
tinereţea sa, pe băncile
Conservatorului încă, i-
au croit o faimă
legendară”. [p.44] Cu
toate acestea “În a doua
parte a vieţii lucra cu o
încetineală, cu o scrupulozitate, cu un simţ critic exemplar.”
[p.76] Lui Petre Pandrea, Brâncuşi i-a povestit că în tinereţe
făcea câte o sculptură pe zi. “Au fost anii cei mai grei, anii
căutărilor, anii de regăsire a unui drum propriu”. [Pandrea,
Portrete şi controverse, Editura Bucur Ciobanul, vol. I, p.162]
Se spune că Rodin l-ar fi sfătuit pe sculptor să nu lucreze
prea repede. La apogeul carierei sale, în 1937, Brâncuşi a
cioplit el însuşi modelul brut al unui modul pentru  Coloana
infinită monumentală. În cartea Am lucrat cu Brâncuşi
(Editura Universalia, 2004), inginerul  Coloanei, Ştefan
Georgescu-Gorjan, relatează: “Lungi şi multe au fost zilele în
care Brâncuşi a smuls lemnului, cu răbdare, fibră cu fibră,
talaş după talaş, prisosul, învelişul de crisalidă care ascundea
suprafeţele căutate, aşteptate.” [p.71] “Brâncuşi avea o
extraordinar de mare răbdare: când lucra, făcea impresia că
oficiază – ca un sacerdot, ca un iluminat.” [p.37]

***
Se ştie că Enescu era un om de o modestie extraordinară.

Nici Brâncuşi nu vroia să ştie nimic despre glorie, pe care o
socotea “la plus grande escroquerie des hommes”, “pire que
la peste pour ceux qu’elle touche.” [Brâncuşi inedit, p. 63]

***
La cei doi mari creatori gravitatea interioară se îmbina

cu un subtil simţ al umorului.  Marcel Mihalovici relevă faptul
că Brâncuşi era un om plin de haz. Celebrele sale maxime le
zicea cu umor, cu privirea sa maliţioasă. [p.115] Şi Ştefan
Georgescu-Gorjan afirma că lui Brâncuşi îi plăceau poznele,
jocurile şi amuzamentele.  Enescu iubea snoavele, făcea
desene umoristice şi reuşea imitaţii cu talent dar fără pic de
răutate. Era şi un mare amator de calambururi. Astfel, în iarna
lui 1940 i-a scris lui Marcel Mihalovici, în timp ce compunea
Simfonia IV:  “Pendant que je regarde dehors les corbeaux,
j’écris dans ma partition des cors beaux”. [p.68] Spre sfârşitul
vieţii, vorbindu-i-se despre elementul magic în muzică, a
replicat:      “Vous me parlez de magie. Mais vous savez, moi
j’en suis au potage Maggi.” [p.83] Vorbele spuse în timpul
unei boli sunt un exemplu excelent de autoironie: “S-a
terminat cu mine. Nu mai pot vorbi. Cu atât mai bine, voi
spune mai puţine prostii!” [p.81] Iar în preajma morţii,
auzindu-şi prietenii întrebându-se dacă mai e lucid, Enescu
a intervenit prompt: “Lucide de la Mer Morte!” Şi în
însemnările scrise de mâna lui Brâncuşi, reproduse în
volumul Brâncuşi inedit, se găsesc nenumărate exemple de
autoironie. Spicuim câteva: “Les gens les plus distingués ont
leur b tises locales – accidentelles et continuelles. Et pour
voir cela on n’a qu’   m’examiner. Brancusi”[ p.87] “Par
moments je me crois un Dieu et je ne suis qu’un âne qui rage.”
[p.78] “Je suis l’esclave qui cherche la liberté en priant Dieu
de ne pas la trouver.” [p.77] “Nouă ni se pare greu drumul
fiindcă nu ştim să mergem noi […] noi suntem tocmai ca
musculiţele ce se precipită spre globuri luminoase. Noi cu
apucături de desmetici, în loc de creeri în cap cu paie bâzâim
ca nişte muşte. […] Ne năpădim ca orbii spre lumină şi ne
spargem capul înainte de a-l pune la treabă.” [p.54] “O!
Bătrâne Al vremilor ce se duc Ce-ţi încrunţi fruntea spre mine
Când îmi stau ca un năuc?! C.Brâncuşi, Paris 1906 octobre
9” [p.48]

***
Marcel Mihalovici semnalează la Enescu crearea de

corpuri sonore absolut inedite şi o muzică de-a dreptul
profetică în partea finală din “Vox Maris”. [p.49] Dacă la
Brâncuşi remarca “perenitatea unor forme sculpturale din
noaptea timpurilor, ajunse la noi prin magia mereu reînoită
a necesităţii de a fi mereu prezente” [p.130], în ceea ce-l
priveşte pe compozitor socoteşte că “melismele ancestrale
devin arhetipuri ale unei invenţii pur enesciene.” [p.50]
Putem spune fără a greşi că operele cu adevărat universale
ale celor doi mari creatori români  se vor valorifica cu
adevărat abia în secolul XXI.

Sorana GEORGESCU-GORJAN
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Ordinea cosmică, guvernată de legi supraomeneşti, a fascinat întotdeauna pe muritori. Oamenii şi-
au imaginat în visele lor sublime că există fiinţe eterne, galactice, atrase de lumea noastră efemeră. În
fond, nivelele uman şi astral coexistă în structura universului, dar personajele care le populează (dacă
există şi cele supranaturale), îşi ating mâinile fără a reuşi să se prindă.

Eminescu abordează problema venind dinspre creaţiile sufletului nostru
colectiv (basme, legende, mituri, credinţe religioase), înălţând-o prin parabola
Luceafărului la o viziune poetică copleşitoare şi răvăşitoare. Modelul său genial a
rodit luxuriant în literatura română. Ne propunem să regăsim motivul eminescian
în tragedia baladescă HORA DOMNIŢELOR de Radu Stanca, făcând un poposind
o clipă în inima baladei RIGA CRYPTO ŞI LAPONA ENIGEL de Ion Barbu, care
intermediază relaţia propusă.

Drama temei constă în imposibilitatea împlinirii iubirii dintre fiinţe structural
incompatibile (astrale şi terestre), Ion Barbu adăugându-i un palier la scară vegetal
– umană, în timp ce Radu Stanca structurează palierul uman după criterii etice.

Izomorfismul tematic al capodoperelor literare amintite este accentuat de
simbolurile principale comune uzitate de autorii studiaţi: şi anume: circularitatea,
noaptea, lumina.

Cercul amăgeşte cu sugestia comunicării lumilor. În jurul Cătălinei, Luceafărul
revarsă o mreajă rotitoare de văpaie, sufletul-fântână al laponei Enighel se umple
de visul solar – “greu talger scump cu margini verzi”, iar hora domniţelor, în
sincronism cu timpul, îi anulează acestuia trecerea devastatoare.

Atmosfera propice deschiderii sentimentale între parteneri este noaptea, când
visul, vraja, fantezia şi întunericul estompează incongruenţele: întruchipările
Luceafărului se petrec în somnul Cătălinei, la început prin intermediul oglinzii;
riga Crypto se apropie de Enigel când lapona visează pe covorul de verdeaţă;
Antonio se transfigurează de dragoste pentru Miliţa tot noaptea, când nu-i poate
distinge chipul, dar îi presimte frumuseţea suprafirească.

Lumina diurnă destramă farmecul iluziilor: Hyperion se retrage în lumea-i eternă, criofilă; “regele-
ciupearcă” pălesneşte înveninat la revărsarea razelor solare; Antonio se prinde în hora ucigătoare, tot
ziua, chiar dacă ştie că moartea nu-i va alina suferinţa.

Dacă Eminescu înalţă magnific aspiraţia umană, iar Ion Barbu plasează fiinţa în punctul neutru
din care sunt posibile atât transcendenţa cât şi prăbuşirea, Radu Stanca apropie ântâi planurile în sensul
baladei barbiene, apoi le cosmicizează eminescian. Astfel, Antonio, aventurier al lumii subumane, extaziat
de iubire, devine mai puternic decât Cătălina.

Dar ce aduce nou Radu Stanca la motivul parabolei cercetate?
Înainte de toate, localizarea spaţio-temporară: peisajul dâmboviţean şi epoca fantastică a genezei

legendei brâncoveneşti. Hora atemporală a domniţelor a fost instituită de cuvântul ultim al domnitorului,
forţa rostirii în faţa morţii preluând veşnicia acesteia, echivalând ca putere forţa logosului demiurgului
din Luceafărul eminescian.

Spaţiul horei este sinonim celui în care “timpul încearcă în zadar / din goluri a se naşte” – rotirea tot
mai rapidă, în sensul acelor ceasornicului (horă a ielelor), ajunge în sincronism cu timpul, domniţele în

Apariţia în anul 1890 a romanului „PORTRETUL LUI
DORIAN GRAY” de Oscar Wilde şi în 1870 în revista
CONVORBIRI LITERARE a nuvelei „SĂRMANUL DIONIS”,
exclude posibilitatea unei influenţe din partea celebrului irlandez,
reprezentant de frunte al curentului decadent, asupra lui
Eminescu.

Totuşi, în soluţionarea epică diferită a temei principale,
comună operelor menţionate, autorii utilizează elemente
regizorale similare, care merită semnalate.

Problema fundamentală, metafizică şi general umană, constă
în zugrăvirea artistică a unei himere – chinul etern al omului
muritor. Soluţiile abstracte oferite de mitologii, religii ori sisteme
filosofice idealiste – un suflet fără chip, rătăcitor prin trupuri
diferite, ori contopindu-se cu spiritul universal -, nu poate fi
acceptată de un scriitor care, în conformitate cu principiile artei
sale, trebuie să conceapă o imagine individuală, sensibilă,
concretă.

Eminescu, pe filiera platoniciană, indiană, schopenhaueriană
şi romantică, imaginează omenirea alcătuită din archei
(propotipuri eterne, idei absolute), reprezentaţi prin umbre
antropomorfe, care se întrupează în indivizi concreţi prin
metempsihoză. Dar şi umbra este încă prea abstarctă pentru o
descriere literară şi atunci artistul îi transformă chipul individual
al lui Dionis sau al călugărului Dan – materializări din epoci
diferite ale aceluiaşi arheu. Prin dedublare şi transfer de caractere
obţine Eminescu portretul investit cu atribute eterne, al
individului concret. Umbra lui Dan, alias Dionis, “prinse încet,
încet conture pe părete şi devin clară, ca un portret zugrăvit în
iloi”, reprezentând un tânăr palid, imaterial, cu fruntea înaltă,
buze vinete, privirea fixă şi pierdută.

Portretul umbrei, în această etapă intermediară plană, până
să devină imagine tridimensională, trimite la pânza pictată de
Basile Hallward din romanul lui Oscar Wilde. Pictorul are
revelaţia descoperirii prototipului frumuseţii umane, fizice şi
morale, în trăsăturiule clasice ale lui Dorian Gray, pe care-l
întâlneşte la o recepţie mondenă din mediul aristocraţiei
londobeze de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Portretul pictat îi conferă artistului certitudinea împlinirii
sale, limpezirea stărilor tulburi, inconştiente şi îl determină să
vegheze asupra modelului ca acesta să-şi păstreze puritatea

 

MOTIVUL  ,,LUCEAFĂRULUI” ÎN ,,HORA DOMNIŢELOR”
DE RADU STANCA

dans nu îmbătrânesc; dar odată dansul oprit, clipele anulate năvălesc brusc peste protagoniste
destrămându-le – prinţesele dispărând ca un fum -, deznodământ similar celui din basmul TINEREŢE
FĂRĂ BĂTRÂNEŢE ŞI VIAŢĂ FĂRĂ DE MOARTE.

Curgerea timpului este determinată de ritmul horei, calmă şi senină când dansul e lent, întunecată
şi furtunoasă când hora devine îndrăgită.

În desfăşurarea mecanică şi rece, izomorfă deplasării perfecte a astrelor prin
cosmosul eminescian, se produce o fisură – emoţia. Miliţa, mezina
brâncoveanului, îşi închipuie că descoperă în Antonio, exemplarul uman superior
mult visat şi acesta, profitând de ezitarea ei, o smulge din cercul dansului vrăjit.

Transfigurarea eroilor, moment de mare poezie şi frumuseţe sufletească, se
petrece sub emblemă tragică, hora întrerupându-se într-un moment aprig şi-n
consecinţă, furtuna va fi veşnică.

Înmcercarea lui Antonio de a eterniza fericirea, similară celei a lui Buffalo
Bill (căruia, de altfel, Radu Sztanca îi dedică o baladă), este sortită eşecului,
sentinţa fiind rostită în piesă de Călugăr: “Omule, omule… Veacuri întregi te-ai
chinuit să dobândeşti veşnicia, iar când ai izbutit să opreşti timpul, ai făcut-o
nenorocitule, tocmai în zodia morţii.”

Acum, situaţia din LUCEAFĂRUL eminescian se inversează, Miliţa (care,
adaptând interpretarea lui Constantin Noica, făcută capodoperei poetului
naţional în SENTIMENTUL ROMÂNESC AL FIINŢEI, Ed. Eminescu, 1978 -,
reprezintă generalul) nu cere să-şi schimbe condiţia umană ci doar “nemurirea”!
iar Antonio (care conform aceleaşi interpretări reprezintă particularul), acceptă
tragicul, mergând singur în întâmpinarea acestuia. El se comportă conform
codului teoretizat de autor: “Eroul tragic este un clarvăzător şi această clarviziune
îl umple de-o mândrie, a învingătorului. El este liber şi se încătuşează de bună
voie în cleştele tradiţiei pentru că ştie că de această încătuşare a individualităţii

sale e condiţionată libertatea omenirii.””(Radu Stanca -–TRAGEDIA ŞI MODALITATEA EI SCENICĂ
ÎN PERSPECTIVA ACTUALITĂŢII).

Deosebirea dintre lumea lumea legendei şi realitate este atât de tranşantă, încât nici în moarte nu
există salvare, ceea ce scoate în evidenţă absolutul tragic al iubirii: Miliţa: “O, n-o să ne mai vedem niciodată
… Căci după ce hora noastră se va sfârşi, noi vom muri, iar voi, morţii veţi învia… Noi suntem sortiţi să
alergăm unul după celălalt şi să nu ne regăsim nicicând.”

HORA DOMNIŢELOR este în întregime o “metaforă scenică” ce ilustrează concepţia lui Radu Stanca
despre spectacolul teatral ca sinteză între poezie, coregrafie, muzică şi public.

Liniile de tensiune ale tragediei sunt conduse lucid şi detaşat de dramaturg, enorma sa implicaţie
sufletească fiind perfect mascată.

În replică, energiile sentimentale puse în mişcare de personaje sunt colosale. Forţa iubirii este
amplificată de iminenţa morţii. Fatalitatea acesteia nu constrânge şi nu condece la disperare ci la
““liberarea tragică””a eroilor, cărora le “aplaudăm moartea ca pe o apoteoză”.

Prin HORA DOMNIŢELOR, Radu Stanca, aprins de dorul lui Eminescu, s-a prins în horă cu
Luceafărul, ştiind că această boală sacră este mortală. Şi-a acceptat destinul cu seninătatea eroului
predestinat şi ne-a dăruit, prin sacrificiul vieţii sale exemplare pe altarul creaţiei, eliberarea tragică

Pictură de Sabin Bălaşa

exemplară. Mai mult, Basile Hallward îi dăruişte lui Dorian Graz
tabloul, pentru ca acesta să aibă tot timpul alături prototipul omului
superior de la care nu trebuie să se abată.Frumuseţile deosebite ale
protagoniştilor sunt justificate genetic, tatăl lui Dionis şi mama lui
Dorian prezentând aceleaşi caracteristici.

După punerea în scenă, soarta eroilor urmează căi diferite. Dan-
Dionis şi Maria, deveniţi umbre, trăiesc o idilă paltonică în Luna
care reprezintă un paradis terestru de nuanţă specific eminesciană,
din care nu lipsesc codrul falnic şi râul curat susurând muzical; pe
când Dorian Gray, corupt de lordul Henry Wotton, se afundă într-o
viaţă de plăceri, abjecţii şi meschinării. Eroul lui Oscar Wilde preia
frumuseţea portretului pictat rămânând mereu tânăr, pe când
tabloul îmbătrâneşte, urmând fidel chipul real al sufletului
modelului reprezentat.

Metamorfozele personajelor individuale în prototipuri eterne
se petrec pe căi oculte. În cazul lui Eminescu procedeul este faustic,
Dionis - întruchipat de călugărul Dan din epoca lui Alexandru cel
Bun (după ce Riben i-a dezvăluit secretul cărţii astologice a lui
Zoroastru) nu e înştiinţat că în schimbul iniţierii sale în tainele
cunoaşterii universului şi ale identificării sale cu umbra arheică,
Ruben-diavolul îi pregăteşte prăbuşirea pentru a-i fura sufletul.
Oscar Wilde operează şi mai criptic, rugăciunea fierbinte, pentru
a-şi păstra tinereţea, rostită de Dorian Gray nu se adresează

nimănui, dar este operată de o forţă supranaturală neprecizată.
Deznodământele devin şi ele, într-un fel, similare. Arheii

gândesc în consonanţă cu Demiurgul. Dan-Dionis, care reprezintă
întruchiparea unuia dintre ei, participă şi el la armonia divină
prin puterea superioară de cunoaştere dobândită în ipostaza de
umbră. Egoismul şi orgoliul său omenesc îl pierd. Ispitit de faptul
că îngerii îi cântă melodiile care îi trec prin minte, călugărul se
crede însuşi Dumnezeu şi ca urmare aruncat înapoi în condiţia
sa umană. Fulgerat, Dan-Dionis se prăvăleşte prin bezna cosmică,
personajele separându-se prin cădere se trezesc distincte în
epocile lor istorice.

Lui Dorian Gray, căruia sub masca inocenţei îi reuşesc toate
fărădelegile fără a fi pedepsit (nu se descoperă influenţa sa nefastă
în cazul sinuciderii Sybilei Vane; încercarea de răzbunare a fratelui
ei este zădărnicită de un accident de vânătoare), îi trec aceleaşi
gânduri prin minte şi ca să scape de mustrările conştiinţei,
provocate de confruntarea cu adevăratul său chip – tabloul – vrea
să distrugă pânza. Dar cuţitul cu care încearcă să sfâşie pânza se
înfige în propriul său trup – personajul şi portretul recâştigându-
şi în acel moment identităţile pierfâdute, mai exact, transferate.
Dorian Gray îmbătrâneşte subit iar tabloul redevine modelul
tinereţii şi frumuseţii umane.

În primul moment avem impresia că eroii se răzvrătesc
nejustificat împotriva creatorilor, Dan-Dionis încercând să se
substituie fiinţei supreme, iar Dorian Gray ucigându-l cu cinism
pe Basil Hallward care i-a dăruit chipul etern. Reflectând, ne dăm
seama că nu e chiar aşa. Dionis-archeu participând la armonia
cosmică a considerat partea drept întreg, iar în cazul lui Dorian
Gray, creatorul rămâne acea forţă supranaturală necunoscută,
pictorul fiind doar o unealtă în mâna destinului.

Mai amintim un singur amănunt. Metamorfozele sunt
gândite de autori la nivel atomic, Dionis simte, în efortul
cuprinderii spaţiului şi timpului infinit “deslipindu-se atomele
greoaie ale creierului săi”, iar Dorian se întreabă ce forţă poate
schimba atomii picturii în funcţie de starea sa sufletească.

În concluzie, chiar dacă anecdotele metafizice eşuează,
încercările artistice îşi păstrează prospeţimea. O dovedeşte
interesul cu care sunt citite şi astăzi, întruchipările frumuseţii
noastre efemere, transfigurate artistic, abolesc trecerea timpului.

G. LUCIAN, Bucureşti

UMBRA „SĂRMANULUI DIONIS” ŞI „PORTRETUL LUI  DORIAN GRAY”
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Într-o scrisoare din 1952, trimisă de la Cluj de Lucian Blaga
fiicei sale Dorli (transferată în 1951 la Facultatea de Fizică a
Universităţii din Bucureşti şi trecând printr-o oarecare criză a
căsătoriei sale cu fizicianul Matei Gavril), tatăl încerca să-şi
consilieze iubita odraslă (suferind de groaznice insomnii prin care
şi el trecuse cândva) şşi îşi încheia paterna mărturisire cu aceste
rânduri de lucidă premoniţie şi împăcare de sine: „Prin urmare: ca
să nu-ţi agravezi situaţia, încetează cu eforturile. Orice ar urma pe
linie de carieră. De altfel cariera ta peste doi-trei ani va fi una sigură:
să administrezi bine toată proprietatea mea filosofică, literară,
teatrală. Vei putea trăi mai bine după aceasta, decât cu un salariu
de profesoară (…). Pui scump hai la mine. Uci” (p. 42)

Destinul va închide cercul existenţei marelui Blaga la 6 mai
1961, în plină epocă totalitară. În 1962 apare, sub îngrijirea lui
George Ivaşcu, plănuitul volum al Postumelor (selectiv şi structurat
în cicluri sui-generis!), dată după care Blaga reintră, încet-încet, în
circuitul public. Mai întâi, legatara testamentară Dorli Blaga a trebuit
să restituie ediţiilor ce vor urma denumirea reală a ciclurilor, aşa
cum poetul, încă din 1959, şi-a grupatr poeziile: Vârsta de fier 1940-
1944, Corăbii cu cebuşă, Cântecul focului, Ce aude unicornul…

„Am considerat că în acest fel mi-am făcut datoria faţă de el”,
iar după ediţia a doua a volumului de poezii în grijit de Ivaşcu
(1967), am luat decizia de a edita singură.” Desigur, într-un mod
ordonat şi ştiinţific, conform nu cu uzanţele editoriale ci cu
Testamentul editorial al scriitorului, pus pe hârtie în 1959.
Apăruseră, între timp, Hronicul…, unele lucrări inedite de filozofie
şi teatru. Un sprijin efectiv i-a venit moştenitoarei din partea lui
Mihail Şora, dar şi din partrea Feliciei Marinca, redactorul ediţiei.
Prima lucrare editată de Dorli Blaga a fost Zări şi etape, cuprinzând
eseurile de tinereţe şi beneficiind de o prefaţă semnată chiar de
lucian Blaga. Au urmat: volumul Izvoade. Eseuri, conferinţe, articole
(1972) – „maltratat de cenzură” - , Elanul insulei, culegere de
aforisme cu foarte multe inedite (1977), iar din 1974 se pregăteşte
ediţia completă a Operelor (vol. I-VII, 1974-1980), fără prefeţe, iar
vol. VIII-XI (1983-1988) cuprinzând Trilogiile, cu prefeţe semnate
de Al. Tănase (pentru o cât mai exactă imagine a implicării d-nei
Dorli în editarea operei lui Lucian Blaga, reproducem, în finalul
cronicii de faţă, lista cu „ediţiile postume” din lucrarea noastră
Lucian Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare,2004). Să
menţionăm  că, după publicarea şi intrarea volumelor în marile
biblioteci din ţară şi străinătate, „manuscrisele plecau spre
conservare la Muzeul Literaturii Române, ca obiect de partrimoniu”
– loc unde se află azi depozitată şi „biblioteca lui Blaga”.

După revoluţia din 1989, d-na Dorli Blaga reuşeşte să publice,
în Editura „Humanitas” (două ediţii) romanul postum Luntrea lui
Caron, fără de care nu am putea avea o înţelegere exactă a unei
perioade foarte frământate din viaţa poetului şi chiar a unor
elemente privind opera şi profesiunile sale de credinţă.

Publicarea în revista clujeană „Apostrof ” (nr. 4/2001) a unor
însemnări „despre Tatăl şi Mama mea”, dar şi a unor mărturii
privind adevăratul portret al lui Tudor Bugnariu (nr. 3/2002) a
constituit, desigur, un punct de plecare în valorificarea întregii
arhive de familie, aducând în lumină atât „prietenii(le) care nu se
pierd” („durabile, nealterabile, nepervertite”), cât mai ales unele
aspecte mai puţin plăcute datorate sistemului totalitar şi poliţiei
politice. Totodată, fiica marelui Blaga trăieşte acum acel imperativ
sentiment al datoriei morale de a limpezi unele „nedumeriri”, ba
chiar unele „comentarii” maliţioase, percepute „ca nedrepte”. E
vorba, mai întâi, de iniţiativa aceluiaşi „Apostrof ” clujean de a tipări,
în premieră absolută, dosarul urmăririi informative a scriitorului
– Lucian Blaga supravegheat de Securitate (1999), atât de necesar
cunoaşterii ultimilor ani de viaţă şi pe care criticul Ion Bălu l-a
folosit din plin în redactarea celui de-al patrulea volum din
monografia Viaţa lui Lucian Blaga, evocând ultimii 15 ani,
aproximativ perioada 1947-1961 (vol. I – 1995, II – 1996, III – 1997,
IV – 1999). Să reţinem că Dorli Blaga corectează, cu diferite prilejuri,
unele din afirmaţiile criticului, cercetarea „documentelor de
securitate” (titlu aparţinând editorului”) făcându-se oarecum în
parteneriat şi totuşi independent…

Volumului care aduce în conştiinţa posterităţii acţiunea
concertată de supraveghere a unui mare scriitor „care nu accepta
compromisul cu puterea”, adică „restricţiile” privind libertatea de
exprimare îi urmează documentarul epistolar Lucian Blaga.
Corespondenţă de familie (Editura „Universal Dalsi”, Bucureşti,
2000), reproducând scrisorile adresate soţiei şi fiicei, începând din
1920 până prin 1959. În ceea ce priveşte scrisorile adresate Corneliei
în perioada 1916-1920, acestea au fost publicate în revista
„Manuscriptum” şi, ulterior, adunate în volumul Lucian Blaga.
Corespondenţă, A-F, Cluj-Napoca, 1989, fiind foarte importante
pentru cercetătorii vieţii şi operei blagiene. Noi înşine am valorificat
acest impresionant set epistolar, realizând adevărata stare de spirit
pe care o trăia tânărul Lucian atât în preajma debutului editorial
cât şi după succesul înregistrat cu „Poemele luminii” şi „Pietre
pentru templul meu”, ambele în 1919. Am găsit, de asemenea, în
aceste epistole, date esenţiale privind relaţia cu familia, prietenii şi,
îndeosebi, cu iubita medicinistă de la Viena, dar şi formulări
memorabile privind lecturile, concepţia de viaţă, crezul artistic,
elemente legate de metafizica actului poetic (A se vedea Lucian
Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare, Editura „Media Concept”,
Sibiu, 2005, Cap. III – „Clădirea de sine şi freamătul intrinsec al
operei”, cu  subdiviziunile În frenezia „reformaţiunii”, pp. 68-85,
„Ochiul demoniac”, pp. 85-103 şi „Der faustische Mensch”, pp. 103-
116, precum şi capitolul final: „Boicotul istoriei” şi vâltorile „timpului-
cascadă”, cu subdiviziunile: Despre un anumit „boicot” al istoriei,

     Eveniment editorial:

D - n a  D O R L I  B L A G A ,  f i i c a  l u i  L U C I A N  B L A G A  –  r e s t i t u t i o  v e r i t a t i s :

„TATĂL MEU, LUCIAN BLAGA”
(Editura „Apostrof”, 2005)

pp. 422-425, Istorie trăită. Vârsta de fier” şi Ţara din inima noastră”,
pp. 425-443 şi Lucian Blaga în „obsedantul deceniu” – „Luntrea lui
Caron”, autoportret final, pp. 443-470).

Recenta lucrare documentară Tatăl meu Lucian Blaga
(Biblioteca „Apostrof ”, Cluj-Napoca, 2005) reia, de fapt, în secţiuni
separate şi, bineînţeles, cu elemente inedite privind „textele”
propriu-zise şi comentariile, materia celor două ediţii menţionate
– Lucian Blaga supravegheat de Securitate (1999) şi Corespondenţă
de familie comentată (2000). Ceea ce este de observat numaidecât
este maniera confesiv-lămuritoare în care Dorli Blaga înţelege să
structureze o materie bogată, biografia ei întreţesându-se cu cea a
Mamei şi a Tatălui. Depăşindu-şi „timiditatea”, autoarea
încredinţează posterităţii aceste zguduitoare pagini documentare,
atât dintr-un sentiment imperativ de datorie faţă de legatariatul

testamentar, dar şi cu conştiiţa unei restituţii justiţiare: „Motivaţia
pentru mine e destul de tristă (sunt cam ultima din familie), dar
cineva trebie să facă şi asta” (p. 11).

Având din plin „parte de istorie”, Dorli Blaga evocă, în pagini
de mare vibraţie dolorifică, toate aceste „sejururi”, în general
impuse familiei sale (reflectate psihanalitic în boala Mamei din
ultimii ani ai vieţii, începând din 1968), căci, după odiosul Diktat
de la Viena din 29 august 1940 şi părăsirea în mare grabă a
teritoriului răpit, urmează venirea la Sibiu şi refugiul, de câteva luni,
la Căpâlna, în munţii Sebeşului, în vara lui 1944, apoi în 1946
reîntoarcerea familiei la Cluj, căsătoria şi mutarea soţilor Dorli şi
Mihai Gavrilă la Bucureşti, eşuarea căsătoriei, întâlnirea cu prof.
univ. Tudor Bugnariu şi refacerea statutului conjugal în primăvara
anului 1957, naşterea lui Tudor şi angajarea la Institutul de
Documentare Tehnică. După 1962, oarecum nemulţumită de unele
„ingerinţe” în valorificarea operei tatălui său, d-na Dorli începe să-
şi pună foarte serios problema editării loiale, activitate ce se
cunoaşte deja. Reproducem, în finalul acestei cronici, lista cu
„ediţiile postume” îngrijite în cea mai mare parte de Dorli Blaga.

Structurată în cinci secţiuni (I. Naşterea, II. Oprimarea, III.
Corespondenţă de familie comentată, IV. Addenda), recentul
documentar comentat al doamnei Dorli Blaga cuprinde, pe lângă
aspecte deja cunoscute din viaţa familiei Blaga, foarte multe date şi
precizări, corecţii chiar, unele de-a dreptul inedite, adevărată mină
de aur pentru viitorii cercetători ai vieţii şi operei marelui Blaga. Să
începem cu Addenda, unde sunt furnizate date privind familia
Bredicenilor lugojeni (cu ramurile Rădulescu şi Brediceanu) – să
precizăm că neamul dinspre mamă al doamnei Dorli se trage dintr-
o veche familie originară din Brădicenii de pe Valea Jaleşului din
Gorjul submontan (în apropiere de Hobiţa lui Brâncuşi, la şcoala
din Brădiceni micuţul Constantin urmând două clase primare) –
familie plecată în Banat în timpul stăpânirii austriece a Olteniei (a
se vedea studiul nostru „Identităţi genealogice: Lucian Blaga şi
Gorjul”, publicat în presa literară, mereu cu date noi, începând din
1995 - „Studium”, „Şcoala Gorjeană” şi „Actualitatea Gorjului”,
„Portal-Măiastra”, Târgu-Jiu; „Transilvania”, Sibiu, 2001,
„Dacoromânia”, Alba-Iulia, 2002,ş.a. – aşadar cu mult înainte de
precizările aduse de d-na Dorli Blaga în finalul volumului
„Corespondenţă de familie”, 2000, bazate pe studiul arhivelor
vieneze de către Caius Brediceanu…

Este menţionat arborele genealogic al Mamei şi Tatălui,
pornindu-se de la Hronic şi conform cercetărilor făcute de Lelia
Rugescu, Dimitrie Vatamaniuc, Ion Bălu ş. a. De menţionat sunt şi

cele trei interviuri luate d-nei Dorli de Marin Iancu (Tata a murit
ca scriitor interzis), Mircea Vasilescu (Cum să transmiţi adevărul
tău altuia?, în „Dilema”, nr. 510/2002, revăzut în 2004) şi Dora Pavel
(Cornelia Blaga – o legendă, fragment, Cluj, sept. 2004). În toate
acestea aflăm date interesante privind activitatea de editare
postumă a operei blagiene, împrejurările, impedimentele şi
conjuncturile în care s-a produs aceasta, în sfârşit, colaborarea, după
1989, cu „Humanitas” cu care s-a încheiat, după cum se ştie, un
contract de copyright de tip occidental (atât de incriminat, dar
necesar, protejând opera de diţii pirat), contract care, precizează
legatara testamentară a operei, „nu împiedică nici o editură să-l
editeze pe Blaga, dacă vrea”, prin negocierea cu deţinătorul
copyright-ului”. E regretabilă, însă, o anumită reţinere
semicentenară manifestată de forul academic: „Sunt informată că
Editura Academiei nu a publicat ceva  de sau despre Lucian Blaga
din 1948 şi până în 2002” – în afară de capitolul dedicat filosofului
scris de Al. Posescu cu limite ideologice în penibilul tratat de Istorie
a filozofiei româneşti, coordonat de C. I. Gulian...

Blaga a murit „ca scriitor interzis”, precizează Dorli,
lăsând mii de pagini în manuscris, de aici necesitatea imperioasă a
„iniţiativelor” personale în realizarea ediţiilor „de autor”, asistarea
„ediţiei critice”, colaborarea foarte bună cu Editura „Humanitas”,
urmărirea traduceriulor în diferite limbi, îndeosebi cea în engleză
din 2001 – Complete Poetical Works of Lucian Blaga, editată sub
egida UNESCO, reparându-se, oarecum, eroarea de a nu fi fost
înscris, în „calendarul de comemorări”, Centenarul naşterii
poetului.

Moştenirea lui Blaga este deopotrivă mirabilă şi copleşitoare –
legatara testamentară are conştiinţa acestor răspunderi istorice şi
o mărturiseşte răspicat: „Da, m-am implicat în editarea lui Blaga.
Adică o viaţă de om… Da, mi-am asumat această imensă povară
de a salva de la dispariţie opera Tatălui meu… Mă prezint destul de
împăcată la o discuţie cu Sf. Petru.” (în „Apostrof ”, nr. 5/2002).

Ori aceste cuvinte care rezumă conştiinţa legatariatului
testamentar: „Constat că am lucrat la salvarea de la dispariţie sau
de la utilizarea întâmplătoare a operei Tatălui meu, timp de vreo 44
de ani; pot să spun c-a fost a doua normă întreagă de lucru. A fost o
bătălie. Şi-o datorie.” (p. 178).

A doua secţiune a cărţii este intitulată Oprimarea, în care
regăsim documentarul „Tatăl meu supravegheat de Securitate” şi
„Tudor Bugnariu: trădarea prieteniilor”.

În ceea ce priveşte urmărirea informativă a marelui scriitor de
către Poliţia politică, acţiune începută prin Nota de urmărire
informativă din decembrie 1955, d-na Dorli vine cu date exacte şi
uluitoare, reuşind, în anii din urmă, să acceadă (ca angajată a
Senatului, la Comisia de cultură), mai întâi, la dosarele din custodia
S.R.I. (personal prin Virgil Măgureanu), dar, apoi, şi la arhiva
C.N.S.A.S.-ului (în calitate de cercetător cu jumătate de normă).

„Nu bănuiam, înainte de 1989, că Tatăl meu a fost atât de
intens şi organizat supravegheat de Securitate”, scrie d-na Dorli
Blaga, deşi ştia multe lucruri, iar pe altele le bănuia… Până în
prezent, a avut acces la „patru dosare”, alcătuite – conform
„renumerotărilor” succesive ale filelor – din file scoase din diferite
dosare,  referitoare fie la Blaga, fie la alte persoane. Primul contact
cu acest soi de documente datează de prin 1994-1995, de când s-a
permis prin lege accesul la dosarele personale.

Sunt strânse în aceste dosare (64/Cluj, vol. 1 şi 2) tot felul de
„materiale” în măsură să-l incrimineze pe Blaga ca „naţionalist”,
„legionar”, „duşman al poporului”, filosof „idealist” şi poet
„metafizic” refuzând „linia politică” – operaţiune conformă cu
practica sistemului sovietic de represiune politică. Tot felul de
„rapoarte” şi „note informative” priveau preocupările zilnice ale lui
Blaga, vizitele primite, prietenii şi cunoştinţele, activitatea literară
şi profesională, lucrările nepublicate, poziţia faţă de orientarea
ideologică de atunci ş.a.m.d.

Primul dosar începe în 1946 cu o scrisoare a unei edituri din
Austria (care dorea să publice o antologie în limba germană din
poezia lui Blaga), document în care se cereau autorităţilor precizarea
dacă autorul „Nebănuitelor trepte” a fost sau nu „colaboraţionist”,
adică germanofil (se răspunde oficial că „nu a fost colaboraţionist”).
Abundă, în mare parte, „materialele” informative, tot felul de erori
făcute fie din ignoranţă fie intenţionat. Reţinem nota semnată de
Zaharia Stancu, care precizează că „literatura lui nu deservea
legionarismul şi presa legionară nu l-a atacat”, dar şi
„recomandarea” (foarte preţioasă, desigur, autorităţilor!) că „opera
dramatică a lui Blaga n-ar putea fi reprezentată azi pe scenă, din
pricina misticismului de care e străbătută”. Cu atât mai mult „cred
că nu s-ar putea retipări nici lucrările de filozofie şi, în cea mai mare
parte, nici versurile pe care le-a scris şi publicat.” (3.II.1949). Alături,
pe lângă alte piese „incriminatoare” şi poezii scrise la maşina
familiei (!), se află la dosar, în xerocopie, atacul violent al lui Nestor
Ignat (Cazul Blaga, în „Viaţa Românească”, nr. 1-3/1946) şi o „Fişă
biografică” conţinând informaţii tendenţioase şi false, pe care Dorli
Blaga le disecă punctual şi cu o precizie sagace, dovedind, dacă mai
era nevoie, prezumţia de vinovăţie care prezida întreaga acţiune de
urmărire informativă…

Al doilea dosar consultat în urmă cu un deceniu la S.R.I. este
un „dosar de grup”. Este vorba de voluminosul dosar al grupului dr.
Iubu, „arestat în 1958, pentru legăturile pe care Securitatea a
presupus că doctorul le avea pe Valea Drăganului cu ultimii
«partizani» care, în Munţii Apuseni, mai opuneau rezistenţă
regimului comunist. Se pare că unii dintre aceştia mai veneau la
vila lui şi el îi ajuta.” În timp, dosarul se situează imediat după ce
Blaga a fost propus în Occident pentru Premiul Nobel, deci cam
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prin 1955-1956: „Cu toate că titlul era «Grupul dr. M. Iubu»,
cea mai mare parte a acestui volum se referea la Lucian Blaga”. Se
găsesc la dosar două fotografii, înfăţişând un grup de peste zece
persoane, aşezate la o masă lungă cu bucate, în capul căreia se află,
însemnat cu x, Lucian Blaga – „viitorul Preşedinte” al Ţării!
(fotografii făcute cu prilejul unei excursii pe Valea Drăganului,
aşadar în interes turistic). Din dosar rezultă că propunerea la
Premiul Nobel a lui Blaga „a iritat grozav şi nu a avut asentimentul
oficialităţilor comuniste din România.”

În această acţiune de urmărire, a fost angajat un număr mare
de agenţi cu nume fictive („o listă mai mare de informatori”) –
informatori regăsiţi şi în dosarele consultate în 1999 la S.R.I. (însă
nefiind aceleaşi dosare cu cele văzute în 1994-1995!)…

Printre informatori îi găsim pe „Lucreţiu” (recrutat de la
Institutul de Filozofie), pe „Sandală Predescu” (Rodica Clopoţel,
prietenă de familie, fiica lui Ion Clopoţel menţionat de memorialist
în Hronic), pe „Cimpoieşu” (şi acesta angajat al Institutului de
Filozofie din Cluj), pe „Bărbulescu Panait”, eseistul din Timişoara
evocând discuţia avută la Cluj cu poetul… Se mai găsesc la dosar
interogatoriile luate lui V. Netea, Ivan Deneş, Grigore Popa, Ion D.
Sârbu, V. Fulicea… Lipsesc, observă d-na Dorli, procesele-verbale
de interogatoriu ale unor Ştefan Augustin Doinaş, Ion Negoiţescu,
Nicolae Balotă ori Basil Gruia…

Interesant este de reţinut că se punea în cârca lui Blaga plănuirea
duşmănoasă a unui „guvern subversiv”, în care L. Blaga şi M.
Sadoveanu urmau a se ajuta reciproc! (informatori: Cimpoieşu,
Tomuţă şi alte bestii cu faţă umană…).

D-na Dorli confirmă că Blaga era la curent cu „legenda” creată
în oraş privind alegerea lui ca „Preşedinte”, în urma unei schimbări
de regim politic (era doar după evenimentele din Ungaria din 1956).
De aici urmărirea draconică pas cu pas, inclusiv ascultarea
telefoanelor, şi declararea scriitorului persona non grata, ştampilat
cu „prezumţia” de vinovăţie…

De fapt, toată această canonadă informativă iniţiată şi
orchestrată de Poliţia politică a vremii, ca şi starea de spirit plină
de temere şi încordare trăită de poetz se regăseşte foarte bine
evocată în romanul „Luntrea lui Caron” – scriere care, dacă ar fi
căzut în mâna Securităţii, ar fi dus cu siguranţă la încarcerarea timp
îndelungat a scriitorului, pentru „analiza”, reflecţiile şi consideraţiile
tranşante şi foarte critice la adresa odiosului regim totalitar, a
ideologiei sale opresive şi abuzurilor de tot felul, transfigurate în
pagini de acută confesivitate şi memorialistică strictă.

Foarte interesantă şi menită a spulbera tot felul de suspiciuni
şi blasfemii este capitolul Tudor Bugnariu sau trădarea prieteniilor
în sistemele totalitare, având ca moto un celebru aforism blagian:
„Detractorii. Detractorii de meserie îşi fac iluzia că aureola
oamenilor poate fi tăiată cu foarfecele ca părul.”

Laitmotivul acestor consemnări este „trădarea”, stare endemică
în societăţile totalitare, prezentă în orice casă. Aşa au fost urmăriţi
de Securitate profesorul universitar de marxism Tudor Bugnariu
(decanul Facultăţii de Filozofie a Universităţii din Bucureşti) şi soţia
lui, Dorli Blaga, fiica marelui poet căzut în disgraţia regimului (într-
o precizare telefonică, d-na Dorli ne mărturiseşte că urmărirea sa
informativă datează chiar din 1958!).

Aflând în primăvara lui 2001 că aceste dosare de urmărire
informativă există, d-na Dorli Blaga a insistat să le vadă la noua
clădire a CNSAS-ului. I s-au adus pe masa de studiu patru dosare,
câte două pentru cele două perioade de urmărire: 1963-1966 şi 1975
(de 200 şi respectiv de 520 file!), doldora de note informative privind
pe soţii Ana Dorica şi Tudor Bugnariu. Se pornea, aşa cum s-a
menţionat mai sus, „de la prezumţia de vinovăţie care trebuia, apoi,
prin diverse mijloace, dovedită de Securitate” (p. 227). Iată numele
câtorva delatori celebri – apropiaţi şi chiar „prieteni”! ai
profesorului de marxism, căsătorit cu fata lui Blaga (!). Pentru faptul
de a avea rectitudine morală susţinută cu tăria unor argumente
reale, Tudor Bugnariu „se situează pe poziţii potrivnice liniei
partidului nostru”, având o „atitudine duşmănoasă” şi prezentând
„pericolul” de a transmite studenţilor „concepţiile sale”
primejdioase ordinii sociale. Sunt identificaţi, iată, delatorii Şerban,
I. Dragomir şi Vasile.

Prin adrese oficiale ale CNSAS-ului, i se aduce la cunoştinţă d-
nei Dorli adevăratele nume ale delatorilor: Şerban – PAVEL
APOSTOL (cu doctorat obţinut la Blaga şi dovedind un
comportament mizerabil faţă de profesorul şi filosoful de la
Universitatea clujeană), Dragomir – dr. RAUL ŞORBAN şi Vasile –
AL. ROŞCA, acel „Dalai Lama de la Universitatea clujeană” (v.
„Luntrea lui Caron”) şi promovat, după revoluţia din 1989, membru
plin al Academiei Române, între timp decedat!

Sancţionat în 1965 graţie odioasei înscenări şi osârdiei
informatorilor, abia în 1967 lui Tudor Bugnariu i se ridică
sancţiunea de partid. Aflăm că profesorul de marxism era un
susţinător al „Primăverii de la Praga” (1968), în care vedea „un
proces natural şi ultima ocazie – ratată – de a reforma comunismul
din interior” (p. 244). În arhiva rămasă de la T. Bugnariu (decedat
în 1988), mai ales în caietul cu coperte albastre, d-na Dorli
redescoperă crezul ideologic al acestuzia şi mărturisirea
programatică „de a nu sacrifica convingerile mele comuniste de
dragul unor conjuncturi politice, care mi-ar aduce beneficii,
trădându-le.”

Din cauza acestor convingeri (lipsite de prejudecăţi şi credinţa
într-un comunism de tip idealist probabil) va avea de suferit.

 Militant în ilegalitate în mişcarea antifascistă, apoi profesor
universitar de filozofie marxistă, chiar decan al Facultăţii
bucureştene de profil, Tudor Bugnariu era o „figură absolut
singulară în «stânga» românească”, „suportând procese politice care
au avut răsunet în străinătate, precum şi ani de privare de libertate
şi drepturi civile”. Ca profesor foarte apreciat, „a încercat să-i
îndrume pe studenţii lui să înveţe filozofie, să gândească şi nu să
memoreze documente de partid” (p. 29). Dezavua activismul politic
şi manifesta înţelegere faţă de reformarea sistemului, ceea ce l-a
expus politic, intrând astfel în atenţia securităţii statului. Tudor
Bugnariu, precizează d-na Dorli, a fost „un admirabil exeget al
marxismului”, lăsându-ne în manuscris însemnări şi pagini de

lucidă memorialistică în care şi-a exprimat deschis dezaprobarea
faţă de crimele staliniste din URSS…

A treia secţiune a cărţii – Corespondenţă de familie comentată
– reproduce, cronologic, epistolele adresate soţiei şi fiicei, pe decenii,
din 1920 până în 1961. Într-o notă preliminară, d-na Dorli face
precizări în perspectiva istoriei literare: „Având în vedere faptul că
o mare parte din cei ce l-au cunoscut pe Blaga au dispărut, am
considerat că acum este datoria mea să le public, pentru a le însoţi
de unele explicaţii pe care nu mai poate să le dea altcineva. Nici
copiii mei. Aşa e în firea lucrurilor.” (p. 249)

Iată, mai întâi, scrisorile deceniului 1920-1930, când soţii Blaga
au trăit la Cluj, apoi la Lugoj şi, în sfârşit, în 1926 au plecat la Varşovia,
inaugurând o lungă şi fecundă activitate diplomatică în slujba
statului român. Există, mai peste tot în aceste scrisori, o gingăşie şi
o tandreţe care trebuie s-o fi impresionat mult pe tânăra soţie, când
primea scrisori fie de la Oaşa (vara lui 1923), fie de la Cluj, chemând-
o cu dor nespus: „Te aştept cu siguranţă pe duminică. Altfel mor.
Lulu”(1924). În august 1924 se găsea singur la Băile Geoagiu, de
unde-i scrie că prinde raci, la cascada din vale, punând în cârligul
undiţei „salam de Sibiu” (o previne să nu-l găsească indecent,
„porcos”, pentru că aşa chiar şi face!). Poetul locuieşte într-o casă
ţărănească prin care plouă şi este chinuit de „pureci câineşti”. În

rest, lucrul la piesa de teatru Daria merge strună! Sunt de reţinut,
în toate scrisorile poetului, formulele de adresare intime, jucăuşe,
gingaş-provocatoare şi de răsfăţ marital şi , apoi, parental: „Scump
mic”, „Negru scump, alb, alb” (o tachinare perpetuă privind
picmentul pielii soţiei), „Supradulceaţă”, „Pichi Michi Dulce
Scump”, „Puiule mic”, „Scumpete şi dulcicâlţ” etc., care ne amintesc
de zicala franţuzească privind tachinarea celor care se iubesc…

Acelaşi tip de informaţii privind tribulaţiile şi deplasările sale
ca ataşat de presă ori grija faţă de unele reprezentaţii ale pieselor
sale de teatru, ca şi date referitoare la cunoscuţi, rubedenii, prieteni
– şi în corespondenţa din deceniul 1930-1940, unde îşi face loc şi
grija părintească pentru al treilea membru al familiei, Fiica Dorli,
născută la Berna la 2 mai 1930. Este memorabilă grija pe care soţul
şi tatăl o poartă „Puiuţilor scumpi” şi dorul când „Puii lui tăticu” se
află departe de el, la Sibiu, Lugoj, Cluj, Bucureşti etc.

În 1932, la Viena, Cornelia se îmbolnăveşte de varicelă şi face
complicaţii pulmonare. În urma unei injecţii cu insulină alterată
(„accident care ar fi putut s-o coste viaţa”), se tratează la munte şi
în câteva sanatorii, timp în care Blaga scrie intens la ceea ce el
numeşte „mein System” (e vorba de „Cenzura transcendentă”). Alte
scrisori sunt din Sibiu sau Păltiniş, din vara lui 1934, unde poetul
speră s-o determine pe micuţa odraslă să înveţe româneşte,
jucându-se cu copiii fratelui Lionel Blaga. De acum datează şi
intenţia de a construi o casă „pensiune” la Vatra Dornei, rămânând
să se ocupe Tituşca, sora mai mare, învăţătoare, care-i purta o mare
admiraţie şi preţuire fratelui scriitor şi filosof. Având în vedere că
în 1937 va fi primit în Academie, multe scrisori sunt expediate din
Bucureşti, unde se va găsi în dese rânduri şi în anii următori. La
Brăila merge să-l viziteze pe prietenul său Vasile Băncilă, iar la Cluj
să-şi ia în primire, în 1938, catedra de filosofia culturii creată special
pentru el. Urmează stresanta funcţie de subsecretar de stat la
Ministerul de Externe, evocată pe larg de directorul său de cabinet
Corneliu Blaga, în lucrarea „Lucian Blaga necunoscut” (Edit. Altip,
Alba Iulia, 1998). Familia urma să se mute de la Berna la Braşov, iar
la 11 martie 1938 să-l însoţească în Portugalia, fiind numit ministru
plenipotenţiar la Lisabona. Aici eleva Ana Blaga absolvă clasa întâi
primară, certificatul de absolvire purtând ştampila Legaţiei şi având
ca Preşedinte de comisie de examinare pe tatăl Lucian Blaga, care îi
administrează fetiţei sale nota 9 atât la religie cât şi la purtare, spre
deosebire de calificativele maxime la celelalte obiecte de studiu…

Revenind în ţară în primăvara lui 1939, familia se stabileşte la
Cluj şi îşi petrece vara la casa cu grădină de la Bistriţa, pe care va
trebui s-o părăsească în câteva ore, în urma Diktatului de la Viena,
nemairevenind niciodată aici (a se vedea o evocare mai amplă în
„Cu Lucian Blaga” de Lelia Rugescu,   ).

Epistolele din deceniul 1940-1950 evocă anii refugiului sibian
ai Universităţii clujene şi ai războiului, greutăţile în aprovizionarea
cu alimente şi reîntoarcerea la Cluj (1946), operaţiune ce implică
vreo câteva transporturi de mobilă, cărţi, lucruri casnice şi
gospodăreşti.

Cât priveşte scrisorile din perioada 1951-1961, acestea
consemnează deplasările poetului cu familia la Gura Râului (a se
vedea poezia Bocca del Rio), unde are loc nunta lui Dorli cu Mihai
Gavriulă, dar şi începutul prieteniei poetului cu d-na Daniello.

Aceştia sunt anii când, scos de la catedră, Blaga este transferat la
bibliotecă, la un program de 8 ore zilnic. Începe, însă, din 1950,
printr-un contract încheiat cu Uniunea Scriitorilor, să traducă Faust
de Goethe, poetul trimiţând lunar, la Bucureşti, versurile traduse,
însă, la un moment dat, plata cuvenită încetează şi tatăl îşi roagă
fiica (transferată ca studentă aici în 1951) să intervină pe lângă
Beniuc în reglementarea situaţiei, apoi pentru obţinerea pensiei,
reglementată cu 1 ianuarie 1956 (după întâlnirea de la Cluj cu Miron
Constantinescu şi „oamenii partidului”). În 1955 se pune în mişcare
dosarul urmăririi informative a sa şi a familiei Blaga. În primăvara
lui 1955 tinerii studenţi bucureşteni divorţează, iar Dorli pleacă la
Cluj, revenind la Bucureşti doar pentru examene, finalizându-şi
studiile prin licenţa din 1956. În toamna lui 1956 Blaga „a fost
propus pentru Premiul Nobel”, însă „Statul român nu şi-a dat
asentimentul”. Tot în 1956, Dorli îl reîntâlneşte pe Tudor Bugnariu,
cu care se va căsători în 1957. În vara lui 1958, dr. Mihai Iubu, cu
care Blaga făcea excursii plăcute pe Valea Drăganului, este arestat.
La 9 decembrie 1958 se naşte Tudor Bugnariu, prilej pentru poet
de a-i felicita pe părinţi într-un stil vesel, mărturisind că prin acesta
„mă simt şi eu enorm prelungit în viitor” (dec. 1958). Le sugerează
tinerilor să-l numească „Tudor Lucian Bugnariu Blaga (Telebebe)”,
nepot aflat departe de bunici şi pe care poetul îl va ţine în braţe
abia în primăvară, pe la sfârşitul lui aprilie, când Blaga vine la
Bucureşti, după care urmează „vizita” bebeluşului la Cluj,
bucurându-se de toată îngrijirea şi dragostea bunicilor. Sunt
reproduse câteva însemnări ale Tatălui din caietul-jurnal (1959)
ţinut de Dorli „pentru fiul meu Tudorel”. „Când ne privim ochi în
ochi am un sentiment – scrie Blaga – prin care îi cuprind tot viitorul.
Din acest copil va ieşi ceva. Va fi o lumină pe pământ şi o bucurie
printre oameni.” (9 septembrie 1959). Recent, la 9 decembrie
2005,Tudorel a împlinit 47 de ani şi şi-a vizitat Mama (informaţie
telefonică).

Spuneam mai sus că, pe lângă dosarul urmăririi operative şi
epistolarul din perioada 1920-1961, Tatăl meu,Lucian Blaga este şi
o lucrare memorialistică. Per 180 de pagini, d-na Dorli Blaga îşi
povesteşte propria-i viaţă, de la „Naşterea” (p. 5) din 2 mai 1930,
până la „Începuul sfârşitului. Schimbarea”, din decembrie 1989.
Unele date le cunoaştem deja din alte surse istoriografice (Basil
Gruzia, Lelia Rugescu, Corneliu Blaga, Mircea Cenuşă, interviuri şi
consemnări apărute în presa postdecembristă ş.a.), altele vin să
rotunjească imaginea unicului urmaş direct al familiei. Se cuvine
să menţionăm, mai întâi, interesul restitutiv deosebit de important
al revistei „Apostrof ” din Cluj-Napoca pentru amintirea lui Blaga,
atât prin interviurile solicitate cât mai ales prin activitatea editorială
de mare impact în care s-a implicat. Pornind chiar de la întrebarea
„Ce a însemnat pentru biografia dvs. Tatăl dvs.? (spiritual şi ca
evenimente)”, d-na Dorli mărturiseşte că s-a simţit întotdeauna
împovărată de o mare responsabilitate („«statutul» de copil al unei
personalităţi nu este însă deloc uşor”) şi s-a străduit să fie demnă
de amintirea Tatălui. Această primă parte memorialistică începe,
de fapt, cu poemul Naşterea, scris de Blaga în 1931, aşezat ca moto,
pe marginea căruia „destinatara” reflectează azi simţind pe umeri
„o mare responsabilitate”, dar şi o „obligaţie morală”: „Chiar dacă
Tatăl meu a spus într-o poezie: «Dura-vei în noi o lumină, mare ca-
ncrederea cu care tu azi ne-ai ales», copiii nu-şi aleg părinţii.”

Tatăl şi Mama erau, desigur, o „monadă” familială, de ace
pretutindeni în această lungă confesiune „ei apar mereu împreună”.
Prima amintire a Tatălui („confirmată de părinţii mei”) datează de
când „aveam doi ani şi mai locuiam la Berna” – copila de pătuţul cu
gratii, ce refuza sa adoarmă, reţine figura Tatălui aplecat asupră-i şi
făcând cu degetul arătător un gest de dojană: „Dorli, Dorli!”.
Următoarea amintire vine la distanţă de un an de prima – este
amintirea unei „senzaţii”, a unui „sentiment” şi nu a unui fapt (aflăm
cum copilul de trei anişori urmărea, din pătuţul lui, jocul de lumini
al farurilor pe tavanul caremei în care dormea – e vorba de clădirea
Legaţiei României de la Viena, unde funcţiona Tatăl ca ataşat de
presă.

Îndemnată de prof. univ. G. Gană să pună pe hârtie „tot ce îmi
amintesc despre Tata”, d-na Dorli reuşeşte „să-mi depăşesc teribila
timiditate şi să relatez tot”: „Singurul lucru pe care îl urmăream a
fost să spun adevărul, dar ne-agresiv. Spre deosebire de Dl I. Bălu.”
(p. 11)

Este clar exprimată intenţia programatică a acestei literaturi
memorialistice, de o confesivitate îndurerată, cu rol despovărător
şi terapeutic, căci orice amintire ce-ţi stă pe suflet, în decursul
povestirii ei, te eliberează de o anumită stare de încordare şi,
deopotrivă, de un disconfort psiho-mintal, deschizându-ţi orizontul
de aşteptare al liniştirii sufleteşti, în dobândirea isihiei lăuntrice…

Născută la Berna, în Elveţia, - „a doua patrie” - , fiica a trebuit
să-şi urmeze familia la Viena, din nou la Berna, apoi la Lisabona,
după care revine în ţară la vârsta de 9 ani. Este impresionantă
amintirea atâtor întâmplări din perioada periplului diplomatic,
dacă avem în vedere vârsta fragedă a copilului, care începuse să
vorbească în altă limbă decât cea maternă şi care reţine cu claritate
semnificaţia mai profundă a unor întâmplări din viaţa Tatălui, în
general din viaţa de familie. Iată, bunăoară, evocată cu o exactitate
ce intră în rezonanţă cu evocarea memorialistică din „Luntrea lui
Caron”, criza trăită de Blaga prin 1945-46, când fostul său asistent
de la Sibiu, Zevedei Barbu, îi propune îi propune să adere la nboua
formaţiune politică Partidul Naţional popular („partid al micilor
burghezi”), care s-a dovedit repede a nu fi decât „o masă de
manevră” pentru politica vremii şi nicidecum „un partid
independent şi autonom al micilor burghezi”… Regretând enorm
concesia făcută în ideea de a-şi salva „existenţa creatoare” (concept
asupra căruia filosoful culturii s-a exprimat la modul clarităţii
desăvârşite), Blaga ia, după luni grele de frământări, o „decizie” pe
care o comunică public, „dar au urmat săptămâni lungi de stări
depresive, insomnii, atât la Mama cât şi la Tata.” (pp. 25-27)

Neacceptând, apoi, „compromisul cu puterea care se instala”,
aflăm date importante despre starea de spirit a poetului din anii
oprimării sale nesăbuite, îndeosebi atacul de o mârşăvie egoistă
imprevizibilă, al lui Beniuc din „Gazeta literară”, din vara anului
1959, la un an după arestarea „grupului dr. Iubu” la Cluj. Se
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cunoaşte Memoriul de protest adresat de poet Comitetului
Central („publicat mulţi ani după moartea Tatei”), dar se lansează
totodată ideea privind cauza morţii 1961: suferind de „un cancer
primar de mulţi ani”, se întreabă d-na Dorli, „oare nu această durere
cumplită (…) a declanşat proliferarea bolii?”, ştiindu-se că
francezii cred că neoplasmul este „la maladie du chagrin”…

Scoaterea de la catedră şi umilirea filosofului cu funcţia de
„bibliotecar” ocupându-se cu „clasificarea zecimală” şi întocmirea
de „fişe bibliografice” la Institutul Academiei din Cluj sunt, desigur,
aspecte cunoscute, ca şi împrejurările în care traduce şi publică
Faust de Goethe (1950-1954), mai puţin cunoscută e informaţia că
Blaga „a figurat pe o listă de foşti demnitari, iar Teohari Georgescu
[ministru de interne] l-a scos de pe listă, crezând că este socrul lui
Vasilică. Fericită confuzie!” Este vorba, la mijloc, de prof. univ. Vasile
Nicolau de la catedra de pedagogie, căsătorit cu Lia, fiica lui Lionel
Blaga, fratele, la care locuia Blaga „de câte ori venea la Bucureşti” –
iar Vasile Nicolau era văr primar, prin tatăl lui, cu Teohari Georgescu,
ajutat în ilegalitate de familia Nicolau (actualul ministru trăia cu
impresia că Lia era fiica poetului!). La fel de interesant (consemnat
şi de Ion Bălu în monografia sa, vol. IV) este Testamentul editorial
scris de poet în vara lui 1959, ca şi punerea sub urmărire a d-nei
Dorli „în primăvara 1960”, deşi într-o convorbire recentă ne-a
mărturisit cu urmărirea sa a început încă din 1958. Sunt amintite
şi demersurile concertate din partea factorilor culturali şi politici
de a-l „reactiva” pe publicistul de mare talent, în ultimul an de viaţă
(1960-61), regimul având, desigur, nevoie, în legitimarea şi
credibilitatea sa, de numele marelui scriitor.

Evocarea, în altă secvenţă, a „muzelor” poetului (Elena Daniello,
Domniţa şi, desigur, Coca Rădulescu) şi „anti-muzei” Octavia (pe
care nu o interesa decât „propria afirmare”) cuprinde, iarăşi, pagini
nuanţate privind relaţiile aşa-zis „extraconjugale” ale poetului,
tolerate de sobra Cornelia, cu o ironie tonifiantă şi conştientă
că…poezia câştigă (şi nu mai mult!).

Foarte interesante şi aproape necunoscute sunt informaţiile
referitoare la „Prieteniile statornice. Regăsirea” – prilej pentru fiică
de a.şi aminti de cele două sejururi elveţiene (1928-32 şi 1937),
îndeosebi de familia scriitorului Hugo Marti (1893-1937), prieten
şi colaborator al lui Blaga, cu al cărui fiu, Rolf Marti, micuţa Dorli a
copilărit. Îl va căuta, după zeci de ani, şi, cu ajutorul cărţii de telefon,
îl va regăsi, în primăvara lui 1978, când i se permite, împreună cu
fiul său Tudorel, să plece în Occident (revizitând Viena, Veneţia şi,
desigur, Berna). Dorli şi Rolf se reîntâlnesc în 1982, iar de aici încolo
„familia Marti m-a invitat tot la doi ani”. În 1998 revine la Berna,
fiind alături la sărbătoarea D-nei Marti, soţia scriitorului, care
împlinea 100 de ani (va trăi 102 ani). Acest capitol de viaţă, trăită
cu frenezie, este şi cel mai detaliat, însă oarecum „proustian” relatat,
adică pe principiul memoriei involuntare, cu reveniri, şi nu într-o
strictă cronologie factologică. Revenirea în Elveţia – „cea de-a doua
patrie a mea” – constituie prilejul unor decantate rememorări, dar
şi întâlnirea cu locuri deja ştiute şi, desigur, prilej de reflecţie asupra
vieţii, lumii, moravurilor şi mentalităţii, orânduirilor sociale.
Această primă parte, deopotrivă documentar şi memorialistică, se
încheie cu nişte inedite Fragmente de jurnal…Sunt însemnări
reproduse dintr-un caiet de aproximativ 200 de file, începute de
prin 1960-61 şi mergând cam până prin 1968 (dar şi unele
însemnări de după 1989), privitoare la fimilia Blaga, iar cele
personale „foarte puţine”. Recitite în urmă cu zece ani şi
administrându-le unele precizări şi impresii retro (marcate, desigur,
prin paranteze drepte), acestea se dovedesc pline de substanţă (ar
putea constitui o lucrare aparte, desigur însoţită de explicaţiile de
rigoare, în paralel sau la subsol). Din toate acestea ne sunt oferite
doar câteva „extrase, răzleţe (…), nu tot caietul”. Cele selectate
consemnează internarea la Clinica din Cluj a poetului şi
demersurile făcute de G. Ivaşcu pentru tipărirea volumului de
poezii, apariţia postumă a acestuia, demersurile pe lângă
autorităţile administrative şi politice pentru editarea în continuare
a operelor lui Blaga, implicarea în editarea pe cont propriu a acestei
opere (cele 12 volume ale „ediţiei de autor”, urmate de excelenta
„ediţie critică” de George Gană), scene din relaţia de familie Ana
Dorica şi Tudor Bugnariu, călătoria la Moscova, în sfârşit, încheierea

contractului de copyright asupra operei lui L. Blaga cu Editura
„Humanitas”.  Aflăm, de asemenea, că „relaţiile dintre Tatăl meu şi
Tudor Bugnariu erau foarte cordiale şi foarte compatibile”, că „se
respectau reciproc”, fiica şi soţia respectând la rândul ei „opiniile
fiecăruia în parte”. „Am crezut că scap [de funcţii], dar nu s-a putut”
– îi spune Tudor Bugnariu soţiei sale, figură cu totul aparte,
singulară, în mecanismul ideologic al vremii. Această relaţie
conjugală cât şi ecoul în conştiinţa familiei se cunoştea mai puţin,
de aici unele atitudini eronate, insinuări şi răstălmăciri trăite de d-
na Dorli, mai ales după 1989 încoace. Schiţa biografică şi portretul
moral al „soţului” sunt, desigur, convingătoare, însă rămâne loc
pentru o nouă scriere memorialistică şi documentară, să zicem, „Am
fost soţia regretatului Tudor Bugnariu”. Mai ales că, după revoluţie,
- aflăm cu stupoare - persoane interesate ar fi dorit să intre, pe un
ton imperativ şi nesocotind drepturile de proprietate intelectuală
statuate de legiuitor, în posesia arhivei fostului „ilegalist”
antifascist…

În finalul capitolului, d-na Dorli face loc „profundei
amărăciuni” pricinuite de autorităţile municipiului Sebeş prin
amplasarea unei imense săli de sport în spatele bisericii din
Lancrăm, lângă care îşi doarme somnul de veci Tatăl, obnubilându-
se, astfel, deschiderea perspectivei către dealul cu Râpile Roşii. Este
o „profanare” cu inconştienţă şi seninătate a cimitirului în care se
află depus, conform dorinţei testamentare, într-un mormânt
conceput de Romul Ladea, marele Lucian Blaga.

Am urmărit, în ultimii ani, acest „scandal” cultural, mediatizat
suficient (editoriale şi emisiuni TV), văzând, periodic, la faţa locului,
nesăbuitul amplasament al halei de sport, prin distrugerea vechiului
gard zidit,  imensul schelet metalic…Am citit, de asemenea nu
numai interviurile pline de revoltă şi indignare ale d-nei Dorli
(merită amintite aici atitudinea fermă a revistei „Apostros”, dar şi
campania de presă a „Evenimentului zilei”), dar şi intervenţiile
făcute pe lângă cele mai înalte foruri, precum şi amplul protest al
unor scriitori şi oameni de cultură reprezentativi (Ana Blandiana,
Gabriel Liiceanu, Emil Hurezeanu, Cornel Nistorescu, Nicolae
Manolescu, Andrei Plesu, Horia-Roman Patapievici, Octavian Paler,
Mihai Maniutiu, Nicolae Breban, Constantin Balaceanu-Stolnici, Zoe
Dumitrescu-Busulenga, Victor Rebengiuc), dar lucrurile nu au fost
încă îndreptate: „Fapta autorităţilor va fi însă cu siguranţă
consemnată în manualele de istorie ca una ruşinoasă. (…) Mă simt
umilită şi jignită profund. (…) De un lucru sunt însă sigură. Cerul
Lancrămului şi Râpile Roşii nu ni le poate lua nimeni.” (şi acestă
nefericită ispravă ar merita un mai amplu documentar, cu mărturii,
adrese şi atitudini oficiale, articole, interviuri, ilustraţii… - dosar
care să rămână posterităţii spre o mai dreaptă cumpănire a
faptelor).

În totul, „Tatăl meu, Lucian Blaga” este o lucrare de mare
importanţă pentru istoria literaturii române, izvorâtă atât din
imperativele morale ale legatariatului testamentar, cât şi din acea
urgenţă a clarificărilor atât de necesare în cazul vieţii şi operei
marelui nostru Lucian Blaga, spiritul tutelar al culturii române în
secolul al XX-lea (C. Noica).

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA
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Aşezate sub motoul „O boală învinsă este orice carte”, celebrul vers blagian din
poezia, Poemele d-lui Gheorghe Pavelescu datează din vara anului 1936, când,
tânărul în vârstă de 21 de ani, retras în satul natal Purcăreţi de pe Valea Sebeşului,
venea aici să se liniştească după o perioadă agitată de examene dar şi din pricina
unor lecturi nefaste („Existenţa tragică” de D. D. Roşca şi, mai ales, „Pe culmile
disperării” de Emil Cioran).

În satul de munte „cu tradiţii arhaice şi aer curat” (amintit şi de Blaga în
„Hronicul…” său, căci aici îşi petrecuse o parte din iarna 1917-1918, studiind, scriind
poeme şi corespondând cu Cornelia, iubita medicinistă de la Viena), dar şi în
preumblările pe vârful muntelui Canciu (la 1500 m) sau cu ocazia unor excursii pe
masivul Şureanu – tânărul Pavelescu are revelaţia harului divinatoriu. Sufletul său
este inundat de un lirism profund, venind în atingere cu pulsaţia arhaică a peisajului,

cu acea metafizică a geologiei montane devălmaşe, regăsindu-se pe sine în baia de puritate şi intuiţie a
originarului: „ Copil de sat,   „

Versurile acestea, având numărul anilor – 21 şi considerate cu modestie „poeme cu valoare literară
scăzute”, au avut, fireşte, un rol terapeutic, exprimând, desigur, în contextul epocii, o sensibilitate modernă
incontestabilă. Poetul simte poezia şi nu se joacă cu cuvintele, dimpotrivă le drămuieşte cu parcimonie
expresivă: „Voi oglindiţi un suflet trist, / Ca o lacrimă însângerată / Cerul.” (Singurătăţi); „În voi îşi picură
prinosul / Lacrimile, / Ca-ntr-un potir de lotus, cerul / Roua dimineţii.” (Tristeţi).

Freamătă, desigur, în aceste expresii aproape apoftegmatice, sentenţiale, spiritul poeziei blagiene, - poetul
însuşi mărturisind că a memorat, ca licean, întreaga poezie blagiană de la „Poemele luminii” până la „La
cumpăna apelor” -, ajungând la concluzia că se pusese aproape punctul final în poezia românească…

Sentimentul metafizic al solitudinii şi tristeţii metafizice (Singurătate metafizică, Tristeţe metafizică,
Sunt singur sau sunt trist), magia asfinţitului de soare în munţi (Un apus de soare în munţi), adieri văratice şi
peisaje scăldate în lumina încărcată de reverberaţii cosmo-ontologice amintind de autorul „Poemelor luminii”
(„Dar tu, Lumină, ţi-ai pierdut / Strălucirea dintâi…” – Laus Dei), dimpreună cu o patetică celebrare a
solarităţii ca principiu creaţionist (Odă soarelui) – toate acestea constituie sentimente lirice de prim-plan

Un cântec al Muntelui
ale acestei plachete care s-ar fi putut prea bine intitula „Orele
Muntelui”, dacă avem în vedere întregul regim orar în care apar atâtea
transfigurări ale montanităţii ca topos existenţial reverberând acea
metafizică a originarului, arhaicităţii şi esenţializării ideatice
(Matinală în munte, Peisaj de seară, Auroră, Litanii de seară).

Acest Cântec al Muntelui este, în definitiv, un elogiu al geologiei
primordiale, cutreierată de un suflet ce se deschide, cu toţi porii,
miracolului montan, într-o lirică de notaţie dar şi de reflecţie acută
asupra vieţii proprii, lumii şi existenţei (Peisaj Carpatic, Lacul, Lacul
Şureanu – 2 piese, M-am regăsit).

Iată truda urcuşului pe stâncile colţuroase şi ipostaza finală ca o
victorie deasupra prăpăstiilor, punând în vibraţie un sentiment al plenitudinii, abstragerii şi
triumfului. Este memorabil acest excelsior montan, căci el exprimă un itinerariu spiritual şi o ipostază
ideatică, dominând panorama demoniacă a lumii: „

Agrementat cu ilustraţii ce surprind atât minunata natură din Munţii Sebeşului (Oaşa, lacul
Şurean, Poiana Mesteacănului, Măgura Mare, Tărtărău ş.a.) cât şi unele elemente de etnografie (troiţe,
băciţe la şipot, baci şi turme de oi), Poemele nonagenarului Gheorghe Pavelescu, scrise în intervalul
17 iulie – 26 august 1936, însă culese şi pregătite pentru tipar încă din toamna aceluiaşi an, apar abia
acum, după 70 de ani, amintind de maxima lui Terentianus Maurus, luată ca moto: Habent sua fata
libelli / Au şi cărţile soarta lor!

Ele întregesc profilul cultural-spiritual al dlui Gh. Pavelescu, admirator fervent al marelui Blaga.
Mai apropiate de topos-ul montan, prin naştere dar şi prin apartenenţă la un străvechi neam de
montani sebeşeni, dl Pavelescu ne dezvăluie şi această faţetă a personalităţii sale de poet al muntelui,
aducând în lirica românească din epocă un fior de autentică trăire, de originară arhaicitate, de
primordialitate peisagistică, de expresivă notaţie şi stilizată esenţializare.

Z. C.

TRILOGIA CULTURII (Orizont şi stil, Spaţiul mioritic, Geneza metaforei şi
sensul culturii), Cuvânt înainte de Dumitru Ghişe, E.P.L.U., Bucureşti, 1969.

CĂRĂBUŞUL DE ARAMĂ, cu ilustraţii de Anamaria Smigelschi, Ed. „Ion
Creangă”, 1970.

SCRIERI DESPRE ARTĂ, antologie, studiu introductiv şi note de Emil Manu.
Prefaţă de Dumitru Micu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970.

TEATRU, ediţie şi prefaţă de Eugen Todoran, Editura Minerva, 1970 ( a II-a
ediţie în 1971).

ISVOADE. Eseuri, conferinţe, articole. Ediţie îngrijită de Dorli Blaga şi Petre
Nicolau. Prefaţă de George Gană, Editura Minerva, 1972.

(O P E R E). Antologie, prefaţă şi bibliografie de George Gană. Vol. I: POEZII.
Vol.II: TEATRU. PROZĂ AUTOBIOGRAFICĂ. Editura Albatros, 1972 (ediţia a II-a,
1980).

CEASORNICUL DE NISIP, ediţie îngrijită, prefaţă şi bibliografie de Mircea
Popa, Col. „Restituiri”, Editura Dacia, Cluj, 1973.

DESPRE CONŞTIINŢA FILOSOFICĂ, ediţie îngrijită de Dorli Blaga şi Ion
Maxim, cu un studiu de Henri Wald, Editura Facla, Timişoara, 1974.

MEŞTERUL MANOLE, Editura Univers şi Teatrul Naţional „I.L.Caragiale”,
colecţia „Thalia”, Bucureşti, 1974.

CE AUDE UNICORNUL, antologie şi postfaţă de Eugen Simion, Editura
Minerva, Col. „Arcade”, Bucureşti, 1975.

ASPECTE ANTROPOLOGICE, ediţie îngrijită şi prefaţă de Ion Maxim. Postfaţă
de Al. Tănase, Editura Facla, Timişoara, 1976.

FIINŢA ISTORICĂ, ediţie îngrijită, note şi prefaţă de T. Cătineanu, Ed. Facla,
Timişoara, 1977.

ÎNCERCĂRI FILOSOFICE, ediţie îngrijită şi bibliografie de Anton Ilica. Prefaţă
de Viorel Colţescu, Ed. Facla, Timişoara, 1977.

ELANUL INSULEI. Aforisme şi însemnări. Prefaţă, text stabilit şi note de
George Gană. Ediţie îngrijită de Dorli Blaga şi George Gană, Editura Dacia, Seria
„Restituiri”, Cluj-Napoca, 1977.

ELOGIUL SATULUI ROMÂNESC, discurs de recepţie, reprodus în Discursuri
de recepţie la Academia Română, „Memoriile Academiei Române”, Editura Albatros,
1980.

OPERE, 1, 2: POEZII. Cuvânt înainte de Şerban Cioculescu. Ediţia întreagă
îngrijită de Dorli Blaga, la Editura Minerva; Bucureşti, 1974.

OPERE, 3: TĂLMĂCIRI. Editura Minerva, Bucureşti, 1975.
OPERE, 4, 5: TEATRU. Ed. Minerva, Bucureşti, 1977 (şi ediţiile din 1984: 2

vol; 1987: 2 vol.).
OPERE, 6: HRONICUL ŞI CÂNTECUL VÂRSTELOR, Ed. Minerva, Bucureşti,

1979.
OPERE, 7: ESEURI (Cultură şi cunoştinţă, teza de doctorat, vol. de eseuri Zări

şi etape şi o Bibliografie selectivă a articolelor din perioada 1920-1926), Editura
Minerva, Bucureşti, 1980.

OPERE, 8: TRILOGIA CUNOAŞTERII (Studiu introductiv de Al. Tănase), Ed.
Minerva, Bucureşti, 1983.

OPERE, 9: TRILOGIA CULTURII (Studiu introductiv de Al. Tănase), Ed.
Minerva, Buc., 1985.

OPERE, 10: TRILOGIA VALORILOR (Studiu introductiv de Al. Tănase), Ed.
Minerva, 1987.

OPERE, 11: TRILOGIA COSMOLOGICĂ (Studiu introductiv de Al. Tănase),
Ed. Minerva, Bucureşti, 1988.

POEZII, ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Ed. Minerva, seria „Patrimoniu”,
Bucureşti, 1981.

OPERE, 1: POEZII ANTUME. Întreaga ediţie critică în coordonarea lui George
Gană. Studiu introductiv de George Gană. Editura Minerva, Bucureşti, 1982.

OPERE, 2: POEZII POTUME. Cu note şi comentarii, indice alfabetic al poeziilor
după titlu, indice alfabetic al poeziilor după primul vers. Editura Minerva, Bucureşti,
1984.

OPERE, TEATRU - 3 (1986), 4 (1991), 5 (1993), Editura Minerva, Bucureşti.
OPERE, 6: HRONICUL ŞI CÂNTECUL VÂRSTELOR, Editura Minerva,

Bucureşti, 1997.
LUCIAN BLAGA, Peisaj şi amintire, Antologie de Vasile Sandu, Edit. Sport-

Turism, 1988.
OPERA POETICĂ, Ediţie completă a poeziei lui Lucian Blaga, tipărită cu

prilejul centenarului, îngrijită de George Gană şi Dorli Blaga. Prefaţă de George
Gană. Cuvânt înainte de Eugen Simion, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995.

TRILOGIA CULTURII, I, II, III, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994.
TRILOGIA VALORILOR, I, II, III, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996.
TRILOGIA COSMOLOGICĂ,  Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.
CURS DE FILOSOFIA RELIGIEI, Text stabilit de Dorli Blaga, Christu Nastu şi

George Piscoci Dănescu, Alba Iulia – Paris, Editura Fronde, 1994.
DIN ACTIVITATEA DIPLOMATICĂ (Rapoarte, articole, scrisori, cereri,

telegrame). Anii 1927 – 1938, 3 vol. Ediţie îngrijită, cuvânt înainte, note, postfaţă şi
indici de nume de Pavel Ţugui, Editura Eminescu, 1995

DIN LIRICA ENGLEZĂ, Tălmăciri. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
LESSING, Laocoon sau despre limitele picturii şi ale poeziei, Editura Univers,

Bucureşti, 1971.
LUCIAN BLAGA – HUGO MARTI. Im Zeichen der Freundschaft, Bukarest,

Kriterion Verlag, 1985. Ediţie îngrijită şi note de Dorli Blaga.
LUNTREA LUI CARON, roman. Ediţie îngrijită şi text stabilit de Dorli Blaga

şi Mircea Vasilescu, cu o notă asupra ediţiei de Dorli Blaga. Postfaţă de Mircea
Vasilescu. Editura Humanitas, 1990.

LUCIAN BLAGA – DOMNIŢA GHERGHINESCU-VANIA. Domniţa
Nebănuitelor Trepte. (Epistolar). Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 1995.

CORESPONDENŢĂ, A-F, Ediţie îngrijită, note şi comentarii de Mircea Cenuşă,
Cluj, 1989.

CORESPONDENŢĂ DE FAMILIE. Ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Editura
Universal Dalsi, Bucureşti, 2000.

DIN ACTIVITATEA DIPLOMATICĂ, vol. I,II,III, Ediţie îngrijită de Pavel Ţugui,
Editura Eminescu, Bucureşti, 1995.

Gheorghe Pavelescu



Portal ~ Mãiastra - nr. 1(5)/2006  p. 17

 

Scriind despre
Conferinţa lui
Alecsandri (Emines-
ciana, I, 1971), ţinută la 14
octombrie 1883 la Ateneu,
întru ajutorarea lui
Eminescu, Perpessicius
reconstituia ecoul
publicistic al acesteia în
epocă („omagiul bardului
naţional” cum scrie un
ziar antiliberal!) şi
conchidea cu rânduri de
un regret vădit îndatorat:

„Ne-ar mai trebui, desigur, un răgaz, pentru a epiloga, cum
se cuvine, în marginea acestui eveniment şi a deducţiilor câte
se oferă pe tema raporturilor Alecsandri – Eminescu…”
Tocmai asupra acestor raporturi încercăm a glosa în cele ce
urmează, ştiut fiind faptul că „bătrânul bard al României”,
cel ce întruchipa, la data ace, pe „poetul nostru naţional”
(Românul), va supravieţui mai mult de un an posterităţii
eminesciene în creştere, adică până la 22 august 1890.

Iată un subiect care, dincoace de documente,
interesează istoria literaturii române şi căruia nu o dată i s-
au oferit interpretări tendenţioase, de interes anexionist,
exagerările trecând dintr-o parte în alta a balanţei în
coloratura instantanee a umorilor jucăuşe! Se cuvine, aşadar,
o recapitulaţie atentă a tuturor datelor menite a releva
climatul epocii, starea de spirit, mentalitatea ce prezida
conştiinţa celor ce se vedeau contemporani şi pe care
„împrejurările” destul de delicate îi îmăpiedicau, desigur, să
comunice. Deşi existau raportări reciproce de stimă, de
înţelegere, de afecţiune…

Se ştie, mai întâi, că între mentorii spirituali ai lui
Eminescu, Alecsandri se bucura de o apreciere nemărginită.
În expresivitatea poeziilor din tinereţe sunt, desigur,
identificabile şi urme din poezia lui Alecsandri. Chiar poezia
De-aş avea, cu care tânărul „privatist” din Cernăuţi debuta
în „Familia” din 25 februarie / 9 martie 1866 este atât de
apropiată – prozodic şi artistic – de Doina lui Alecsandri,
încât ea a apărut multora drept o „imitaţie”, anunţând însă
un condei abil, dexteritate stilistică, vocaţie tematică uşor
livrescă, în general un lirism învăluitor, aprofundat. Şi mai
târziu „modelul” Alecsandri se va dovedi productiv, dar
bineînţeles în modulaţia eminescianismului. Vom
exemplifica cu „Făt Frumos din tei”, de mai târziu, în care
sunt valorificate atât tema cât şi unele expresii tipic
alecsandrine şi privitor la care G. Călinescu aprecia că
„nenorocul lui Alecsandri a fost că Eminescu a supt toate
fluidele inefabile, toate elementele metafizice, lăsând numai
materialul litografic, care însă este redus.” (Istoria literaturii
române de la origini până în prezent, ed. a II-a, 1982, p. 298)

Prin 1868-69, Eminescu redacta prima sa lucrare
dramatică terminată, Amor pierdut – viaţă pierdută (Emmi),
pornind, desigur, de la poezia lui Vasile Alecsandri Emmi,
din 1860 (acţiunea se petrece pe la 1852, când „bardul”, care
e în mod cert prototipul eroului, avea în jur de 30 de ani). Că
poezia constituise pentru poet, în aceşti ani ai adolescenţei
sale literare, mai mult decât un simplu pretext literar, o aflăm
din confesiunea pe care Toma Nor, eroul romanului Geniu
pustiu, i-o face prietenului său: „Mi-ai trimis poeziile lui
Alecsandri. Îţi mulţumesc. Citesc pe Emmi, singurul lucru în
lume care-mi poate stoarce lacrimi. Într-adevăr, voi ăştia care
trăiţi în lume numai pentru ca să trăiţi, aveţi o idee ciudată
de moarte…voi vă imaginaţi scheletul unui mort şi ziceţi –
moarte. Pentru mine, e un înger drag cu o cunună de spini,
cu faţa palidă şi cu aripi negre. Un înger…îngerul visurilor
mele…” Aşadar, o metafizică a morţii, aşa cum vom întâlni-
o mai târziu în marea sa poezie, încă de acum cristalizată
într-o concepţie ce va deveni şi poetică.

Când în 1870, la 15 august, apărea pe prima pagină a
„Convorbirilor literare” poemul Epigonii, personalitatea
cultural-politică şi artistică a lui Alecsandri îşi trăia o
ipostază apogeică, venirea „bardului naţional” la „Junimea”

Faţă în faţă:

„Regele poeziei” şi „împăratul poeţilor”
(Alecsandri şi Eminescu)

însemnând, deopotrivă, protocol cenaclier şi sărbătoare
literară. O spune G. Panu în însemnările sale şi o spun toţi
apropiaţii „Junimii” ieşene. Aceasta e şi imaginea „veselului
Alecsandri”, căruia i se dedică în Epigonii nu mai puţin de
trei strofe, evocându-i-se, în metafore plastice, meritele
literare, strofe care au acolo menirea de a încheia prima parte
a antitezei romantice, în care elogiul neţărmurit al scriitorilor
de dinainte nu putea satisface întru totul „exigenţele”
mentorului junimist!

 Acum „bardul naţional”, numit de Eminescu „rege al
poeziei veşnic tânăr şi ferice” (o intuiţie exactă!), savurându-
şi gloria (care tânjise să devină europeană, în 1870, când la
Montpellier Alecsandri obţinuse „Le prix du chant latin”)
devenise un om „atât de exterior” încât de-a dreptul el se
confunda cu „idolul contemporanilor” – străduindu-se el
însuşi a fi „la nivelul trebuinţelor politice ale vremii”. Astfel,
crede G. Călinescu, era firesc să-i lipsească „capacitatea
speculativă” ori „răgazul de a medita asupra structurii marii
arte”.

Strofele din Epigonii puneau, aşadar, dincolo de un elogiu
binemeritat, un diagnostic exact al imaginii lui Alecsandri
în conştiinţa literară a epocii (de o epocă Alecsandri
anterioară uneia eminesciană vorbea şi Garabet Ibrăileanu):

„Şi-acel rege-al poeziei, vecinic tânăr şi ferice,
Ce din frunză îţi doineşte, ce cu fluierul îţi zice,
Ce cu basmul povesteşte, veselul Alecsandri…”

Poetul este un „rege al poeziei”, constată Maiorescu în
1889, aşadar „care alt rege ar fi putut să-l premieze”, se întreba
retoric criticul, referindu-se la refuzul lui Eminescu de a
merge la Palat spre a primi medalia „Bene Merenti”
(Eminescu şi poeziile lui, 1889)…

Să precizăm, totuşi, că în privinţa sintagmei „rege al
poeziei” Eminescu nu e tocmai original, căci ideea de a-l
gratula pe Alecsandri cu expresia de „rege al poeţilor” o
avusese un alt poet pe nume Dimitrie Petrino, liberalul care
îl va înlocui, la conducerea Bibliotecii Centrale din Iaşi, pe
Eminescu, intentându-i acestuia chiar un calomnios proces,
în 1876, privind lipsa de mobilier şi a unui număr mare de
cărţi din fondul bibliotecii!(Cu toate acestea, mai târziu, la
moartea lui, Eminescu va scrie fără pic de ranchiună…).   Iată
un scurt „istoric” al sintagmei care a făcut o adevărată carieră
în cercetarea literară românească.

În revista „Albina” din Pesta (nr. 3-4/1870), - revistă în
care Eminescu va publica mai multe articole de atitudine pe
teme naţionale -, apare şi articolul O scriere critică, în care
poetul, care apărase cândva „Lepturariul” în 6 volume al lui
Pumnul (criticat şi de Maiorescu în „Observări polemice”,
1869), se ocupă de data aceasta de broşura lui Dimitrie
Petrino – Puţine cuvinte despre coruperea limbii româneşti
în Bucovina (Cernăuţi, 1869). Între alte observaţii critice,
Eminescu persiflează sintagma de „rege al poeţilor” cu care
D. Petrino (unul din poeţii cu care Maiorescu ilustra „direcţia
nouă”, 1872) îl gratula pe Alecsandri:

„În cap. IV – scrie recenzentul Eminescu – criticul îl laudă
pe dl Alecsandri şi-l face regele poeţilor, lucru la care
aplaudăm şi noi, până ce vom avea şi un împărat al poeţilor,
care adică să-l întreacă pe dumnealui, ceea ce, spus fără
compliment, va fi cam greu, deşi suntem de o natură care nu
disperă niciodată.”

Ceea ce putem aprecia că s-a şi întâmplat – mirabilă
predicţie eminesciană.

Vorba lui Macedonski: „Poetul e un rege şi i se cuvine un
tron.”

„Regele poeziei” era, în viziunea eminesciană, „veşnic
tânăr”, „ferice” şi „vesel”, o imagine dedusă, desigur, atât din
operă cât şi dintr-o itinerantă condiţie biografică şi fără griji.
Chiar N. Iorga, - scriind despre „suveranitatea literară” a lui
Alecsandri, - remarca „scrisul spornic” şi „uşor” al acestuia,
care „se juca elegant cu versul ce venea totdeauna la chemarea
lui”, ba chiar de caracterul „idilic”, „sentimental”, „uşor
romantic”, satiric, puţin revoluţionar, pe rând, „după cum
cerea societatea în mijlocul căreia trăia”. Iubind epoca

Alecsandri, această clasă boierească a timpului se iubea pe
sine şi se identificase cu el, pe când
Eminescu se va adresa unui nou
mod de sensibilitate şi
idealitate romantică.

Aşadar, când în 1907-
1908 Nicolae Iorga îşi scria
„Istoria literaturii româneşti
în veacul al XIX-lea” - vol. 3,
Cap. III – el îşi intitula
capitolul al treilea din cel de-
al treilea volum chiar aşa:
„Regalitatea literară a lui Vasile
Alecsandri”. Se preciza că
Alecsandri, cu prestigiul său tutelar
de scriitor, „putea transmite unei generaţii de scriitori nu
numai influenţa sa, ci o întreagă tradiţie, în concepţie şi
formă.”

Dar steaua repede suitoare a lui Eminescu îi face, încă de
pe la 1870, pe admiratorii acestuia să-şi arate rezervele faţă
de „bătrânul bard”. Însuşi Maiorescu, în studiul „Direcţia
nouă în poezia şi proza română” din 1872 se vede în situaţia
de a recunoaşte expresivitatea noi sensibilităţi ce-o impunea
poezia eminesciană, arătându-se oarecum „stânjenit” în a-l
numi pe poet îndată după Alecsandri. Numindu-l pe autorul
celor trei poeme analizate (Epigonii, Venere şi madonă şi
Mortua est) drept „poet, poet în adevăratul înţeles al
cuvântului”, mărturisea sincer că „ne vine greu să-l cităm
îndată după Alecsandri”: „Cu totul osebit în felul său, om al
timpului modern, deocamdată blazat în cuget, iubitor de
antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginele iertate,
până acum aşa de puţin format încât ne vine greu să-l cităm
îndată după Alecsandri, dar în fine poet, poet în adevăratul
înţeles al cuvântului este d. Mihail Eminescu. De la d-sa
cunoaştem mai multe poezii publicate în «Convorbiri
literare», care toate au particularităţile arătate mai sus, însă
au şi farmecul limbajului (semnul celor aleşi), o concepţie
înaltă şi pe lângă aceste, - lucru rar între ai noştri – iubirea şi
înţelegerea artei antice.”

Alecsandri simte cu timpul că nu spre el  ci spre Eminescu
se îndreaptă acel curent de simpatie generală din epocă. Când
doi tineri scriitori de talent, Vlahuţă şi Delavrancea,
afirmaseră că steaua suitoare a lui Eminescu îl depăşise cu
mult pe Alecsandri şi că tânăra generaţie nu mai are ce găsi
valoros în poezia lui, Maiorescu înţelege că e de datoria lui
să intervină şi să lămurească „însemnătatea” de altă natură
(culturală, desigur) a lui Alecsandri. Prilej, totodată, de a
deschide o discuţie teoretică despre raportul dintre „poeţi”
şi „critici”. Subiectivismul primilor, zice Maiorescu, este
incompatibil cu „obiectivismul” flexibil, generos al celorlalţi!
(Poeţi şi critici, 1886).

Înţelegem că articolul lui Maiorescu avea rolul de a-l
apăra pe Alecsandri de curentul de simpatie eminesciană,
lansând argumentul de „totalitate a acţiunii sale literare”, mai
bine zis culturale, în perioada prepaşoptistă, paşoptistă şi
postpaşoptistă.

Eminescu, aflat acum în agonia sa morală şi luptându-se
cu boala de cel puţin trei ani,  vorbea acum aproape din
posteritate, - el nu mai putea controla, nici influenţa
întrucâtva opinia de simpatie generală, care creştea de la sine.

Poetul care trăise dezinteresat toată viaţa în „lumea
ideilor generale”, era, vorba lui Maiorescu, de o „seninătate
abstractă”, atât în melancolie cât şi în veselie (Eminescu şi
poeziile lui, 1889). El nu făcuse, în epocă, nici un gest, nu-şi
exprimase nici o intenţie în a-şi disputa întâietatea literară,
văzând bine, desigur, că aceasta venea de la sine!

Departe de lumea intrigilor şi coteriilor literare,
Hyperionul poeziei româneşti are faţă de „bătrânul”
Alecsandri o comportare ireproşabilă de preţuire, simpatie,
înţelegere. Când Vasile Alecsandri devine victima unei
„analize critice” din partea lui Macedonski, imputând
Academiei că, în loc să fie generoasă cu un literat tânăr,
premiază cu 10.000 lei un vechi membru al ei, care are
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totul, ba chiar staţie de cale ferată pe moşia sa, Eminescu nu
trece cu vederea ireverenţa şi, fără a-l numi pe Macedonski,
îi adresează preopinentului un pamflet teribil, singurul
apărut în „Timpul” şi semnat de poet: „Acea fizionomie de
frizor nu s-apucă doar să critice ceva de-o samă cu el; nu, de
Alecsandri se leagă.” Între manuscrisele poetului s-a
descoperit, însă, acest portret vitriolant al celui ce era socotit
de poet nu altul decât nepotul celui ce vânduse capul lui
Tudor Vladimirescu la 1821: „Există aici în Bucureşti un soi
de smintit de care se păzeşte toată lumea (…) El, în gândul
lui de dobitoc, e mai mare poet decât Alecsandri şi, ca s-o
dovedească, înjurî pe venerabilul bătrân în modul cel mai
neomenos: el e mai învăţat decât toată Academia (…), deci
face Academia albie de câine (…) Un escroc, un plagiator, un
pornograf.”

De la astfel de ostilităţi până la „afacerea” vestitei
epigrame macedonskiene din 1883 nu e mult (efectul de
bumerang al acesteia va fi simţit de Macedonski din plin!).

Iată, în cele mai dificile împrejurări, imaginea
„venerabilului bâtrân” în conştiinţa poetului naţional. Să
precizăm că Eminescu îşi exprimase, în mod direct şi
constant, preţuirea faţă de autorul „Pastelurilor” în mai multe
articole din „Timpul”, reproducându-i chiar unele texte,
precum poemul Către generalul Florescu (9 februarie 1878)
şi Cântecul gintei latine (cu care Alecsandri fusese premiat
la concursul de la Montpellier). Mai mult chiar, într-o cronică
literară (publicată la 22 iulie 1879 în „Timpul”) la ediţia
îngrijită de Antonin Roques din poeziile lui Alecsandri
(„Légendes et Do nes. Chants Populaires Roumains d’apres les
recueils de M.B.Alexandri” , Paris, 1879), Eminescu realizează
cel mai înălţător omagiu adus „frumoasei culegeri a lui
Alexandri”, apreciind că „aceste cugetări simple şi primitive
sunt îmbrăcate în mantia regală a poeziei”. Mioriţa este „o
inspiraţiune fără seamăn”, chintesenţială, „un suspin al
brazilor şi al izvoarelor de pe Carpaţi”, o „doină măiastră”,
care, prin prospeţimea şi adâncimea cugetării, prin
„veşmântul de aur” al meditaţiei asupra destinului uman
integrat în mersul naturii cosmice, îi aminteşte de „marele
Lucreţiu”. Dar să dăm citire elogiului eminescian privind
quintesenţiala filozofie a spiritualităţii noastre exprimată de
„Mioriţa” carpatică:

„Închipuiţi-vă de pildă un păstor rătăcit pe Carpaţi,
petrecând lungile nopţi înstelate în mijlocul turmei sale,
neavând altă petrecere decât din timp în timp lătratul câinilor
săi sau strigătul plângător al oilor sale. – Acest om care nu
ştie nici limbă, nici gramatică, nici versificaţiune, insuflat
numai de priveliştea naturei şi de geniul ascuns care a aprins
sufletele brazilor cei vechi, apucă deodată flautul şi lasă

cugetarea să se rostească în şoapte blânzi şi armonioase, şi
iată Mioriţa, acea inspiraţiune fără seamăn, acel suspin al
brazilor şi al izvoarelor de pe Carpaţi; acea doină măiastră
care s-a publicat în capul frumoasei culegeri a lui Alexandri.
Ce se află totuşi în acest cântec? Nimic şi tot. Nimic, căci
cugetările nu sunt decât cugetările simple ce le poate avea
un adevărat cioban. Tot fiind că aceste cugetări simple şi
primitive sunt îmbrăcate în mantia regală a poeziei, acel
vesmânt de aur pe care atâţi învăţaţi l-au căutat cu colecţiuni
şi dicţionarii în mână şi pe care un simplu păstor poate să-l
afle în vârful Carpaţilor, într-o noapte de vară:

Soarele şi luna
Mi-au ţinut cununa,

Brazi şi păltinaşi
I-am avut nuntaşi;
Preoţi munţii mari,

Pasări lăutari,
Păsărele mii
Şi stele făclii.

Astfel vorbeşte un păstor de oi când merge a se cununa
Cu o mândră crăiasă
A lumei mireasă (…)

Ce zicem pentru Mioriţa am putea să zicem pentru
întreaga culegere a poesiilor populare. Am putea să zicem şi
pentru poezia chiar a lui Alexandri şi nu putem să-i facem o
mai mare laudă. D-l Alexandri s-a adăpat la acele limpezi şi
ascunse izvoare şi de ace prin tot ce a scris se simte că umblă
una din acele suflări răcoritoare care suflă de pe vârfurile
cele înalte. Ca marele Lucreţiu ar putea să zică şi dânsul:

Juvat integros accedere fontes
Atque haurire.

[Se bucură apropiindu-se
de apele neîncepute şi ca să soarbă…]

Apele neîncepute, cum ziceau în limba lor poetică
românii,

Atunci când vorbeau româneşte”
(V. şi eseul lui Graţian Jucan, Eminescu şi Mioriţa, în

„Poesis”, anul XVI, nr. 176-177 / 8-9, aug.-sept. 2005, Satu-
Mare, pp. 84-87).

Că nenorocirea ce l-a atins pe Eminescu în iunie 1883 l-
a indignat profund pe Alecsandri o vedem din corespondenţa
sa purtată cu Ion Ghica, pe care îl informează, la 22 octombrie
1883, că cei 2000 de franci strânşi în urma conferinţei de la
Ateneu „pour le malheureux Eminesco, en dépit de
Macedonski” vor servi la transferarea bolnavului într-un
sanatoriu la Viena: „Le malade sera prochainement transféré
  Vienne dans une maison de santé. Dieu veuille qu’il guérisse!”
(Ms. 804, II, 99 v). La 15/27 decembrie 1883 se arată interesat

să primească din partea lui Maiorescu „les poésies du
malheureux Eminesco, réunies en un volume” (Ibid., p. 112 –
112 v), iar de Crăciun, tot din Mirceşti, îi face aceluia cunoscut
că Maiorescu „s’est aussi occupé de la publication des poésies
du pauvre Eminesco, qui viennent de paraître en un joli
volume” (Ibid., 113 v).Într-o scrisoare din 1884, aceeaşi urare
deplină adumbrită de premoniţia iminentă a unui sceptic
lucid: „Dea Dumnezeu ca însănătoşirea bietului Eminescu să
fie deplină!…Însă mă tem…”

Călătoreşte mai tot timpul în Europa, Africa, deşi nu mai
era la vârsta tinereţii. Din 1885 e numit ministru al României
la Pari şi de aici încolo – «dotat cu «instincts de nomade» -
îşi împarte existenţa între capitala Franţei şi
«drăgălaşul»Mirceşti. La un moment dat îşi pune chiar
uniforma diplomatică, arătând „ébloussant comme le
soleil”… (Istoria misiilor mele politice). O viaţă migrantă şi
fără griji, apreciază G. Călinescu, explicabilă prin aceea că
„Alecsandri e un «rentier», de unde şi superficialitatea operei
sale”.

Alecsandri simţise, desigur, că nu mai făcea obiectul
sentimentului de simpatie generală, dar nu poartă ranchiună
proaspătului consacrat, cel puţin aşa dă impresia. Retras cât
mai mult din viaţa publică, încearcă a se apăra cu „argumente
culturale”, singurele pe care le înţelegea, cum zice G.
Călinescu:

„Poetul care cântă natura-n înflorire,
Simţirea omenească, a Patriei mărire,
Chiar slab să-i fie glasul, e demn de-a fi hulit,
Când altul vine-n urmă-i cu glas mai nimerit?

Recunoştea, aşadar, glasul „mai nimerit” al celui ce cu
adevărat devenise poetul naţional şi faţă de care înţelege că
trebuie să manifeste, cu bonomie, o înţelegere, chiar simpatie
confraternă, conformă cu eticheta castei sale:

E unul care cântă mai dulce decât mine?
Cu-atât mai bine ţării şi lui cu-atât mai bine,
Apuce înainte s-ajungă cât de sus,
La răsăritu-i falnic, se-nclină-al meu apus!”

Gest de rară nobleţe şi condescendenţă literară.
„Resemnare aparentă – afirmă probant G. Călinescu –

căci se socotea mereu un «vultur» încolţit de lăstuni (…)
Renumele lui Alecsandri se prăbuşi odată cu moartea omului,
făcând locul unei desconsiderări tot atât de exagerate ca şi
celtul lui. În realitate, Alecsandri este un scriitor viabil.”

Paul Cristea NEVEANU

Alcătuit de Isvarakrsma (probabil în secolul V e.n.), poemul filosofic Sâmkhya-Kârikâ (cel mai vechi text al şcolii Sâmkhya)
aşează la originea universului două principăii eterne şi opuse: Spiritul (purusa) – esenţa masculină priordială şi Natura
(praktri) – esenţa feminnă de speţa dintâi. Asemănarea cu vestita doctrină chinezească a cuplului dinamic Yang – Yin încetează
din momentul în care între Spirit şi Natură apare o relaţie de subordonare ontologică. Natura ajută Spiritul să se cunoască pe
sine, să se elibereze de tot ce-i este străin şi să se înalţe întru sine la armonia celestă, supremă.

Poemul filosofic, pe care-l analizăm (Sâmkhya-Kârikâ), consideră Natura primordială un tot omogen, nediferenţiat.
Contopirea Spiritului, venit din afară, cu Natura nemanifestată, provoacă dezechilibrul în sânul acesteia, adică suferinţa.

Pentru Natură începe ciclul avatariilor (yikara), provocate de trezirea la viaţă a celor trei tendinţe genetzice, latente: sattya
(cunoaşterea, inteligenţa); rajas (acţiunea, dinamismul) şi tamas (obscuritatea, ignoranţa, grobianismul, instinctualul,
elementaritatea).

Activitatea acestor trei principii genează în natura virgină douăzeci şi cinci de stări (tattya), care constituie totodată şi
principiile ontologiei Sâmkhya.

Stările existenţiale structurează Natura primordială pe verticală, facilitând ascensiunea spre întâlnirea cu spiritul: la baza
structurii întâlnim elementele subtile provenite din tamas, la mijloc principiile derivate din rajas, iar, sus de tot, la contactul
cu Spiritul, elevaţiile sattya. Astfel, Natura nemanifestată (avyakta) devine manifestată (vyacta).

Elevaţiile sattya vor mijloci relaţia dintre Spitit şi Natură, se vor preta la “fasa identitate”, adică la contopirea celor două
principii sub dominaţia escamotată a Spiritului, dar tot prin ele se va putea realiza discreminarea şi separarea lor în momentul
predestinat al eliberării Spiritului” /1/.

Natura mijloceste această aventură eliberatoare a Spiritului: “cu generozitatea şi abnegaţia unei femei iubite” – ne spune
autorul selecţiei de texte menţionate, traduse din filosofia indiană, de expertul Sergiu Al-George. Cu cestă comparaţie revelatorie,
izomorfismul dintre poemul eminescian LUCEFĂRUl şi doctrina indinaă Sâmkhya-Kârikâ, devine limpede. Cătălina – “fecioara
între sfinţi” – nu poate fi decât Natura primordială, virgină, ira Luceafărul – Spiritul care tulbură echilibrul sentimental al
fecioarei, făcând astfel posibilă manifestarea tendinţelor generatoare de transformări ireversibile generate de stările
“cromozomiale”: sattya, rajas, tamas.

 
Note:
Segiu Al-George – FILOSOFIA INDIANĂ ÎN TEXTE (Ed. Ştiinţifică Bucureşti, Bucureşti, 1971).

G. LUCIAN

LUCEAFĂRUL ÎN INTERPRETARE
SAMKHYA-KARIKA

Gând

          ce bine era, când amândoi
                     ne-am căţărat pe coloana infinitului
                    şi ne-am aruncat în gol ca doi nebuni
                    trecând prin poarta sărutului ce ne-a unit…
                     dar te-ai lovit şi ai dispărut,
                    de vină sunt cei ce-mi erau prieteni -
                    şi am rămas singur în cădere
                    izbindu-mă cu tot cu vorbe
                                      …de masa tăcerii…

Elena din Troia

              Ea  doarme beată de vise,
              prizonieră în cămaşa albă de noapte…
              Cu buclele aurite, cu umerii goi
              cu suflet de copil „nevinovat”.

               Dar trupu-i fraged de fecioară
               se hrănea cu eterna iluzie
                a străinului ce-o va iubi

Oximoron

                    Mi-e zăpadă de căldura ta,
                    mi-e chitară de corzile tale,
                    uscată mi-e lacrima de setea ta,
                   şi palid ţi-e plânsul de a mea tristeţe.

                     Sunt liber să ard
                    -ca un  perpetuum mobile”-
                      în raiul infernului tău…

Alexandru BICAN
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Mai mulţi istorici literari,
printre care Gheorghe
Bogdan-Duică, George
Călinescu şi, mai recent,
Dimitrie Vatamaniuc, au
subliniat rolul important pe
care l-a avut Transilvania în
formarea personalităţii lui
Eminescu. Poetul şi-a petrecut
aproape jumătate din viaţă în
atmosfera şi în mediul
ardelenesc, începând cu
influenţa lui Aron Pumnul, la
Gimnaziul din Cernăuţi,
continuând cu “călătoriile” pe
la şcolile din Blaj, Sibiu   
Slavici aminteşte şi Beiuşul   

la care se adaugă “turneele dramatice” din 1868 şi sfârşind cu
perioada studiilor de la Viena, când Eminescu se împrieteneşte cu
mulţi ardeleni: braşoveni, sibieni, blăjeni, mureşeni ş.a.

Chiar şi la Bucureşti, Eminescu petrecea mai mult, şi cu mai
multă plăcere, în societatea ardelenilor. “Cu ardelenii, cu deosebire,
Eminescu se asimilase aproape în toate, în idei şi sentimente. Admira
foarte mult naţionalismul (patriotismul), puterea de viaţă şi
bunătatea inimii.” Această dragoste, Eminescu a purtat-o Ardealului
în toată viaţa sa, având de înfruntat pentru ea, după cum
mărturiseşte Nicolae Densusianu, chiar şi unele persiflări ale celor
din Bucureşti. Prietenia exemplară a lui Eminescu cu ardelenii
Miron Pompiliu, Scipione Bădescu, Ion Slavici şi inginerul Simtion
  originar din Sibiu    care l-a ajutat pe Eminescu în anii de
suferinţă, dovedeşte aceeaşi simpatie faţă de ardeleni.

Aceste legături cu ardelenii au fost interpretate, cel mai adesea
ca fiind de natură sentimentală. Ne lipsea, până acum, o sinteză
întemeiată deopotrivă pe însemnările din manuscrise, creaţia
literară şi publicistică eminesciană. Acest lucru l-a realizat istoricul
literar Dimitrie Vatamaniuc   eminescolog de prestigiu    prin
studiul întitulat “Eminescu şi Transilvania”, publicat de Editura
“Dacia” din Cluj (1995).

Folosind, cu onestitate, contribuţiile înaintaşilor în acest
domeniu, dar descoperind şi materiale arhivistice noi, Dimitrie
Vatamaniuc a realizat o sinteză clară şi concisă, în ceea ce priveşte
originile ardelene ale lui Eminescu şi importanţa pe care acesta o
acorda Transilvaniei în opera sa.

Rezumativ, privind lucrurile, descendenţii lui Eminescu   
Iminovici sau Eminovici   s e  desfăşoară, ca o adevărată dinastie,
ce porneşte din Banat, în secolul al XVIII-lea, poposeşte la Blaj şi în
satele din jur, apoi în Ţara Făgăraşului, în satul Vad, pentru ca în a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea să ajungă la Călineştii lui
Cuparencu din Bucovina.

“Străbunii lui Eminescu, scrie Dimitrie Vatamaniuc folosind
bibliografia existentă, coboară din
Transilvania în unele valuri de emigranţi,
care îşi părăsesc vetrele părinteşti, din cauza
obligaţiilor iobăgeşti, a angaralelor militare
şi a persecuţiilor religioase, şi trec în
Bucovina, Moldova şi Muntenia. Familiile
se numeau Iminovici cum apar în
documentele de pe amândouă versantele
Carpaţilor”1

Există în Transilvania câteva centre, în
care Iminovicii apar în documente încă de
la începutul secolului XVIII-lea şi se
consemnează prezenţa lor, în unele dintre
ele, până în zilele noastre.

Mărturii documentare mai bogate
avem în legătură cu Iminovicii din Blaj. Aici
sunt înregistrate cel puţin trei familii în
conscripţia contribuabililor din 1747. De
asemenea, sunt amintiţi mai mulţi elevi cu
numele de Iminovici care au frecventat
şcolile din Blaj (1757).

Documentele atestă, în părţile Blajului,
şi familii cu numele Eminescu, în anii
colaborării poetului la revista “Familia” şi
mai târziu. În Protocolul botezaţilor, cununaţilor şi morţilor al
comunei Lupu, din apropierea Blajului, din anii 1876-1886, îl găsim
înregistrat pe Vasile Eminescu, “econom” (plugar) care moare în 10
februarie 1876, în vârstă de 50 de ani. Fiul său, Ioan Eminescu,
frecventează la Blaj şcoala primară în 1870-1873 şi liceul în 1873-
1876.

Există şi alte localităţi din Transilvania, în care întâlnim familii
cu numele de Iminovici, înaintea atestării documentare din
Bucovina. În localitatea Vad din Ţara Făgăraşului sunt semnalate
mai multe familii cu numele Iminovici, care pot fi urmărite din 1800
până în zilele noastre. Din Vad se trage familia lui Nicolae Iminovici
din Cisnădie şi a lui Samuil Iminovici din Răşinari.

Din documentele cercetate de către Dimitrie Vatamaniuc se
desprinde concluzia că Iminovicii din Transilvania erau răspândiţi
în mai multe localităţi şi că “erau gospodari, iubitori de cărţi, iar
unii dintre ei erau înzestraţi şi cu talent artistic, unul dintre ei s-a
ocupat şi cu pictura”.2

“Mihai Eminescu a fost înzestrat cu darul de a întrupa adânca sa simţire şi cele mai înalte gânduri într-o frumuseţă de forme,
sub a cărei farmec limba  română pare a primi o nouă viaţă. Pe cât este omeneşte previzibil, poezia

secolului al XX-lea se va desfăşura sub semnul lui Eminescu.” (Titu Maiorescu)

Mihai Eminescu şi Transilvania

După cercetările întreprinse de Ion Roşu, “aşezate pe baze
ferme”, cum se exprimă autorul, lucrurile arată să fi stat astfel:
“Vasile Iminovici   bunicul lui Eminescu    s oseşte în Călineştii
lui Cuparencu (din Bucovina) în toamna anului 1804 şi, în urma
înţelegerii avute cu stăpânii satului, rămâne dascăl în parohie”.3

Prezenţa străbunilor lui Eminescu la Călineşti, în 1804, nu
demonstrează, scrie Dimitrie Vatamaniuc, că familia vine din
Transilvania la această dată. Până să ajungă la Călineşti, străbunii
poetului au trecut, probabil, prin alte sate bucovinene, în care
au poposit temporar. Rămâne în sarcina cercetărilor viitoare să
stabileas c ă    de va fi cu putinţ ă    itinerarul străbătut de
străbunii lui Eminescu, cu popasurile respective, până la
Călineşti, în 1804.

Se pune însă în mod firesc întrebarea: Cum e posibil, ca
originea ardeleană a bunicilor lui Eminescu să nu se fi păstrat
vie şi în conştiinţa urmaşilor, aşa cum s-a păstrat cea a lui Ion
Creangă, reflectată în Amintiri din copilărie? Căminarul
Gheorghe Eminovici, tatăl lui Eminescu, om ambiţios şi
cunoscător al limbii germane, şi-a trimis oare întâmplător pe
fiii săi, Nicolae, Ilie şi Mihai să studieze la şcolile din Sibiu? Dar
tânărul poet, în vârstă de numai 16 ani, nu făcea el conştient în
1866 itinerarul străbătut de străbunii săi   dar în sens invers   
cu un secol mai înainte?

Se ştie că, în primăvara anului 1866, pe la începutul lunii
iunie, Mihai Eminescu pleacă din Cernăuţi, urmând “drumul
împărătesc” ce trece prin Gura Humorului, Vatra Dornei şi prin
Pasul Tihuţa, în districtul Năsăudului. Eminescu avea colegi de
la Cernăuţi, la care a făcut numeroase popasuri, precum la Josenii
Bârgăului, la Feldru, Beclean, Dej şi Gherla. Eminescu soseşte la
Târgu Mureş în primele zile din iunie 1866, de unde îşi continuă
călătoria la Blaj. Eminescu rămâne la Blaj toată vara lui 1866,
participând în 27-28 august la Adunarea generală a Asociaţiunii
Transilvane, ţinută la Alba Iulia. La întoarcere, trece Mureşul pe
la Bucerdea Grânoasă, satul de obârşie al familiei Maiorescu.

Mărturiile cele mai importante, despre timpul petrecut la
Blaj, ni le-a lăsat însuşi Eminescu, prin poeziile publicate în
revista “Familia”   altele rămase în manuscris e    şi prin
dedicaţiile făcute prietenilor săi, Filimon Ilea şi Grigoriu
Dragoşiu. Din documente se desprinde concluzia că popasul
blăjan al lui Eminescu se înscrie ca un moment important în
biografia sa.

Eminescu părăseşte Blajul în octombrie 1866 şi se îndreaptă
spre Sibiu, unde cu doi ani înainte obţinuse certificatul de trei
clase gimnaziale (văzut de Ion Slavici după moartea poetului)
şi unde  studiaseră şi fraţii lui mai mari Nicolae şi Ilie. La Sibiu,
Eminescu face cunoştinţă cu Nicolae Densusianu, atunci student
la Academia de Drept. Acesta îl recomandă preotului Bratu din
Răşinari, bunicul dinspre mamă al poetului Octavian Goga, care

îi oferă găzduire vreo trei zile şi, apoi îl
dă în seama unui ţăran, cunoscător al
potecilor din munţi, să-l treacă prin
“vama cucului” în “Ţară”.

De sus, din munţi, Eminescu putea
îmbrăţişa cu privirea Ţara Făgăraşului, în
care trăiau, fără să le cunoască, familii cu
numele Iminovici şi trăiesc până în zilele
noastre. Poetul trecea însă Carpaţii spre
“noi şi întunecate destine”   cum se
exprimă George Călinescu.

În 1868, Mihai Eminescu, în calitate
de secretar şi sufleur în trupa de teatru a
lui Mihai Pascaly, participă la
reprezentaţiile date la Braşov şi apoi la
Sibiu, în 20-30 iunie 1868. Urmează
Lugojul, Timişoara, Aradul, Oraviţa şi
Baziaşul, de unde trupa pleacă spre
“Ţară”.

Călătoria lui Eminescu, în părţile
sudice ale Transilvaniei, în Banat şi Arad,
se înscrie, cum remarcă unii cercetători,
ca un moment important în biografia sa.

Prin acest periplu, Eminescu călca, de fapt, pe urmele
strămoşilor săi.

În ceea ce priveşte Sibiul, Eminescu şi-a dat seama de rolul
central pe care îl avea, în secolul trecut, pentru mişcarea de
eliberare naţională a românilor. De aceea, când s-a pus
chestiunea înfiinţării unui organ naţional, care va fi Tribuna,
pentru a susţine interesele comune ale întregului neam
românesc, Eminescu, după mărturisirea lui Ion Slavici, a stăruit
ca acel organ să se înfiinţeze la Sibiu, dar să colaboreze la el
scriitorii de pretutindeni.4

Deşi Eminescu n-a mai apucat să colaboreze direct la ziarul
Tribuna, multe din ideile sale s-au reflectat în ziarul sibian,
datorită prietenilor săi Ion Slavici şi Ioan Begnitz.

Cât priveşte opera poetică a lui Eminescu, ea s-a reflectat în
Transilvania, prin manualele şcolare, prin publicaţiile locale
(ziare şi calendare), dar şi în lecţiile exemplare ale unor profesori

de limba română, care au predat la licee din Sibiu: Licu Pop, Al. Dima,
Aurel Vasiliu, Gh. Popovici, Ecaterina Săndulescu ş.a. Profesorul Aurel
Vasiliu a ţinut şi câteva comunicări despre Eminescu, iar profesorul
Gh. Popovici se prezenta la lecţiile despre Eminescu în ţinută
vestimentară festivă.

Dar gestul cel mai nobil    omagiul absolut adus poetului    î l
datorăm profesoarei Ecaterina Săndulescu, ea însăşi scriitoare de o fină
s e n s i b i l i t a t e
feminină.5 Este
vorba de bustul
î n c h i n a t
“Luceafărului”
p o e z i e i
româneşti, a
cărui dezvelire, în
parcul din
“ S u b a r i n i i ”
Sibiului, a avut
loc în 2
octombrie 1938,
în prezenţa lui
Cezar Petrescu,
care a vorbit în
numele Societăţii
S c r i i t o r i l o r
Români, şi a lui
Ion Minulescu,
reprezentantul
M i n i s t e r u l u i
Artelor.

Emoţia cea
mai mare, pe care
au avut-o participanţii în momentul dezvelirii bustului, a fost clipa
când un bătrân, Mihail Jurca, fost notar în comuna Buia, din judeţul
Târnava Mare, privind bronzul poetului a exclamat: “Aşa l-am cunoscut!”
Şi s-a prăbuşit în lacrimi. După ce şi-a revenit, bătrânul a povestit despre
întâlnirea cu Poetul în comuna Buia: “Am luat masa împreună şi am
stat cu Eminescu opt ceasuri.” La despărţire i-a spus că Eminescu a
întreprins un pelerinaj în Ardeal. A fost la Ţebea, la  Gorunul lui Horea,
la Sarmisegetuza, la castelul lui Brâncoveanu de la Sâmbăta şi apoi
pleacă la Răşinari, iar de acolo în Ţara Făgăraşului. Era ultimul pelerinaj
al lui Eminescu în Transilvania.

Emoţionante au fost cuvintele rostite de Cezar Petrescu 6, dar şi
cele ale Ecaterinei Săndulescu, din care s-au păstrat doar câteva
fragmente în presa vremii7 şi în memoria autoarei: “Vă încredinţez, nu
o statuie de piatră sau bronz pentru nevoile urbanistice ale cetăţii, ci
un secret al inimii noastre româneşti. Opera nu este de mari proporţii.
Pentru aceasta ar fi trebuit mai mulţi bani, decât aceia pe care i-am
strâns […] În acest colţ de ţară, pe unde s-a oprit fierbinte pasul acestui
genial hoinar al pământului românesc, din toate marginile lui, i-am
înălţat chipul, să avem un altar la care să îngenunchem în ceasul de
umilinţă. Eminescu nu este numai expresia artei care a cizelat în stanţe
gândul cel mai expresiv despre lume şi viaţă, în limba adâncă şi gravă a
neamului său, nu numai poetul, dar poezia însăşi; nu numai sacerdotul
care a oficiat în templul frumosului, ci credinţa însăşi; nu numai
Luceafărul pe cerul poeziei româneşti, dar cerul însuşi, greu de constelaţii
şi mister, nu numai drama unui om, ci drama umanităţii întregi, nu
numai o simfonie de armonii celeste, ci orchestra wagneriană a unui
destin uriaş de poet8.

Comentând legăturile lui Eminescu cu Transilvania, şi orientarea
poetului spre “ardeleni”, Dimitrie Vatamaniuc consideră că explicaţiile
ce s-au dat până acum acestui fapt sunt nesatisfăcătoare. “Noi, scrie
Dimitrie Vatamaniuc, privim aceste manifestări ca exteriorizări ale
fondului moştenit “părinţii din părinţi”. Legăturile lui Eminescu cu
Transilvania sunt străvechi şi vin de departe, peste veacuri, prin
ascendenţii săi de pe pământul românesc”.9

Prof. univ. dr. Gh. PAVELESCU
Sibiu, 28 decembrie 2005

Note
1 Dimitrie Vatamaniuc,  Eminescu şi Transilvania, Cluj, Ed.
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3 I. Roşu, Legendă şi adevăr în biografia lui Eminescu, 1989,
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4 Ion Slavici, Eminescu şi ardelenii. În: Tribuna, Arad, 1909,
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5 Cf. Ecaterina Săndulescu, Din umbra umbrelor. Bucureşti,

Ed. Albatros, 1981, 240 p.
6 Reproduse în întregime în ziarul România din 3 oct. 1938.
7 Cf. I. Pirnea, Un suflet de femeie a biruit un veac. În:

România de vest, Nr.129, din oct. 1938.
8 E. Săndulescu, Din umbra umbrelor, 1981, p. 171.
9 Dimitrie Vatamaniuc,  Op. cit ., p. 15.
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Sibiului, precum şi sonetul “Trecut-au anii”, scris în decembrie 1883, după ultimul
pelerinaj al lui Eminescu în Transilvania.
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Figura, devenită încă din timpul vieţii aproape legendară, de mare popularitate, a
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a înrâurit profund anii tinereţii lui Mihai Eminescu, în familia
căruia realizatorul Unirii din 24 Ianuarie 1859 se bucura de mare preţuire. Copil fiind (în vârstă de
nouă ani) când Cuza urca pe tronul Principatelor Unite şi elev la Gimnaziul cezaro-crăiesc din Cernăuţi,
când domnitorul român era nevoit să abdice, Eminescu (el însuşi după vreo două luni părăsind
Cernăuţiul definitiv şi plecând într-un periplu transilvano-muntean) a rămas în suflet cu imaginea
unui domnitor ce s-a contopit cu aspiraţiile celor mulţi, promovând o cauză naţională de reverberaţie
istorică, întrucât prin Unirea Principatelor, aşa cum preciza Mihail Kogălniceanu, „s-au unit tronurile
lui Ştefan cel Mare şi al lui Mihai Viteazul” – „act energic al întregii naţiuni”, salutat cu
bucurie şi entuziasm de românii din toate provinciile româneşti, indiferent sub ce
dominaţie străină se aflau acestea.

„Unirea naţională – spunea Nicolae Bălcescu – fu visarea iubită a voievozilor noştri
cei viteji, a tuturor bărbaţilor noştri cei mari...pentru dânsa ei trăiră, munciră, suferiră şi
muriră”...

Se ştie că, după abdicarea silită din noaptea de 11 februarie 1866, Cuza pleacă
în Apus, refuzând, cu demnitate şi onoare, orice intervenţie diplomatică de a-l ajuta să-şi
recapete tronul – „spre binele naţiunii”, zicea el.

În ianuarie 1870, Eminescu împreună cu alţi doi colegi studenţi aflaţi la Viena,
îl vizitează pe Cuza la Döbling, lângă Viena, într-un generos gest de susţinere morală
(faptul e consemnat în „Adevărul literar” din 15 aprilie 1923, unde se afirmă că tinerii
studenţi români L. Năstase, V. Burlă şi Eminescu „au fost foarte bine primiţi de Cuza”...).

Într-un articol scris de suceveanul Vasile Gherasim (1893-1933) se afirmă că
„tânărul Eminescu va fi fost cuprins de o adâncă emoţie când l-a văzut pe acela care a
realizat Unirea Principatelor...”

„Meritele” şi „greşalele” lui Cuza vor reveni frecvent, ca motive de comparaţie,
în publicistica social-politică eminesciană din perioada 1876-1883, la „Curierul de Iaşi”
şi „Timpul”. Debarcarea lui Cuza a fost cea mai gravă ofensă adusă Principatelor Unite, consideră poetul-
gazetar, căci, dacă Al.I.Cuza era de acord cu „abdicarea” şi pentru aducerea unui principe străin, aşa
cum consimţise la urcarea pe tron, actul politic respectiv trebuia scutit de „neagra felonie”, adică făcut
cu onoare, prin consimţământ general şi în deplină lămurire populară...

Aceastea trebuie să fi discutat Eminescu în vizita făcută fostului domnitor, de vreme ce, cu
indignare, va înfiera „montruoasa” trădare şi „neagra felonie” a jocului politic căruia i-a căzut victimă
fostul domnitor:

„Vor trece veacuri şi nu va exista român căruia să nu-i crape obrazul de ruşine de câte ori va
răsfoi istoria neamului său la pagina lui 11 februarie şi stigmatizarea acelei negre felonii va răsări pururea
în memoria generaţiilor, precum în orice an răsare iarba lângă mormântul vândutului Domn.” (Timpul,
27 februarie 1882).

Cuza este, în viziunea lui Eminescu, un domn luminat, care a lovit în pătura „superpusă”
(„pleava din Ţarigrad”, „bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subţire” etc.), promovând, în politica
internă, cauza populară, iar în politica externă cauza naţională. Domnia lui Cuza a fost una de
„emancipare politică şi socială”, urmând modelul apusean al dezvoltării instituţionale „ca o cerinţă
impusă de modernizarea atatului naţional român”. (Timpul, 15-27 februarie 1880, Opere XI).

Când politicienii „roşii” (liberalii) incriminează, la un miting desfăşurat în Aula Ateneului,
„crima” de la 2 mai 1864 (impunerea reformei agrare prin „lovitură de stat”), Eminescu intervine cu
promptitudine gazetărească şi justiţiară susţinere:

„Dacă actul de la 2 mai a fost o crimă, ea a fost francă, făcută cu braţele încrucişate. Actul de la
11 februarie, însă, participarea gardei palatului la răsturnarea Domnului, e o infamie şi o laşitate...”

Eminescu citează chiar din discursul liberalului Boerescu câteva pasaje caracteristice,
dovedind, pe faţă nu pe dos, -  adică nerăstălmăcind realitatea, cum făcea oratorul, - că „personalitatea
fostului Domn răsare clară şi mare, cum a fost în adevăr.”

Gazetarul ajunsese la concluzia că „secularizarea” averilor mănăstireşti era o măsură

Eminescu şi „Domnul Unirii”:

Alexandru Ioan Cuza – „unicul domn vândut”
inevitabilă:  „Dreaptă sau nedreaptă, bună sau rea, secularizarea s-a aplicat în toate ţările Apusului
european, faţă cu o biserică cu mult mai puternică decât cea grecească din Constantinopol (...).
Secularizarea a trecut în dreptul public al statelor.”

Aşadar, clericii Locurilor Sfinte, care au protestat pe lângă Cuza, trebuie să accepte realitatea
jurisdicţiei, căci nu e un capriciu „voievodal”, ci o „necesitate” istorică, europeană chiar... Secularizarea,
crede gazetarul, nu vine decât să lovească în acea „pleavă din Ţarigrad” care acaparase averile mănăstireşti
şi ierarhiile statului.

Eminescu nu trece sub tăcere „greşalele lui Vodă Cuza”, scriind răspicat că „cea mai constantă
greşeală a lui era pripa, răsărită din silă de temporizare”, însă „orbi am fi şi răi români dacă
am tăgădui meritele lui.”

Pe „trădătorii” lui Cuza, Eminescu îi va avea în atenţie mereu, observând că înşişi
„complotiştii” de frunte au urcat spectaculos pe scara ierarhiei sociale. Spre exemplu, când
Dimitrie Lecca va fi avansat la gradul de general, Eminescu constată impostura şi
cameleonismul de carieră:

„Colonelul Lecca, ministrul de război demisionat, a fost înaintat la rangul de general.
O lună înainte de 11 februarie 1866 el prestase jurământul lui Vodă Cuza ca comandant de
batalion; la 11 februarie însă a comandat revolta care a răsturnat pe cel din urmă suveran
naţional al României.” (Timpul, 25 aprilie 1880, Opere XI).

Ajuns ministru de război, generalul Lecca s-ar face „vinovat o dată c-a trădat pe
suveranul său fiind soldat, vinovat a doua oară că l-a trădat fiind de strajă.” (Timpul, 30
decembrie 1880; Opere XI, pp. 457-458).

Într-un alt editorial din 18 martie 1881, tonul gazetarului urcă, cu indignare şi
revoltă, în registrul unei incriminări istorice:

„Să se ţină bine minte că Vodă Cuza a iertat prin viu grai şi în scris tuturor...absolut
tuturor, numai colonelului Lecca şi altor câtorva nu; nu pentru el personal, ci pentru pata pe
care acesta a pus-o pentru vecii vecilor pe steagul ţării. E unicul caz în istoria românilor. Au

căzut domni prin rebeliune făţişă a poporului sau a armatei, au căzut prin amicii lor făţarnici; nici un
domn român, dar absolut nici unul n-a căzut prin trădarea strajei domneşti; orice strajă, chiar adversară
Domnului, pe cât era strajă au privit unsul lui Dumnezeu pe oaspetele credinţei ei, şi oaspeţii sunt sfinţi
chiar pentru popoarele cele mai barbare.”

Un alt „cameleon”, Alexandru Candiano Popescu, deşi s-a declarat duşman de moarte al regelui
Carol I, prin caricata „Republică” de la Ploieşti, va câştiga apoi încrederea regelui, devenind „adjutant
domnesc” şi comportându-se, ca şi generalul Lecca, ca bravi ostaşi în Războiul pentru Independenţă, cu
merite reale.

Când generalul Macedonski (demisionat în 1864) este reprimit de cabinetul Ghica-
Kogălniceanu, în 1869, Candiano Popescu protestează, considerându-l pe acesta drept „calomniatror” al
tronului. Eminescu intervine, cu marele său fler de gazetar pe fază, amintindu-i acestuia: „Cu măsura cu
care măsuri ţi se va măsura.” Reeditând mitica pedeapsă a lui Oedip, „roşii” n-ar face, prin acuzele aduse
altora, decât să se condamne pe ei înşişi „din gura lor proprie auzim condamnarea lor.” (Timpul, 5
noiembrie 1880, Opere XI).

În general, domnia lui Cuza este apreciată drept „cea mai însemnată de la fanarioţi încoace,
atât în bine, cât  şi în rău”.

 Răsturnarea lui Cuza are, zice poetul, imediat consecinţe asupra cauzei naţionale, căci, dacă partidele
nu s-ar fi unit să-l detroneze în mod ruşinos pe „vrednicul de amintire Alexandru Ioan Cuza”, „Unirea
Ardealului cu Ungaria nu se făcea”...(Opere XII, p. 461).

Păcat că poetul n-a mai apucat să trăiască momentul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918,
căreia i-au fost totuşi contemporani T. Maiorescu, Slavici, P.P. Carp şi alţi junimişti, nici unul însă arătându-
se atât de cucerit de imaginea marelui Domn valah precum fusese Eminescu, ca om şi gazetar de
infranşisabilă probitate morală.

George Ovidiu BRANGA

Fie că pictează şi cântă lumina şi graţia de pe toate feţele diamantului
şi de pe toate portativele eului (în Autoportret cu violoncel, 1997), fie că
rememorează dansul ritualic-chemător al Şarpelui, în forma spiralei dintre
lumi, fie că îşi asumă rolul hierofantului, oficiind tainic iniţierea în cuvânt
(în Retro-spective,2001), poetul Romulus Iulian Olariu exersează, acum,
Arta privirii.

Volumul, apărut la editura „Prier”, în aprilie 2005 (joc,
coincidenţă?), marchează, paradoxal, o evoluţie contrară convenţionalei,
normalei/normatei, acceptatei deplasări spre o pretinsă înţelepciune
dobândită dintr-un mai îndelungat contact cu viaţa. Poetul preferă „jocurile
mentale”, sursă nesecată de uimire, stagnând într-o vie curiozitate, fără
frenezia sau grandilocvenţa juvenilă, exerciţiul concentrării, perfecţionat
prin repetiţie şi studiu intens, macroscopiind clişeul şi generând spectacolul
aflat la limita dintre obiect şi subiect. O seninătate glaciară conferă
versurilor irizări subtile sau incandescenţa suavă a materialului preţios
îndelung şlefuit.

Cele două părţi, Scrutarea vi(d)ului (jocul începe chiar cu
paranteza) şi Introspecţii, fixează traiectoriile şi orizonturile concentrice,
semnalând o scriitură în spaţiu, intens vizualizată, imaginarul pendulând
între exterioare şi interioare, între tendinţa de umplere a vidului cu viul şi
realitatea discontinuităţii.

Cosmografia reclamă, sub forma rugăciunii, harul poetic, într-
o atitudine ambiguă, contopind tonul specific al smereniei şi tonul
imperativ-orgolios al „aducătorului de seninătate”. Dubla raportare la
transcendenţă este însăşi esenţa

Demersului cognitiv, presupunând solicitarea unei  anamneze şi
schimbul direct de energii, căci ofranda nu este gratuită: „limpezeşte-mi,
Doamne, căile vederii şi /

redă-mi privirea sferică, singura care bate / până dincolo de aparenţe,
lasă-mă să / ascult surdina cosmică şi fă-mă stăpân / peste imperiul tăcerii
(…) ca semn de nemulţumire / pentru acestea toate, eu voi fi / din nou un
aducător de / seninătate”.

Universul poetic gravitează în jurul simbolurilor circulare -
cercul, sfera, discul solar - asociindu-se perfecţiunii astrelor, dorului de
alte lumi sau străvechii ideograme alcătuite după forma ochiului deschis,
topind în ideea de centru contradicţia dintre înălţime şi adâncime, pe care
o moşteneşte, după Junger, sunetul O. În sinestezii discrete, se pot ciopli
din însingurare „viori de Cremona”(Ruga aducătorului).

Funcţia mitică adaugă ochiului lumina, împărţind spaţiul văzut

Arta privirii
(de fapt, al evocării unei istorii personale) între poet şi pictor. Oricare ar fi
ipostaza, percepţia este extrasenzorială şi centrată în ochiul minţii, în
curcubeu, în ochiul lui Shiva, în ochii păsării Phoenix, în „focul din priviri”
sau în „buricul văzător al lumii”. Arhitectura cosmologică ascensională şi
arheologia psihologică ţintesc lumina „de dincolo” şi „de atunci”, refacerea
unităţii, eliminarea amintirii evenimentului catastrofic, întoarcerea la
matrice, la arhetip: „La urdinişul tău de lumină, / m-aş vrea, Doamne,
har(n)ică albină: / să mă bărcuieşti de întuneric / (fireşte, cu cornul de
bărcuit), / dar să nu-mi arăţi faţa ta divină…”(Statori)

Scrutarea presupune concentrarea şi intensificarea proiecţiei
virtualităţilor, incluzând antrenarea unei revelaţii vii şi de hipnoză dublu
direcţionată între poet şi poezie.

Instabilitatea demiurgiei implică schimbări de forţe şi asigură
circularitatea: „Priveam concentrat in ochii/ poemului încă nescris, cum/ ar
privi un pictor, modelul/ideal…/ Şi poemul a şi început, subtil,/ să îmi
modeleze fiinţa, după / chipul şi imperiala sa / neasemănare, iar roata /
minţii se oprise; prea / bine nu vedeam, şi / m-am trezit, iluminat / din somn
sau vis.” (Neasemănare).

Reversul imaginii sau, dimpotrivă, continuarea logică, precisă,
a extremei concentrări este orbirea sau măcar obnubilarea, opacizarea
vederii comune (filtrarea „vitralii”) şi înflorirea celei interioare, generând
un dinamism miraculos al noilor raporturi cu universul, măsurabil în
„lotuşi-lumină”. Orbul este „clar-văzătorul”: „orbirea, zice-se, ar fi / şcoala
lui Dumnezeu” (Urme).Oximoronul privire-orbire este resorbit în viziune,
derulată prin ritual ezoteric evocator: „un hierofant  psalmodia amânat, /
Tăcut-a prelung mai apoi(îşi / concentrase privirea pe / creanga de aur,/
aur),/ Acest om vede ca-n Vede, mi-am / zis în  sinea mea, orbit şi eu / eu, ca
de splendoarea / dinspre cealaltă / lume”(Ninsoare şi vise).

Ce vede poetul? Prin „texte onirice”, ochiul scrutează,
întrezăreşte şi anulează contradicţiile unui sistem bidimensional, rezolvând
polaritatea într-o mitografie personală a peştilor, simbol nu doar zodiacal,
ci artistic totalizant, struturând destinul prin permanenta echilibrare pe
care o realizează reflectarea şi favorizând germinarea spontană şi revelaţia:
„Doi peşti alunecă simetric prin / fiinţa mea, de dintr-un ordin / îngeresc, şi
din această licărire, / deseori răsare pruncul Iisus; / El trece rotitor (cum
umbra / de tristeţe) şi-mi spune, dus / pe gânduri, basmul tinereţii / fără
bătrâneţe şi al vieţii / fără moarte, iar vocea / cristalină, sufletu-mi
departe…” (Intrezăriri)

Dubla determinare a figurilor imaginarului poetic anulează
rupturile spaţiale, temporale, culturale, rezultând asocieri surprinzătoare.
Prin „dumbrava sacra a Dianei” înflorise „înmiresmatul dumbravnic”,
privirea contemplă ochii păsării Phoenix, apoi Graalul - „floare şi / fior de
nemurire”, poeta Sapho tresare văzând rodnicia gutuiului din grădina casei,

privirea lui Orfeu încremeneşte ca nevasta lui Lot, seducţia Ielelor se
însoţeşte cu zâmbetul zeului Thoth, aroma ceaiului verde, degustat cu delicii
şi ceremonii demne de Extremul Orient, provoacă acelaşi extaz ca şi vinul
sorbit de Omar Khayyam (sub ochiul lui Shiva), tresar simultan femei în
exoticul Şiraz şi în Sărazul copilăriei, poetul, retro- şi intro-spectându-se,
se declară post-atlant, diamant în lumină şi prinţ evanescent, refuzând în
acelaşi timp naşterea sub Sirius-steaua de câine şi revendicându-şi nobleţea
din umilinţă şi tandreţe, evoluând între „first draft şi dead line”.

Scriitura se naşte adesea din desen arhetipal, privirea devenind „duct
divin” şi proiectând adevărul în semn: „Vânat-am deseori geometrii,/
răsfrânte-n scriitura lumii / şi-n calme teorii / afine”(Ochiul lăuntric).
Coerenţa contrariilor este schematizată în linii geometrice, abstracţiile fiind
eliminate: „Poliedrul, îndrăgostit de Marea Piramidă, / cădea deseori în extaz,
mângâind cu / privirea pantele ei domoale; era / numai feţe-feţe, precum
Prometeu, / bulversantele orgi de lumini, vitraliile, farurile… “(Recit
d’amour). Alteori, piramida  domesticeşte timpul, fixându-şi baza în
strămoşi şi vârful în cer (Piramida cu ochi). Linia nu este limită, ci există
ca probă, pentru a fi încălcată  sau depăşită. Compromisul între linia-privire
şi sfera-ochi îl reprezintă serpentina, marcând „goluri, / plinuri, spaţieri / şi
absenţe”, levitarea în abstract şi  aderenţa la concret, un continuum spiralat
între lumi, traiectorii false şi seducătoare, dansul frenetic, agonic, hipnotic
al şarpelui, simbol reperabil prin ocultism (chiromanţie, rabdomanţie) sau
prin situarea „chiar în punctul / dintre privirea / lui Orfeu şi / nelumească /
frumuseţea / evanescenţei / Euridice.” (Punct de ruptură).

Imaginea se completează prin figuri de sunet, evocând rezonanţele
cosmice ale cuvântului emanat de privire (căci muzica vine din sfere), în
sonoritatea gravă şi în acelaşi timp difuză a metalului: „Bing, bang!(uşor),
Yin, Yang!/(discret)..”(Relatare).

Jocul corespondenţelor acustice reverberează puritatea cristalului în
simbolul apei curgând, fie ea strop de rouă sau tumult de cascadă. Muzica
este arhaică şi se dezvăluie în psalmodiere(„ce cosmică/surdină!”). limbajul
devine epifanie şi, dincolo de evocarea sunetului, propune un cod al
sunetului evocator: „ochii tăi se sting,/ precum străvechea/ dinastie Ming,/
precum străvechea/ dinastie Ming.”(Stingeri)

Unitatea volumului este dată de jocul estompării contururilor realului,
al formulării umbrei de idee, al proiectării virtualului în imagine, al
identificării reperelor mitice în construcţia poetică, prin caractere
hierofanice comune şi prin comuna nostalgie a începuturilor. Din această
perspectivă, orice fapt trăit devine un „text cu lacună”: „Un text pierdut
continuă să/ fie scris, chiar şi bolnav de/ vreo lacună(semn al/ şederii
împreună, şi-al/ unor lucruri de nezis,/ intens visate, şi în/ trezie şi în/ vis)”.

Prof. Rodica MARIN
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Printr-o stranie, ca să nu zicem stupidă, obişnuinţă a
istoriografiei autohtone, nici Gib I. Mihăescu, precum şi mulţi alţii,
nu ocupă “locul” pe care îl merită în ierarhia reală a scrisului
românesc, nici măcar acum, la 70 de ani de la sfârşitul său prematur.
Într-o altă literatură, vai, poate că oricare alta, el ar fi fost mult mai
bine cotat decât este. Cazul nu e singular. Un Al. Macedonski, nu a
reuşit să revină pe poziţia pe care ar fi ocupat-o de drept, nici chiar
după strădaniile strălucite al regretatului Adrian Marino. Nici lui
Pompiliu Constantinescu nu i s-au recunoscut pe deplin calităţile
de critic fără greşeală, cu toate că timpul a confirmat valabilitatea
tuturor definiţiilor sale, în timp ce alţii, încărcaţi de erori sau
valorizări conjuncturale sunt până astăzi situaţi mult mai sus decât
el. Ca să nu mai vorbim că în chiar ziua de azi, ierarhiile oficializate
sunt absolut anapoda, iar previziunile pentru viitor sunt de pe-acum
sortite aceloraşi aberaţii.

Nu se poate spune totuşi că scriitorul n-a beneficiat de aprecieri
superlative. Chiar despre Donna Alba s-a rostit cu entuziasm:
„Cartea aceasta e scrisă cu atâta perfecţiune tehnică şi cuprinde o
asemenea densitate în substanţă, încât nu poate fi oprită exclamaţia
de admiraţie ce revine de câteva ori în cursul lecturii” sau “Donna
Alba nu e numai cel mai bun roman al autorului, dar şi unul dintre
cele mai bune ale literaturii noastre” – numai că aceste cuvinte
aparţin lui Octav Şuluţiu, el însuşi un nedreptăţit al istoriei literaturii
noastre. “Mare scriitor” nu l-a denumit decât tot un prozator, Zaharia
Stancu, în timp ce marii critici, de la Eugen Lovinescu şi George
Călinescu, până la Laurenţiu Ulici abia de l-au apreciat ca o
ciudăţenie, dacă nu şi-au exprimat chiar anumite rezerve. Marcat
de asemenea antecedente, nici chiar monografistul Florea Ghiţă nu
îndrăzneşte mai mult, chiar dacă ar fi fost motivat de apropierea
inevitabil subiectivă de “subiectul” său.

O explicaţie, dar nu şi o scuză pentru acest tratament minimal
ar fi faptul că decenii de-a rândul cele două romane de mare valoare
care l-ar fi putut propulsa pe scara ierarhică a literaturii române,
Rusoiaca şi Donna Alba, au fost reeditate, al doilea, foarte târziu,
iar primul deloc, până după 1989, din motive de politică, deoarece
autorul avusese “proasta” inspiraţie de a se exprima oarecum
ireverenţios despre marele “prieten” de la răsărit. Era o vreme în
care era cenzurat în acest sens chiar şi Nicolae Filimon, al cărui
roman considerat a fi cel dintâi constituit în spaţiul românesc,
Ciocoii vechi şi noi, apărea cu tăieturi (puncte – puncte) acolo
unde se vorbea despre “muscali”. Altă explicaţie, cu totul
neesenţială, ar fi că Gib. I. Mihăescu a murit teribil de tânăr, la 41 de
ani, atunci când ar fi putut să înceapă a da măsura deplină a realului
său talent. Numai că, dacă un Lampedusa a reusit să cucerească
lumea cu o singură carte, cu cel puţin trei, două romane şi un volum
de nuvele, lui Gib. I. Mihăescu i s-ar fi cuvenit mult mai mult. Dar
dacă un Gălinescu a zis despre Braţul Andromedei că e ”rău scris”,
asta aşa a rămas şi s-a extins. Dar dacă alte cărţi ale scriitorului au
fost bine scrise, cum de acela pomenit mai sus nu a fost la fel. Avem
de-a face şi aici cu una dintre, le-am numit noi, “erorile sublime”
călinesciene, dar care au făcut destul rău, cum ar fi lui Slavici, dar şi
altora. Pentru că recitind la distanţă tot de 70 de ani, Donna Alba,
constatăm deloc cu surprindere că acesta, dar şi Rusoaica, apărută
cu doi ani mai înainte, în 1933, nu sunt cu nimic mai prejos de
romanele lui Liviu Rebreanu şi parcă mai bine constituite şi mai
personale decât ale unor Cezar Petrescu, Ionel Teodoreanu sau alţii
cu mult mai multă faimă.

Primejdia la care s-a expus singur scriitorul, posibil datorită
unui program propriu de lucru, care de altfel, dimpotrivă, ar fi
trebuit să-i dea notorietate, a fost că s-a lăsat uşor definit, ba, chiar
s-a autodefinit adesea, restrângându-şi astfel aria de influenţă în
spaţiul ambiguu al creaţiei (culmea e că, adesea, confuzia, voluntară
sau involuntară, dă mult mai bine în “poza” prezentului, dar uneori
şi a viitorului). Astfel, Laurenţiu Ulici, într-o prefaţă din 1988 la
Donna Alba (“Biblioteca pentru Toţi”), pornind desigur de la
opiniile unor înaintaşi, îl scoate pe Gib I. Mihăescu din spectrul
mai larg şi mai generos al “literaturii psihologice”, bucurându-se şi
el în a-l eticheta scurt şi definitiv sub semnul excesivului şi al
obsesivului: „Mai rare sunt cazurile când preocuparea de trăsăturile
psihologice excesive capătă ea însăşi un aspect excesiv: tema
excesului obsedează pe scriitor până la inapetenţă pentru tot ce nu
se înscrie în făgaşul ei, ea devine cu alte cuvinte unica temă a
literaturii acelui scriitor. În literatura română, acesta e cazul lui Gib
I. Mihăescu, captiv în tot ce a scris, proză scurtă, roman, teatru, unei
singure teme epice: manifestarea  în gândire şi în comportament a
psihologiilor deformate de tip obsesiv şi folosind în chip excesiv
această temă. Exprimarea permanentă a unui exces este trăsătura
cea mai frapantă a literaturii lui, care concurează, nu o dată,
simptomatologia medicală; doar universul imaginar şi literaritatea
estompează, şi nu întotdeauna, înfăţişarea de fişă clinică a textelor
sale.” Pus astfel cu boldul într-un insectar prăfuit, Gib I. Mihăescu
nu mai poate aspira chiar la justeţea şi inteligenţa demonstraţiei
criticului, cititorul rămânând cu impresia unui reţetar farmaceutic.

În adevăr, universul obsesiv al prozei lui Gib I. Mihăescu, adică
obsesia ca definiţie a lumii, este indestructibil, dar nu exclusiv. Odată
pronunţat astfel însă, parcă ar elimina din comentariul operei orice
altă şansă de interpretare. Stabilindu-se astfel o ordine a obsesiei,
care depăşeşte pe aceea a realului, analizându-se visul ca provocare
a realităţii şi cântărindu-se disproporţia dintre închipuire şi realitate
– aşa cum procedează şi mai înainte Nicolae Manolescu într-un
studiu extrem (excesiv) de exigent şi exact din 1967 – ar părea că,

sub raportul judecăţii critice, opera sa este epuizată. Într-un anume
fel, cum spuneam, o asemenea reducţie de opinie prin limitarea
ambiguităţii textului literar, înseamnă recunoaşterea devalorizării
acestuia. Rămâne de văzut dacă, într-o asemenea situaţie, este mai
bine a conserva severitatea opiniei sau a încerca salvarea textului
prin recalcularea ambiguităţii necesare. În consecinţă, mai este
posibilă o lectură, într-o altă cheie, a interesantului prozator, a unuia
care, plecând de la o existenţă personală extrem de banală, a
construit o operă răvăşită de vedenii, de fantome, de complicaţii
afective.

Precizând că obsesiile personajelor lui Gib I. Mihăescu, din
nuvele mai ales, nu sunt reale, ci înscenate cu amănunţime, vom
deduce că, într-o asemenea organizare regizorală, nu obsesia ca atare,
care e un produs, nu o cauză, este dominantă, ci farsa, anume aceea
care pendulează între comic şi tragic. Vom reciti astfel şi Donna
Alba.

Structura farsei, una tipică pentru aceeaşi tentaţie a reducerii
spaţiului de mişcare a prozei, are la bază câte un pariu, pe care fiecare
personaj al nuvelelor, dar şi din romane, îl face cu sine, nu cu intenţia
de a-l câştiga, ci, tocmai, de a-l pierde. Deja prin această constatare,
universul lui Gib. I. Mihăescu se lărgeşte considerabil, adăugându-
şi spaimei obsesive un însemnat procent de cinism. Aceste pariuri,
cu urmări dezastruoase de regulă, sunt pentru personaje tot atâtea
prilejuri de incitare a a imaginaţiei, obsesiile fiind rezultatul lor, iar
pentru autor sunt modalităţi de a se refuza propriei existenţe banale.
Iar dacă se observă că a doua parte a acestei motivaţii este mai
importantă decât prima, se înţelege de ce proza în cauză îşi face un
mai mare merit din autoflagelarea autorului, decât din emoţionarea
lectorilor.

Încă un amendament: dacă se ia în considerare numai obsesia,
este limpede că ea nu se poate suprapune analizei psihologice, dar
dacă se urmăreşte mecanismul farsei, care are drept efect obsesia,
traiectul deţine toate datele unei dezvoltări de conştiinţă pentru
fiecare personaj în parte.

În cele două volume de nuvele publicate de Gib I. Mihăescu, La
Grandiflora şi Vedenia, se instituie aproape cu consecvenţă un
mecanism, tot  indestructibil şi el, al farsei. În nuvela Întâmplarea,
de pildă, trecerea printr-o pădure a familiei Glogovan, banală trecere,
desigur, este disturbată de un pariu interogativ cu care soţul încearcă
să verifice virtutea soţiei în cazul unui posibil atac tâlhăresc. Dialogul
care susţine acest pariu este aluziv, insinuant şi are darul de a
îmbolnăvi imaginaţia separată chiar şi a propunătorului:

„ – Ei bine, închipuieşte-ţi că ne-ar fi atacat…tu cum m-ai fi
apărat, viteazul meu Mihai?...” După ce constată că furtul docarului
ar fi fost prea puţin interesant, femeia insinuează altceva, în legătură
cu probabila atentare la graţiile ei, o „aventură nostimă”:

„Şi ai fi făcut graţii unor brute?
Viaţa înainte de toate…
Apoi, schimbând tonul numaidecât:
Ia nu mă mai plictisi, te rog; iar ai început cu prostiile tale? Nu

cumva eşti gelos şi pe hoţii de drumul mare?…
Şi dacă ei ar fi devenit mai… mai exigenţi…
Cum mai exigenţi?…
El nu răspunse. Ea păru că gândeşte. Apoi deodată:
–  Vai, ce bădăran. Dar asta e cu neputinţă. În sfârşit, să lăsăm.

Cu unu… un… cu tine este imposibil de glumit.”
Pariul în cauză se transformă pe loc în obsesie, iar farsa care se

declanşează profită iniţial de comicul situaţiei. Provocarea
imaginaţiei este atât de puternică, încât realitatea însăşi e provocată
şi ia imediat locul obsesiei, redimensionând farsa în tragic. Acest
tip de final, în care existenţa copiază, prin coincidenţă, halucinaţia,
mai adaugă o notă psihologiei personajelor: fatalismul şi complexul
superstiţiei.

Căpitanul Naicu din nuvela Vedenia este recunoscut de
camarazii săi drept un mare amator de farse. O simplă suspiciune
care i se insinuează în legătură cu viaţa lui matrimonială, transformă
această predispoziţie în realitate a propriei conştiinţe. Naicu pune
să i se telegrafieze soţiei moartea sa în campania de război, cu scopul
de a-i verifica sentimentele. Obsesia care se instalează în urma
acestei farse este atât de puternică, încât, prin coincidenţă, devine
realitate. Femeia leşină la aducerea veştii, iar ordonanţa care îi
înmânase mesajul profită de graţiile ei, sub privirea de “vedenie” a
soţului ce iscodea scena prin fereastră. Cu alte cuvinte, farsa, pariul
căpitanului îi joacă tot lui un renghi. Desigur, realitatea, fără impulsul
şi concursul lui nu ar fi confirmat obsesia. De această dată farsa,
iniţial cu aspect tragic, devine uşor comică.

Acest gen de debordare a imaginaţiei demonstrează că, în datele
farsei, aceasta nu e doar provocatoare, ci şi recuperatoare. Nuanţa
este tot de natură psihologică şi explică marea, totala capacitate de
invenţie a autorului. E clar că nimic din nuvelele, dar şi romanele
lui Gib I. Mihăescu, nu aparţine realităţii, nici celei exterioare, nici
celei interioare. Prozatorul recuperează în imaginaţie absenţa vieţii
(în primul rând a sa) ca interes epic.

Iniţial, această calitate este atribuită vârstei, care din imaginaţie
îşi face un drept, uneori foarte aproape de realitate: copilăria. În
acest sens, în una dintre schiţele publicate în revista “Gândirea”,
intitulată Ierni jilave, îi este rezervată unui copil, respectiv autorului
însuşi, puterea de a chema realitatea în întâmpinarea visului. Schiţa
relatează un caz de memorie, conservat din dorinţa uriaşă a copilului
de a avea zăoadă în timpul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou.
Dorinţa (obsesia) se transformă în vis, apoi în voinţă a visului şi
astfel se ajunge, în urmă, ca personajul să nu mai creadă nici în

realitatea deziluziei.
Mult mai grav este atunci când

imaginaţia declanşează cu adevărat
realitatea tragică, precum în
povestirea Semnele lui Dănuţ.
Obsesia morţii fiicei lui, care se afla
într-un tren, în drum spre casă, este
de-a dreptul palpabilă. Dănuţ, şef de
gară, este terorizat de o scenă care
se petrece numai în capul lui,
“vedenia” morţii unei fetiţe, a sa,
într-un tren. Sub impresia acestei
închipuiri teribile, Dănuţ face o
manevră greşită care ar fi putut
conduce la o catastrofă feroviară, în
care ar fi fost implicat chiar trenul în care se afla fiica lui.

Cel mai clar se explică efortul recuperativ al prozatorului în
scenele erotice din o serie de nuvele. Pariul, în aceste cazuri, se
manifestă prin dorinţa câte unui personaj de a-şi verifica o obsesivă
şi chinuitoare gelozie. Fireşte, pariurile respective devin farse pentru
iniţiatorii lor şi degenerează în final în crime pasionale. Aşa se
întâmplă în Tabloul, în Vedenia şi mai cu seamă în ampla nuvelă
La Grandiflora. În această din urmă nuvelă se mai desăvârşeşte
un detaliu al mecanismului farsei: deconspirarea obsesiei. Gelozia
lui Manaru, care se manifestă printr-un pariu pus pe seama virtuţii
tuturor femeilor din urbea personajului, este la un moment dat
dereglată: una dintre femei dejoacă planurile personajului şi-i
devalorizează astfel triumful de până atunci: în urma unui cvasiviol,
femeia agresată se sinucide. În consecinţă, farsa este finalmente
demascată, pentru că autorul nu permite nimănui, nici chiar
personajelor sale, în afară de cele predestinate, să profite de pariurile
lor şi nici să se amuze de renghiurile ce şi le înscenează. În acest caz,
precum în cel al lui Manaru, tot ce a fost până la un moment dat
comic, frivol şi uneori chiar vulgar, devine cu adevărat tragic, dincolo
de invenţie.

O asemenea rezolvare, ca În La Grandiflora, dar şi în alte proze,
înseamnă atât pentru autor, cât şi pentru personaj încheierea unui
caz de conştiinţă. Falsă, inventată a fost doar provocarea lui, pariul,
deci şi obsesia. Renghiul pe care-l joacă realitatea ce se suprapune
obsesiei ar putea aspira la un statut de autenticitate. Şi astfel, omiţând
cu bună ştiinţă convenţiile la care l.-a obligat banalitatea existenţei
de fapt, conchidem că Gib I. Mihăescu ar putea câştiga un pariu cu
sine, privind capacitatea inventivă de a se substitui analizei
psihologice tradiţionale. În aceasta anume ar consta originalitatea
stranie a scrierilor sale. Exersată programatic parcă în nuvele,
această experienţă este continuată şi dezvoltată, diversificată în
romane.

În treacăt fie spus, Rusoaica nu ni s-a părut a fi fructul exclusiv
sau excesiv al unei obsesii. Este mai degrabă rezultatul unei cultivări
a sentimentului de iubire, în mod sigur sub zodia romanului rus.
Încă o insatisfacţie existenţială a personajului (care-l reprezintă
desigur pe autorul însuşi), anume neîndeplinirea visului, idealului
feminin decât tot într-un fel de vis trăit, la apariţia fulgurantă a Valiei
Gruşina, îl face pe autor să construiască un fel de statuie a
perfecţiunii feminine, de care, evident, ca şi Pygmalion, se
îndrăgosteşte. Alege un model din depărtarea imediată, din spaţiul
rus, pentru că graniţa dintre cele două spaţii devenise aproape
insurmontabil din punct de vedere politic, dar în acelaşi timp,
prototipul construit de Ragaiac poate fi văzut, imaginat doar la o
aruncare de privire peste Nistru. Evident, ca şi mai târziu în Donna
Alba, aşa-zisul obsedat îşi împarte idealul între femei la îndemână,
Marusea (totuşi un fel de “rusoaică”), Niculina şi altele. Valea, care
se apropie cel mai mult de idealul conceput aprioric reprezintă
imaginea frivolă a unui exotism apropiat, singurul pe care-l poate
confecţiona cu credibilitate. Autorul nu merge cu aşteptarea mai
departe, să zicem în China sau Australia, ci se autoflagelează cu o
speranţă aflată la o aruncătură de băţ. Şi de această dată, ca în unele
nuvele, prozatorul nu se complace în exclusivitate în aventura
obsesiei, ci tinde să transforme iarăşi visul în realitate; şi iarăşi
scenariul reuşeşete, se îndeplineşte, chiar dacă incredibil de scurt,
de inconsistent.

Obsesia “rusoaicei” este de fapt însuşi romanul, despre care
Florea Ghiţă spune că “a fost cartea care l-a obsedat pe Gib chiar şi
după apariţia în librării.” Din această pricină reia tema într-o nuvelă,
Visul, publicată, tot ce se poate, încă antum, în volumul Nuvele
inedite, în 1935, anul dispariţiei autorului (19 octombrie). Cu acest
roman de fapt , Gib. I. Mihăescu primeşte un prim certificat de
valoare, prin vorbele lui Şerban Cioculescu, vorbe rostite, e drept,
în cadrul unui necrolog: “Rusoaica este o carte europeană, o
contribuţie care depăşeşte hotarele literaturii noastre.”

Alte romane, alte scrieri ale lui Gib. I. Mihăescu, Braţul
Andromedei, Femeia de ciocolată, Zilele şi nopţile unui student
întârziat, teatrul (dintre care se detaşează Pavilonul cu umbre)
nu că ar fi “rău scrise”, ci intră mai puţin în contextul continental pe
care l-a sesizat perfect, deşi în treacăt, Şerban Cioculescu. Pe o
traiectorie egală, progresivă şi, repetăm, programată, Donna Alba
este o încununare, un roman universal.

Cariera de jurist, avocat a lui Gib I. Mihăescu este cu totul
nesemnificativă, de necomparat cu aceea a lui Ionel

STRĂLUCIREA UNUI PROCES IMAGINAR
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Teodoreanu, de pildă. Dar în ceea ce priveşte procesul imaginar, ba,
chiar şi ancheta judiciară pe care le conduce în Donna Alba, autorul
se dovedeşte a fi un strălucit anchetator, judecător, executor. Tot
procesul pe care-l conduce în jurul vieţii Albei este impecabil şi se
desfăşoară după toate regulile artei avocaţiale.

Ceea ce îndeobşte a fost numit obsesie, adică portretul ideal al
unei femei abia zărite pe stradă, pe vremea în care Mihai Aspru era
doar un biet „student întârziat” (licean chiar) vom considera că a
fost un obiectiv cu presentiment. Este important de stabilit cadrul
afectiv al acestui moment care a declanşat în sufletul adolescentului
un adevărat proces imaginar, în care de câteva ori subiectul va fi
chiar suspectat de “crimă”: „Şi deodată s-a lăsat acea tăcere (de fapt
tăcere s-a lăsat mai sigur în subconştienţa adolescentului, pentru
că pentru ceilalţi colegi gălăgioşi e posibil ca mişcarea ce urmează
să nu fi reprezentat mai nimic, n.n.), comunicându-se din grup în
grup ca o fulgerătoare contagiune: trecea ea, Alba. Cu pas de sus, cu
o privire care nu se oprea nicăieri, ea parcurgea talazurile de tineret,
care se dau în lături ca valurile Mărei Roşii dinaintea pasului lui
Moise (construcţia de tip cultivat, livresc chiar, deja începe, n.n.).
(…) Eu o văzusem încă mult mai de departe, dar când a ajuns în
dreptul meu, pentru întâia oară mi s-a întâmplat în viaţă, mâna a
început să-mi tremure ca apucată de-un frig nervos şi deodată marile
dicţionare, de peste 2000 de pagini al lui Bailly, format în 8, şi cel de
peste 1500 al lui Quicherat, au început să-mi joace sub braţ: până să
întind mâna cealaltă să le opresc, când ea era la un pas de mine,
Bailly a apucat spre caldarâm, de care s-a oprit cu o detunătură
spăimântătoare şi pe urmă a pornit şi Quicherat cu restul de cărţi.
Ea m-a privit înminunată de această întâmplare, şi gravitatea ei s-a
scuturat de mai multe nori în acele zbucniri de râs pe care totuşi se
silea să le oprească.” În loc să profite de această reacţie a superbei
femei, care se va dovedi abia la urmă, conform propriei mărturisiri,
că a fost de simpatie, de flatare şi nu de dispreţ, liceanul s-a ruşinat
şi a început să ridice un fel de statuie a dorinţei (hai să-i zicem
obsesie), care, în loc să se apropie de el, se va depărta, dar nu din
cauza femeii, ci din a lui. În acelaşi timp şi-a formulat pe loc o
intenţie, la rândul ei criminală, care-l inculpă în chiar procesul pe
care-l declanşează, aceea a unui adulter cu premeditare. De aici, din
această deformată înţelegere a unui moment care s-ar fi putut

rezolva într-un timp mult mai scurt, după cum însuşi personajul
adoraţiei spontane ar fi dorit (se va confesa ea spre finalul cărţii),
decurge întregul proces imaginar, splendid în explicaţia lui
interioară şi de-a dreptul penibil într-o viziune exactă din exterior.

În ciuda nefirescului sentiment ridicat pe loc la rang de
divinaţie, personajul central, care se confesează la persoana întâi,
nu face decât să demonstreze (involuntar?) că Alba este în fapt o
criminală, afectivitatea şi sensibilitate ducând de fiecare dată la câte
un dezastru: îşi înşeală soţul, pe prinţul Georges Radu Şerban, cu
un alt prinţ, Tudor Buzescu (dintr-o neînţeleasă plictiseală
bovarică), ceea ce duce la moartea celui de-al doilea într-un duel
provocat chiar de ea; ascunde adevărul relaţiei ei cu cel care a plătit
cu viaţa şi se lasă şantajată de cei care au intrat în mod fraudulos în
posesia scrisorilor compromiţătoare dintre cei doi amanţi, adică
de către fratele celui ucis, Preda Butzescu, care a furat documentele
de la acesta, dar şi de Mihai Aspru, cel care la rându-i fură pachetul
respectiv de la prinţul decăzut Preda. Alternând aceste delicte cu
momente de generozitate şi cavalerism, cei doi furi fiind pe rând
dispuşi să restituie scrisorile fără nici un beneficiu, nici material,
nici sentimental, se creează o linie de erori, care duc în final la cea
de-a doua crimă afectivă a Donnei Alba, ea fiind convinsă mai ales
de confesorul principal să mărturisească, inutil de târziu, păcatul
comis cu mai bine de un deceniu în urmă, ceea ce duce la
sinuciderea prinţului consort. Erorile de procedură sunt cele care
modifică tot cursul acţiunii, pentru că persuasiunea lui Aspru era
de fapt ipocrită, făcând parte dintr-o regie bine cndusă, dar cu efecte
inverse, faţă de cele aşteptate. În sfârşit, tot procesul îndelung
amânat prin termene strategice se dovedeşte în final că a fusese
inutil, deoarece subiectul divinaţiei şi dorinţei trupeşti ale lui Aspru
ar fi putut să fie cucerit chiar de la început, fără această curbă uriaşă,
nu pe marele ocol, ci pe “asimptotă”, cum califică însuşi eroul
central, doar pronunţând mai limpede şi direct dorinţa. Încă o dată
sublima Donna Alba a fost ticăloasă, pentru că s-a prefăcut ani la
rând a-l dispreţui pe prea atentul şi prea galanrtul seducător.
Subconştient, personajul realiza din când în când ridicolul situaţiei
sale, comparându-se frecvent cu un Don Quijote, Don Quijote de
pe… Cerna.

Astfel romanul nu mai poate fi o simplă obsesie (de care?
sexuală?, socială?), ci este un caz de conştiinţă, de conştiinţe dispus

pe un calcul relativ (regizoral, strategic, afectiv) ce pendulează între
precizie şi eroare. Tot procesul este, drept urmare, distructiv, deviant,
care prin strălucirea desfăşurării lui teoretice face plauzibil un
neadevăr şi absolvă, achită un fals, un şir de crime chiar. Este tocmai
ceea ce în cariera lui juridică paralelă personajul chiar urmărea, o
“lovitură grandioasă”. Cele două linii, socială şi sentimentală, se
confundă în permanenţă, fără a se motiva însă una prin cealaltă.
Rezultatul este un alt şir, de contraziceri: între vis şi realitate, între
aparenţă şi realitate, între cauză şi efect etc. În consecinţă Donna
Alba nu este o carte condusă implacabil de o obsesie (încă o dată,
nu o excludem), ci e o construcţie, poate că una dintre cele mai solide
din istoria romanului romanesc. Aceasta nu este o presupunere, ci
o convingere formată cu ajutorul autorului (personajului) însuşi,
care se explică, se teoretizează fără dubii. Iată, la finalul în care Aspru
primeşte  daruruile trupeşti ale Albei şi în urma mărturisirilor ei
privind tot acest interval de timp al unei bătălii fără rost, se
precizează: „Dar cu aceasta, procesul final a fost câştigat; îl
câştigasem, o învinsesem în această lungă şi inutilă luptă.
Recunoscuse că trebuie să se constituie prizonieră… şi venise
înfrântă şi umilită la uşa mea… Numai că sufletul ei, pe care-l
dobândisem aşa de uşor, cu două cărţi căzute şi cu inspiraţia de a
veni să mă angajkez la biroul soţului ei, era acum departe, grozav de
departe, şi nimic n-ar mai fi fost de făcut pentru a-l aduce înapoi.
Afară, evident, de ce am făcut, în schimb, în depărtări considerabile,
când, iată, la începutul acestui lung şi nesfârşit ocol eram atât de
aproape de ea întreagă!”

Aşadar: proces (foarte inteligent condus), inutilitate, luptă,
ocolire absurdă, plănuiri, frivolitate mascată şi tot ceea ce decurge
dintr-o acţiune atrăgătoare, frumos scrisă (stilul ar fi un subiect
bun de discutat) etc. Cu precizarea că absolut totul este rodul
imaginaţiei, cu excepţia unor banale experienţe de viaţă ale
autorului (despre care s-a spus adesea că a fost “un scriitor fără
biografie”) (Florea Ghiţă). Atâta vreme cât majoritatea marilor
romane din literatura română sunt rodul  sau urmarea interpretată
a unor întâmplări reale, această ficţiune continuă, extrem de bogată
reprezintă un unicat şi o performanţă, care îl confirmă pe un autor
cu imense disponibilităţi de creaţie.

Prof. univ. dr. VALENTIN TAŞCU

O poveste începută în felul acesta, ar fi trebuit să
se termine cu „şi au trăit fericiţi până la adânci
bătrâneţi”, dar viaţa nu este o poveste cu zâne. N-am
trăit împreună până la adânci bătrâneţi. Îl îngrozea
degradarea fizică şi morală pe care le aduce vârsta.
„Dac-aş şti că voi ajunge să-mi curgă saliva din gură,
m-aş duce la tren. „Acum”, îmi spunea cu un an
înainte de a se sfârşi. Pe mine mă dureau asemenea
gânduri. L-aş fi vrut într-un scaun cu rotile, chiar dacă
acesta înseamnă un mod egoist de a iubi. Destinul
hotărâse, însă, să-i împlinească această dorinţă şi
sfârşitul iubirii noastre avea să atingă frumuseţea,
puritatea şi intensitatea cumplită, de la începutul ei.
Singuri, viteji şi îndureraţi, ne vom privi ore întregi
în ochi, încercând să nu ne mărturisim deznădejdea,

pentru a ne proteja reciproc. Refuzam să accept gândul că s-ar putea să-l pierd. Ani întregi
după aceea, n-am putut să zic că a murit.  Spuneam: „nu mai e”, sau „de când Florin a plecat”
... Asta s-a întâmplat în toamna anului 1986, la sfârşitul ultimei noastre vacanţe. Voi reveni
mai târziu la ceea ce a însemnat viaţa noastră vreme de douăzeci şi cinci de ani, dar acum nu
pot scrie decât despre toamna aceea. Începusem, cu câtăva vreme înainte, să ţin un jurnal.
Era un mod de a mă uşura puţin de presiunile vieţii. În vara aceea, însă, plecam îndureraţi  de
o întâmplare de familie şi o prietenă a mea m-a rugat să ţin un jurnal zilnic, de dragul ei.
Vroia să-mi ştie mintea ocupată şi am ascultat-o.

Aşa că:
11.08.1987  Italia. Vedem la televizor „Leul din Castilia”. Relaxaţi. Liniştiţi. Furăm eternităţii

o oră de incredibilă fericire în doi.
12.08.1987  Urcăm spre Austria prin pasul Brennero. Aici Tirolul italian şi apoi cel austriac

ne încântă. Valea străjuită de munţi acoperiţi de terase cu viţă de vie,  poieni de un verde crud,
piscuri  înzăpezite în zare. Din loc în loc, ţâşnesc din pereţii înalţi şuvoaie de apă cristalină.
Munţii Dolomiţi, scrie pe hartă. Căsuţe cochete cu pereţi albi, beige sau gris şi etajul acoperit
cu scânduri afumate. Sunt căsuţele de ciocolată, cum le numeam noi la Sinaia, cu balcoane
din lemn traforat acoperind toată faţada, încingând-o cu un brâu multicolor, de flori. Fiecare
casă, cu grămezi de geranium la ferestre, pe balcoane şi de-a lungul scărilor, pare o jardinieră
enormă. Sunt invidioasă pe o asemenea bogăţie de flori. Dormim la o pompă de benzină,
lângă München.

13.08.1987 Reuşim să parcăm cu dificultate lângă un părculeţ, în faţa unui palat în
restaurare, aproape de centrul oraşului. Vechiul oraş e înconjurat de un inel de centură, din
care se deschid străzi în afară.

Clădiri vechi cu însemne ale breslelor sau blazoane; porţi de cetate şi lume. Lume multă,
multicoloră şi agitată. Dezminţind ideea pe care o aveam despre sobrietatea nemţilor, văd
tineri îmbrăcaţi mult mai extravagant decât în Italia sau Franţa. Cizme cu franjuri, bluze
colorate, torsuri descoperite, băieţi cu plete lungi sau tunşi punk. În turn, un ceas cu păpuşi,
care dansează marcând orele. Florin îmi cumpără o banană şi, pentru masa de prânz,
cumpărăm două gogoşi umplute cu gem de piersici. Ce desfrâu! Continuă să fie drăguţ şi
bun, dar eu am izbucniri de irascibilitate. El însuşi, pentru că s-a lăsat de tutun şi de cafea,
începe să devină mai nervos. Ei, nu va fi, probabil nici de data aceasta, o a doua lună de miere,
pe care am dorit-o şi am proiectat-o de atâtea ori. Seara, dormim la marginea Strassburgului
şi ne certăm din cauza locului de dormit, ca de obicei în călătoriile noastre. Eu mă tem să
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dorm oriunde, el se enervează, etc, etc ... Bavaria nu mi se mai pare atât de frumoasă ca în
amintire. Pornim spre Paris şi pentru că nu vrem să plătim mergem pe drumul naţional. Cred
că greşim şi ocolim puţin. Ne certăm, fireşte, din nou, ne nedreptăţim reciproc, dramatizăm.
Nu poate fi pace pentru noi. Ocolul însă ne prinde bine. Câteva orăşele alsaciene seamănă cu
decorul unor poveşti. Case joase, cu acoperişuri roşii, ascuţite, cu cărămizi la colţuri şi flori.
Flori şi arbuşti decorativi, peste tot. Minuscule grădini în jurul caselor, în care nimic nu este
lăsat la întâmplare, în care un trunchi uscat e aşezat în picioare şi acoperit la noduri, cu ghivece
cu flori. o feerie! Oraşul are aerul că tocmai s-a măturat. Pe coline, ţarcuri mari în care pasc
vaci pătate cu negru (Holstein, zice Florin). Florin se simte vinovat de discuţia de adineauri şi
încearcă stângaci să mă împace, cu o butelie de Coca-Cola. Mă împăcam eu oricum. Îl iubesc
enorm şi simt nevoia să mai adaug la dragostea ce i-am purtat-o, de când îl cunosc, pe cea
refuzată de curând de fetiţă.

Nu ştiu ce se întâmplă cu nefericita mea copilă (pentru că visele mi-o arată fericită). O
visez de câteva zile, în fiecare noapte. Vise care mă dor şi mă umplu de nelinişte. Sunt oare
doar proiecţia traumei mele interioare sau, de departe, mi se transmite nefericirea ei? Oh!
Cum aş vrea să fie doar fantasme ale creierului meu! Dă, Doamne, să fie ea bine! Şi sănătoasă!
Călătoria mi-a făcut bine. Nu mai am spasmul acela în capul pieptului, cum zic ţăranii noştri,
dar ce păcat că nu pot avea o veste de la ea!

14.08.1987  După o zi de căldură suportată rău în maşină, suntem in camping, în pădurea
Vincennes. În 30’ plecăm să revedem Parisul.

15.08.1987 Vizităm insula Cité. Azi a fost procesiune cu statuia de argint a Maicii Domnului,
la Nôtre-Dame. Îmi pare rău că am pierdut ocazia să vedem slujba care s-a oficiat în faţa
Catedralei. Zic să vedem, pentru că din cauza amplificatoarelor, era un zgomot grozav. Orgă
amplificată! Dar am văzut statuia Madonei şi am auzit bătând toate clopotele de la Nôtre-
Dame. E o zi splendidă, cu soare. Piaţa din faţa Catedralei e plină de oameni, vaporaşe încărcate
cu lume multicoloră trec în sus şi în jos, pe Sena. Turnurile bisericii se înalţă semeţe, superbe
în frumuseţea lor încărcată de ornamente, himerele se întind deasupra străzii, ca şi când ar
apăra sfântul lăcaş. Sub lumina neobişnuit de clară, admirăm, ca niciodată, frumuseţea acestei
capodopere gotice. În jur, prăvălioare cu amintiri îţi vând lucruri care-ţi iau ochii şi cu care n-
ai ce să faci. Spre încântarea noastră, cei care-l admirăm pe V. Hugo, sunt şi două cafenele care
se numesc Esmeralda şi respectiv Quasimodo. Umblăm pe jos privind vechile palate şi scotocim
prin dughenele anticarilor de pe cheiul Senei. Noroc că majoritatea sunt închise din cauza
sărbătorii, altfel mi-ar fi fost greu să plec. Mă aleg totuşi cu două cărţi poliţiste (slăbuţe) de
Agatha Christie şi cu una mai serioasă, de Maurice Drouon. La ora 15 ne întoarcem la camping.
Mâncăm un ceai cu şuncă afumată, sărată foc şi crudă, deci foarte spornică şi dormim puţin.
Fac apoi curăţenie în rulotă, spăl rufele pe care le-am murdărit până acum, îmi spăl şi părul şi
mă simt mai bine. Cinăm cu lapte condensat şi tăiţei şi ne culcăm. Din păcate  fac  mereu
coşmaruri  legate de fetiţă. Doamne! De n-ar însemna nimic!

16.08.1987  Azi e Duminică şi proiectăm să vedem Louvrul, unde  intrarea este gratuită.
Acolo însă ne aşteaptă o coadă de asemenea dimensiuni, că renunţăm pe loc. Ne plimbăm şi
mă bucur să descopăr frumuseţea acestui vechi oraş, pe care nu l-am cunoscut decât prin
monumentele lui. Am circulat întotdeauna, mai ales cu metroul. Mergem spre Dome des
Invalides şi undeva spre dreapta (spre dreapta mea, bineînţeles), vedem un indicator - “Spre
Muzeul Rodin”. Intrăm. Un mic palat, vechi de câteva sute de ani, care şi-a schimbat mereu
destinaţia. Clădirea e veche, înconjurată de ziduri şi grădini englezeşti. Sunt expuse, în aer
liber, lucrările mai voluminoase ale lui Rodin. Florin îşi bate joc de paznicii care mă caută în
poşetă, mie mi-e teamă să nu dea de vreun bucluc cu aceste glume răutăcioase şi ne “ciocnim”

Elena BRĂDIŞTEANU

K A I R O S
(fragment)
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Anul trecut, în vara lui 2004, mai
precis, pentru că ani trecuţi

pot fi oricare dintre cei pe care îi ştiţi,
l-am chemat pe bătrânel să vină la

mare, să poată face măcar
câteva zile nişte împachetări

simbolice, nici vorbă de profilaxie,
cu nămolul de la Techerghiol.
o viaţă întreagă a umblat prin

festivale,
cu o geantă grea şi neagră pe umărul

drept,
şi a răcit existenţial la oase, de atâta

poezie a tinerelor, de atunci, poete.
zile întregi are dureri, rămâne îndoit

de spate, cu mâinile în jos,
niciodată în cruce,
şi toate acestea îl enervează teribil

pentru că îi fac pe alţii să creadă că ar fi
bătrân.

cum poată el să accepte vreodată că realitatea altora este,
de fapt,

realitatea lui?
dar nici chiar Taşcu însuşi nu poate să-şi dea seama
cum s-a întâmplat cu bătrâneţea asta. de unde a venit,

aşa,
dintr-o dată, ascunzându-i-se-n gânduri şi în pantaloni...

l-am aşteptat la Eforie Nord, în gară, şi l-am văzut
coborând

cu geanta neagră, care, purtată de atâţia ani pe acelaşi
umăr,

i-a produs scolioză.
eu cam ştiu ce ar putea să ducă în ea: nişte cărţi, numere

de telefon,
o sticlă de votcă, o alta cu apă îngheţată, acte ale unor

instituţii
de învăţământ superior din Târgu-Jiu, pe unde nu e

primit,
sau pe care le înfiinţează, fără să poată preda,
pentru că piticii de acolo nu ar mai putea să găsească

uşa,
dacă le acoperă cineva orizontul.

posibil să mai aducă de pe undeva în geanta lui neagră
nişte praf de timp şi nişte farduri ale morţii.

şi, cum vă spuneam, a făcut câteva zile împachetări cu
nămol,

împachetări reci, preventiv, ritualic...
l-am însoţit de fiecare dată, sacrificându-mi, asumat,
timpul corespondent tinereţii. şi, într-una dintre zilele de

terapie, eram, firesc, acolo.
îmi pusesem, la rândul meu, puţin nămol pe umeri, aşa,

de alint,
pentru că, totuşi, duc multe pe umeri şi sunt obosiţi.
pe de altă parte, trebuie să-i învăţ cu pământul,
cu acest soare dinăuntru, nu doar cu cel de afară...

stăteam amândoi unul lângă altul înaintea lacului.
fiecare, în faţa a ceea ce a făcut până atunci
şi în spatele a ceea ce i-a mai rămas să facă.
destul de ciudat pentru diferenţa de vârstă,
eram umăr lângă umăr...

stând aşa, să ne uscăm noroiul într-un apus de soare,
eu am zărit o fată, undeva, pe lângă noi,
pentru că lumina nu îmi bătea prea tare în ochi
şi nici conştinţa nu era activată, dacă tot mă pregăteam
s-o împachetez în nămol...
nu are nici un rost ca domnişoara să mai fie descrisă,
lucrurile se cunosc, avea îndeajuns din toate, expusă pe

sortimente.

după ce am zărit-o frumoasă, făcută-n ciuda experizei,
cum se spune sintetic în mediile fără pretenţii,

Problema fatalităţii la Valentin Taşcu
adică ochi albaştri, părul auriu, zâmbet

gingaş,
ce mai, o muză de fenotip romantic,
m-am uitat puţin împrejur şi am

aşteptat înţelept. într-adevăr,
venise cu mama, care o tot trimitea cu

vorbe şoptite în apa
binefăcătoare a lacului.

atunci mi-a venit un gând care nu avea
nici o legătură cu peisajul de pe lângă noi –
numai oameni-ruină,

pe care abia mai reuşea să cadă o
ezitantă şi prăfuită lumină.

în acele condiţii, i-am zis lui Taşcu să
intre după fată în apă şi s-o întrebe, aparent
detaşat, ce şi cum, câte zile de tratament mai
sunt nebifate, să pot să fiu sigur dacă mai

are vreun sens medicamentaţia.
adică, el să intre în apă încet, să se apropie de ea ca din

întâmplare,
să nu sesizeze cumva mama de pe mal pericolul stricării
ordinii mondiale...
eu aşa i-am spus lui Taşcu, pe un ton amical:
mergeţi dumneavoastră şi o agăţaţi pentru mine,
e mult mai firească discuţia dintre un copil şi un bătrân,
nu ar putea să creadă nimeni că aţi putea să-mi faceţi un

serviciu. nu sugeraţi, cel puţin pentru mamă, nici un fel de
pericol.

cui i-ar da prin cap că aţi vrea să vă experimentaţi teoria
cu ritmul în fata aceasta?

în cazul în care în lac voi intra numai eu, toate apele se
dau

într-o parte şi trec cu tot poporul de până la mine...
imediat aş da de bănuit, s-ar sesiza natura...
maică-sa ar porni de la o impresie negativă, scandaloasă,
şi mi-ar fi cu mult mai greu...
cine, pentru bine, mai are timp acum?
pe când, dacă vă duceţi dumneavoastră,
toată suflarea şi lumea rămâne liniştită, nimeni nu

bănuieşte nimic.
nici n-ar putea suspecta un bătrân de un succes atât de

rapid.
pe ce bază? ca un compliment? destul de complicat,
cam perspicace...
apoi, dacă reuşiţi prietenia, putem ieşi diseară pe la vreo

terasă.
şi dumneavoastră o s-o faceţi pe mămică o conversaţie

culturală despre romanul românesc, despre secţiunea de aur
din balada populară, orice ar ajuta-o să vă audă mai bine,

să nu fie nevoită să-i crească urechile după marile
înţelesuri

din artă.

toate astea s-ar putea întâmpla cât timp am să iau eu fata
să o plimb şi să îi explic la mare nişte lucruri,
diferit de cele pe care le ştiţi dumneavoastră.
s-ar bucura şi mămica... unde ar măi găsi ea pe litoralul

acesta
un tip atât de pregătit în ritmul vertical, în teoria lui?

fericitul Valentin, cu barba şi cu părul albe,
a zâmbit şi a plecat în unde. i-a plăcut ideea...
de la un timp, trebuie să te mulţumeşti şi cu ideile altora...
nu ştiu dacă a înţeles chiar tot din ce i-am spus eu, dar de

dus,
s-a dus.
îl vedeam cum se cufunda încet, sfinţitor, în nămolul de

sub apă,
înaintând domol, ridicându-şi, pe rând, câte un picior,
ca un brotac ajuns pe mirişte.

nu ştiam ce putuse să-i spună, dar am văzut cum fata,
care,

vă repet, era deosebit de frumoasă, a început să
zâmbească

şi se apropia de el foarte aproape,
chiar periculos deja pe unele direcţii,
dacă ar fi fost cu mult mai tânăr prilejul...

îi zâmbea larg, începea să se joace cu apă, la început cu
gesturi timide, destul de prudente, apoi râdea larg, părea
fericită.

eu nu ştiam ce putuse să-i spună încât să-i fi dat atâta
confort.

eram destul de mirat, chiar mândru de amicul meu.
nu aveam decât să aştept, pentru că nu putea îmbătrâni
atât de rapid, încât să nu am posibilitatea să-i înţeleg

lucrarea...
la un moment dat, semn al unui neprevăzut,
îl vedeam uitându-se înapoi, înspre mine,
cu o privire serioasă, cu ochii larg deschişi, chipul

împietrit, parcă ar fi vrut să îmi spună ceva, dar nu îl lăsa
contextul, distanţa.

între timp, mama fetei, urmărind şi ea fericirea şi
libertatea acelei fericiri, dădea semne de încordare, nu slăbea
din ochi peisajul

în care Valentin era ca un stâlp indian,
împrejurul căruia dansa ritualic fecioara.
cercul se strângea treptat, chiar dacă raza lui, pornind de

la Taşcu,
nu era ceva prea bine precizat... însă creştea şi veselia fetei,
iar el mă privea din ce în ce mai des, cerându-mi parcă

ajutorul.

eu numai zâmbeam, nedorind să mi se vadă mirarea.
îl priveam cum vroia să vină la mal, dar jocul ei
şi chiar nămolul de sub apă îi încetineau mişcarea,

grăbirea.
de pe mal, doar un surâs mulţumit, suficient,
felicitându-mă pentru idee şi pentru ce avea să se

întâmple.
în acea zi, un fel de altă zi a unui altfel de Valentin,
aveam doar grijă să nu mă vadă scorpia cea pusă de pază,

despre care mă gândisem cu mărinimie că ar putea
deveni,

într-un proiect reuşit, corespondentă prietenului meu.
până la urmă, Taşcu a ieşit, sobru, iritat, ţinută academică!
învelit în privirile mânioase ale mamei fetei şi foarte

nervos
mi s-a adresat:

“mă, futu-i mama mă-sii, asta e handicapată mintal!
tu cum de nu ai observat? nu mai puteam scăpa de ea!
tu nu ţi-ai dat seama?!”

ce râs aş fi avut atunci, dacă am fi fost acolo doar noi doi
şi dacă n-ar fi fost situaţia de o natură specială!
pe drum, a râs şi el... “cum naiba, mă?!”, repeta mereu.

îl vedeam cu coada ochiului mergând alături,
trecând gânditor prin căldură,
cu o şapcă albastră pe cap, luată din Germania, cu

ventilator
la cozoroc, şi cu un ecran cu celulă fotoelectrică, energie

solară...
însă, de fiecare dată când trecea printr-o umbră,
era nevoit să pornească motoraşul cu o mişcare bruscă,

din deget. eu nu ştiu până astăzi dacă acest fenomen era tot
unul simbolic...

dar toată lumea se uita amuzată, mai ales copiii,
cum Valentin Taşcu trecea detaşat prin Eforie Nord cu

ventilatorul la frunte, pe bază de energie solară.
acum, la fel, motoraşul e astăzi la frunte, mutat.

şi când îl mai tachinez cu neputinţele sale de a mai sări
gardul

când poarta nu-i deschisă, îmi răspunde
că nu-l atinge nimic din ce-i spun, că ar trebui să ştiu că

are copil de doi ani.
dar una-i una, alta-i alta. aproape oricui îi mai rămâne

un suflu
pentru un oftat.
chiar din ultimul oftat se poate naşte şi viaţă, şi moarte...

MARIUS MARIAN ŞOLEA

Problema fatalităţii la Valentin Taşcu
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„La fel caută Omul copacul şi iarba şi peştele, pasărea,
fiara,

culegând risipeşte crâmpeie din corpul lui nemuritor
şi alcătuind elementele a tot ce trăieşte.
El gândurile îşi stivuieşte
ca-n nişte hambare în memorie (...)
În suferinţă oftează, în suferinţă trudeşte în universul lui
suferind în păsări deasupra adâncurilor
sau urlând în lup deasupra celui ucis
şi mugind cu vitele şi cu vânturile
el, cu toate suferinţele lui, până când îşi reia
fericirea pierdută”. (William Blake)

În răpăitul din ce în ce mai grăbit al tobelor, Shiva –
Regele Dansatorilor se ridică pe nesimţite şi îşi înalţă flăcările
dansului. Unul după altul, gesturile îi prind viaţă, încep să se
împletească într-un torent al mişcărilor convulsive, violente,
căutându-se, luptând unul cu celălalt, găsindu-se pentru a
se despărţi din nou, roată a culorilor, vârtej al fluierelor şi
chimvalelor. Gesturile sale povestesc în cea mai veche limbă
a lumii, cea fără cuvinte, despre trecerea zeilor şi despre lunga
traversare a timpului, vorbesc despre liniştea pădurii şi
despre strigătele deznădăjduite ale suferinzilor, mişcările sale
lovesc în gongul unor clipe în care trăiesc şi viaţa şi moartea,
şi bucuria şi lipsa de speranţă. Dar în tot timpul în care îşi
continuă dansul magic deasupra trupului demonului Uitării,
câtă vreme îşi opreşte gesturile de luptă în acelea ale tandreţii,
chipul Dansatorului rămâne impasibil, indiferent, ca o mască
de bronz. Zeul se ridică deasupra actului său de creaţie,
rămâne simplu spectator al acestei reprezentaţii cu oameni,
cu ape şi anotimpuri, cu distrugeri şi durere, pe care o numim
viaţă. Privirea sa ocoleşte lucrurile, lipsindu-le de greutate,
fixată undeva peste contorsiunile existenţei.

Tot astfel, în faţa unei opere a lui F. Nietzsche înveţi a-ţi
ţine respiraţia, ca în faţa unui dans exotic şi fascinant, care
atrage toate trăirile şi retine toate ideile în ţesătura sa
multicoloră. Cu atât mai mult, întâlnirea şi războaiele între
lumile sale interioare ne vor prilejui spectacolul identităţii
unuia dintre cei mai severi gânditori ai secolului XX. Este
vorba de un om a cărui operă a căpătat tumultul existenţei
personale: la 10 ani, era copilul-minune, autor de poezii; la
25 de ani, profesor de filologie la Basel; la 35 de ani, cu o
carieră distrusă, îşi începe viaţa de scriitor rătăcitor pe care,
hăituit de boală şi de zbucium, o încheie într-un ospiciu. Prin
acestea, ne putem imagina creaţia sa ca pe unica plută de
salvare dintr-o viaţă mizeră, dintr-un destin obscur? Putem
apropia comportamentul său frustrat şi incoerent de cel al
unui Andrei Efimâci cehovian care, de această dată, luptă cu
boala şi cu vanitatea rănită pe câmpul de bătălie al hârtiei?
Ne-am putea întreba, deci (odată cu M. Eliade), dacă ar mai
fi existat un Nietzsche în cazul în care ar fi cunoscut succesul
şi nu ar mai fi îndurat furtunile sorţii? Cât de îndreptăţită va
fi atunci o judecată obiectivă asupra manuscriselor sale,
redactate cu furia unui condamnat? Totuşi, o operă nu poate
descrie decât personalitatea autorului său, în cazul de faţă
năvalnică, bogată în vârtejuri şi contradicţii, locul de întâlnire
al unor impulsuri opuse, susţinute cu aceeaşi vehemenţă.

Într-un consens general, Nietzsche este tratat ca un
gânditor fără sistem, deşi „sistematic” într-o anumită măsură.
Dezorganizarea sa ideatică se impune în special după
evenimentele biografice din Sicilia (1883), care îi declanşează
în plan personal o efervescenţă neobişnuită, dovedită prin
volumele: „Aşa grăit-a Zarathustra” şi „Dincolo de Bine şi de
Rău”. Ultimul dintre ele, publicat în 1886, ar coincide, după
etapizarea lui I. lanoşi, cu o ameliorare a sănătăţii autorului.
Chiar dacă Nietzsche însuşi, într-o scrisoare adresată
prietenului Jakob Burckhardt, relata că lucrarea urmăreşte
aproximativ aceleaşi probleme cu cele din „Aşa grăit-a...”,
aşezăm această operă sub arcada creaţiilor principale ale
filosofului german.

Ca de fiecare dată, pare că şi acum el îşi urmăreşte cu
lancea în mână, aceeaşi pradă, inamicii favoriţi: morala
burgheză, creştinismul, gândirea raţionalistă, mentalitatea
îngustă a veacului.

Lucrarea este structurată pe nouă secţiuni („Despre
prejudecăţile filosofiei”, „Spiritul liber”, „Fenomenul religios”,
„Aforisme şi interludii”, „Contribuţie la istoria naturală şi
morală”, „Noi, savanţii”, „Virtuţile noastre”, „Popoare şi
patrii”, „Ce este aristocraţia?”) şi este alcătuită din aforisme
de o anumită elasticitate. Astfel, el utilizează aforismul sub

Philosophia mirabilis Note de lectură:

FRIEDRICH NIETSCHE  –  „Dincolo de Bine şi de Rău”
forma sa clasică, la fel cum poate compune, pe baza unei idei,
un început de eseu privitor la o temă sau alta.

De la început, Nietzsche face o împărţire în tabere adverse.
De o parte a baricadei se află apărătorii unei morale strâmbe
şi învechite, învinovăţite că au adus Germania şi Europa într-
un stadiu de degenerare, iar în cealaltă stau „noii filosofi”,
„adepţii unor principii noi”, „doctorii” unei societăţi
intoxicate de valori corupte. Şi de această dată, vivisecţia
socială a lui Nietzsche este ajutată de un întreg instrumetar
de argumente psihologice. Autorul (care încorona psihologia
ca pe „regina ştiinţelor”), urmăreşte cu ochi critic litera şi

mesajul   textelor filosofice, în special sub acest unghi. Din
această perspectivă, orice speculaţie devine (aproape
freudian) „confesiune mascată”, aşa-zisa „obiectivitate” nu
e decât poleiala intenţiilor nemărturisite ale creatorului –
de fapt, creaţia nu mai reprezintă „ceva în sine”, ci doar
metoda confortabilă de a uita, de a te refugia din faţa
adevăratelor probleme sau de a-ţi amăgi orgoliul. Avem de-a
face, deci, cu o tehnică de lucru care încearcă să sape mai
adânc, pe sub temelia unui sistem sau altul, pentru a depista
resorturile intime care îl îndreptăţesc pe filosof să gândească
aşa cum gândeşte. Se ajunge, prin aceasta, la desconsiderarea
stratului cel mai important, teoretico-abstract, în schimbul
valorizării excesive ale aşa-numitor „scopuri ascunse”, într-
un cadru subiectiv şi unilateral. În al doilea rând, dacă autorul
nostru se întreabă – de exemplu – „de ce avem nevoie de un
anume adevăr?”, potrivit mecanicismului psihologiei, se
expune singur întrebărilor de genul: “de ce nu are el nevoie
de respectivul adevăr?”. Deşi se aseamănă unui copil care
sparge nucile cu barosul – de moment ce foloseşte armele
psihologiei pe terenul nepermis al conceptualizărilor – prin
metoda utilizată el se recomandă ca predecesor al strategiilor
psihanalitice de critică artistică.

Aceeaşi luptă o poartă Nietzsche şi cu religia şi morala.
El se întreabă de ce a fost creată o morală a milei, cui i-a
folosit şi în ce scop, ce avantaje decurg de la o religie a
egalizării şi dacă este ea cea mai potrivită umanităţii. Din
acest punct, criticile sale se îndreaptă asupra fizicalismului,
naturalismului la modă (disculpându-se, prin aceasta de
presupusul său „darwinism”) şi împotriva psihologiei
asociaţioniste franceze, care îl nemulţumeşte.

În aventura sa intelectuală, Nietzsche pleacă de la
constatarea diferenţelor de ordin biologic între indivizi.
Datorită faptului că încă din natură nu suntem egali, nu e
oare aberantă o morală, o religie, un sistem politic „pentru
toţi”? Mai pot exista valori ale tuturor? Nu se ajunge prin
aceasta la „vicii de omisiune”? Nu, răspunde autorul, nu şi în
cazul în care valorile colective, generale sunt abolite, pentru
a face loc afirmării plenare a individului şi a legilor lui
personale. În efortul de a-şi justifica morala individualist-
voluntaristă şi relativismul aproape post-modern, filosoful
demonstrează că în istorie au existat permanent morale
aristocratice, de stăpâni, şi morale de sclavi. Primele se
dovedesc prin glorificarea sinelui, duritate, încredere în
forţele proprii, egoism, respectul tradiţiei, impunerea legilor
personale etc., pe când morala sclavilor, secretată de
caracterele slabe, se caracterizează prin pesimism şi atribute
menite să uşureze traiul în umbra seniorilor. Mai mult, dacă
există diferenţe naturale între oameni, duritatea, exploatarea,
egoismul nu mai pot fi  considerate abateri de la valori.

Dominarea celui slab, violenţa fac parte din viaţă şi nu pot fi
anulate, aşa cum nu pot fi excluşi din societate anumiţi
indivizi cu anumite caractere. O dovadă în acest sens o
constituie educaţia, spune Nictzsche. Cu toate că aceasta oferă
şansa evoluţiei intelectuale, există un prag peste care ea nu
poate păşi, şi anume tiparul ereditar.

Reproşurile adresate „moralei de turmă” sunt fără de
număr. „Mama moralei este teama”, consideră el. Sistemul
etic în vigoare nu face decât să dea posibilitatea celor
mărginiţi să se compare cu cei mai puţin mărginiţi,
ajungându-se astfel la egalizarea dintre oamenii mărunţi şi
spiritele înalte, în virtutea participării tuturor la aceeaşi
specie umană. Morala constrânge prin legi ce deformează
spiritele puternice, convertindu-le la comportamente străine
lor (milă, compasiune, iubirea aproapelui) şi refuzându-le
şansa de a se afirma.

Erori similare sunt identificate şi în religie („epilepsie
deghizată”). Nietzsche îşi explică fenomenul religios prin
atracţia generată de spiritul ei practic (prin care „omul rău”
devine peste noapte „bun”, „miracolul succesiunii” în varianta
schopenhaueriană) şi prin nevoia de speranţă a omului. Din
plan sociologic, autorul vorbeşte despre larga disponibilitate
a religiei, care mulţumeşte şi clasele de jos, oprimate (cărora
le oferă „ocrotire”) şi pe cele de mijloc (care aspiră la putere),
dar le este utilă şi celor de la conducere, (ca instrument de
menţinere a controlului). Cele mai virulente atacuri
împotriva religiei sunt susţinute pe motivul că, adresându-
se tuturor, „menţine în viaţă cadavre”, promovează „tipul
mediocru”, „avortonul sublim”, „animalul de turmă”, „fiinţa
docilă şi bolnăvicioasă”. Creştinismul este unui dintre
vinovaţii principali ai perpetuării unui individ, lipsit de
vigoare lăuntrică, produs al unei morale pacifiste şi materne.

Dacă admitem o morală eronată, continuă Nietzsche, va
trebui să acceptăm falimentul tuturor valorilor, ca un prim
pas către construcţia unui nou tip uman. În termenii utilităţii
psihologice a Adevărului, „falsitatea unei judecăţi nu este o
obiecţie ce i se poate aduce”, viaţa însăşi are partea ei de
neadevăr şi obscuritate. „Feriţi-vă de suferinţă pentru dreptul
adevăr” (îndeamnă Nietzsche), „de martiriul ce abrutizează
şi descoperă actorul din tine”, căci „adevărul nu are nevoie
de cavaleri ai Tristei Figuri”.

„Nu există certitudini nemijlocite”, orice judecată lasă în
urmă o suită de noi întrebări - de exemplu „ego cogito” nu
poate fi înţeles altfel decât prin  verificarea anterioară a
sensului conceptului de „eu”, al actului de gândire etc. „Un
lucru poate fi adevărat”, ni se mai spune, „chiar dacă pare
rău ori primejdios”, ba chiar „cei mai răi au mai multe şanse
de a-l intui decât ceilalţi” (bancherul norocos cunoaşte mai
degrabă adevărul necesar lui decât filosoful). A recunoaşte
faptul că Neadevărul este o condiţie a vieţii înseşi, înseamnă
a te opune, fatalmente, sentimentului obişnuit al valorilor,
iar o filosofie care-ţi îngăduie această cutezanţă se plasează
„dincolo de Bine şi de Rău”, conchide, mulţumit, autorul.

Adevărul nu trebuie căutat în dogmatismul moralei
socializante, care legiferează abuziv egalitatea, ci în tenebrele
psihicului, în „neintenţionatul ascuns sub intenţie, ca o
epidermă care tăinuieşte”. Totuşi, continuăm noi, coborând
în individ, uităm de necesitatea raportării sociale. Ce tip de
societate mai este posibilă în acest caz?

„Nu există cauzalitate”, crede autorul, „nu există lucru-
în-sine, nici liber arbitru” – toate nu sunt doar „ficţiuni
abstracte”, ori proiecţii mecaniciste utilizabile în procesul
comunicării. În realitate, aceste concepte, care angrenează
teorii şi sisteme „nu fac decât să justifice autorul în faţa lui
însuşi.” Şi, totuşi, ne putem întreba, cum putem admite în
aceste condiţii cauzalitatea voinţei (ierarhia voinţelor
individuale care, după Nietzsche, acţionează dirijate de o
Voinţă de Putere conducătoare)? Cum se ajunge la o asemenea
certitudine, când certitudinile sunt amendate, apoi refuzate?
Iar dacă este vorba despre un principiu abstract, ce valoare
mai poate avea ca şi „convenţie de limbaj”?

Nietzsche se îndreaptă acum împotriva moraliştilor.
Aceşti „autori deghizaţi în opera lor”, care „se răzbună prin
operă” şi „înfulecă glorie din palmele linguşitorilor”, au
căutat mereu o „obiectivitate” prudentă, la adăpost de o
angajare curajoasă şi fermă în orice problemă importantă.
Critica sa, după ce îl atinge pe Platon, „plebeul” care a întinat
valorile socratice (despre care are impresia că a înţeles
nonsensul căutării teoretice a Adevărului), îl urmăreşte pe
Immanuel Kant („Marele Chinez de la Königsberg”).
Toţi discipolii kantieni căzuseră în stare de extaz la ideea

Alex. COLŢAN, Madrid
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Creaţia ştiinţifică, act de cultură la Lucian Blaga
Prin studiul „Ştiinţă şi creaţie” (apărut în 1942, ca ultimă, apoi ca primă parte a „Trilogiei valorilor”),

Lucian Blaga încearcă să anexeze teritoriilor deja cucerite din filosofia culturii, artei şi religiei, tărâmul
cunoaşterii ştiinţifice. Crezul autorului este că gândirea ştiinţifică, în iniţiativele, ezitările, revenirile şi
avansurile la care a fost obligată în decursul timpului, şi-a constituit valori ce pot fi declarate ca
aparţinând unor coordonate stilistice, regional şi istoric condiţionate. De fapt, întregul demers urmează
a-l conduce pe cititor către înţelegerea mecanismelor nevăzute, de ordin stilistic-inconştient, ce
condiţionează producţii culturale diverse, printre care şi pe cele ştiinţifice. Reţeaua coordonatelor
stilistice pe care Blaga aşează viata ştiinţifică a neamurilor, din arhaic până în contemporaneitate, este
alcătuită, deci, din categorii de stil înzestrate cu putere modelatoare.

Prima parte a lucrării cuprinde o scurtă istorie a ştiinţei - perspectivă care îi îngăduie autorului
român o viziune amănunţită asupra fenomenului ştiinţific în evoluţia lui.

Tendinţele stilistice încep să se manifeste odată cu antichitatea greacă (epoca homerică, mitologia
olimpică), consideră Blaga. Tiparul gândirii ştiinţifice greceşti îl constituie sfera-simbol al „locuirii
statice a orizontului limitat”, „năzuinţa spre formele ideale, tipice” ( astronomia lui Thales, Pitagora;
pentru Parmenide existenţa însăşi are formă sferică). Matematismul calitativ ar fi a doua caracteristică
a mentalităţii specifice greceşti. Aici numărul matematic este legat de ideea spaţiului şi configurării,
spaţiul   însuşi   este   interpretat   din perspectiva volumelor, astfel încât, începând cu Pitagora, el este
imaginat ca fiind alcătuit din puncte. Universul este „un volum plin de substanţă”, în care „nu există
goluri”. Gândirea greacă evită, pe cât posibil, „golurile”, „dezmărginitul”, în favoarea „plinurilor” şi
„volumelor” (la Parmenide  „golul este non-existenţa). Spiritul grec pare a opune rezistenţă ideii Devenirii
continue, dinamice, (care porneşte de la Heraclit), pentru a rămâne fidelă imaginii Universului static,
armonios în perfecţiunea lui. Teoriile filosofice care sintetizează în cea mai mare măsură caracteristicile
mentalităţii greceşti sunt cele ale lui Platon şi Aristotel (gândirii configurativ-matematice a lui Platon i
se opune paradigma biologistă aristotelică).

Sub titlul „Marea anticipaţie europeană”, Blaga face pasul din antichitate până în epoca Renaşterii,
unde se opreşte înaintea unui savant cu merite incotestabile, Leonardo da Vinci. Învăţatul italian
considera că ştiinţa nu poate fi înţeleasă decât ca o aplicare a matematicii asupra informaţiilor primite
prin organele de simţ. Leonardo întrezăreşte corespondenţa dintre necesitatea naturală şi consecinţele
matematice (în acest sens, mecanica îi stârnea o admiraţie deosebită, ca „paradis al ştiinţelor
matematice”). Blaga explică evoluţia spectaculoasă, dar meteorică, a lui Leonadro prin filonul subteran,
definit printr-un stil specific, care a alimentat întreaga tradiţie ştiinţifică europeană (Descartes, Leibniz,
Newton ş.a.). Întemeierea ştiinţelor exacte coincide, pentru autor, cu apariţia primei concepţii sistematice
asupra mişcării (principiul galilean al inerţiei). „Noua mecanică” sfidează teoria aristotelică în vigoare
şi formulează legi de care vor beneficia Descartes şi Newton. Ideea inerţiei trimite dincolo de experinţa
imediată a simţurilor şi, prin acesta, formează nucleul central al culturii ştiinţifice moderne.

Odată ajuns în secolul barocului (sec. XVIII), ilustrativ prin concepţiile biologice ale „preformaţiunii”
şi „încapsulării”, Blaga subliniază din nou că o teorie prin care se doreşte revelarea unui mister (fiind
vorba de o necunoscută ştiinţifică sau nu), poartă pecetea stilistică a creatorului ei, în care recunoaştem
marca unei anumite epoci culturale. Spre pildă, categoria „învoltului” (pe care o intuim în umbra
monadologiei leibniziene), este pe potriva acestui secol al exacerbării şi al abuzului.

După „liniştea” temporară a sfârşitului de veac XVIII (David, stilul empire), a sosit momentul
insurecţiei romantice, care debutează printr-o „dezvoltare abruptă, plină de patos” (Hegel, Delacroix).
Romantismul european înseamnă, întâi de toate, năzuinţă şi ardoare creatoare, emancipare a
imaginarului (geometria neeuclidiană, Meyer, Dalton).

Către 1850, într-un moment de relativ echilibru, în ştiinţa se face resimţită influenţa
impresionismului francez, dator nonconfomismului artistic (Monet, Renoir). Astfel, pentru E. Mach,
lumea fizică nu mai este compusă din atomi (materia dispare), ci din complexe (in)stabile de senzaţii,
iar psihologia bergsoniană propune „teoria nuanţelor sufleteşti”.

După 1900, metamorfoza spiritului european este dictată de impactul relativităţii fizice. Prin
Einstein, M. Planck, asistăm la exprimarea fără precedent a savantului, care parcă „impune naturii
propriile sale legi” (sau o face în modul cel mai voluntar). Natura devine creaţie matematică de o

frumuseţe abstractă. Exigenţa creatorului primează demiurgic nu numai în ştiinţe, ci şi în arte (cubismul,
expresionismul).

Atingând limita contemporaneităţii, Blaga simte nevoia de a se întoarce în sectorul filosofiei stilului,
pentru a-şi extrage concluziile, precum într-o demonstraţie matematică, din dovezile de până acum.
Categoriile stilistice intervin numai parţial în elaborările teoretice, deşi, uneori, ele ghidează atenţia şi
condiţionează, inconştient, descrierea ştiinţifică. Ştiinţa este „călăuzită, dar nu determinată de categoriile
de stil”. Observarea fenomenelor este condiţionată de factori stilistici anteriori. Vorbind despre „ajustarea
stilistică” în ştiinţă, Blaga se referă la procesul prin care unei idei sau alteia, lăsată moştenire de altă
generaţie, i se dă, la un moment dat, o îmbrăcătură nouă şi, prin aceasta, se impune, devine accesibilă şi
se dezvoltă (ex., evoluţionismul lui Darwin). O idee constructivă este, aşadar, produsul unui stil specific,
dar ea poate fi „ajustată”, apoi încorporată unui alt stil (care n-ar putea-o genera singur).

Unii dintre factorii stilistici se află în „paracorespondenţă” cu anumite categorii ale inconştientului,
care organizează datele simţurilor (categoriile de stil sunt structuri inconştiente, în ciuda asemănărilor
cu cele conştiente). Categoriile stilistice (abisale) sunt „vectorii unei intenţionalităţi a inconştientului de
a opera şi a se împlini în real”. Ele sunt discontinui, ireductibile una la alta şi în acelaşi timp, variabile
independent. Categoriile inconştientului joacă rolul de „frâne transcendente” prin care Marele Anonim
împiedică spiritul să-şi reveleze misterele existenţei într-un sens pozitiv şi adecvat. Urmând tonul tehnicist
al cărţii, Blaga introduce termenul de „câmp stilistic” pentru a denumi spaţiul imaginar-simbolic, în
care spiritul conştient acţionează la comanda categoriilor abisale.

Pentru a  da lămuriri asupra caracterului  subiectiv sau obiectiv al categoriilor stilistice, autorul  se
apropie  de  teoria lui Kant. În viziunea autorului român, categoriile apar ca structuri cenzoriale, prin
care Marele Anonim, din motive de „echilibru cosmic”, împiedică cunoaşterea. Spiritul uman posedă
„două garnituri de categorii”; una care se raportează funcţional la organizarea materialului receptat
senzorial, iar a doua, izvorând din inconştient, modelează într-un sens propriu ipotezele şi teoriile prin
care omul încearcă revelarea misterelor. Individul uman fiinţează, deci, în două „orizonturi” diferite:
lumea concretă, sensibilă, inteligibilă, „pentru autoconservare”, respectiv orizontul misterului, „pentru
revelare”. Misterul, deşi acţionează ca stimulent şi cenzor al cunoaşterii, este permanent implicat în
viaţa şi conştiinţa umană, pe care le defineşte şi condiţionează. Blaga se pronunţă împotriva reducerii
categoriilor la un numitor comun (ca „ficţiuni” sau „mituri”), chiar dacă acceptăm faptul că procesul
cunoaşterii nu are nimic necesar, ori inevitabil, dovadă fiind zigzagurile, cotiturile, recapitulările prin
care şi-a croit drum. În fond, dificultăţile întâmpinate de teoreticienii cunoaşterii provin din „înclinaţia
lor excesivă către reducerea cunoaşterii la un tip unic” - ori, după Blaga, există două tipuri de cunoaştere:
paradisiacă (prin care se aplică, clasic, o ipoteză asupra datelor simţurilor) şi luciferică (mai complexă,
care foloseşte categoriile inconştiente). Autorul militează împotriva mentalităţii simpliste de înţelegere
a actului cognitiv – ca „interpretare a datelor empirice” – în favoarea unui context stilistic, – cultural
lărgit. Cunoaşterea paradisiacă produce termeni abstracţi, prin care sintetizează materialul brut, intuitiv,
care progresează în funcţie de obiectul său natural sau general şi îşi este autosuficientă. Cunoaşterea
luciferică se detaşează de obiect (fără a-1 părăsi), obiect care capătă valoarea de „mister”. Blaga
problematizează într-un dublu sens, am putea spune: mai întâi, înconjoară obiectul sau fenomenul în
aura misterului, ca, mai apoi, să îi stabilească zona necunoscută (cripticul), care atentează la „de-
camuflarea”, „revelarea” lui.

Teza lui Blaga (pe care o regăsim şi în „Experimentul şi spiritul matematic” 1949-53) este, în concluzie,
aceea că ştiinţa devine, ca orice ramură a culturii, domeniul de manifestare al mentalităţilor comunitare
şi naţionale, ca moduri inconştiente de raportare la existenţă. Lucrarea desfăşoară, în principal, o istorie
a momentelor decisive ale gândirii ştiinţifice europene, puse în raport cu manifestările arhetipurilor
colective. Centrul sistemului său (presupus doar aici, dar care se împlineşte  prin întreaga trilogie), este
ocupat de Misterul-Eternul necunoscut, care poate fi doar aprofundat, însă nu dezvăluit. În construcţia
acestei teorii descoperim influenţa educaţiei germane (Spengler, Goethe, Freud, Kant), căreia lirismul
literar utilizat îi dă un aer cosmopolit („opera lui echivalează cu cea a unei întregi societăţi literare şi
filosofice”, aprecia I. Ianoşi). „Lirosoful” Lucian Blaga a dorit să articuleze toate planurile culturii europe
într-un sistem funcţional în care, dacă ar fi să îi urmăm pilda, am putea detecta cu uşurinţă „matricea
stilistică” a veacului său.

unor noi aptitudini (care să garanteze judecăţile a priori),
ca atunci când Profesorul a descoperit şi o aptitudine morală,
entuziasmul să ajungă la culme: „sosise luna de miere a
filosofiei germane. Toţi junii teologi ai Institutului din
Tubingen se porniră pe dată să cutreiere pădurile, în căutarea
aptitudinilor.”

La fel de falşi şi ignoranţi i se par şi contemporanii,
cercetătorii din şcoala filosofiei ştiinţei. Aceşti „filosofi corciţi”
„nu creează în adevăratul sens al cuvântului”. Ei nu reuşesc
decât să discrediteze imaginea străveche a filosofiei,
întemeiată de spiritele antice.

Soluţia gânditorului german o constituie „lumea noilor
filosofi”. Dacă până acum a excelat în critică, sesizăm cum,
ajuns aici, autorul devine mult mai precaut, de o prudenţă
asemănătoare cu cea a filosofilor contestaţi. Ne rămâne, deci,
sarcina de a aduna fragmentele unei viziuni risipite de
respiraţia filosofului pe câteva sute de pagini.

Mai întâi, Nietzsche se plânge de timpul nefavorabil
naşterii unei specii de oameni puternici, în mijlocul acestei
„Europe a turmei”. El leagă „revolta sclavilor împotriva
stăpânilor” (creştinismul), de apariţia democraţiilor (în care
puterea revine plebei) şi de emanciparea femeii – ca
simptome ale degenerării, „amestecului nepermis al
castelor”. Acest „carnaval al moralei” caracteristic haosului
social-politic nu-i poate produce decât dezgust (Nietzsche
se pronunţă în mai multe rânduri ca entuziast susţinător al
tiraniilor şi al ordinilor de tip sclavagist). El „aude” chiar,
dinlăuntrul societăţilor mic-burgheze şi democrate „strigătul
care-l invocă pe Cezar”. Din păcate, previziunile sale politice
se vor adeveri, în cea mai mare parte, peste câteva generaţii.

„Oameni severi, războinici, taciturni şi precauţi”, „noii

filosofi” deţin toate atributele aristocratice. „Prieteni ai
adevărului”, ei „trebuie să-şi dovedească faptul că sunt
hărăziţi la independenţă şi poruncire”, tăind fără milă în
carnea teoriilor învechite Aceste „spirite foarte libere”, „cu
gustul negaţiei şi direcţiei” sunt responsabile pentru analiza
tuturor manifestărilor culturale de până la ei. „Cunoaşterea
lor e cruzime, cruzimea lor lege, voinţa de adevăr – Voinţă
de Putere”, Acest om al elitei, „omul – fortăreaţă”, indiferent
la regulă, care caută cu bucurie primejdia, ca pe singurul
mijloc de progres, este deopotrivă şi o fiinţă de o sensibilitate
rafinată.

Teoria lui Nietzsche conţine mai multe părţi slab luminate
şi inadvertenţe. Se pledează când pentru solitudinea absolută
(căci „orice om e o temniţă”), când, după un exploziv „la naiba
cu bunul meu gust!”, se hotărăşte ca Supraomul să-şi
continue existenţa în mijlocul oamenilor, pe care numai aşa
îi poate cunoaşte mai bine şi domina. Efortul autorului pare
a fi unul de a întreţine o aură enigmatică asupra „noii
generaţii de filosofi”, care pare a se lăsa la fel de greu de
descris precum „rasa germanică”, în general. Ne mai putem
întreba, desigur, în ce măsură vorbeşte Nietzsche de „noii
filosofi” care îi vor călca pe urme, dacă, în mai multe scrisori
către prietenii săi, susţinea că i-ar trebui nu discipoli, ci, mai
degrabă, „garduri în jurul ideilor”?

Societatea ideală este una în care tronează dreptul firesc
al celui mai tare, în care suferinţa e acceptată cu demnitate şi
moartea întâmpinată cu curaj. Este vorba de o lume în care
valorile sunt stabilite de individul puternic, care le impune
cu forţa, ca membru al unei „rase noi, conducătoare, care
preia controlul maselor pe care le guvernează, în virtutea
unor legi personale”.

Dar poate fi posibilă vreodată crearea unei „rase de
conducători”? De acest lucru Nietzsche se ocupă în secţiunea
„Popoare şi patrii”, în care se încearcă o analiză a spiritului
naţional modern. Astfel, deşi critică fără cruţare Germania
pentru „lipsa de nuanţă în cultură”, nu-şi poate ascunde
admiraţia pentru „barbaria solemnă”, ariană, în faţa naturii
„multiple, informe, inepuizabile” a spiritului germanic din
operele lui Hegel şi Wagner. Dacă Franţa îi apare (probabil
prin influenţa lui Burckhardt), „Franţa bunului gust”, cu
climă propice vieţii spirituale, Anglia îi repugnă categoric
„remarcabili mediocri: Darwin, Stuart, Mill, Bacon” şi, în
definitiv, o „turmă de beţivi”.

Premoniţiile sale politice se dovedesc uimitoare. După
el, „s-a dus vremea  politicii  mărunte, secolul viitor va aduce
cu el lupta pentru dominaţia mondială”. El prevede o Europă
unificată politic şi un joc al puterii între Rusia, (în care „voinţa
de putere aşteaptă ameninţătoare”), Germania şi poporul
evreu, („geniu al banului şi al răbdării”).

„Noua eră războinică va avea nevoie de tirani”, încheie
Nietzsche, cu privirea îndreptată către „Soarele, care, şi el,
intră în constelaţia lui Hercule”.

Îndepărtându-ne puţin de arşiţa textului, nu putem decât
să ne raliem opiniei lui R. Musil, care declara: „Nietzsche e
un parc deschis publicului, dar în care nu intră nimeni”. Chiar
dacă vom fi de acord că opera sa este prea pasională pentru
a nu cădea într-un subiectivism extrem, cum se face că numai
un spirit tulburat, precum autorul în discuţie, a putut declara
o astfel de ofensivă? Nu reprezintă oare un semnal de alarmă
faptul că numai disperarea poate dezvălui feţele ascunse ale
altui Adevăr? Iar, atunci, nu are Nietzsche dreptate?

ALEX. COLŢAN
Madrid
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IniţiereIniţiereIniţiereIniţiereIniţiere

Când ai văzut
lumina dintâi
erai singur.

De aceea ai închis repede
(la loc) ochii.

Îţi plăcea mai mult
întunericul din lăuntrul tău:
nu-ţi provoca nelinişti;
nu încercaseşi încă
bucuria luminii
ce arde.

M-ai chemat în ajutor;
eu aşteptam chemarea ta
şi…
te-am învăţat apoi
încet-încet

să desluşeşti
zbuciumul fericirii de a trăi
de liniştea tristă.

EuEuEuEuEu
Sufletul meu –
fărâmă de stea luminoasă
ce a răsărit, curioasă,
ca în orice început.

Sufletul meu –
scoică străvezie
aşteptând lumina târzie
a oricărui sfârşit.

Între cerul cu miliarde de stele
şi oceanul nepăsător
- sufletul meu –
oglindă a lumii eterne
în care, pe rând, speranţe

se nasc
şi mor.

PlutirePlutirePlutirePlutirePlutire
Corăbii pe mare…
Întunericul furiei oarbe –
oţelul valului ce izbeşte…

Ca într-o piele
corabia intră în nemărginitul

lichidului negru.

Plutire în derivă.

Spre ce?

Din zoriDin zoriDin zoriDin zoriDin zori

Focul soarelui atinge
întunericul;

îl învăluie.

M I H A E L A   A L B U

L u m i n ă   î n l u m i t ă
Zarea-i aprinsă.

Bulgăre de foc încet se ridică;
sânge pe cer;
în aer – speranţă.

Primele raze sărută pământul:
înfiorată pielea se strânge
apoi visează mai departe
răcoare de noapte.

Trezire. Ispită.
Început.

Flori şi culori.

Parfum de sărbătoare.
Boabe de rouă – cioburi nesfârşite

dintr-o imensă oglindă
pentru raza de soare.

Un cerc de durere şi visare
până când

focul coboară în mare.

O zi – cât o viaţă!

CălăuzaCălăuzaCălăuzaCălăuzaCălăuza
Ţi-a fost călăuză

prima stea
în amurgul violet
când soarele, pe cer,
se stingea

încet.

I-ai ieşit în întâmpinare
cu o floare
- de crin –
şi-un suspin

 din lacrimă furat.

Ascultă!

Începe prin a tăcea!
Învaţă să asculţi!

Auzi?
Un zgomot te asurzeşte aproape:
a pocnit prima sămânţă
şi se naşte (sub ochii tăi) primul fir de

iarbă.

Lângă el,
lângă firul acela îndrăzneţ,

după ce a aşteptat
cu răbdare

îşi întinde cu dor braţele spre lumină
prima floare:

sufletul meu ce Te-a aşteptat.

De pe pământDe pe pământDe pe pământDe pe pământDe pe pământ
Cu dor, Doamne,
Îţi întâlnesc Cuvântul!

Închid ochii şi te aud:
ploaie de silabe picură peste

casa sufletului meu.
E cald. E linişte.

Într-un târziu…îmi amintesc
Icoana.

E întuneric. E frig.

Lacrima Fecioarei…
…fără cuvinte.

LLLLLumină cu îngeriumină cu îngeriumină cu îngeriumină cu îngeriumină cu îngeri
Stăteam într-o casă închisă, pustie.
Am închis şi ochii
ca să văd mai bine cerul.
Era întuneric în casa mea,

dar…cu încetul
întunericul se lumina
din negru către albastru,
treaptă cu treaptă
Şş…dintr-o dată

înfiorată,
cu ochii mei închişi

am văzut

îngeri care-mi zâmbeau.

DărnicieDărnicieDărnicieDărnicieDărnicie
Oglinda bobului de rouă
primeşte cu bucurie
atâta lumină şi culoare

de la soare,
că o revarsă apoi

cu dărnicie
- în galben -

firului de păpădie.

Alb de narcisăAlb de narcisăAlb de narcisăAlb de narcisăAlb de narcisă
Prima ninsoare cade în şoaptă;
oare de ce cred că mă aşteaptă?

Cu paşi moi (şi uşori)
îmi intră în privire şi în pori;

mă încălzeşte.

Carnea ei albă îmi aminteşte
patul de narcise
unde întâia oară

într-o seară
noi am visat Lumina

în alb.

Durere de albDurere de albDurere de albDurere de albDurere de alb
Mă doare revărsarea de petale

în Aprilie.
Risipa de alb mă sperie
- ca orice risipă -
în faţă neantul.

Visez carnea petalei roşii
şi miezul gustos de pepene.

Din fiecare mugur cu gândul
desprind

galbenul-ruginiu
şi

cenuşiu
al toamnei ce oricum va să vină.

PPPPPoeziaoeziaoeziaoeziaoezia
Începutul lumii, poezia!
lumină înlumită

râvnită
trăită

în vis.

Pasăre colibri, poezia!
lumină de taină
născută-n tăcere
primită-n durere
întrupată

de vis.

Fată morgana, poezia!
lumină chemată
mereu aşteptată
promisă

ca vis.

PPPPPasărea fără somnasărea fără somnasărea fără somnasărea fără somnasărea fără somn

Stă în codru fără slavă
Mare pasăre bolnavă.

(Lucian Blaga)

Mi-ai spus o poveste.

Eu am crezut că-mi vorbeşti despre
Zeu.

Am înţeles apoi că tu,
în somn,
ai visat pasărea sufletului meu.

I-ai ghicit tremurul
însă n-ai ştiut să-i opreşti
zbaterea.

Se făcea tot mai întuneric.

PPPPPasărea speriatăasărea speriatăasărea speriatăasărea speriatăasărea speriată
nu mai găsea calea spre soare;
o priveai cu mirare,
dar nu ştiai
cât o doare acea încercare.

Te-am întrebat atunci:

vei înţelege vreodată
cât drum mai are până la poartă
pasărea fără somn
ce visează să fie om?

Întuneric visatÎntuneric visatÎntuneric visatÎntuneric visatÎntuneric visat
Înainte de noaptea ce va să vină

un drum de lumină
ce ne aşteaptă.

Trecem pragul încet
lumina, ca din soare,
ne împresoară.

Închidem ochii şi visăm
întunericul…
liniştea….

cum visăm muzica stelară
adusă de seară
după asfinţit.

Între două porţiÎntre două porţiÎntre două porţiÎntre două porţiÎntre două porţi

Mi-era sete.

Mi-era sete şi nu ştiam
că aşa este orice început.

Mi-am ostoit setea
plângând

şi tot nu ştiam
că aşa este orice sfârşit.

Că aşa este orice sfârşit…

Mult mai târziu am înţeles;
între primul şi ultimul drum
nu este nimic altceva decât

fum.

NNNNNoapte albăoapte albăoapte albăoapte albăoapte albă

Au cântat cocoşii şi-au uitat să plece;
gândul mă trimite în pustia rece.
Focul ce-ncepuse a căzut din stea,
vântul ce mă bate îl transformă-n nea.

Au cântat cocoşii şi e vară-afară;
gândurile mele toate mă-nfioară.
Candela se stinse cu un gest sfiit;
Iarnă peste cuget, gând neadormit.

Iarnă peste cuget, gând neadormit,
într-o noapte rece suflet pustiit;
Au cântat cocoşii şi-au uitat să plece.
Întuneric…alb, şi flacără…rece.

MIHAELA ALBU
New York

L u m i n ă   î n l u m i t ă
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Mihaela Albu ne descoperă o poezie a luminii sufleteşti ce-i iradiază cu fiecare vers crescut ca o floare din fiinţa ei. Este lumina cerească «înlumită»
poetic în această lume atât de prozaică şi insensibilă la frumuseţile divine ascunse în sufletele noastre. Este lumina vie, miruită de ace necreată, pe
care cititorul o descoperă cu uimire în mai toate poemele Mihaelei Albu, nuanţată liric în diferite ipostaze, luminându-ne calea între cele două porţi
ale existenţei noastre. Ne naştem întru lumină, trăim în lumină şi iubire şi ieşim din această lumină înlumită, cu o lumânare aprinsă la căpătâi, spre
a intra, străluminaţi de poezie, în întunericul de lumină nelumită al celeilalte vieţi, de dincolo. Este marele privilegiu al autoarei de a vedea, ca într-
o străfulgerare a revelaţiei sale poetice, şi naşterea şi moartea, un sens metaforic al titlului «Între două porţi» care se deschid şi se închid simbolic, sub
semnul iubirii şi al luminii.

De altfel, întreaga carte se constituie într-un adevărat itinerar spiritual al acestor două simboluri. Ne aflăm în faţa unui act de creaţie, singular
în unicitatea lui,în care Poeta nu mai creează, ci oficiază o adevărată iniţiere în misterele luminii create, «înlumite», surprinse în trăirea lor interiorizată
şi adiate în puritatea lor spirituală de primele impulsuri ale iubirii, făcându-ne să presimţim marele sens al luminii necreate care priveghează
această carte. De ace nu ne vom mira că începutul lumii, poezia, este tocmai această «lumină înlumită», «lumină de taină», «lumină chemată», fiind
invocată şi definită astfel, cu măiestrită artă de Mihaela Albu, căreia Dumnezeu i-a dăruit harul poetic să descopere «lumina dintâi», înlumită de ea
în poezie, spre a-i fi inspiratoare în creaţiile sale atât de originale şi de atrăgătoare.

Desigur, graţie Mihaelei Albu, lumea ca «lumină înlumită» poate fi o temă sublimă de gândire poetică, teologică şi filosofică mai mult decât
ispititoare, o metaforă superbă, germinatoare de sensuri metafizice şi spirituale nemuritoare.

Evident, orice carte de poezie este un act temerar de creaţie. Mai ales când el vine din partea unui exigent istoric şi critic literar cum este autoarea. Ar fi interesant de studiat relaţia dintre
versurile şi studiile de critică şi istorie literară ale unor mari corifei ai criticii literare române, precum Perpessicius, Vladimir Streinu, Tudor vianu sau George Călinescu. După cum la fel de nimerit
ar fi să se studieze şi relaţia posibilă dintre eseurile de critică şi analiză literară şi versurile unor poeţi de primă mărime ca de pildă Nichifor Crainic sau Marin Sorescu. Deci, critici literari oglindiţi
în propria lor operă poetică şi mari poeţi afirmaţi şi de propria lor lucrare de critică literară. În fond, s-ar dovedi în primul rând plenitudinea creaţiei literare, nefragmentarea pe discipline şi genuri
literare diferite, absurde în autonomia şi unilateralitatea lor.

Dintre toţi criticii şi istoricii literari care au scris şi versuri, personal mi-a plăcut cel mai mult Tudor Vianu pe care, nu ştiu prin ce fire tainice, poemele Mihaelei Albu mi l-au adus aminte,
descoperindu-mi aproape aceeaşi atitudine creatoare faţă de poezie care se constituie artistic din elanurio fiinţiale şi opriri semnificative şi de efect, un fel de popasuri necesare respiraţiei poetice.
Nu  poate fi vorba aici de o neverosimilă dedublare a personalităţii creatoare în critic şi istoric literar, pe de o parte, şi creator de poezie, pe de altă parte, ci de sentimentele poetice trăite şi
transfigurate de criticul şi de istoricul literar în propria sa operă. În această privinţă, poetul, criticul şi istoricul literar, întruchipaţi de Mihaela Albu în creaţia ei, se întrepătrund şi se împlinesc
reciproc în perihoreza strălucitoare a duhului ei creator.

«Între două porţi» înscrie adevărate pagini de regenerare şi de lumină în poezia contemporană românească. În versurile luminoase ale Mihaelei Albu adie un aer duminical de primenire, de
înviere a spiritului şi de trezire a lui din somnolenţa cotidiană. Ele marchează, cu siguranţă, prin seninătatea şi spiritualitatea lor poetică, un nou început, care nu va scăpa criticii literare de vocaţie
şi nici cititorilor. Pentru că poezia Mihaelei Albu, scrisă după chipul şi asemănarea ei, luminează sufletul nostru.

Este supremul omagiu adus sensibilităţii sale poetice creatoare.
George ALEXE, Detroit

„Lumina înlumită”
                                                                                    de Mihaela Albu

Astăzi voi scrieAstăzi voi scrieAstăzi voi scrieAstăzi voi scrieAstăzi voi scrie
În oraş se petrec întâmplări minunate,
Despre ele vă scriu eu acum:
Pe zidul proaspăt văruit al muzeului

A apărut peste noapte o pată
De vopsea sinilie: patetică
Declaraţie de dragoste

Cerului autumnal, străzilor som-
noroase.
Copiii din clasa întâi au învăţat
Să desneze o pasăre numai aripi,
Numai zbor,

Domnişoara pianistă descifrează
partitura
Concertului în La minor, în timp ce
Pletele ei –negre stindarde-
Oferă subiecte suave poeţilor urbei.

Prietenii pun la cale un picnic
În parcul de la marginea oraşului,
O după-amiază de sâmbătă
Pe malurile Jiului.

Sunt întâmplări minunate,

Bordei la subsuoaraBordei la subsuoaraBordei la subsuoaraBordei la subsuoaraBordei la subsuoara

lui Dumnezeului Dumnezeului Dumnezeului Dumnezeului Dumnezeu

O casă în văzduh,
un fel de bordei pitit la subsuoara
lui Dumnezeu.

Fereastra: aripă de fluture tropical,
muzică susurând din viscerele
copilăriei,din laptele mamei,
din tăcerea tatălui.

Asta visez eu în mai 13, joi,
la patru ani după sfârşitul lumii,
asta scrijelesc  pe tâmplele lui Casper.

O piramidă cu temeliile pe muntele
pubian
al adolescentului Ramses,
o dâră de ulei de măsline  la  calendele
greceşti
prin care doar mierea de albine sălbatice,
din Eghipet,

înfloreşte  şi dă în clocot,
aici, pe balconul etajului opt,
la subsuoara lui Dumnezeu.

Călcâiele spectatorilorCălcâiele spectatorilorCălcâiele spectatorilorCălcâiele spectatorilorCălcâiele spectatorilor

Tocmai acum ţi-ai găsit şi tu să derutezi
evidenţa contabilă, analele veacului,
afirmând că sunt, că exist,

chiar dacă, pe chitanţele dragostei,
în dreptul biografiei mele,
figurează un incolor semn de-ntrebare?

Tocmai acum, când, în circul
istoriei municipale, sosia mea sinucigaşă
se rostogoleşte, zar fericit,

sub călcâiele spectatorilor
tropăind entuziaşti Oda bucuriei
pe asfaltul unui poem?

Tocmai acum vii tu în faţa oglinzii
mele, de poet vetust şi romantic,
afirmând că exist, că sunt,

tu, care dirijezi dezinvolt din culise
trupa de bufoni a nopţii viitoare?

Dacă Dumnezeu n-arDacă Dumnezeu n-arDacă Dumnezeu n-arDacă Dumnezeu n-arDacă Dumnezeu n-ar

somnola plictisitsomnola plictisitsomnola plictisitsomnola plictisitsomnola plictisit

Oraşul Craiova pluteşte
 în nacela lui Dumnezeu.
Dumnezeu e mare şi bun.

El somnolează bonom pe acoperişul
Primăriei.
Din când în când, un fir de salivă
divină spală rotuarele de colb.

Din când în când, Satana mătură
 prin cotloane,adună păianjenii morţi,

Demonul plictisuluiDemonul plictisuluiDemonul plictisuluiDemonul plictisuluiDemonul plictisului
Ca un poet genial din celălalt veac,
Văduva trandafirie  târăşte pe străzile
Craiovei
crinolina tristeţii provinciale.

E sâmbătă, dar lehamitea zilei de joi
bolboroseşte agresiv, neiertător
prin canalele/ţevile glorioase
ale istoriei municipale.

Pe strada Bibescu , pe sub balconul de la
opt,
semeţ îşi flutură panaşul de cocoş
în această dimineaţă/ seară/noapte
primarul, chelios, mărunt, slinos
ca şobolanii lui Camus.

Ziarul local trâmbiţează senin:
Jăndarul şef a condus vivandiera locală
la nunta prefectului.

I-au aplaudat vecinii mei/alegătorii
 scuturându-şi plini de elan preşurile
de la bucătărie în cinstea lor de trei
parale.

Curând va fi duminică.
Ca după noul potop  va fi din nou noapte
de toamnă, va fi brumă, va fi
Armageddon
şi poemul meu ca trupul privighetorii
îngheţat în praştie.

Demonul plictisului îşi scutură pletele
adolescentine
şi râde mânzeşte.

Despre ele astăzi voi scrie.
Ca un avar, sufletul meu adună
Foi albe,
                Foi albe,
                                Foi albe
De hârtie.

firimiturile nopţii de dragoste,

şi hârtiile mototolite, îngălbenite:
avortonii poemului care ar pune degetul
pe rană
şi ar vindeca-o cât ai clipi,

dacă Dumnezeu n-ar somnola plictisit,
oglindindu-se narcisiac  în propriul
ombilic,
pe acoperişul primăriei.

Ioana Dinulescu
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Dacă în fruntea liricilor şaizecişti e mereu drept şi
important să-i ştim, sub genericul semn inaugural, pe
Nicolae Labiş, între augustanii acestei generaţii va fi pentru
totdeuna la fel de important şi just să-l avem, în apogeica lui

strălucire, pe Nichita Stănescu.
I-a fost dat acestei greu

încercate generaţii de poeţi să-
şi aibă mai întâi, ţesute în fir

de aur, definitive, coperţile,
între care, iată, materia,
aproape aşezată,
reverberează încă acea
metafizică a creaţiei, a
reaşezării şi sedimentării
valorice.

Căci în geologia literară
a acestei CARŢI, Labiş şi

Nichita sunt „măsuri”/
etaloane de specificitate şi

diferenţiere, de referinţă ori de
legitimare axiologică…

Orideunde ai privi, panorama poeziei şaizeciste are o
„platformă” estetică comună. Ea restabileşte legăturile cu
tradiţia, întrerupte/obnubilate într-un moment nefast al
evoluţiei literare postbelice (când prezidau, cu penibilă
autarhie, mistificările mahiheice ale înghetului dogmatic) şi
se deschide unei modernităţi complexe, ce vizează, în primul
rand, revoluţionarea mijloacelor de expresie ori de
reformulare axiomatică a eonului poeticesc.

Labiş şi Nichita - două nume ce nu pot sta într-o
derutantă ori relativizantă apropiere… Un fel de ALFA şi
OMEGA în constelaţia şaizecistă, însemnând, aşadar,
ecloziune şi apogeism. Două destine grave, urgente, definitive.
O generaţie aproape clasicizată, ea însăsi capabilă a susţine
un al treilea clasicism, de postmodernistă expresivitate, după
„marii clasici şi interbelici”…

Insuficiente vor fi, pentru istoricul literar de mâine,
structurile estetice, valoarea în sine a operelor, dacă acestea
nu sunt corelate/deduse dintr-un context istoric şi cultural-
sociologic mai larg.

Aşa-numita „generaţie a luptei cu inerţia” a pus în vibraţie
o implacabilă strategie culturală, dovedind o intrepiditate
memorabilă…

Trebuie, de asemenea, recuperate gesturile, starea de
spirit, mentalităţile, intenţiile şi proiectele eşuate (care nu
sunt puţine!), reţinerile, în general „imponderabilele”
momentului cultural respectiv menite a furniza acele
implacabile amănunte nu împovărătoare,ci restructurante…

Să ne oprim, bunăoară, la cei  pe care-i numeam mai sus
„alfa”şi „omega” ai generaţiei „şaizeciste”. Timpul a
sedimentat şi hotărât rostul lor, lămurindu-ne asupra
„legatului” spiritual de care putem vorbi.

Nicolae Labiş şi Nichita Stănescu

„Copertele” unei generaţii literare
În 1956, Nichita, care încă nu debutase, îl asculta, în

amfiteatrul „Odobescu” (al Universităţii din Bucureşti), pe
Labiş, recitand MOARTEA CAPRIOAREI - „ştiută, adorată,
invidiată, negată şi urâtă sufletului meu…”

Maturitatea tânărului bucovinean fascina spiritele,
trezind idiosincrazii, ba chiar gelozie şi invidie colegială.

„Eram topit de invidie”, scrie Nichita într-o tabletă tarzie,
memorându-şi starea de spirit trăită în preziua debutului său
poeticesc. Se simţea cuprins de „o mare nelinişte”, căci tot
ceea ce publica Labiş „mi se părea miraculos şi de neatins”…

Grava nobleţe naturală ce o degaja purtarea lui Labiş
instituia între acesta şi studenţii filologi „o barieră a
neintangibilului”. Între toate, însă, portretul ce i-a ramas în
memorie e, pe fondul epocii, de o teribilă expresivitate
contextuală:

„Nu era foarte înalt, avea chipul rotund, nasul cârn
tronând peste o imensă mustaţă răsucită, purta bundă, ca o
sfidare împotriva oraşului şi a burgheziei în haine nemţeşti,
pe atunci monstruoasă nu numai în textele tipărite despre
ea, dar şi din pricina ideilor fixe ale acelei perioade”…

„Aş fi dat orice pe lume, să fiu eu autorul acelei poezii.
Norocul lui mi se părea uriaş. Cu oricine altul aş fi putut fi
prieten, cu el niciodată (…) Atâta vreme cât el a trăit, eu nu
am publicat nici un vers. El a murit în decembrie, eu am
debutat în martie.”

Întâlnim, în mărturisirile lui Nichita despre Labiş (v.
Albumul memorial alcătuit de Gh.Tomozei), un regret imens
al spiritului împiedicat să comunice din cauza propriilor
umori. „Cristalinul cântec al neuitatului nostru Nicolae
Labiş” va stărui apoi în memoria poetului, graţie generosului
său daimon socratic, nu ca o scuză, ci ca un legat spiritual:
„…gheaţa acelei invidii ţinea numai de o aspiraţie a mea
atât de decis revelată, încât chiar şi resturile de memorie pe
care astăzi le mai pot evoca nu sunt altceva decât implozia
de atunci a iubirii drepte pentru poezie.”(Abia acum ştiu…,
în „RESPIRĂRI”, 1982)

La fel de „zânatic” (p.380) îl receptează pe „derbedeul
sacru de Panait Istrati”, ba chiar pe Marin Preda, faţă de care
nutreşte acea reţinere iniţială, pentru ca mai apoi să-l
„recitească” şi să vadă în el un adevărat „scriitor european”
(p.368 şi urm.).

Astfel de atitudini erau frecvente la Nichita Stănescu, dar
acestea ţineau, evident, de umori trecătoare, de capricii
imprevizibile, în definitiv, de o vibraţie intimă a fiinţei, de o
conştiinţă a valorii ca moderaţie şi prudenţă. Ele exprimă, în
esenţă, figura mentală a unei psihologii de artist…

În realitate, Nichita nu a rămas dator nimănui,
generozitatea lui s-a manifestat cu asupra de măsură în atâtea
rânduri. Cum putea să se înşele cu marile spirite acest titan
al poeziei moderne (după Blaga, al doilea scriitor român
propus la premiul „Nobel”), care a cultivat, cu atata pathos şi
veneraţie, cultul genialităţii emi-nesciene, într-o covârşitoare

întemeiere-de-sine!?
Am simţit totdeauna în poemul „O călătorie în zori”

(vol.„SENSUL IUBIRII”, 1960), acea muzicalitate
tulburătoare din “Moartea caprioarei”. A se compara cu
versurile labişiene: „Seceta a ucis orice boare de vant. / Soarele
s-a topit şi a curs pe pământ. / A
rămas cerul fierbinte şi gol. /
Ciuturile scot din fântână
nămol. / Peste păduri tot
mai des focuri, focuri, /
Dansează sălbatice,
satanice jocuri…”, cu
aceste versuri aurorale,
de matinalitate
spirituală ale unui
Nichita, pornit, la
rându-i, în căutarea
idealului, pe mitologicul
Pegas al poeziei: „Soarele
rupe orizontul în două. /
Tăria îşi năruie sfarşitele-i
carcere. / Suliţe-albastre, fără
întoarcere,/ privirile şi le-azvârl, pe-amandouă, / să-l
întampine fericite şi grave. / Calul meu saltă pe două potcoave.
/Ave, maree-a luminilor, ave!”

Şi tot de Labiş amintesc viziunile matinale, imaginile
adolescenţei, frăgezimea percepţiilor imagistice, sporul de
jubilaţie naturistă, gravitatea jocului din volumele de tinereţe,
îndeosebi din „SENSUL IUBIRII” şi „O VIZIUNE A
SENTIMENTELOR”…

Moartea „liderului” Labiş întristează conştinţele şi
grăbeşte procesul de afirmare a şaizeciştilor. O întreagă
generaţie s-ar fi maturizat peste noapte, se zice… Astfel că
balada labişiană implică nu numai o premoniţie cu ecouri
subiective…

Cel ce a înţeles dintru început acest lucru este Nichita.
„Invidia”sa era de fapt, o gelozie a aspiraţiei de felul unei
tânjiri metafizice, relansând un „entuziasm impersonal”…

Şi în acest punct ne vine în minte eseul lui Titu Maiorescu,
din 1883, despre „Progresul adevărului în judecarea
lucrărilor literare” unde se aprecia ca una din „fazele” fireşti
ale acestei evoluţii exprimă rezistenţa iniţială, împotrivirea
needificată („orice idee de valoare este la început
combătută”). După acest prim „simptom” ar urma o
interogare de sine, despovărată de subiectivism, un fel de
discernere obiectiv-impersonală şi, în sfarşit, faza
„recunoaşterii generale”. Exemplele alese de Maiorescu sunt
celebre şi concluzia nu poate fi decat aforistică:

„Apa a trecut, pietrele au rămas, şi din piatră în piatră
păşeşte adevărul spre viitorul său nemărginit.”

 Liviu Ioan SINCULICI

Editura „Măiastra” din Târgu-Jiu a publicat de curând un
volum nu numai de un deosebit interes, dar însemnând
totodată o caldă, luminoasă bucurie: e vorba de volumul
poetei de fină sensibilitate Zoia Elena Deju, intitulat
„Iluminări în amurg”. Cum era de aşteptat, volumul se
deschide cu un grupaj din delicatele versuri ale autoarei:

„Ai aşezat covor
de frunze

în lacrimi de rouă…
mi-a zâmbit curcubeul –

iar steaua lunecând,
m-a-nsemnat.”

(Duh de alabastru)

„Îngerii coboară –
Lumină! Lumină!”

(Fulguraţii)

Un volum de

suflet: „Iluminări în amurg”
Este un volum de suflet, cuprinzând, în continuare, patru

capitole cu diverse articole de presă, configurând împreună
un întreg relevant în mai multe privinţe, pentru epoca
noastră, pentru oraşul de pe Jii şi, nu în ultimul rând, pentru
doamna Zoia personal. Se consemnează mai întâi frumoasa
prezenţă printre noi, în timp, a unor femei precum Arethia
Tătărescu, Miliţa Petraşcu şi altele şi continuând cu o
imersiune în civilizaţia arhaică milenară de pe aceste
meleaguri, capitol deschizându-se cu un interviu luat mult
regretatului părinte Dumitru Bălaşa, preşedintele de onoare
al Aulei Academice „Zalmoxis” din Târgu-Jiu. Eruditul şi
sfinţitul cercetător, care ne-a părăsit de puţină vreme, în toată
activitatea însufleţită pe care a depus-o, a dovedit, cu
argumente şi documente de netăgăduit, atât continuitatea
noastră din străvechi timpuri cât şi frumoasa deschidere spre
creştinism a credinţei lui Zalmoxis, ceea ce a dus la o
răspândire a creştinismului pe teritoriul nostru, lentă şi
firească. Capitolul se încheie cu evocarea însufleţitului poet
Nicolae Diaconu, o altă pierdere de neînlocuit în cadrul

culturii noastre, cu o activitate neobosită în cadrul Fundaţiei
Culturale „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, director al
revistei „Brâncuşi” şi editor a peste cincizeci de titluri în
colecţia „Brâncuşiana”. Capitolul IV relatează succint, cu
sensibilitate, emoţionantul pelerinaj întreprins în Grecia la
locuri de preţioasă şi pitorească valoare atât a artei, a naturii
şi nu în ultimul rând, religioasă: Meteora, Atena, Egina,
Salonic, Sf. Munte Athos etc. Sunt consemnate apoi o serie de
manifestări culturale, sociale desfăşurate la Târgu-Jiu şi în
împrejurimi, pentru ca volumul să se încheie cu un grupaj
de „consemnări de suflet” referitoare la opera poetică a
autoarei, de până astăzi, semnalând de fiecare dată
însemnătatea delicată a acestor versuri.

Astfel, volumul se prezintă, în totalitatea lui, ca un întreg
al unor preocupări ce se întregesc, marcând luminoasa
prezenţă a Zoiei Elena Deju în miezul frământărilor ce ne
înconjoară, de multe ori întunecându-ne orizonturile şi
covârşindu-ne…Este o carte de „Iluminări” în amurgul unor
vremuri grele, nedomolite.

Dr. Nina STĂNCULESCU
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Un autograf cu „îmbrăţişare frăţească”:

  I O A N  F L O R A
  (20 decembrie  1950 – 3 februarie 2005)

Pe 28 octom-
brie 2001, în
calitate de
diriguitor al unui
colegiu târgujian,
am trăit alături de
invitaţii şi tinerii
pasionaţi de
l i t e r a t u r ă ,
bucuria de a avea
în mijlocul nostru
câţiva scriitori de

marcă: poeţii Ioan Flora şi George Ţărnea,  criticul literar
Mircea Tomuş.

Acum, când primii doi ne trimit amintirea lor din
îndepărtatele stele, e drept să ne oprim pentru o clipă de
eternitate la prietenul nostru Ioan Flora, care la 20 decembrie
2005 ar fi împlinit 55 de ani, dacă inima sa nu ar fi încetat să
bată la 3 februarie 2004, veste căzută ca un trăznet de pe
canalele media în sufletul gorjenilor care l-au cunoscut, l-
au iubit şi de care se lipise cu un farmec nichitian. Gorjean
prin mariaj, Ioan Flora venea de câteva ori pe an în Rugii
Turcineştilor şi totdeauna dornic de a se întâlni cu literaţii
şi iubitorii de literatură, cu prilejul diferitelor activităţi
culturale. Îl cunoşteam din presa literară, care începuse să-
l cultive ca un poet de valoare prin anii ’80. Se impusese
printr-o manieră stilistico-fantezistă proprie, îşi găsise, cu
alte cuvinte, drumul şi persevera cu mare talent şi reală
posedare a stării de graţie, bucurându-se de cât mai largă
recunoaştere critică. După ce obţinuse, la Struga, în
Macedonia iugoslavă, un premiu de consacrare în 1978
(numai bunul său prieten Nichita mai fusese încoronat aici
cu „Cununa de aur” a acestui Festival Internaţional de
Poezie), încât el devenise poetul cel mai demn de memoria
aceluia, alături de care mărturisise că trăise adevăratul
miracol al Poeziei!

L-am cunoscut după revoluţie, într-o iarnă, când
brâncuşiologul Constantin Zărnescu, aflat la Târgu-jiu, a
ţinut mult să-l viziteze la spital, fiind internat la cardiologie
şi îngrijit de medicul-scriitor Grigore Lupescu. Au urmat
frecventele întâlniri în cadrul unor activităţi culturale cu
invitaţi de marcă şi, desigur, lansarea unor cărţi proprii.
Întâlnirea cu cititorii de la Colegiul Naţional „Ecaterina
Teodoroiu”, în cadrul „Decadei culturii scrise” (1-10 martie
1999 – v. „Studium”, revista Colegiului Naţional „Ecaterina
Teodoroiu”, Tg.-Jiu, nr. 1/1999, p. ) a avut un farmec aparte,
mai ales că întâmplarea literară se producea în ziua mea
aniversară. Poetul îşi lansase aici, într-o a doua ediţie,
„Discurs asupra Struţocămilei” (1995, 1998), „O bufniţă
tânără pe patul morţii” (1988, 1998) „Iepurele suedez” (1997,
1998), achiziţionate în mai multe exemplare şi pentru
biblioteca instituţiei (să menţionăm că volumele respective
obţinuseră Premiul Uniunii Scriitorilor din România şi din
Republica Moldova, respectiv Prix de l’Union des Écrivains
şi Premiul ASPRO, al cărei membru fondator era.

ALEEA SCAUNELOR

De-o parte Jiul, de alta nu infinitul,
ci capătul sforii, al scării abrupte
aspirând la ordine şi lumină.
În centrul oraşului, în miezul
sferei desfăşurate –
câte cinci pâlcuri cu scaune,
regenerând spaţiul dintre Poartă şi Masă.

Teii, castanii, tinerele mame cu prunci în braţe,
fanfara militară intonând eroic
rapsodii şi marşuri,
şoferii, bişniţarii, dădacele,
într-un cuvânt omul care este istorie,
într-un cuvânt foşnetul pietrei
care e însăşi sarea pământului,
răbufnirea râului bântuit de cărbune şi pâclă.

Poate eşti, dar nu te simţi liber, îmi spun.
Poate eşti luat prin învăluire
de această cădere în lume, care te furnică
şi-ţi fierbe-n ţesuturi.

Fanfara militară trece de la mazurci la balade,
cetluind cu ceară, cu câlţi de aer
vasele de sânge ca pe nişte amfore.

De poetul Ioan Flora mă leagă câteva amintiri pe
care pot să le consider oarecum exponenţiale şi definitorii,
înţelegându-l mai bine pe poet încadrat în astfel de imagini
şi contexte. O seară prelungită la „Gorj-hotel” cu votcă şi tutun
continuu îl apropiase sensibil de animatoarea localului, o
moldoveancă ce-şi cultiva talentul printre meseni cu graţie
şi delicateţe de lux, primind să servească un pahar de
îngheţată din partea generosului poet (era, alături de noi, mai
tânărul poet Marius Marian Şolea). Îl interesau conversaţia,
amintirile, viaţa particulară a oamenilor – însăşi poezia sa
cultivând aceste blitz-uri de ciotidianitate, de realitate
prozaică şi colocvialitate, cărora le da o viziune structurată
şi un sens poetic destul de profund, de grav, de
urgent…Vorbea cu mândrie de fiica sa Ioana, actriţa-liber
profesionistă, în destinul căreia credea cu tărie şi cu o
concesivitate parentală privind „celebritatea” în familie…Îmi
aduc aminte cu plăcere de cele povestite din perioada
profesoratului său la Liceul economic din Alibur (în Banatul
de Sud), unde se află, de fapt, cea mai mare comunitate de
români din Voievodina.

Altădată, la Bălăneşti, la casa publicistului şi iubitor de
Brâncuşi Vasile Vasiescu, împreună cu alţi artişti şi scriitori
printre care se afla şi regretatul Nicolae Diaconu, am
„petrecut” până spre dimineaţă cu mărturisiri, amintiri,
vorbe de duh, istorioare de societate, poezii – la masa cea
mare şi rotundă, provenită dintr-o uriaşă rolă de lemn pentru
cablu electric de înaltă reţea…). Spre ziuă a fost „repezit” la
Rugi de artistul plastic Ţopescu, cu o limuzină neagră de mare
putere…

O altă secvenţă rememorativă îmi încarcă sufletul – e
vorba de lansarea cărţii sale „Tălpile violete” la Biblioteca
Judeţeană „Christian Tell” din târgu-jiu (23 iulie 1999), unde
trebuie să mărturisesc că, la masă, i-am atras atenţia, ca
„dascăl vechiu de latinie”, că se strecurase în unele expresii
latineşti folosite grave erori privind terminaţiile unor
declinări. Insistând asupra unor precizări imperative, i-am
explicat că acolo unde se folosea genitivul trebuia să fie
ablativul etc. A rămas „să verifice”, iar noi am continuat buna-
dispoziţie lângă nişte pahare întârziate…Împărţea cu largă
inimă, ca şi bunul său prieten Nichita în anii consacrării
euforice, certificate de acreditare (a se citi „recomandări”)
unor tineri, nu tocmai îndreptăţiţi, pentru intrarea în
Uniunea Scriitorilor. Autor al mai multor cărţi de poezie şi
critică literară şi colaborator la reviste de prestigiu din ţară
(„Luceafărul”, „Literatorul”, „Transilvania”, „Paideea”…),
îmi reproşa faptul că mă reţin să intru în acest „sindicat”,
prin urmare rămăsese să ne întâlnim a doua zi la două, în
faţa Casei de Cultură, la Statuia „Brâncuşi” a lui Irimescu –
dar nu ştiu ce dracu’ s-a întâmplat atunci (încurcături de
familie) şi nu m-am mai dus la întâlnire. Desigur, la o altă
venire în Târgu-Jiu, mi-a reproşat că m-a aşteptat „o groază”,
dar am considerat subiectul cu „înscrierea în U.S.” închis şi
ne-am văzut mai departe de cinstea boemei, vorbindu-mi
de truda depusă la Antologia poeziei sârbe sec. XIII-XIX, din
a cărei odisee editorială ne-a împărtăşit câte ceva, făcând
mari servicii culturii şi poporului greu încercat pe atunci (el
însuşi fiind consemnat în lucrările critice drept „poet român
de origine sârbă”). Cu acest prilej, poetul a aflat că un tânăr
poetic de la revista ”Transilvania” din Sibiu, negându-i
”postmodernitatea” declarată, afirma că e mult mai mul decât
atât (Radu Voncu, Nr. 1, 2001). Nu avea revista, am rugat soţia
să-i faca un xerox, ceea ce l-a bucurat foarte mult.

Să mai amintesc şi de Festivalul Naţional de Literatură
„Tudor Arghezi”, de acum trei-patru ani, când, la Tg.-
Cărbuneşti a fost încununat cu premiul „Opera Omnia”
(făcusem şi eu parte din juriu şi susţinusem propunerea –
în anul 2004 a fost preşedinte executiv al juriului în cadrul
aceluiaşi festival, conform regulamentului). Câteva fotografii
stau mărturie privind chipul său blând, prietenos, cald, trăind
cu o voluptate altruistă viaţa pe care o pune şi în poezia sa
plină de materialitate secvenţială şi de o metafizică a
reificărilor vizionare.

Participa, cu prilejul atâtor lansări de carte, la acţiunile
culturale organizate de factorii de resort în diferite localităţi
gorjene (Motru, Rovinari, Mătăsari, Târgu-Cărbuneşti,

Bumbeşti-Jiu, Novaci etc.) şi o făcea cu suflet, cu dăruire, cu
bun simţ şi multă generozitate, ca un scriitor consacrat şi
tradus în atâtea limbi (sârbă, maghiară, macedoneană,
slovacă, engleză şi franceză).

CASA LUI BRÂNCUŞI DE LA HOBIŢA

Mai întâi Casa cu foc: vatra cu corlată, ceaunul,
opaiţul, ţestul,
Ocaua lui Cuza,
baniţa, lingurarul, piua pentru sare,
plosca de invitat la nuntă, lingurile de lemn,
solniţa, străchinile de lut,
masa rotundă cu trei picioare.
Alături, în Camera bună, un singur pat fără saltea,
culmea oltenească,
războiul de ţesut,
lada de zestre, dulapul cu câte-un soare încrustat
în mijloc.

Celarul nu mai are tavan.
Sunt astfel mai aproape de pulberea stelelor şi vârşia,
şi leasa, şi cotariţa de prins peşte,
şi bădăiul, şi şaua de lemn, şi tălăngile,
şi pieptenii de scărmănat lâna,
şi capcana din perete pentru prins vulpi şi dihori.

Afară,
pârlăul, pătulul, pivniţa adăpostind cazanul de fiert ţuică
şi mai ales prispa,
mai ales spiritul de lemn, de piatră al locurilor,
spiritul sferic, circular, eliptic,
spiritul rotund, spiritul vertical,
tetraedrul răscolind iarba din curte, ademenind stelele de
pe cer.

E vară, amiază plină, nici o Măiastră şi nici o Muză
nici un Rege al regilor prin preajmă.
Se-aud gorniştii, bocetele ascuţite, lăutarii:
început sau vârf de Coloană, prohodul trece pe stradă
şerpuind,
sumbru şi sobru, cum se şi cuvine.
Hobiţa, 14 iulie 1989

Şi încă o amintire – în anii din urmă era într-o mare
dilemă, căreia îi căuta „rezolvarea” şi prin apelul la prietenii
de încredere: cum să-şi intituleze noul volum: Iapa Dunărea
sau Medeea şi maşinile ei zburătoare (?) Îi plăcea mai mult
primul titlu, ceea ce m-a contrariat, eu optând pentru al
doilea. Eram la o „cinste” şi discuţia devenise foarte critică.
Îmi scăpa semnificaţia titlului „Iapa Dunărea”, care, ziceam
eu, „friza oarecum inesteticul” şi-mi exprimasem opţiunea
pentru titlul celălalt de
sugestivă mitologizare
postmodernă, pisându-l
pe autor cu idei din noua
critică franceză privind
„mitologiile” şi
„geografiile” lirice, atât de
bine structurate şi
coagulate pentru
universuri poetice
consacrate. La câteva luni
de la această discuţie, pe
care nu pot s-o uit din
motive lesne de înţeles,
primesc noua lui carte de
poeme intitulată Medeea şi
maşinile ei de război,
traducere în franceză, cu o
dedicaţie de favoare „frăţească” (2000). Celălalt volum, Iapa
Dunărea, ca şi ultimul Dejun sub iarbă, atât de premonitoriu,
rămăsese să mi le aducă „când mai vine” la Târgu-Jiu…
Poetul nu renunţase, aşadar, la titlul său şi destinul a făcut ca
antologia aceasta să-l reprezinte , recompensându-i „cedarea”
cu un generic emblematic.

La 20 decembrie 2005, Ioan Flora ar fi împlinit vârsta de
55 de ani…  Cred în puterea poeziei lui Ioan Flora de a
străbate vremurile şi în steaua lui tot-mai-suitoare într-o
apogeică şi pe deplin meritată consacrare în panteonul
literaturii române.

Z. C.
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Apărută, mai de
mult, într-o
prestigioasă colecţie
editorială , din anii ‘80
(care, timp de peste un
deceniu, a căpătat un
caracter mai larg
popular), în ecourile
prelungi ale
b i c e n t e n a r u l u i
revoluţiei din 1784,  Pe
urmele lui Horea
(Ed.„Sport-Turism”,
1988) rămâne o carte

mereu de actualitate, care ne reaminteşte acum, la împlinirea
a 222 de ani de la memorabila răscoală, de martirajul la care
au fost.supuşi, vreme de secole, românii ardeleni, Transilvania
fiind acea parte de Românie în care istoria s-a scris cu vărsare
perpetuă de sânge, cu trageri pe roată, cu martiraje prin
inimaginabile torturi…

După evocarea Şcolii Ardelene, marcată, de această
colecţie, prin apariţia a trei lucrări temeinice, apariţinând
lui Corneliu Albu (Ion Inocenţiu Micu-Klein, 1983) şi Serafim
Duicu ( Gheorghe Şincai, 1983; Samuil Micu Clain,1986), sunt
de aşteptat şi alte lucrări care să prezinte, într-o documentaţie
strânsă, precum cea de faţă, şi alte momente, ori figuri
reprezentative din istoria Transilvaniei.

Lucrare semnată de Nicolae Edroiu e rodul unei “
extraordinar de vaste documentaţii” referitoare la
evenimentele din 1784, dar şi al unor studii proprii în care
cercetătorul se arată interesat de contextul politic al vremii
(v. La revolte de Horea (1784) et le context politique sud-
est-europeen, în “Revue  des Etudes sud-est-europeenes”.
XX,1984, nr.4.)

Structurată în spiritul colecţiei, lucrarea ia aspectul unei
monografii înfăţisând, pe fondul realităţilor social-politice
ale vremii, situaţia precară, dacă nu disperată, a ţărănimii
transilvănene, atât pe domeniile fiscale din Munţii Apuseni,
cât şi pe cele nobiliare din comitatele Trasilvaniei (unde legea
conscripţiei militare era aplicată arbitrar, din cauza
caracterului de masă pe care îl capătase). E vorba, cu alte
cuvinte, de două acţiuni de luptă, una a iobagimii camerale
din Munţi (domeniu al coroanei imperiale cu specific
mineresc şi forestier) şi alta a iobăgimii de pe domeniile
nobiliare din Zarand si Hunedoara (cu specific agricol), al
căror liant a fost Horea, acest moţ din Munţii Albacului, care,
înţelegând conflictul surd ce avea loc între Curtea de la Viena
şi nobilimea maghiară, merge în fruntea unor delegaţii
ţărănesti să se adreseze, la Viena, direct, “preabunului
Împărat”, acesta însuşi un călător prin Tansilvania şi edificat
asupra soartei românilor. E calea petiţionară, „soluţionata”
dintotdeauna pentru românii transilvăneni, prin tergiversări,
când nu a rămas fără răspuns, precum şase ani mai târziu
acel Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae, din 1791.
Horea înţelesese aceasta şi , bun diplomat şi strateg, se va
folosi de acea “dispoziţie “ a cancelariei imperiale dată
Guberniului Transilvaniei, prin care se cerea ca trimişii
comunelor de pe Domeniul Zlatnei să nu fie cercetaţi şi
maltrataţi pentru plângerea înaintă Vienei. Actul va deveni
porunca scrisă, la dispoziţia oricărui iobag, „adică porunca
împăratului” în numele căreia Horea va ridica la luptă sate
întregi, în toamna lui 1784, ştiind că sorţii unei revoluţii
depind de caracterul ei de masă. Aşa cum ameninţase să
devină “tumultul” de la Câmpeni, din 24 mai 1782, când
avusese loc o răbufnire a moţilor din Apuseni împotriva
îngrădirilor arendăşeşti. Încă de acum intrase în scenă
„Nyikula Ursz alias Hora … famosus seductor” ,
„famosus maleferiatur”, urmărit şi supravegheat pentru
incitarea la nesupunere şi revoltă a ţărănimii din Domeniul
Zlatnei, pentru demersurile pe lângă autorităţile domeniale
şi comitatense (Provizorat, Tezaurariatul Minier, Guberniul
din Sibiu) şi mai ales pentru drumurile la Viena!

Ca şi D. Prodan, N. Edroiu neagă un eventual contact al
lui Horea, în cele patru luni ale ultimului sejur vienez, cu lojile
francmazonice din capitala imperiului, de unde s-ar fi
organizat, chipurile, revoluţia (v.Abafi Lajos – „Ordinul rozei”,

Amintirea lui Horea - 222
1886; Gustav Brabbée, „Frăţiile de cruce”,1887).

„Practic, nimic din toate acestea “, zice, pe bună dreptate,
N. Edroiu, stabilind că şederea îndelungată a lui Horea se
datora absenţei de la Viena a împăratului Iosef al II-lea, aflat
în provinciile italice, mai calde, pentru a-şi îngriji sănătatea.
Reîntors la 20 martie 1784, Horea îi va înainta personal, într-
o audienţă specială, la 1 aprilie, petiţia ţărănească redactată
în cinci puncte. Mai mult prevăzător decât încrezător în
demersul său, Horea nu uita că, înainte de a părăsi palatul
imperial de la Hofburg, trebuia să solicite Cancelariei
imperiale o „dispoziţie” prin care petiţionarii comunelor de
pe Domeniul Zlatnei  să fie scutiţi de eventuale neplăceri,
„până sa va isprăvi începutele lucruri” ( a ştiut Horea să
valorifice ambiguitatea unor astfel de formulări ?!). Actul (
„a cărui importanţă şi sens vor depăşi mult, în lunile
următoare, pe acelea pentru care fusese el conceput şi eliberat
“) va deveni „porunca (rezolutia) împăratului” şi va da credit
major tuturor iniţiativelor şi hotărârilor lui Horea (pe
fundalul agitaţiei provocate de conscripţia militară din vara
lui 1784, care stipula încetarea obligaţiilor iobăgesti faţă de
stăpânii feudali şi ascuţea conflictul dintre ţărănime şi
nobilime, ajungându-se pe alocuri chiar la anularea
conscripţiei…).

Prospectată în amploarea şi tăria ei, adunarea ţărănească
de la Mesteacăn, coordonată de Crişan, va constitui “un
moment de clarificare şi de decizie cu privire la acţiunile
ulterioare ale ţărănimii iobage romane din Zarand,
regrupând mai multe sate. Mulţimea agitată se va reface a
doua zi la Curechiu. Horea va interveni la timp, trasând liniile
de acţiune într-un mod organizat. După „incidentul” de la
Curechiu, unde sunt ucişi trei subprefecţi comitatensi,
revoluţia se îndreaptă spre Criscior, controlând astfel, prin
acţiuni fulgerătoare, întreaga parte răsăriteană a Zarandului
în numai trei zile.

Urmează Bradul, Ribiţa, Baia-de-Criş,Vaca, Mihăileni,
apoi Blăjeni, unde s-au adăugat celelalte forţe cu căpeteniile
Horea şi Cloşca. Şuvoiul revoluţiei controla întreaga vale a
Crişului Alb , îndreptându-şi atacul asupra castelelor şi
curţilor nobiliare din bazinul superior al râului şi
extinzându-se în toate direcţiile, ba chiar în comitatul
Hunedoarei, până la linia Mureşului. La 4 noiembrie oastea
ţărănească depune jurământul în faţa căpitanilor principali
la Păltiniş-Blăjeni. Caracterul ei era pur „antifeudal şi social,
antinobiliar şi românesc.” La Blăjeni, prin confluenţa mai
multor cete, revoluţia este aşezată pe bazele ei fireşti,
căpătând “o organizare militară de ansamblu, o comandă
unică”. Revoluţia cuprinde apoi zona Abrud-Câmpeni, având
drept căpitan suprem pe Horea, secondat de Cloşca şi
Crişan, Munţii Abrudului putând constitui o fortăreţă
naturală. Dar ea trece rapid peste Munţii Abrudului în bazinul
Arieşului, cuprinzând satele de pe Domeniul Zlatnei, un
domeniu fiscal, precizându-se acum şi caracterul ei
antihabsburgic, şi intrând într-o nouă fază.

Atacul cu tot grosul cetelor ţărăneşti asupra Abrudului
este memorabil, ca şi cel asupra Roşiei Montane,
Buciumului… În locul vechilor juzi, juraţi şi gornici, Horea
numeşte oameni de-ai săi, instaurând o administraţie
ţărănească pe Domeniul de Sus al Zlatnei, experiment
politico-administrativ cu durată de o lună de zile şi „reluat
şase decenii şi jumătate mai târziu de Avram Iancu”. Totul se
făcea în numele lui Horea şi al “poruncilor “ împărăteşti aduse
de acesta la Viena!

Urmează „ultimatumul“ ţărănesc, notificat la Şoimoş,
către toată nobilimea maghiară din Transilvania, act
fundamental al revoluţiei, conceput în spiritul judecăţii
ţărăneşti şi pus în seama căpitanului Horea. Acesta e „actul-
cheie”, „actul-vârf al revoluţiei”, iar punerea lui în aplicare ar
fi dus la desfiinţarea raporturilor feudale. „Înşelătoarele
armistiţii” încheiate cu autorităţi civile şi militare din a doua
decadă a aceluiaşi noiembrie 1784 încetinesc mersul
revoluţiei, îi imprimă în anumite zile un caracter staţionar,
chiar dispersiv, tocmai când forţele masive ale ei se aflau
aproape de atacul Galdei de Jos, reşedinţa comitetului suprem
al Albei, tocmai când urmau să intre în Alba-Iulia, ori în Aiud.
Amăgitoarele „armistiţii” dau răgaz forţelor de reperesiune

să se regrupeze şi să pună în practică un plan de atac. Urma
faza înfruntării directe între părţile beligerante. În ultima
decadă a lunii noiembrie focul revoluţiei se reaprinde,
extizându-se în interiorul Transilvaniei, în pofida rezistenţei
opuse de armata austriacă, care trecuse la îndeplinirea
ordinului imperial de acţiune. Intră în luptă şi forţe ale
nobilimii maghiare, cu arme de foc împotriva cetelor
ţărăneşti! Sunt forţate căile de acces înspre Munţii Apuseni,
şi, după câteva atacuri respinse, armata înaintează pe linia
Brad-Abrud şi de aici înspre Câmpeni. La 14 decembrie, pe
când în Apuseni iarna îsi intrase deplin în drepturi, Horea
dizolva, la Câmpeni şi Albac, ultimul grup al revoluţiei şi,
alături de Cloşca, se
afunda în Munţii
Albacului.

U r m e a z ă
trădarea şi
p r i n d e r e a
căpetenii lor
pe coasta
d i n s p r e
Someşul Cald
a Scoruşetului,
escortarea la Alba-
Iulia şi batjocorirea
căpeteniilor. („Iată împăratul
vostru!”), închisoarea, draconicul interogatoriu al Comisiei
imperiale de anchetă, bestiala sentinţă de condamnare la
moarte dată în baza codului criminal terezian şi, potrivit
indicaţiei imperiale, testamentul lui Horea, şi, în sfârşit,
odiosul supliciu spectacular al cărui ecou european e bine pus
în evidenţa de Nicolae Edroiu în capitolul „Europeanul
Horea”, precizându-se că atât Imperiului ţarist cât şi celui
otoman nu le rămâneau indiferente evenimentele ce se
desfăşurau în acest spaţiu românesc din sud-estul Europei.
De la Mihai Viteazul încoace - scrie N. Edroiu - nici un alt
român nu îşi mai impusese numele în tipăriturile europene
şi în cele de peste ocean cu aşa mare frecvenţă, nu făcuse să
se rosteacă numele neamului atât de des şi admirativ, ca
Horea. Evenimentului petrecut în Transilvania habsburgică
i se conferă, astfel, caracterul de universalitate.

Horea, apreciază D.Prodan, personifică caracterul întru-
totul ţărănesc al revoluţiei: „El creşte în mărime nu înălţându-
l deasupa masei, ci cufundându-l în ea, creşte prin perfecta
indentificare cu ea. Creşte nu prin singularizare, ci prin
multiplicare. Aşa şi-a putut juca şi şi-a jucat autentic rolul de
cap necontestat al revoluţiei, aşa a putut deveni simbolul ei
mobilizator”. Lecţia sa are temeiuri multiseculare şi ea a fost
reeditată pe alte planuri şi la alte dimensiuni, în istoria
Transilvaniei. Horea a rămas în conştiinţa poporului nostru
drept un simbol permanent al luptei totale, al dăruirii
absolute, ca în sentinţa politică rostită înainte de revoluiţie
de un Avram Iancu: „Nu cu argumente filosofice şi umanitare
veţi putea convinge pe acei tirani ci cu lancea lui Horea!” adică
tocmai ceea ce credea şi Bălcescu, într-un discurs ţinut în
1851 la Paris în care arată că Horea luă securea în mână şi
„scrise cu dânsa drepturile naţiei româneşti şi programul
politic şi social al revoluţiilor ei viitoare”.

Pe „locul cel mai istoric al neamului”, pe „Câmpul lui
Horea”, la Alba-Iulia, - unde amintirea lui Mihai Viteazul, a
martirilor de la 1785 şi, desigur, şi a lui Avram Iancu (în
mintea căruia Bălgradul rămânea un simbol al unităţii
naţionale) e copleşitoare, -  ca omagiu perpetuu şi legitimă
răsplata avea loc, la 1 Decembrie 1918, entuziasta adunare a
celor peste 100.000 de reprezentanţi ai poporului român din
Transilvania, care pecetluia, în unanimitate de cuget şi
simţiri, desăvârşirea procesului de făurire a statului naţional
unitar român.

Ioan COLŢEA-ARNĂUTU

NOTA: O primă redactare a acestui articol a apărut în
revista Luceafărul, anul XXXII, 14/1404, sâmbătă 8 aprilie
1989, pp. 1 şi 7.



Portal ~ Mãiastra - nr. 1(5)/2006  p. 31

 

Strigătura e definită ca specie literară a liricii
populare care se deosebeşte de cântecul de joc atât prin
diferenţierea tenacităţii muzicale proprie cântecului de joc
cât şi prin forma ei destul de limitată ca întindere, formă ce
o apropie mai mult de epigrama cultă, cu toate că nu există
nici o contingenţă între strigătură şi epigramă nici în ceea ce
priveşte originea şi nici structura.

E normal ca într-un colţ de ţară, cum este această
zonă întinsă de o parte şi de alta a Jaleşului unde strigătura
ocupa un loc important în diferitele manifestări psihice ale
locuitorilor, această specie a liricii populare să cunoască o
tematică variată, plăcută şi interesantă.

Tema, care ocupă locul central în strigăturile
ţăranilor de pe Jaleş, e aceea a dragostei ce se înfiripă între
băieţi şi fete.

Pentru băiatul care chiuieşte în sat şi la horă, pe
vârf de deal sau la clacă, personajul care domină strigătura e
mândruţa:

,,Pe faţa pământului
Mândruţă ca a mea nu-i
Aşa iute, pricepută
De nimenea ne-ntrecută”.

De multe ori, dragostea faţă de mândruţă creşte în
intensitate ducând flăcăul la deznădejde:

,,Foaie verde măr creţesc
Fetiţă, chip îngeresc
Lasă-mă să te iubesc
Căci mor şi mă prăpădesc.
Lasă-mă să te sărut
Să-i fie cui te-a făcut
Şi mie cui m-a crescut”.

Dacă mândruţa oscilează, flăcăul îi cere să-şi
determine poziţia faţă de iubirea lui:

 ,,Spune, mândro, poţi, nu poţi
 Cu vorba să nu mă porţi
Să mă creadă lumea hoţ
Că nu-s hoţ de buzunar
Ci sunt hoţ de fete mari”.

Durerea flăcăului lipsit de mândruţă nu e uşoară:
,,Pe primăvară ploua
Şi ploua şi duduia
Dac-aveam, mândra venea
Dar acum e cald şi bine
Dacă n-am mândră, nu vine”.

De multe ori îndrăgostiţii ajung la concluzia că e
bine să-şi ducă dragostea în locuri depărtate de satul lor peste
munţi:

 ,,Întreabă-ţi, mândro, părinţii
Ne lasă să trecem munţii?
Că eu mi i-am întrebat
Şi pe mine m-au lăsat
De te lasă şi pe tine
Hai, mândro, să trecem mâine,
De ne lasă pe-amândoi
Hai, mândro, să trecem joi
Popă nu-i, să ne cunune
Numai noi cu vorbe bune”.

De multe ori însă flăcăul îşi aduce aminte cu părere
de rău de mândruţele pe care le-a mai avut:

,,Câte mândre-am mai avut eu
După toate-mi pare rău
După una mi-e mai jele
Că ştie vorbele mele
Şi-ale bune şi-ale rele
Şi-ale bătute de stele”.

Pentru lipsa de întâlnire cu mândruţa, flăcăul
găseşte justificarea:

,,De-ar fi noaptea trei conace
M-aş due şi m-aş întoarce
Dar noaptea e un conac
N-am, mândruţo, ce să-ţi fac”.

Sunt şi mândruţe din acelea care apreciază pe flăcăi
după ,,relele” pe care le fac:

,,Toată lumea-mi zice mie
Că nu-s om de omenie
Dar nici eu nu vreau să fiu
Cât oi fi pe lume viu
Tot de rele am să mă ţiu.
De rele când m-oi lăsa
Mândruţa m-e blestemată”.

Sunt şi mândruţe care se iubesc cu mulţi flăcăi şi
acest fel de a privi dragostea este înfierat de flăcăul rănit în
iubirea sa:

,,Stii, tu, mândro, ce ziceai

„LA SÂMBĂTA DE SUS“
„În păşunile raiului“

Înlănţuiri, abstracte linii,
Latente, ritualic loc,
De prinţ şi cărturar baroc
În firea ochiului şi-a mâinii.

Un timp bizar, pe care crinii
Îl ţin de straje ca un foc,
Înlănţuiri, abstracte linii,
Latente, ritualic loc.

În miezul vorbelor, al pâinii,
Acelaşi crez sub vechi obroc,
Iluminând prin har stăpânii,
Ca şi cum viaţa n-ar fi joc.
         Înlănţuiri, abstracte linii.

ÎN OCHIUL POFTEI SALE
În amintirea poetului Tudor George

Ce somn te-a prins „în ochiul poftei sale”,
Goleai „cinzecul” amestecând covrigi
Prin fundătura unei mahalale,
La umbra prea înaltelor ferigi.

Te oblojeai scriind doar „pastorale”
Sonete, madrigaluri din arnici,
Ce somn te-a prins „în ochiul poftei sale”,
Goleai „cinzecul” mestecând covrigi.

Îţi lipăiau pe tălpi nişte sandale
Târşindu-le printre valeţi şi rigi,
„Singaporean”, cu ape minerale
Stingeai grătarul şi-mpărţeai trei mici.
           Ce somn te-a prins „în ochiul poftei sale”.

„OAMENI DE PESTE TIMP”
Şi ordine şi tâlc, ce fac să fie
În desluşiri, ecouri şi-ntocmiri
Şi sens şi rânduiala unei firi
Ce-nfăţişarea lumilor o ştie.

Un Păzitor de Faptă şi Moşie
Cu rang justiţiar peste „Oştiri“
Şi ordine şi tâlc, ce fac să fie
În desluşiri, ecouri şi-ntocmiri.

Căci potrivindu-i locul în chilie,
Un „nevăzut“ se-nfăţişa-n zidiri,
Sub semnul pogorât de veşnicie
În timpul dat, trăit şi-n amintiri.
         Şi ordine şi tâlc, ce va să fie.

George DUMITRU

Strigături din zona Jaleşului
Către mine şi plângeai
Că tu altul nu mai ai
Până aseară la fântână
Când te-am prins cu doi de mână
Unu-ţi ţinea cobiliţa
Şi-altu-ţi săruta guriţa”.

sau flăcăul manifestă, din acelaşi motiv, prudenţă pentru
iubirea pe care vrea s-o încerce:

 ,,Mândruţo, sprâncene negre
Te-aş iubi, dar nu m-ai crede
Că tu crezi în multe părţi
Îţi sunt dragi toţi câţi ăi vezi.
De te joacă unul bine
Ţi-ai uitat, mândro, de mine
De-ţi minte unul ceva
A şi-nceput dragostea”.

Unii flăcăi nu înţeleg să se mai întoarcă la dragostea
părăsită:

,,Mândra mea de-acum o vară
Mă ruga s-o iubesc iară
Dar eu n-am înnebunit
Să iubesc ce-am părăsit”.

Un alt erou personificat în versurile strigăturilor
este ,,dorul”:

 ,,Mândruliţă, mândră fragă
Prinde dorul şi mi-l leagă
Într-un colţ de cîrpă neagră
Şi dă-l pe o apă să meargă”.
sau:
,,Tot aşa zice dorul
Că el omoară omul
Dorul minte ca şi-un câine
Că de el nu moare nime.
De-ar fi murit cineva
Aş fi fost şi eu, ăla”.

Unele dintre strigături se referă la casa în care
locuieşte mândruţa şi care s-aprinde prin simpla ei vedere,
vâlvătaia dragostei:

 ,,Pare mie ori se vede
Casa mândrei unde şede
Pare mie ori s-aude
Gura mândrii nu ştiu unde.
Mândro, când îţi văd casa
Mi s-aprinde inima
Când îţi văd casa şi şoprul
Mi-arde inima ca focul”.

Şi tot despre mîndruţa cu casa-n colţ, strigătura
spune următoarele:

 ,,Mândruţo cu casa-n colţ
Iubeşte-mă dacă poţi
Iubeşte-mă dacă-ţi plac
Dacă nu silă nu-ţi fac.
Că silă când îţi făceam
Eram mic şi nu ştiam
Dar acum m-am făcut mare
Mă iubeşte orişicare”.

Satele de pe valea Jaleşului având în trecutul îndepărtat
un bogat tezaur folcloric au scos la iveală şi strigături unde
se arată că sunt mândruţe cu casa aşezată pe deal şi spre
această casă urcă flăcăul:

,,Foaie verde magheran
La mândruţa de pe deal
Este-un strat de busuioc
Cu cărare cine i-o face
Bădişorul care-i place”.

Despre mândruţele de pe deal vorbeşte apologetic şi o
altă strigătură:

,,Tot aşa deal loc urât
Că în deal e loc urât
Nu găseşti nimic plăcut
Dar în deal cresc florile
Şi copile frumuşele
De li-i drag la toţi de ele
Şi în deal sunt pruni cu prune
Şi mândre cu vorbe bune”.

Cum dragoste înfocată fără sărutare nu există,
strigătura următoare sesizează şi acest fapt:

,,Spune, mândruliţa mea,
Zice măicuţa ceva
Că-mi dai mie guriţa?
Măicuţa nimic nu-mi face
Că ştie că gura-mi place”.

Trecând pe uliţa pe care locuieşte mîndruţa, flăcăul

chiuieşte pentru a-şi face simţită prezenţa:
,,Chiuieşte bădiţa
Să răsune uliţa
Uliţa la mândruţa
Să deschidă portiţa
Să-mi dea mie guriţa”.

Uneori ochii frumoşi ai fetelor se aseamănă cu cei
ai mândruţei:

 ,,Ce-am iubit în viaţa mea
Să mor şi nu pot uita
Doi ochi negri ca mura
De la mine mi-au scăpat
Ferice de-al de i-a luat
Trăieşte-n lume cu drag
Dar nici eu nu pătimesc
Căci ochi negri tot iubesc”.

Ochii frumoşi ai fetelor sunt prezentaţi sugestiv în
următoarea strigătură:

,,Frunzuliţă flori de tei
Eu le-am spus ochilor mei
Să nu fie lăcomei
Să se uite la chindei
La ochi mai frumoşi ca ei
Eu le-am spus, ei nu m-ascultă
Tot la ochi frumoşi se uită”.

ANDREI NICULESCU
Notă: Strigăturile au fost culese recent de la bătrâni

din satul Stolojani.
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  ROMULUS-IULIAN OLARIU
Moto: „Luminătorul trupului este

ochiul; de va fi
ochiul tău curat, tot trupul

tău va fi luminat.”
Matei, 6:22

RRRRRuga aducătoruluiuga aducătoruluiuga aducătoruluiuga aducătoruluiuga aducătorului

Limpezeşte-mi, Doamne, căile vederii şi
redă-mi privirea sferică, singura care
bate
până dincolo de aparenţe, lasă-mă să
ascult surdina cosmică şi fă-mă stăpân
peste imperiul tăcerii, ajută-mă să urc
munţii de orbitor diamant, aşterne
(peste
evanescenţa din gânduri) frunziş de
fraged cuvânt, învaţă-mă să cioplesc
din propria-mi însingurare viori de
Cremona; ca semn de mulţumire
pentru acestea toate, eu voi fi
din nou un aducător de
seninătate.

La o privireLa o privireLa o privireLa o privireLa o privire

Amicului Petre Isachi

Deşi seamănă mult cu şarpele Uroboros,
cel
care i-a revelat, Evei, ideea de veşnicie,
ori
cu biblicul Leviatan, înaintea căruia
„dănţuiesc spaimele”, iar în urmă
„o dâră luminoasă”, la o privire
sfredelitoare, poetul se deosebeşte
esenţial de aceşti monştri; nu doar
prin fineţea „scrijeliturii” (în creion
pe coala de hârtie), dar şi, graţie
ştiutelor taine: curbura spaţiului,
materia, mişcarea, mersul,
şi, mai ales, lumina
secretă…

Ninsoare şi viseNinsoare şi viseNinsoare şi viseNinsoare şi viseNinsoare şi vise

Prin dumbrava sacră a Dianei
înflorise înmiresmatul
dumbravnic…

Un hierofant psalmodia amânat.
Tăcut-a prelung mai apoi (îşi
concentrase privirea pe
creanga de aur,
aur).
Acest om vede ca-n Vede, mi-am
zis în sinea mea, orbit şi
eu, ca de splendoarea
dinspre cealaltă
lume.

Visam în coliba mea tibetană,
căptuşită regeşte cu piei de
yac.

Şi ningea…

NeasemănareNeasemănareNeasemănareNeasemănareNeasemănare

Priveam concentrat în ochii
poemului încă nescris, cum

ar privi un pictor, modelul
ideal…
Şi poemul a şi început, subtil,
să îmi modeleze fiinţa, după
chipul şi imperiala sa
neasemănare, iar roata
minţii se oprise; prea
bine nu vedeam, şi
m-am trezit, iluminat,
din somn sau vis;
zărit-am floarea de
verbină, şi, incolor,
de nu puternic irizat,
trăii, în primăvară, beatitudinea
deplină.

În numele FiinţeiÎn numele FiinţeiÎn numele FiinţeiÎn numele FiinţeiÎn numele Fiinţei

Să fii custodele unui spaţiu ce se
umple instantaneu cu forme
persistând cât amânarea
evanescentă a
gândurilor,
să ciopleşti sculpturi din cremenea
de dincolo de tăceri şi să le
reprezinţi prin ideograma
propriei însingurări, să-ţi
concentrezi privirea până
când vidul va emite
mesaje în numele
Fiinţei.

LLLLLumina de atunciumina de atunciumina de atunciumina de atunciumina de atunci

Poeta Sapho ar fi tresărit,
văzând pironul înfipt
chiar la rădăcina
gutuiului nostru
neroditor.
Anul următor, s-au făcut
atât de multe gutui, încât
toată iarna nici nu am
mai aprins
lampa.
Gutuile şi focul, înteţit cu
ienuperi, ne luminau
casa la cinele de
(ceva mai puţină)
taină.
Fără acea lumină
înmiresmată
nimic nu
s-ar fi
scris.

Retrospectivă

De la o vreme încoace tot
mai mulţi dintre cei
dragi trec prin
strâmtorile
morţii;
eu îmi trăiesc viaţa aşa
cum pot (mă uit cu
luare aminte în
urmă: ca Orfeu,
ori nevasta lui
Lot).
Am mai trecut pe aici
de şase ori (venire
şi plecare lină);

uneori, rostirea
mi-a fost curs
de ape, alteori,
fluviu de
lumină.

Ars spectandiArs spectandiArs spectandiArs spectandiArs spectandi

Privitor atent fiind,
am întrezărit…
Eve(şi)restul!

Relatare

Poetul poate fi şi clopotar;
zilnic el trage clopote:
astrale, boreale,
australe…
şi nu, numai…
Şi, nu numai!
…POEZIA…
când se aude,
nu se vede;
când se aude
şi se şi vede,
pe poet din
ochi mi-l
pierde, prin
lancea de
iarbă verde,
prin iarba
de lance
verde.
Bing, bang! (uşor),
Yin, yang,!
(discret)…

Dar clopotarul nu-i poet!

RRRRRugăugăugăugăugă

Cât timp voi adormi de
întristare la masa
poetului,
nu lăsa, Doamne, să se
usuce vrejul inspirat
de deasupra capului
meu.
Şi fă ca ochiul cel
dinăuntru să vadă
o piatră bună
pentru odihna
femeii.
Iar când ea va veni
(de către lumină),
deschide floarea
de lotus!

VVVVVis de olaris de olaris de olaris de olaris de olar

Cum la trecerea luminii prin inter-
mundii au loc superbe devieri
de refracţie, la fel, când apari
tu, în raza mea vizuală joacă
lent me(nd)rele Evei, şi
deja mă visez, scrijelind
princiarele cuneiforme
ale trupului tău pe
argilă nepieritoare,
şi plâng, ca amanţii
perfecţi, pe umerii

Semiramidei…

Şi te contemplu în
ochii marii
absenţe.

ConvorbireConvorbireConvorbireConvorbireConvorbire

Cui a suferit

Avea glasul stins (vorbea într-un
fel mai aparte)…am întrebat: cum
se trece prin tunelul dintre lumi?
…răspuns: nu ar fi prea mare
deranj, însă tunelul este înşurubat
pe spirală şi îl scaldă mult prea
ispititoarea lumină orange – ştiam
că nu minte - …vorbea spaţiat,
uşor surprinsă, cu sunet venind
din departe, ca şi cum ar fi
vorbit, de undeva, de pe
planeta Marte…

Brusc, i-am întrezărit fiinţa prin
zid; curgea calmă în sine şi
vorbele intrau şerpuitoare
în telefonul lichid /
translucid.

Vis cu strămoşi

Amicului Nicolae Diaconu

Priveam la lume, dindărăt,
cum dacul preot altcândva;
 în oboroc cărând, discret,
lumină din Polara Stea.

Bruma şi chiciura de sus,
pe falii, bucle de ne-timp,
sub Ursa Mare au adus,
din şapte stele, tainic nimb.

Vrăjit, din cerc şi ceas solar,
mă-ncumetam să urc la cer,
să merg pe nouri, temerar,

şi, însuşi îmngerul stingher,
brav paznic în cerescul far,
şoptea: sunt Împăratul Ler!
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După dezastrul militar din Cuba şi Filipine (1898) şi pierderea definitivă a imperiului său
colonial, Spania a căzut într-o dramatică stare de dezamăgire, de pesimism, de profundă
demoralizare generală. În această stare, un grup consistent de intelecuali dintre cei mai distinşi şi
mai reputaţi ai ţării au reacţionat creând în viaţa spirituală a Spaniei o mişcare având ca scop
redresarea morală şi patriotică, regenerarea spirituală şi culturală a ţării. Mişcarea aceasta – unică,
de acest gen, în Europa secolului XX, şi de cel mai înalt prestigiu intelectual – a fost opera unor
scriitori de faimă şi de unanim-recunoscut talent, aşa-numita „generaţie ’98”, care erau conduşi şi
animaţi de dubla deviză, defintorie pentru natura şi scopul urmărit, formulată de iluştrii săi
exponenţi: „Să europenizăm Spania” (Ortega y Gasset) – „Să hispanizăm Europa” (Miguel de
Unamuno).

Antonio Machado este, fără îndoială, poetul reprezentativ al „generaţiei  ’98”. „Toate trăsăturile
caracteristice principale ale acestei generaţii se regăsesc în poezia sa: revalorificarea peisajului, în
special al celui castilian, neliniştea pe care o creează problema timpului, problema fiinţei şi a
destinului Spaniei, scepticismul, supremaţia spiritului asupra tehnicii, melancolia amintirilor şi a
viselor” (1). De ace, culegerea sa fundamentală de versuri Câmpurile Castiliei a putut fi pe drept
cuvânt considerată „breviarul poetic al acelei generaţii” (2). De asemenea: la fel ca ceilalţi membri
ai „generaţiei ’98”, Machado a fost influenţat mult şi el de Kant şi Schopenhauer, reacţionând într-
un fel contra lui Nietzsche. – Ceea ce totuşi îl desparte de aceştia este în primul rând foarte
caracteristicul intimism al liricii sale, - câtă vreme pe ceilalţi „îi interesa realitatea, iar arta lor era
un mod de a se proiecta pe ei înşişi în viaţă ţinând seama de această realitate aşa cum e, pentru a o
transforma” (3).

Intimismul tonului şi chiar sărăcia mijloacelor sale poetice reflectă perfect viaţa lui Antonio
Machado, atât de modestă, de retrasă, de săracă în evenimente. „Plăcerile mele sunt plimbările şi
lectura”. – Modestia, singurătatea şi tristeţea – iată dimensiunile existenţei intime a lui Machado
şi totodată axele pe care şi-a construit opera.

O operă de proporţii reduse: trei volume de poezii şi unul de proză eseistico-filosofică, la care
se adaugă două volume de proză narativă, publicate postum, şi câteva piese, în colaborare cu fratele
său Manuel. O operă lirică de mare simplitate, de profundă cultură umană – ca însăşi existenţa
poetului. „La nici un alt poet ecuaţia poezie-viaţă n-a fost mai adevărată, şi nimeni nu şi-a
autentificat mai mult ca el poezia, nimeni nu şi-a apropiat-o atâta de existenţa adevărată” (4).

Titlul primei sale culegeri, Singurătăţi, îl aminteşte pe marele poet baroc Gongora, - dar nimic
din rafinamentul, din somptuozitatea sau din grandilocvenţa acestuia n-a trecut în poezia lui
Machado. Dimpotrivă: simplitatea maximă a tonului îl aminteşte mai degrabă pe romanticul
Bécquer. Este o poezie făcută din amintiri şi din melancolii, din solitudine şi tristeţi, din evocări şi
decepţii, din resemnări şi speranţe vagi, din monotonia vieţii cotidiene şi cenuşii. Pentru Machado,
romanţa este „suprema expresie a poeziei” (5). Spunea Machado: „Nici un spirit creator nu s-a
putut gândi, în momentele sale creatoare, decât la om, la omul esenţial pe care îl vede în sine însuşi
şi pe care îl bănuieşte în vecinul său” (69. Iată concepţia despre poezie a unui poet modest. A unui
poet care întotdeauna călătorea în clasa a treia; şi nu atât din cauza limitatelor sale posibilităţi
financiare, cât pentru faptul că se simţea mai apropiat de cei care călătoreau şi ei la clasa a treia…

Poezia sa este săracă în artificii, tristă şi monotonă ca tonalitate, dar de mare nobleţe umană;
sobră, comunicativă, arsă de arşiţa sincerităţii, întocmai ca peisajul şi oamenii Castiliei. Nobila şi
austera Castilie l-a cucerit pentru totdeauna, la fel ca pe ceilalţi din  „generaţia ’98”, - cu peisajul ei
sobru care dă oamenilor săi gustul tăcerii, al meditaţiei, al solilocviului; cu întinderile nesfârşite
de coline domoale, ale căror pământuri galben-roşcate sunt mărginite de întinderile colinelor sterpe,
unde spinările fantastice ale stâncilor – numele şi ursitele Castiliei – străbat pânza slabă a ierbii
pârjolite care încearcă să hrănească crescătoriile de tauri, „ganaderiile”, ca cele presărate de-a lungul
drumului ce şerpuieşte printre înălţimi, urcând din greu de la Madrid spre Avila… - „Sunt un om
extraordinar de sensibil faţă de locul unde trăiesc. Geografia, tradiţiile, obiceiurile de prin părţile
pe unde trec mă impresionează profund şi lasă urme adânci în spiritul meu.”

De timpuriu s-a mutat din Andaluzia verde şi surâzătoare în Castilia aridă şi tristă; această
Castilie, pe care a îndrăgit-o numaidecât, a infuzat poeziei sale sobrietate, tristeţe, dar şi o mare
elevaţie. Veşnic însă a purtat în el, ascunsă în cutele adânci ale sufletului, Andaluzia natală. „Şi ca
andaluz, s-a adăpat la izvorul cântecului popular şi a moştenit pasiunea directă a sentinţei înţelepte.
De aici, preferinţa sa pentru metrul scurt sau pentru rima săracă, precum şi tendinţa sa spre
asonanţe şi spre cadenţa de baladă, de romance” (7).

De fapt, întâlnirea lui Machado cu cântecul popular a fost doar o reîntoarcere, după ce poetul
trecuse prin şcoala poeziei simboliste. Propriu-zis, călătoriile sale la Paris n-au lăsat urme în opera
sa; i-a cunoscut însă pe Rubén Dario, pe Oscar Wilde, pe Jean Moréas, şi a frecventat cursurile lui
Henri Bergson. Poezia simbolistă l-a atras, e adevărat, dar nu prin senzualismul ei orientat spre
exterior, nu prin elementele ei decorative, exotrice şi rafinate, nici prin ingenioasele jocuri verbale.
„Machado rămâne mereu sobru şi auster, neîncrezător în vanitatea simţurilor” (8). În schimb, l-a
atras intimismul poeziei simboliste şi muzicalitatea tonului de confesiune. – Pentru aceste preferinţe
ale poetului spaniol, numele său a putut fi adesea apropiat de cel al lui Verlaine. Dar această apropiere
poate fi făcută numai până la un anumit punct: comun celor doi poeţi  le este discreţia, tonul
confidenţial, o uşoară retorică (fără căutarea efectului, însă), o muzicalitate difuză. În schimb, la
Machado „nu se poate vorbi niciodată de decadenţă” (9).

Temele poeziei sale (10) sunt: sensul peisajului castilian – peisaj spiritual şi secret, născut din
solitudine, durere, vise şi speranţe, - şi preocuparea sa de destinul Spaniei; problema timpului şi
relaţia dintre atemporalitatea artistică a poeziei sale (fără raporturi precise cu modalităţile literare
ale epocii sale) şi caracterul său concret, temporal, - căci „poetului nu-i este dat să cugete în afara
timpului său, pentru că el cugetă asupra propriei sale vieţi” – spune Machado, pentru care „visul
poetic este calea de a pătrunde în existenţa autentică” (11); în fine, „sensul misterului (12) şi
neliniştiule sale metafizice, căci sufletul poetului se îndreaptă spre mister”:

„Douăsprezece bătea orologiul…erau
douăsprezece lovituri de sapă în pământ –
-Mi-a venit ceasul! Strigai. – Nu-ţi fie teamă,
îmi răspunse tăcerea;
tu n-ai să vezi căzând ultimul strop
ce tremură-n clepsidră. Vei dormi
de-acum încolo încă nopţi destule,
pe-aceeaşi plajă veche –
şi într-o dimineaţă, barca ta
o vei găsi la alte ţărmuri trasă.”

Aceste nelinişti metafizice sunt tocmai puntea de legătură între poeziile lui Machado şi scrierile
sale eseistice.

În ultima sa perioadă Machado scrie o poezie filozofică (nu lipsită uneori de fulguraţii
umoristice) şi scurte eseuri de o remarcabilă densitate de gândire. Le atribuie unor personaje fictive,
sunt două ipostaze lirice ale sale, două forme ale „alter-ego”-ului său, „profesorul-apocrif ” Juan de
Mairena şi poetul-filosof Abel Martin. Preocupările şi ambiţiile filosofice ale lui Machado au fost
ferme şi totdeauna i-au trezit un interes mai mare decât problemele literare sau estetice (13).
Lecturile sale filosofice preferate au fost Kant, Schopenhauer, Bergson şi Unamuno. În primul rând,
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pesimismul şi ideile lui Schopenhauer asupra vieţii şi morţii
au lăsat urme evidente în paginile sale (14). Dar afinităţile
cu filosofia existenţialistă sunt şi mai evidente: Machado
declară categoric că poetul profesează „o metafizică
existenţialistă, în care timpul capătă o valoare absolută.
Nelinişte, angoasă, temeri, resemnare, speranţă, nerăbdare,
pe care poetul le cântă sub semnul timpului şi, de asemeni,
revelaţii ale fiinţei în conştiinţa umană” (159.

În aforismele sau în paginile sale de eseistică asupra
literaturii şi esteticii îl regăsim pe poetul Antonio Machado
perfect consecvent cu poezia sa. Polemizând cu Ortega,
Machado declară (16) că „aristocraţia spaniolă este poporul; scriind pentru popor scrii pentru cei
mai buni”; şi că „există un om din popor, care în Spania cel puţin, este omul elementar şi fundamental,
cel care este mai aproape de omul universal şi etern”. – În altă ordine de idei, - poezia trebuie să fie
expresia unei profund trăite experienţe de viaţă, trebuie să fie voce umană, simplă, sinceră şi
generoasă: „Poezia pură, despre care îi aud vorbind pe critici şi pe poeţi, va fi existând, dar eu n-o
cunosc”.

„Antonio Machado era de o vârstă cu Rilke, dar sufletul lui era fără vârstă – ca al Terezei de Avila
sau Sfântului Ioan al Crucii. Exuberanţa Andaluziei natale pe care aveau să o ilustreze Lorca sau
Alberti, admiratorii săi de departe, i-a fost străină – adevărata patrie a poeziei sale fiind Castilla la
vieja, cea cu inimă de stejar, ţara platourilor înalte, a călăreţilor fumurii şi a turnurilor cu orologii
grave sunând în văzduhul rarefiat al sierrei ceasurilor mândriei, ale neclintirii şi morţii” (A. E.
Baconsky).

Poezia lui Antonio Machado este închinată scrutării tainelor vieţii şi se exprimă asemenea unei
mărturisiri sau unui suspin: „Este tristeţea lui Don Quijote pe patul morţii” (17). Are, este adevărat,
un anumit aer de provincie, este o poezie care îţi dă o oarecare impresie de uniformitate, de repetiţie,
de monotonie (18), - ceea ce, de fapt, derivă dintr-o anumită imobilitate a sentimentului, dintr-un
fel de staticitate spirituală, accentuată de senzaţia de singurătate acceptată a poetului (19). Dar,
rămâne „cea mai simplă şi mai extraordinară poezie castiliană a vremurilor noastre” – cum se
exprimă unul din cei mai inteligenţi critici literari spanioli (20), deşi în termeni prea encomiastici,
faţă de care rezervele nu sunt greu de formulat. În orice caz, „simplitatea” poeziei lui Machado nu
urmează a fi luată în sens absolut; atunci când, de pildă, „pentru a-şi potenţa caracterul aforistic şi
abrupt, sunt întrebuinţate formele populare, în care poetul erupe brusc, se întrerupe brusc, lăsând
să se ghicească ceva care rămâne ascuns în umbră” (219.

Această fuziune dintre sentiment şi cugetare o întâlnim şi în eseurile în care tratează probleme
filosofice şi morale, literare, estetice şi – mai rar – politico-sociale, totul dezvăluind o concepţie
coerentă despre om, viaţă şi poezie. „cele mai apropiate de genul eseului, considerat sub raport formal,
sunt paginile în care Juan de Mairena îşi expune arta poetică. Faţă de baroc, pe care estetica
dezumanizantă a ultimelor generaţii încearcă să-l reînvie, Machado proclamă superioritatea unei
poezii înrădăcinată în uman, în popular şi în preocupările de ordin metafizic care dau sens vieţii şi
artei.” (Sunt paginile pe care le reproducem mai jos).

Părerea mea era aceasta: metaforele nu înseamnă nimic prin ele însele. Nu au altă valoare decât
aceea de a fi un mijloc indirect de expresie a ceea ce lipseşte în limbajul omnibus – al tuturor – de
expresie indirectă. Dacă între a vorbi şi a simţi ar exista o perfectă comensurabilitate, folosirea
metaforelor nu numai că ar fi de prisos, ci chiar ar dăuna exprimării. Mallarmé a văzut numai pe
jumătate acest adevăr. El a înţeles foarte clar, şi o spune în termeni ce nu lasă nici o umbră de îndoială:
parler n’a trait   la réalité des choses que commercialement – vorbirea nu are decât o legătură
comercială cu realitatea lucrurilor; dar în lirica sa, precum şi în teoriile sale, se observă credinţa
superstiţioasă în virtutea magică a enigmei. Aceasta este partea într-adevăr slabă a operei sale. A
crea enigme în mod artificial este un lucru tot atât de imposibil ca şi a ajunge la adevărurile absolute.
Se pot fabrica, e adevărat, nişte podoabe misterioase şi fără valoare, nişte figurine de bazar care să
aibă în interiorul lor gol ceva care, dacă le agiţi, să sune; dar enigmele nu pot fi confecţionate de
oameni; ni le pune în faţă însăşi realitatea; iar mintea reflexivă le va căuta, acolo unde sunt, cu
intenţia de a le pătrunde, iar nu de a se distra cu ele. Numai un spirit vulgar, numai o inteligenţă
limitată la raza senzaţiei se poate amuza tulburând conceptele cu metafora, creând obscurităţi prin
suprimarea nexurilor logice, răsturnând gândirea comună numai de dragul de a schimba recipientele,
fără a îmbunătăţi conţinutul. Să treci sub tăcere numele directe ale lucrurilor, când lucrurile au
nume directe – ce prostie! Dar Mallarmé ştia de asemenea – şi acesta este marele său merit – că
există anumite realităţi profunde care n-au nume şi că limbajul pe care îl folosim ca să ne înţelegem
unii pe alţii exprimă numai ceea ce este convenţional, obiectiv – înţelegând aici prin obiectiv ceea
ce este golit de subiectivitate, adică termenii abstracţi la care oamenii pot ajunge pe calea înţelegerii
noţionale, eliminând orice conţinut psihic individual. În lirică, imaginile şi metaforele sunt deci
justificate când sunt folosite pentru a suplini lipsa de nume proprii sau de concepte unice care să
exprime ceea ce ţine de intuitiv, dar niciodată pentru a înveşmânta ceea ce ţine de generic şi de
convenţional. Poeţii buni sunt zgârciţi în întrebuinţarea metaforelor; în schimb, metaforele lor sunt
uneori adevărate creaţii.
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E-o seară mută, deE-o seară mută, deE-o seară mută, deE-o seară mută, deE-o seară mută, de

cenuşăcenuşăcenuşăcenuşăcenuşă

E-o seară mută, de cenuşă,
frântă asemenea sufletului meu;
şi e această veche apăsare
ce-mi bântuie obişnuita boală.

Pricina apăsării n-o cunosc,
n-am nici măcar o vagă bănuială,
dar mi-amintesc – şi, amintindu-mi,
spun:

Da, eram mic – şi tu erai cu mine.

Şi nu-i adevărat, te ştiu, mâhnire,
eşti nostalgia vieţii fără griji,
singurătatea-ntunecatei inimi,
a navei fără ţărm şi fără stele.

Asemeni unui câine părăsit,
fără miros şi urmă, care umblă
rătăcitor pe drumuri fără drumuri,
asemenea copilului pierdut.

În nopţi de sărbătoare, prin mulţime,
prin aer prăfuit, printre făclii
ce pâlpâie-n văzduh învăluindu-i
inima lui cu farmece şi spaimă.

Umblu şi eu, beţiv lunatic
şi melancolic ghitarist, poet,
biet om al viselor,
cătând mereu pe Dumnezeu în ceaţă.

Am umblat pe multeAm umblat pe multeAm umblat pe multeAm umblat pe multeAm umblat pe multe

drumuridrumuridrumuridrumuridrumuri

Am umblat pe multe drumuri,
am tăiat multe cărări,
am plutit pe o sută de mări

şi-am tras la o sută de ţărmuri.
Pretutindeni am văzut
caravane de tristeţe,

melancolici şi superbi
beţivani cu umbre negre
şi pedanţi tăcuţi privind
atotştiutori, la geamuri
ca unii ce niciodată
n-au călcat într-o tavernă.
Lumea rea umblând aiurea
molipsind de boli pământul…
Şi am văzut iar pretutindeni
oameni ce petrec, dansează
dacă pot, şi ară cele
patru palme de pământ.
Nu întreagă niciodată
când ajung – unde-am ajuns.
Când pornesc la drum se urcă
pe-un catâr bătrân călare
şi nu ştiu nici ce e graba,
nici ziua de sărbătoare,
unde dau de vin, beau vin,
unde nu, beau apă rece.
Lume bună, oameni vrednici,
ară câmpul, trec, visează
şi-ntr-o bună zi coboară
odihnindu-se-n pământ.

De-acum ce-ţi pasă…De-acum ce-ţi pasă…De-acum ce-ţi pasă…De-acum ce-ţi pasă…De-acum ce-ţi pasă…

De-acum ce-ţi pasă, vinul aurit
umple paharul cristalin – şi
se tulbură de zeamă acră…

Cunoşti tu galeriile secrete
ale sufletului, drumurile viselor
şi seara liniştită
unde se duc să moară…Acolo te
aşteaptă

tăcutele ursitoare ale vieţii

şi spre grădina primăverii eterne
te vor purta-ntr-o zi.

AAAAAuroră sinistrăuroră sinistrăuroră sinistrăuroră sinistrăuroră sinistră

Aurora creştea
depărtată, sinistră.
Acolo pânza ei
sângera tragedii
zugrăvite
de nouri groteşti.

În vechea piaţă
a vechiului târg
spânzurătoarea
îşi înălţa
oribilul schelet…

Aurora creştea
depărtată, sinistră.

Iubito, albul tăuIubito, albul tăuIubito, albul tăuIubito, albul tăuIubito, albul tău

veşmântveşmântveşmântveşmântveşmânt

Iubito, albul tău veşmânt
neîntinat transpare-n aer…
Ochii mei n-au să te mai vadă,
inima mea te caută mereu.

Vântul de dimineaţă mi-a adus
numele tău din depărtare,
ecoul paşilor tăi, munţii
jur împrejur îl repetară…
Ochii mei n-au să te mai vadă,
inima mea te caută mereu.

Din turnurile sumbre, monoton
un zvon de clopote străbate…
Ochii mei n-au să te mai vadă,
Inima mea te caută mereu.

Sunând pustiu, ciocanul spune

că şi sicriul e închis;
lopeţile repetă locul
mormântului care rămâne…
Ochii mei n-au să te mai vadă,
Inima mea te caută mereu!

Gol e pământulGol e pământulGol e pământulGol e pământulGol e pământul

Gol e pământul – şi sufletul
spre orizontul palid urlă
asemeni unui lup flămând. Ce cauţi,
poete, în amurg?
Amar e umbletul, căci drumul
apasă inima. Şi vântul e de gheaţă
şi noaptea vine şi amarul
distanţelor…Pe drumul alb
cresc negri arborii rigizi,
aur şi sânge e în munţi, departe –
şi soarele-a murit. Ce cauţi,
poete, în amurg?

Douăsprezece băteaDouăsprezece băteaDouăsprezece băteaDouăsprezece băteaDouăsprezece bătea

orologiul…orologiul…orologiul…orologiul…orologiul…

Douăsprezece bătea orologiul…erau
douăsprezece lovituri de sapă în pământ –
- Mi-a venit ceasul! strigai. – Nu-ţi fie
teamă,
îmi răspunse tăcerea;
tu n-ai să vezi căzând ultimul strop
ce tremură-n clepsidră. Vei dormi
de-acum încolo încă nopţi destule,
pe-aceeaşi plajă veche –
şi într-o dimineaţă, barca ta
o vei găsi la alte ţărmuri trasă.

Traduceri de A. E. BACONSKY –
vol. „Panorama poeziei universale

contemporane”, Edit. „Albatros”, 1972.

Între poeţii Târgu-Jiului, Viorel Gârbaciu s-a impus în
ultimii ani prin câteva cărţi în care prinde contur acel
fascinant univers al copilăriei, întâlnit de altfel şi la unii din
marii noştri scriitori, bunăoară de la Tudor Arghezi la Marin
Sorescu, Ana Blandiana, Nicolae Dragoş ş.a.

Intrarea în basm, Ţara copilăriei şi recentul volumaş De-
a Cuvântul (Editura „Măiastra”, 2005) constituie tripartiţia
bine organizată a unui univers poetic unitar, în care spiritul
ludic, copilărirea, în general, jocul şi joaca pun în vibraţie nu
atât un suflet sensibil, ocrotitor şi delicat, cât mai ales o
vocaţie a copilăririi, în registrul gingaş al regăsirii inocenţei
şi purităţii pierdute.

Dând impresia unui răsfăţ parental, poetul face din
micuţul Iani (care între timp a crescut!) un adevărat personaj,

„De-a Cuvântul”
VIOREL GÂRBACIU

dominând acest univers infantil ca un „mic prinţ” teleştean,
care nu e cu nimic mai prejos, bunăoară, de un Baruţu poznaş
sau de o Mitzură gingaşă, descoperind încet-încet lumea din
jur şi rostul lucrurilor în patriarhalitatea unui topos natal.

Joaca aceasta „De-a Cuvântul” e, în gratuitatea ei
expresivă, plină de tâlcuri mai adânci, regăsindu-ne noi
oamenii în toată firea – citind -  acea vârstă a zburdălniciei
fără griji, a descoperirii şi înţelegerii lumii înconjurătoare.
Nu vom inventaria aici toate elementele şi temele acestei
poezii, vom menţiona doar că acestea aparţin modului
clasicizat de viaţă al copilului, indiferent dacă acesta e Nică
al Humuleştilor de altădată, Lulu popii din Lancrămul
transilvan sau personaje mai livreşti din literatura pentru
copii din vremuri mai apropiate nouă (în nici un caz gen
Harry Potter, excesiv mediatizat până la prospera industrie
de profil!).

„N-am făcut nimic altceva decât m-am jucat, dar toată
jucăria are un înţeles”, va preciza Arghezi într-un interviu,
sugerându-ne exact bătaia mai lungă a acelor scrieri în care
tutelară este „poezia boabei şi a fărâmei”. Şi cum joaca şi
jocul nu pot fi evocate la modul expozitiv-convenţional,
atunci umorul şi o permanentă stare de bună-dispoziţie şi
de „copilăreală” (y compris şi instanţa parentală!) vin să
rotunjească atitudinea, sensul estetic şi comportamental al
secvenţialităţii lirice. Unele piese ating, desigur, şi subiecte
mai sensibile, implicând, în aluzii pline de umor spumos,
lumea „celor mari”, ca în poezia Îngeriţa, unde „tatăl” şi „fiul”

intră într-un dialog de poantă epigramatică: „Zice Iani: Rog
mă scuză, / Tati, ce-i aceea muză?! // - Cum să-ţi spun, măi
Fărâmiţă?! / E un fel de ...îngeriţă. // Când m-atinge cu aripa,
/ Noaptea-i scurtă, precum clipa, // Gând şi vers, dintr-o
suflare, / Înnegresc, minune mare!, / Coala asta, fermecata /
Şi pe loc poemu-i gata!... / - Curioasă-i, nu zic ba, / Tată,
îngeriţa ta... // Dar, te rog, spune-mi şi mie: / Despre muză,
mami...ştie?!?”

Autor şi al unor versuri mai grave, în nota ironic-
umoristică şi fantezistă a boemului „belfer”, Viorel Gârbaciu
înaintează pe un culoar literar propriu, regăsindu-şi
identitatea expresivă şi vizionară, impunându-se, pe lângă
omul de cultură care este, drept un autor de real talent.

Z. C.
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Poet, dramaturg, romancier, eseist, contemporan, M. Sorescu,
(1936-1996) e un „căutător, un Ulise,  un  strigător în pustie, ca Ioan
Botezătorul, un însingurat bântuit de vedenii, ca Ioan din Patmos”
(D.Micu). Piesele de teatru: „Iona”(1968), „Paracliserul”; „Matca”;
„Pluta Meduzei”; ”Există nervi”, „A treia ţeapă”; „Răceala”; „Vărul
Shakespeare” se individualizează prin originalitatea viziunii estetice,
prin complexitatea formulei sale artistice şi prin noutatea structurii
lingvistice. Teatrul  ilustrează o triplă ipostază:

                     a) teatrul existenţialist, cu note poematice: „Matca”;
„Iona”; „Paracliserul”

b) teatrul satiric: „Există nervi” ;„Pluta Meduzei”
c) teatrul istoric: „Răceala”; „A treia ţeapă”.
Dramaturgia lui Sorescu  este reprezentată de un  teatru de idei,

de meditaţie asupra condiţiei umane, cu elemente de antiteatru, de
teatru al absurdului, rezultat al unei opţiuni estetice moderne.  În
„Extemporal despre mine”), M. Sorescu sublinia: „E o doză de mare
nelinişte în teatrul pe care-l scriu, un vuiet de întrebări puse şi
nerezolvate”.

 Sorescu se proiectează în toate piesele sale: „Dacă Iona şi
Paracliserul sunt eu, tot eu sunt şi teatrul meu istoric. În piese nu-i
vorba nicidecum de mine, ci e vorba de noi”. „Iona”, alături de
„Paracliserul” şi „Matca”, formează o  trilogie, semnificativ intitulată
„Setea muntelui de sare”,  metaforă  ce sugerează setea de Absolut a
omului. „Autorul şi-a gândit aceste piese ca pe o trilogie, intitulată
«Setea muntelui de sare»: o sete metafizică de sens  care n-are nici o
legătură cu disperarea metafizică din piesele lui Samuel Beckett (1906-
1989, francez de origine irlandeză, - „Aşteptându-l pe Godot” şi „Sfârşit
de partidă”)”- N. Manolescu.

Acestă sete se relevă „în căutarea nepotolită a unei ieşiri, a unei
explicaţii, a unui sens, în absolutul vieţii care capătă expresia unui
labirint pustiu şi dezolant” -Edgar Papu.

M.Sorescu afirma:„Ţin mult la tripticul: Iona, Paracliserul, Matca
,pentru că acolo m-am căutat cu mai multă îndărătnicie. Citite fără
dialog, aceste piese pot deveni o carte de filozofie. Ştiam că pornind de
la mine, o să ajung la restul lumii şi la problemele cele mai acute. Îmi
vine pe limbă să spun că Iona sunt eu…Cel care trăieşte în Ţara de Foc
este tot Iona, omenirea întreagă este Iona, dacă-mi permite. Iona este
omul în condiţia lui umană, în faţa vieţii şi în faţa morţii.”

Cele trei parabole pe tema destinului uman parafrazează 3 mituri
fundamentale: mitul biblic („Iona”), mitul meşterului Manole
(„Paracliserul”) şi mitul potopului („Matca”). Piesele  trilogiei  sunt
„opere dramatice  în  sensul nou pe care îl dau termenului scriitorii
moderni, de genul Beckett  sau Ionesco: o căutare
spirituală”(E.Simion).

           În perioada contemporană, se estompează graniţele dintre
speciile dramatice tradiţionale, caracteristicile de gen şi de specie, se
intersectează limbajul dramatic cu limbajul  poetic. Teatrul poetic, în
care fuzionează dramaticul şi liricul, a fost cultivat de Ştefan Petică,
Ion Minulescu, în perioada simbolistă, de L. Blaga, V. Voiculescu, Dan
Botta, în perioada interbelică, de Gellu  Naum, M. Sorescu,  Matei Vişnec,
în perioada postbelică… Teatrul modern poetic are un conflict interior,
o situaţie de criză, monologul e preferat dialogului, cuprinde acte, scene,
gesturi repetitive, cu valoarea unor laitmotive simbolice. Limbajul
replicilor este, fie elaborat până la preţiozitate, fie sărac lexical şi
sintactic; se realizează o poezie a discursului fragmentat, lacunar, o
poezie a spaţiilor albe dintre cuvinte. „Personajele nu sunt demenţiale,
sunt tragice, capabile să-şi ironizeze tragedia, se află în situaţii-limită,
dar surâsul nu li se şterge de pe buze. M.Sorescu oferă, în piesele lui,
acele tragedii ale speranţei, de care avem totdeauna nevoie.”(N.
Manolescu).

            Drama de idei,  „Iona”, subintitulată „Tragedie în patru
tablouri”; „tragedie pură”, după caracterizarea autorului, a obţinut
Premiul Uniunii Scriitorilor, publicată în revista ”Luceafărul” (1968),
tradusă şi jucată în Europa; are ca punct de plecare motivul biblic, dar
şi metafora lui Nietszche: „Solitudinea m-a înghiţit ca o balenă”.

În Vechiul Testament pescarul Iona a fost pedepsit de Dumnezeu,
pentru neascultare, înghiţit de un monstru marin, dar după trei zile şi
trei nopţi, de rugăciuni, pescarul este eliberat: ”Domnul a poruncit
peştelui şi peştele a vărsat pe Iona pe uscat” Mitul biblic este
desacralizat de M. Sorescu, golit de conţinutul religios. Pescarul lui M.
Sorescu se află, de la început, în gura peştelui, fără a fi săvârşit vreun
păcat, se luptă cu destinul. Personajul sorescian doreşte să pescuiască
pentru a-şi demonstra îndemânarea la pescuit. Deoarece peştele nu se
lasă prins, el îşi aduce de-acasă un acvariu, cu peşti domesticiţi,
creându-şi iluzia abilităţii practice. Virtualul călău se va transforma
într-o victimă şi va fi înghiţit de un peşte enorm, în pântecele căruia
meditează  la posibilele soluţii de a se elibera. Iona  filosofează în
pântecul monstrului despre viaţa omului şi setea lui de libertate. El nu
intră în panică, se comportă într-o împrejurare extraordinară, ca şi
cum s-ar afla într-o situaţie normală, face reflecţii despre  soartă,
progres, psihologia generaţiilor, urzeşte planuri de viitor. Claustrarea
modifică percepţiile, senzaţiile, asociaţiile şi logica se dovedeşte
imperfectă, la sfârşitul călătoriei sale în labirintul balenelor, înghiţite
una de alta , la nesfârşit. Pierdut în labirint, Iona încearcă să găsească
ieşirea. Cu fiecare balenă spintecată, Iona  „se naşte” din nou. El încearcă
abolirea timpului trecut, în care s-au realizat „toate legăturile care nu
ţin”, un alt mod de a cunoaşte. Iona încheie tragic călătoria sa, prin
labirint.

         Marin Sorescu îşi explică opera: „Am vrut să scriu ceva
despre un om singur, nemaipomenit de singur. Cred că lucrul cel mai
îngrozitor din piesă este când Iona îşi pierde ecoul. Striga: Io-na şi nu
se mai auzea decât: Io,Io,, în vreo limbă veche înseamnă: eu.”
Etimologic, Iona – eu: înseamnă „cel ce nu se împarte”, dar personajul
se dezminte, „se dedublează, se strânge după cerinţele vieţii
interioare.”Io” ,în limba veche, cronicărească,  înseamnă „stăpân”: Iona
este un stăpân al mării, al exteriorului, dar şi al burţii peştelui, al
interiorului.

Piesa este un  solilocviu  dramatic, în care Iona se dedublează  şi
vorbeşte tare cu sine însuşi, ca orice om  foarte singur. Îşi pune întrebări
şi-şi răspunde, se dedublează. Solitudinea îl face să dialogheze cu sine,

Marin Sorescu,  1936-1996     --   „Iona”
soluţie propusă şi de Emil Cioran, în eseurile sale.

     N. Manolescu: „Construindu-şi  piesa în jurul unui singur
personaj (Iona, Paracliserul), M.Sorescu interiorizează dialogul, care
devine un fel de convorbire a omului cu el însuşi. Teatrul cu un singur
personaj este, întrucâtva, invenţia lui M. Sorescu. Iona, Paracliserul sunt
eroi simbolici, care sintetizează o experienţă a omului în general. Omul
nu se opune lumii, nu e altceva decât ea, ci o conţine. Omul este însăşi
lumea. Nu destinul triumfă asupra lui Iona, ci Iona triumfă asupra
destinului.”.

         Cele  patru tablouri sunt  simetrice: în primul şi al IV-lea
tablou, Iona se află în afara chitului, în al doilea şi al treilea, în interiorul
balenei. În primul tablou, Iona stă în gura peştelui, cu năvodul,
pescuieşte într-un acvariu, meditează asupra vieţii şi a morţii. Pierderea
ecoului înseamnă pierderea comunicării: “Gata şi cu ecoul meu. S-a
dus şi ăsta. Semn rău.” În tabloul al-doilea este înghiţit de o balenă,
care e înghiţită de alta, apoi de alta. Iona încearcă cu disperare să scape
din burta peştelui uriaş, trece  dintr-un spaţiu închis într-altul.
Eliberarea lui rămâne iluzorie. Omul este prizonierul condiţiei sale,
viaţa este o succesiune de lumi închise, un spaţiu sufocant. După ce
spintecă ultimul chit, iese, ca dintr-o grotă şi în tabloul al patrulea, se
vede tot singur. Nefericitul Iona  îşi anunţă dublul său că pleacă din
nou, într-o nouă lume a singurătăţii: „ Am pornit-o bine. Dar drumul,
el a greşit-o. Trebuie s-o ia în partea cealaltă”. ”Drumul lui Iona duce
la cunoaşterea de sine, chiar dacă se realizează prin sfâşierea propriului
eu.”(Elisabeta Munteanu - „Motive mitice în dramaturgia românească”).
El îşi spintecă  burta, convins că atinge „lumina”, eliberarea totală,
spirituală. Eroul se  sinucide, semn că adevărul nu este transcendenţă,
ci imanenţă, nu trebuie căutat în afară, ci în interiorul fiinţei umane.

Textul nu are o cronologie precisă, nici o intrigă propriu-zisă, ci
„organizarea dedalică”, corespunde  unei vieţi fără sens a omului
contemporan. Iona  constată că existenţa  este inteligibilă, de aceea se
deosebeşte de  ceilalţi eroi ai  teatrului absurdului.

 Eroismul lui Iona nu mai seamănă cu al predecesorului antic, se
asociază cu deruta, cu amnezia, ca formă a înstrăinării de lume şi de
sine, cu un patetism, temperat de ironie şi umor. Apocalipticul devine
locuibil prin  vorbăria lui Iona: ”Fac ce vreau. Vorbesc.”(Tabloul II).El
se amuză, face haz de necaz, persiflează situaţia-limită în care se află,
vorbăria este un scut de apărare în faţa tragicului. Iona creează, mental
şi lingvistic, un al doilea spaţiu, cotidian, derizoriu şi uman.

Piesa e construită ca  un fals monolog, un dialog interiorizat,
alcătuit din replici, mici poeme, pe care personajul dedublat şi le
adresează lui însuşi , dar şi lumii  care acţionează asupra lui. Realizată
ca o mare metaforă, piesa urmăreşte avatarurile  devenirii lui Iona,
experienţele ontologice, în trecerea de la starea de inconştienţă la starea
de luciditate. E.Simion: - relifează liniştea cu care personajele „acceptă
neobişnuitul, absurdul”; iar tragicul, sublimul, grotescul  sunt învăluite
în plasa fină a ironiei.” Iona face din existenţă un pretext pentru joc,
iar peştele uriaş îl înghite, arătându-i faţa  navăzută a lumii, spaţiul
visceral, a cărui  unică raţiune  de a fi este cumplita luptă pentru
existenţă, o luptă în care peştele mare înghite pe cel mic. Peştii sunt
simboluri ale fiinţelor primare, ale tăcerii. Iona nu este un pescar
adevărat, ci un pescar de iluzii: „Mai bine m-aş face pescar de
nori.”(Tabloul I).Acvariul în care pescuieşte, e o lume artificială, creată
după modelul marelui univers, un fals, lumea în mic.

    Apa simbolizează  existenţa înţesată de capcane: „Apa asta e
plină de nade, tot felul de nade frumos colorate. Ne punem în gând o
fericire, o speranţă, ceva frumos, dar peste câteva clipe observăm miraţi
că ni s-a terminat apa”(I), adică s-a sfârşit viaţa. Ieşirea dintr-un peşte
înseamnă intrarea în altul, eliberarea dintr-un cerc al existenţei este
închiderea în altul: ”Problema e dacă mai reuşeşti să ieşi din ceva, o
dată  ce te-ai născut. Doamne, câţi peşti unul într-altul! (Luminat).Toate
lucrurile sunt peşti. Trăim şi noi cum putem înăuntru.”(Tabloul IV).
Metafora-simbol: omul-peşte sugerează singurătatea omului, mut ca
un peşte. Omul devine neom,  peştele mare îl înghite pe cel mic.  Omul
e în luptă cu jocul  absurd al existenţei. Iona se opune unui univers
ostil, devine conştient de rostul său. N.Manolescu: „Adevărata măreţie
a lui Iona este de a fi luat cunoştinţă de sine, de forţa sa; el va putea fi
ucis, dar nu înfrânt”.

           Întreg tabloul al II- lea, când Iona se află în interiorul Peştelui
I, reiterează ideea morţii, prin interogaţii retorice: ”De ce trebuie să se
culce toţi oamenii la sfârşitul vieţii? ”Sunt înghiţit de viu sau de…
mort? Dacă mă sinucid?”El a auzit o poveste despre unul înghiţit de
un chit.” Tare curios aş fi să ştiu dacă-a mai ieşit omul acela din chit.”.Se
adresează chitului familiar: ” mă musteţea”. Unul din visurile lui era
să instaleze o bancă  de lemn,  în mijlocul mării pe care să se odihnească
pescăruşii sau vântul; banca este un simbol al statorniciei în jocul
neobosit al apelor, al vieţii.

În Tabloul al III lea, în interiorul Peştelui II, („răposatu’ mă
înghiţise”). Iona e un Don Quijote sublim, alături de o moară de vânt,
care „poate să se învârtească, poate să nu se învârtească”, - un  simbol
al zădărniciei.  Iona dialoghează cu sine despre sensul existenţei umane,
deoarece  cei doi pescari cu bârnele în spate, sunt  tot muţi. Cei doi
pescari muţi,  îngeri ai morţii,  prezentaţi schematic, în acest tablou,
arată refuzul oamenilor de a împărtăşi suferinţa şi sacrificiul celorlalţi.
Un cronicar finlandez, Brotherus, sublinia însingurarea individului,
neputinţa de comunicare în viaţa de toate zilele, destinul capricios, ca
valurile mării, încât Sorescu l-a construit pe Iona magnific, care este
„în ultimă instanţă, o fărâmă din  oricine, fiecare  din noi  regăsindu-
se  în el”

 Iona  meditează pe tema curgerii timpului fiinţei în nimicul
Nefiinţei : „Un sfert de viaţă îl pierdem făcând legături. Tot felul de
legături între idei, între  fluturi, între lucruri şi praf. Totul curge  aşa de
repede şi noi tot mai facem legături între subiect şi predicat.”  Iona nu
este un „ales”, ca în tragedia antică, ci omul obişnuit, cu un limbaj
simplu, sugestiv: „Oamenii, mă rog, îşi poartă aşa ranchiună şi-o viaţă
întreagă…” El ignoră condiţia de fiinţă fragilă, trăitoare pe un „ou
clocit”, simbol al increatului care  şi-a pierdut puritatea…

Iona caută ieşirea din labirint,din „umezeală”, prin săparea, într-
un efort sisific, de ferestre în pereţii peştilor, simboluri ale orizonturilor
deschise în zidurile necunoscutului: ”Dacă nu există ferestre, ele trebuie

inventate.” Iona are revelaţia arhetipului primordial matern:   „Eu
cred că există, în viaţa lumii, o clipă când toţi oamenii se gândesc la
mama lor. Chiar şi morţii. Fiica la mamă, mama la mamă, bunica la
mamă, până se ajunge la o singură mamă, una imensă”(Muma-
Pământ). Dacă  evadarea dintr-un univers este nerealizabilă, atunci
posibilitatea mai multor naşteri  micşorează eşecul existenţial: „Mamă,
mai naşte-mă o dată! Naşte-mă mereu!” Tânguirea lui Iona, din
scrisoarea adresată mamei, aminteşte de ruga lui  L. Blaga, din poezia
„Scrisoare”: „De ce m-ai trimis în lumină, Mamă, / de ce m-ai trimis?”

Lumea este consecinţa unei perpetue renaşteri,  străvechi mit,   pe
care omul îl opune ireversibilităţii. „Irina din piesa „Matca”
simbolizează „Matca”, „matricea” generatoare, mama care naşte şi
perpetuează viaţa şi în condiţiile potopului; mâinile mamei ţin copilul
deasupra apelor şi atunci când fiinţa ei a trecut în nefiinţă.”(Elisabeta
Munteanu:„Motive mitice în dramaturgia românească”)

          În ultimul tablou, ieşit la lumină, prin  spintecarea ultimului
peşte, îmbătrânit,  Iona  se înspăimântă din nou, pentru că plaja pustie
este alcătuită dintr-un „alt şir nesfârşit de burţi de peşte”, ca nişte
„geamuri puse unul lângă altul”. Iona vrea să pescuiască soarele-
simbol al cunoaşterii supreme. El eşuează în încercarea de a ieşi din
propriul destin, se  simte ca un  Dumnezeu demn de milă, care şi-a
pierdut sacralitatea: „Sunt ca un Dumnezeu care nu mai poate învia”.
Iona află o definiţie a vieţii ”drăcia aceea frumoasă şi minunată şi
nenorocită şi caraghioasă, formată de ani, pe care am trăit-o eu”. El
îşi descoperă identitatea: ”Mi-am adus aminte: Eu sunt Iona!”

Iona descoperă că totul este invers: ”Totul e invers. Dar nu mă las.
Plec din nou. Ce contează dacă ai sau nu noroc? E greu să fii singur”.
Scoate cuţitul, îşi spintecă burta, se contopeşte cu Fiinţa universală,
găseşte deplina  libertate nu în afară, ci în sine: „Răzbim noi cumva la
lumină”. Iona  renaşte, prin moarte, în orizontul cunoaşterii, sugerată
prin metafora ”lumină”, din ultima replică. „Lumina” adevărului se
află în adâncul fiinţei  lui. Iona întoarce cuţitul  asupra lui, nu ca să
scape de răspundere, ci ca să-şi accepte  condiţia lui de om. Treptele
iniţierii prin care trece  novicele Iona sunt cele trei burţi de peşte, apoi
se întoarce spre sine, prin spintecarea propriei burţi, este un avatar al
biblicului Iona. Moartea  este o cale de acces spre transcendent, el
intră în relaţie cu cosmicul, cu ilimitatul (expresionismul dramei).

E. Simion – „Scriitori români de azi” ,vol. I,: ”Moartea este un gest
simbolic, un nou capăt de drum şi un sfârşit, o tentativă nouă a
individului de a-şi lua în stăpânire destinul şi de a-şi înfrânge condiţia,
nu caută în absurd o eternă soluţie de salvare”.

         Parabola dramatică, cu  adânci implicaţii filozofice, reflectă
singurătatea metafizică a individului, în mijlocul unei lumi mute,
condamnată la o recluziune absolută. Meditaţiile despre viaţă, moarte,
oameni, lucruri alternează cu ironia, umorul negru, absurdul,
paradoxul, simbolul. Iona este un simbol al oamenilor aflaţi în puterea
destinului; străbate un traseu iniţiatic arhetipal, comun, de la viaţă la
moarte. Tragedia personajului are haină comică, iar mitul biblic se vede
întors în parodie. Problema captivităţii şi a libertăţii umane, raportul
tensionat dintre om şi propria-i existenţă apar şi la scriitorii
existenţialişti (J. P. Sartre, Albert Camus, K. Jaspers- motivul spaţiului
închis), în teatrul absurdului (S. Beckett, E. Ionesco). Gesturile
disperate, sinuciderile  au o altă interpretare la M. Sorescu, faţă de A.
Camus (motivul sinuciderii). Ironia, şăgălnicia nu parăsesc personajul
nici în faţa morţii. Sinuciderea  lui Iona nu este o soluţie a ieşirii din
„comedia existenţei”, ca la eroii lui A.Camus. Tragicul nu rezidă în
moartea lui , ci în curajul confruntării destinului propriu cu destinul
lumii. Eroul sorescian reduce necunoscutul la cunoscut, straniul la
familiar, creează un al doilea spaţiu, cotidian, uman. „Pe M. Sorescu
absurdul îl face savuros, ironic şi zeflemitor.” (N. Manolescu).

În secolul al XX-lea , teatrul contemporan reia miturile
creştinismului, ale antichităţii greco-latine, dintr-o perspectivă
modernă. Omul modern a pierdut contactul cu sacrul şi se confruntă
cu o fatalitate profană: biologică, psihică, socială, politică: el nu mai
este un erou. Ca şi Prometeu, care a salvat omenirea, prin focul
civilizator, Iona încearcă să vindece zbuciumul planetar prin
cunoaşterea de sine, prin forţa purificatoare a spiritului. Personajul
exprimă, prin stilizare, o umanitate generică, evoluează într-un spaţiu
simbolic. Pescarul Iona, captiv înăuntrul monstrului marin, este un
personaj fără istorie. Amintirile lui tot mai vagi, ar putea aparţine  oricui
(peştii din vis, copiii care visează marea fără peşte, o soţie, o mamă) .
Neşansa, dedublarea, singurătatea, candoarea, spiritul bufon aparţin
unui personaj modern, prizonier într-un spaţiu închis.

M.Eliade („Mitul eternei reîntoarceri”): „Peştele care îl înghite pe
Iona şi pe alţi eroi mitici simbolizează moartea: burta reprezintă
Infernul. Dar, pe de altă parte, tenebrele corespund Nopţii cosmice,
Haosului de dinainte de creaţie”. Chitul este un personaj- simbol,
carcera vieţii, e spaţiul în care ne străbatem viaţa Ideea libertăţii este
iluzorie. Iona încearcă să spargă graniţele necunoaşterii. Spiritul lui se
vrea liber, corpul, chitul, îl încarcerează. „Pereţii de balenă suprapuşi
ar putea figura trupul lui Iona, îngroşat monstruos, dublat, triplat, etc.
pentru a face şi mai redutabilă celebra <temniţă a sufletului> de care
vorbeau anticii. Iona ar fi  captivul propriului său trup
hiperbolizat.”(Valeriu Cristea-„Fereastra criticului”).El este conştient
că va răzbi spre o altă „lumină”, dincolo de viaţa trupească.. Străbate,
până la noi, mitul primenirii sufleteşti. Omul poate fi fixat în durată,
specia în eternitate. ”Ambiguitatea victoriei şi a înfrângerii rezidă în
situaţia că limita este implacabilă, în timp ce conştiinţa e
ireductibilă”(G. Liiceanu).

În flecăreala lui cu Sine, îl numeşte pe chit „dumnealui”, „răposatu”,
îl alintă: „mă, musteţea” Eroul acceptă că se află  faţă în  faţă cu
inevitabilul sfârşit. Obsesia omului însingurat în faţa  morţii,
capacitatea de a-şi gândi condiţia tragică a existenţei, fragilitatea
destinului, sunt tratate într-o manieră realistă, alternând tonul comic
cu gravele  reflecţii. Conştiinţa sfârşitului este necesară pentru a forma
cadrul adecvat iniţierii unui destin nou, după cum afirmă Cioran : „La-
nceput a fost Amurgul” (eseul „Amurgul gândurilor”).

Piesa este o „operă deschisă”, în sensul filosofiei  lui Umberto
Eco şi  va cunoaşte tot atâtea   interpretări câte puneri în scenă vor
exista în timp.

Prof. Teodora SEMEN
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 Marţi, 18 octombrie 2005, s-a săvârşit din viaţă într-un

cămin-spital din Manhattan cel ce a fost sculptorul,

profesorul şi criticul de artă american Sidney Geist, decanul

de vârstă al brâncuşiologilor occidentali. S-a născut la 11

aprilie 1914 în oraşul Paterson din statul New Jersey, unde

şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa. A urmat cursurile

Colegiului “St Stephen” din Annandale, New York. În perioada

1931-1937 i-a fost ucenic pictorului Paul Fiene, apoi a activat

un an la “Art Students League”. Între 1938 şi 1940 a lucrat ca

sculptor la Proiectul Federal de Artă din New Jersey. În timpul

celui de-al doilea război mondial s-a înrolat ca soldat în

armata Statelor Unite. Peste ani va scrie: “Am petrecut anii

1944-45 cutreerând Europa şi dobândind experienţă directă

în materie de dărâmături şi ruine. Desenam sau pictam pe

tot ce îmi cădea în mână. Uneori desenam pe capacele cutiilor

de bomboane sau pe cartelele de raţie.” Revenit la New York,

a frecventat “Art Students League” în 1945-46. A studiat în

1949-50 cu sculptorul Ossip Zadkine, la “Académie de la

Grande Chaumi re” din Paris. În această perioadă a vizitat şi

atelierul lui Constantin Brâncuşi pe care-l admirase

dintotdeauna. Peste ani îşi va aminti de fina ironie care

scânteia în ochii lui Brâncuşi, de personalitatea strălucitoare

a acestuia, “om de o deplină francheţe şi simplitate a

relaţiilor”. Revenit la New York, şi-a deschis un atelier în

centrul Manhattan-ului, iar în 1951 a avut prima expoziţie

personală, la Galeria Hacker. Din 1939 şi până în 1992 a

participat la numeroase expoziţii de grup, la New York, Paris,

San Francisco, Chicago, Baltimore si Philadelphia. A avut

expoziţii personale, la Paris, New York,  San Francisco şi

Osaka.  În 1992, la “New York Studio School” i s-a organizat o

mare retrospectivă, în calitate de director fondator al Şcolii.

În 2005, în cadrul  ultimei sale expoziţii personale de la

Galeria Jason McCoy, a  prezentat un “Omagiu lui Brâncuşi”,

o piesă înaltă din lemn, cu structură modulară, amintind de

Coloanele fără sfârşit.   În paralel cu activitatea didactică

desfăşurată între 1956 şi 1991 la Universitatea din California,

Berkeley, Institutul Pratt şi Colegiul Vassar, Sidney Geist s-a

preocupat constant  de cercetarea vieţii şi operei lui Brâncuşi,

de care se simţea legat. A vizitat patria sculptorului încă din

1964 şi a învăţat limba română ca să se poată documenta

temeinic. Cărţile sale închinate lui Brâncuşi sunt lucrări

fundamentale, de care nici un cercetător nu se poate dispensa.

- Brancusi: A Study of the Sculpture – Grossman, 1968 (şi

traducerea în română din 1973, datorată lui Andrei Brezianu,

Brâncuşi - Un studiu asupra sculpturii) Brancusi: The

Sculpture and Drawings, Abrams, 1975 Brancusi /The Kiss,

Harper and Row, 1978  (şi traducerea în română din 1982

realizată de Radu Negru şi Al. Pascu, Brâncuşi/ Sărutul). A

publicat  numeroase eseuri şi articole în reviste de specialitate

ca Art Digest, Arts, Arts Magazine, The Art Bulletin, Artforum,

The New Criterion.

I-au apărut articole şi interviuri şi   în reviste româneşti,

ca Tribuna, Arta, Contemporanul. A participat la colocvii sau

simpozioane legate de Brâncuşi şi a purtat o corespondenţă

susţinută cu V.G. Paleolog, Barbu Brezianu şi Ştefan

Georgescu-Gorjan. Corespondenţa cu acesta din urmă (peste

60 de misive), în originalul englez şi cu traducerea în română,

a apărut recent în volumul Am lucrat cu Brâncuşi. Sidney

Geist s-a implicat activ în apărarea integrităţii Coloanei

infinite, prin luări de poziţie polemică şi participare  la

proteste colective. A venit pentru ultima oară în România în

mai 2001 şi atunci a  vizitat din nou meleagurile natale ale

lui Brâncuşi. Mi-l amintesc cum asculta cu lacrimi în ochi

“Cine iubeşte şi lasă” şi cum juca sârba, în rând cu cei tineri.

Dragostea pentru Brâncuşi ni l-a făcut prieten, tuturor celor

ce l-am cunoscut. Odihnească-se în pace!

IN MEMORIAM  SIDNEY GEIST
FRAGMENTE DIN CORESPONDENŢA

GEIST-GORJAN (în traducere)
GORJAN către GEIST (5 ianuarie1965):  “Mi-a părut

foarte rău că am pierdut ocazia de a vă cunoaşte vara trecută,
când, împreună cu domnul Brezianu, prietenul meu, aţi  venit
în vizită ca să vedeţi portretul  făcut de Constantin Brâncuşi
tatălui meu. Am citit articolul dumneavoastră “Brancusi
catalogued?” din “Arts Magazine”, numărul din ianuarie 1964,
precum şi ultimul dumneavoastră articol din aceeaşi revistă
(octombrie 1964). Cu poşta separat, v-am expediat un
exemplar din revista română “Ramuri”, nr 5 din decembrie
1964, în care am scris un scurt articol despre “Biografia”
Coloanei infinite din Târgu-Jiu. După cum ştiţi dintr-o
precedentă scrisoare a domnului Brezianu, între 1935 şi 1937
am fost colaboratorul lui Brâncuşi în construirea şi ridicarea
Coloanei sale infinite din fontă. Posed un număr destul de mare
de fotografii interesante, făcute de mine de-a lungul tuturor
fazelor construirii Coloanei. Am scris un articol în engleză,
intitulat “The Genesis of the Column without End”, care va
apărea în “Revue roumaine d’histoire de l’art” (nr 2), publicată
de Academia română. Anexez rezumatul articolului precum
şi două pagini mostră. După ce va apărea articolul, îmi va
face plăcere să vă trimit un exemplar, precum şi câteva
fotografii şi  detalii suplimentare privind colaborarea mea cu
Brâncuşi, ca să vă servească drept documente pentru
monografia despre sculptor pe care o pregătiţi. […]
Mi-ar face mare plăcere să primesc cele două numere din “Arts
Magazine” (ianuarie şi octombrie 1964) cu articolele
dumneavoastră despre Brâncuşi. La rândul meu, vă voi trimite
tot ce voi publica despre sculptor în reviste româneşti sau
străine.”

GEIST către GORJAN ( 8 ianuarie 1965): “Ce
emoţionant, să primesc azi o scrisoare de la dumneavoastră
şi un exemplar în engleză al articolului despre geneza Coloanei!
În timpul sejurului meu în România de astă vară am
întâmpinat mari greutăţi în a vă afla adresa şi abia într-una
din ultimile zile petrecute acolo m-a dus domnul Brezianu la
locuinţa dumneavoastră. Soţia dumneavoastră ne-a primit
foarte amabil şi am studiat şi admirat bustul tatălui
dumneavoastră, o lucrare foarte subtilă şi impresionantă. Însă
inginerul Coloanei lipsea! În cele din urmă aţi scris despre
lucrul dumneavoastră şi este foarte amabil din partea
dumneavoastră că mi-aţi scris mie. Nicol Bortes m-a lăsat să
înţeleg că o veţi face, precum şi că se pune la cale remetalizarea
Coloanei. Abia aştept să o văd cu aspectul iniţial  într-o bună
zi. Şi citindu-vă articolul, am avut satisfacţia să aflu că atunci
când am măsurat Coloana la Târgu-Jiu am găsit canonul
proporţiilor folosit de Brâncuşi.  La Muzeul de Artă Modernă
din Paris există patru exemplare înalte de Coloană, expuse în
atelierul reconstituit al lui Brâncuşi. O mică schimbare a
raportului 1 : 2 : 4 şi coloana (în versiunea în ghips) devine
groasă ; o schimbare în sens opus (ca într-una din versiunile
în lemn) şi ea devine fuziformă. Celelalte două versiuni au
proporţiile corecte, folosite la Târgu-Jiu. Articolul
dumneavoastră este de-a dreptul fascinant, toate cele scrise
sunt aproape  necunoscute până acum sau “cunoscute” greşit.
Nădăjduiesc să văd articolul publicat cu ilustraţiile pe care
încă nu le-am văzut şi sper să vă citesc viitoarele articole când
vor apărea.”

 GEIST către GORJAN (28 ianuarie 1969):  “Primele
dumneavoastră planuri pentru Coloană au fost găsite printre
hârtiile lui Brâncuşi. Modulul avea 75 cm în lăţime, cât mi-
am putut da seama eu, iar în secţiune nu era pătrat, ca acum,
ci un pătrat umflat – poate o neînţelegere, întrucât Coloanele
de lemn au secţiunea pătrată. Evident 12 romboizi  întregi şi
un semiromboid la bază, plus o porţiune înălţată, constituiau
proiectul, fără  un semiromboid la vârf. Acest lucru este
confirmat de dimensiunea totală, 19,25, evident  12 x 1,5 +
75 + 50. Mai există şi o secţiune verticală, prezentând grosimea
schimbată şi amplasamentul bolţurilor. Pe un plan  al instalării
Coloanei , se vede totuşi un pătrat marcat 90 – cm, fără
îndoială -  plasat  în centrul unui cerc cu diametrul de 20 m
înconjurat de un cerc aflat la 20 m distanţă, din care pornesc
4 alei radiale late de 10 m, atât cercul mic cât şi cel mare

precum şi aleile au o bordură de 2,5 m lăţime dintr-un material
oarecare.  Colţurile Coloanei sunt orientate spre alei. Fundaţia
din beton este marcată “3x3x2” m. Notaţii pe coloana
interioară: “ 2 sect, 200/230; 1 sect, 230/260; 1 sect, 260/300”.
Vă aduceţi aminte de aşa ceva?”

GORJAN către GEIST (22 februarie 1969):    “Cât despre
desenul despre care îmi scrieţi, este vorba de o încercare
intermediară în proiectarea “Coloanei”.

Ştiţi că am denumit numărul de elemente plus ambele
semielemente la diferitele coloane “formula de supleţe”. Î n
atelierul artistului, s-au aflat, între altele, două coloane de lemn
cu formulele   ˝ + 3 + ˝  ; ˝ + 6 + ˝ . Coloana lui
Steichen (într-o grădină de lângă Paris) avea formula  ˝+ 9
+  ˝ .  Numărul elementelor creşte întotdeauna cu 3.
“Coloana” din Târgu-Jiu are formula ˝ + 15 + ˝.
După cum vedeţi, din această serie de coloane lipseşte coloana
cu formula  ˝ + 12 + ˝ . Este chiar cea pe care am încercat
s-o studiem mai întâi în 1937. Pe măsură ce numărul
elementelor întregi creşte, “modulul” [este vorba de latura cea
mai mică] creşte de asemenea. Coloana de la Târgu-Jiu are
modulul 45 cm. Încercarea făcută, la care am renunţat ( 1˝+
12 + ˝ ) avea, se înţelege un modul mai mic, adică 37,5 cm.
Nu-mi explic de ce lipseşte din desen semielementul de sus.
Este cu siguranţă o simplă neglijenţă la desen Desenul terenului
din jurul Coloanei corespunde în mare cu situaţia actuală
Fundaţia din beton de 3x3x2 m corespunde, cred, cu coloana
intermediară ( ˝ + 12 + ˝ ). Adevărata fundaţie a coloanei
reale din Târgu-Jiu este mai mare decât aceasta. Cât despre
secţiunile 200/230, 230/260 şi 260/300, cred că sunt trepte ale
fundaţiei proiectate (3x3x2). Orice fundaţie mare are de obicei
două sau mai multe trepte, nu este un paralelipiped. Sper că
am lămurit cele găsite printre hârtiile lui Brâncuşi  şi care v-
au interesat.”

GEIST către GORJAN (24 august 1972):  “Sper că nu vă
inoportunez punându-vă o întrebare neobişnuită, la care însă
dumneavoastră puteţi răspunde mai uşor decât oricare altul
din România.

În ansamblul Brâncuşi de la Târgu-Jiu, axa celor trei piese
trece  oare prin diagonala secţiunii Coloanei  sau este
perpendiculară pe o muchie ?”

GORJAN  către GEIST ( 25 septembrie 1972):  “Îmi cer
scuze pentru întârzierea în a vă răspunde la scrisoare. Ştiam
din plan cum este plasată Coloana dar, pentru  a fi sigur, am
fost nevoit să rog pe cineva din Târgu-Jiu să verifice situaţia
la faţa locului. Abia astăzi am primit răspunsul
corespondentului meu, care a confirmat poziţia din desen şi
anume Axa longitudinală trece prin diagonala secţiunii
Coloanei.”

 GEIST către GORJAN ( 19 noiembrie 1972) :  “A fost
foarte amabil din partea dumneavoastră să verificaţi pentru
mine problema orientării Coloanei. Multe mulţumiri. Vă mai
deranjez cu încă o întrebare. Crezusem că Coloana se află la
circa 2 km de Poartă. Dar consultând de curând o hartă,
distanţa dintre ele pare să fie cam de 1250 m – ceea ce pare
mai rezonabil. Ştiţi cumva care este distanţa? Mi-ar fi de mare
ajutor.”

GORJAN către GEIST (12 decembrie 1972): “Sunt de
părere că distanţa dintre Coloană şi Poartă este de circa 1200-
1300 m, ca în harta dumneavoastră. Cred că am şi eu
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aceeaşi hartă şi aceasta este adevărata distanţă. Distanţa
nu poate fi în nici un caz de aproximativ 2 km, întrucât am
parcurs-o pe jos de mai multe ori şi nu mi-a luat mai mult de
20 de minute.”

GEIST către GORJAN (15 iunie 1973):  “Nu v-aţi săturat
de întrebările mele? Eu tot cred că am terminat definitiv să vă
sâcâi, dar apoi iar se mai iveşte ceva. Tot mereu se dovedesc a
avea însemnătate probleme pe care le luasem de bune sau
cărora nu le-am acordat atenţie. În orice caz, nu ai cum să
observi  totul  dintr-o dată. Doar în timp poţi afla ce este cu
fiecare lucru. Aşa că sper că veţi fi îngăduitor  cu mine. M-aţi
ajutat deja foarte mult. De data aceasta vreau să aflu care este
distanţa dintre Poartă  şi Masă  la Târgu-Jiu.

Termin un articol despre operele din T.-J, care cuprinde
un material inedit, şi vă voi trimite un exemplar de îndată ce
va fi dactilografiat.”

GORJAN către GEIST (iulie 1973):  “Am primit
scrisoarea dumneavoastră din 15 iunie 1973, referitoare la
distanţa dintre Masă şi Poartă […] . Încă n-am putut face o
scurtă călătorie la Tg.Jiu şi n-a făcut o astfel de călătorie nici
fratele meu (care este ghid oficial la Oficiul naţional de Turism).
Am o groază de îndeletniciri aici în Bucureşti, pentru moment,
dar cred că până la toamnă îmi voi găsi timp să fac o excursie
la Tg.Jiu. Aş fi putut ruga pe cineva să-mi  facă acest serviciu,
dar nu am încredere decât în mine şi în fratele meu pentru
efectuarea unei măsurători exacte a distanţei. Vă rog să mai
aşteptaţi – nu prea mult – până ce voi putea  să vă furnizez
informaţia dorită.”

 GORJAN către GEIST ( 15 septembrie 1973):  “În
continuarea scrisorii mele din iulie 1973, sunt acum în măsură
să vă informez că distanţa dintre Masă şi Poartă este de
aproximativ 130 m,  după cum a măsurat-o fratele meu, care
a fost la Tg.Jiu săptămâna trecută (vedeţi, vă rog, schiţa).”

GEIST către GORJAN (31 mai 1978) :  “Mai întâi trebuie
să încerc să scuz îndelunga mea tăcere. Am fost prins într-o
serie de îndatoriri şi obligaţii fără sfârşit, din care am acum
un scurt răgaz. Două zile după ce  s-a încheiat anul şcolar, am
organizat o expoziţie cu lucrările mele şi pe parcursul
desfăşurării acesteia, a trebuit să rezolv problemele ivite în timp
ce o pregăteam. A doua zi după ce am desfăcut expoziţia, am

plecat în Florida să ţin o conferinţă şi m-am întors cu câteva
zile în urmă. Acum mă pregătesc să vorbesc la Washington la
15 iulie, după care voi pleca de îndată la Vermont să predau
timp de două săptămâni. După aceasta, mă voi ascunde
undeva şi nu voi mai deschide gura. Vă mulţumesc că mi-
aţi trimis copiile articolelor dumneavoastră recente, care sunt
o realizare splendidă. Aţi făcut un lucru excelent dând o
explicaţie logică întregului material despre coloane. M-am
bucurat să văd că explicaţi că “romboizii” nu sunt romboizi.
Mi-am dat seama de acest lucru de mult şi dacă am
întrebuinţat şi eu acel termen, am făcut-o de teamă că nu voi
fi înţeles dacă voi folosi un altul! Oare “măsurătorile lui
Brezianu pentru Poartă, 1976” nu sunt măsurătorile mele din

1968, 1975? N-are mare importanţă. Ceea ce este fascinant
aici este faptul că dumneavoastră şi Dr. S.[alzmann]
demonstraţi caracterul modular al Porţii. Foarte frumos.
Am pe undeva măsurătorile mele pentru platformă, făcute la
6 dimineaţa într-o zi de iunie în  1964, după o noapte întreagă
de stat în picioare în trenul de la Bucureşti la TJ., dar n-am

fost în stare să le corelez vreodată cu celelalte măsurători. Am
avut atâtea alte lucruri de făcut. Oricum, abia de curând mi-
am dat seama că toate măsurătorile englezeşti trebuie
transpuse în sistemul metric. Acum  însă, nu mai
încape nici o îndoială că planul ideal a fost modular, după cum
arătaţi.

Îmi scapă un singur lucru -  ce înseamnă “Blocuri, Fig.1,
87 x 150 cm (Mp x 2 Mp)”, fără adâncime. Este vorba de stâlpii
Porţii, proiectaţi pe sol? Probabil că pricep greu ceva şi m-aţi
putea lămuri când veţi avea prilejul.

Sunt decepţionat că printre multele documente pe care le-
aţi primit de la MNAM nu se află şi o copie a primelor
dumneavoastră planuri pentru Coloana de la T.J.

Ce aveţi de gând să faceţi acum? Despre proiectul indian
vorbesc multe persoane, neîndreptăţite să o facă. Sunt de părere
că, în privinţa informaţiilor pe această temă, sunteţi singurul
demn de încredere.  Deşi nu este de fapt o problemă artistică,
nu se cunosc detaliile  structurii intime a Porţii. De pildă, cum
este construit lintoul? Nu sunt oare toate Săruturile plăci
separate – cu excepţia celor de colţ? Coloanele [stâlpii] sunt
alcătuite din 2 sau ‘ piese – şi astfel, dacă din 8, din aşa zisele
dumneavoastră ‘blocuri’ ?”

GORJAN către GEIST (14 august 1978):  “Vă mulţumesc
pentru scrisoarea dumneavoastră din 31 mai, pe care am
primit-o la 10 iunie, cu puţin înainte de a pleca din Bucureşti
la o staţiune de la mare, unde am stat până la 10 iulie. La
sfârşitul lui iulie, soţia mea şi cu mine am făcut o călătorie în
Bulgaria. După ce m-am întors din călătorie, am reuşit în sfârşit
să vorbesc cu domnul Alexandrescu ( a fost greu de găsit, căci
a călătorit prin ţară şi în străinătate) şi am obţinut informaţia
de care aveam nevoie.  Îmi cer scuze pentru întârzierea în a vă
răspunde, dar acum sunt în măsură să răspund la toate
întrebările.  Mai întâi, ce înseamnă “blocuri” , Fig.1, 85 x 170
cm. Nu este vorba de blocuri, ci de plăci din piatră gălbuie de
Banpotoc, care acoperă lintoul Porţii, făcut din beton armat.
Suprafaţa vizibilă este de 85 x 170 cm, dar nu li se cunoaşte
grosimea. Am vorbit despre ele cu domnul Alexandrescu, care
mi-a furnizat aceste amănunte.  Dânsul mi-a spus că Săruturile
de pe lintou sunt tot  plăci, cu siguranţă separate, dar nu ştiu
câte alcătuiesc o latură. Stâlpii Porţii sunt făcuţi  fiecare
din câte 8 bucăţi (blocuri masive), după cum corect aţi intuit
şi schiţat.”

Anul care a trecut a adus cu sine despărţirea de câteva personalităţi, care ne-au
fost buni prieteni întru Brâncuşi. Astfel, la 2 februarie ne-a părăsit DRAGOŞ MORĂRESCU,
artist complex, nepot al surorilor Irina şi Lizica Codreanu, de care sculptorul fusese foarte
apropiat, ca dascăl şi amic. Domnul Morărescu nu şi-a mai putut termina monografia despre
eleva lui Brâncuşi, Irina, lucrare care ne-ar fi adus
informaţii importante.

La 26 iulie l-am pierdut pe NICOLAE DIACONU,
care s-a stins după o lungă şi chinuitoare suferinţă, lăsând
în urmă o familie nemângâiată şi numeroşi prieteni şi
colaboratori îndureraţi. A făcut enorm de mult pentru
memoria lui Constantin Brâncuşi, dând viaţă revistei „Brâncuşi” şi colecţiei „Brâncuşiana”
şi organizând minunate manifestări închinate sculptorului.

 La 18 octombrie s-a stins din viaţă într-un spital din New York primul exeget american
al sculptorului, criticul de artă SIDNEY GEIST, cel care a apărat cu tărie integritatea
ansamblului de la Târgu-Jiu.

La 14 decembrie a trecut la cele veşnice, după o lungă spitalizare, criticul de

PASĂRE STRĂINĂ
Chipul s-a despicat în două.

Din falii priveşte ciclopic trecutul,

Împietrirea.

Aripa mută, cuvântul,

Mai rece, mai grea ca plumbul,

Apasă-n adânc trecutul.

Peste buza lutului

Flutură străin

Sărutul, sărutul.

Sidney Geist - la biserica de lemn din  Hobiţa, 2000

artă RADU IONESCU, unul din cei mai bine pregătiţi specialişti în istoria artei, bun
cunoscător al operei brâncuşiene. M-a întristat vestea săvârşirii din viaţă a fiecăruia din cei
pomeniţi mai sus, la care însă mă aşteptam, dat fiind vârsta înaintată sau boala necruţătoare.

Pierderea  prietenului VASILE BLENDEA, într-o fatală zi de 17 noiembrie, a venit însă
pe neaşteptate.  Este greu de crezut că nu-l vom mai revedea
vreodată pe acel hâtru bun de glume, pe care-l întâlneam mereu,
înarmat  cu miraculosul său aparat de fotografiat. Ne-a rămas
doar amintirea artei sale, imortalizată prin inspiratele-i
fotografii. Ne vom aminti mereu vorbele sale de duh, omenia şi
bunătatea sa. Nu se pot uita nici profunda-i iubire faţă de draga

lui soţie, Silvia, şi adoraţia pentru scumpa-i fetiţă, Codruţa. L-am condus pe ultimul drum,
alături de o mare mulţime de prieteni, consternaţi cu toţii de prematura dispariţie a acestui
om minunat. Sperăm într-o ultimă reparaţie pentru toate visele nerealizate ale lui Vasile:
publicarea – din păcate postumă – a volumului atât de dorit de el, Istoria literaturii române
contemporane în imagini. Pentru toţi cei plecaţi dintre noi ne rugăm la Domnul :
„Odihnească-se în pace!”

 Sorana GEORGESCU-GORJAN

ERETIC EREMIT
Potrivnic mie, într-un curent potrivnic,
Mă flagelez precum un schivnic.

Nebune vreri îmi bântuie firea.
Suflă-n auz, fierbinte, amintirea.

Tentaţii scormonind unghere
Dau brânci spre povârnişuri de plăcere.

Se-nalţă albe trupuri, rug:
Vârtejuri, guri deschise, tăvălug.

Din grota-n care m-am zidit
Mă mitui lent, eretic eremit. Dragoş MORĂRESCU

PASĂRE MECANICĂ
O pasăre mecanică,
Cu horbote şi pene înfoiate,
Smălţuită cu toate culorile
Dulci, otrăvitoare,
Îmi stă înainte
Acoperind cu aripile întreaga zare.

Sadică,
Îmi lasă o pană între minutare.
Tăcerea se aşterne în galantare.
-Pasăre smălţuită,
Pasăre neiubită,
Cu joaca-ţi cinică
Du-te într-o clinică!

 

IN MEMORIAM…
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a) În buza de sus a ziarului, cu litere de-o şchioapă
şi chenar negru învârstat cu auriu - peste care fuseseră
imprimate bucheţele de nu mă uita -, trona ferparul
adus de Barba Dondos pe la două noaptea, cu doar
câteva minute înainte de închiderea ediţiei:

,,Cu adâncă durere şi neţărmurit respect, prietenii
şi cu toţi colegii anunţă fericita trecere în nefiinţă a
celui care a fost incomensurabilul şi
incomprehensibilul Mu, tată ce putea fi iubitor, soţ ce
ar fi dat dovadă de fierbinte devotament conjugal şi
cetăţean de valoare dacă i-ar fi cerut cineva aşa ceva.
Înmarinarea va avea loc spre seară, la apusul soarelui,
în locul cuvenit.

Dumnezeu să-l ierte, şi pe noi odată cu el!''

*
- Domnule, stai aşa, că povestea-i alta decât crezi!

explica îndârjit pe la prânz Barba, vizibil deranjat de
icnetele înfundate ale celor veniţi la priveghi. V-arătaţi
fasolele degeaba, ca tâmpiţii! Ăsta cred că murise de
câteva zile, de când nu mai venise la serviciu, de
credeam că-l supărasem cu ceva.

Când m-am dus peste el şi-am deschis uşa... mai
bine nu vă spun ce-am văzut! Şi-atunci, ce era să fac
mai întâi? Să anunţ poliţia, să fug după ajutor sau să
dau anunţul la ziar? Aud?

De-ntors tot nu-l mai puteam întoarce, aşa că m-
am apucat de scris. Râzi ca un bou, Spirule! Şi tu
Panaiotiţă, că mi-eşti ca şi rudă şi ştiu că omul ăsta a
stat şi la tine o vreme - şi nu degeaba după cum spune
lumea! -, ar trebui să-ţi fie ruşine să nechezi ca o iapă-
n călduri. Zău aşa! A, gata, am priceput cum vine
treaba! Bun, deci eu, Barba Dondos din Selina, prostul
proştilor şi nimicul nimicului, m-am apucat de scris.
Mulţumiţi? Aferim! De ce m-am apucat? Pentru că era
şi el suflet acolo, chiar dacă nu credea în Dumnezeu şi
de aia nu putea fi îngropat în pământ ca tot omul, ci
numai în apă. Cum vroiaţi să scriu alta decât că-l
înmarinăm, adică îl aruncăm în mare fă, tuto -
doamne, că proastă mai e! -, nu-i punem ceapă, ulei,
bulion şi lămâie ca la plachia de stavridă. C-atâta lucru
m-a dus şi pe mine capul, de-aia n-am zis că-l
marinăm, ci că-l înmarinăm. Uite cu cine mi-a dat
Dumnezeu să trăiesc, uite cu cine-mi mănânc eu zilele
şi cu cine stau de vorbă! Dacă nu vă potoliţi, vă dau pe
toţi afară, pe cinstea mea, şi rămân singur cu mutul.

- Franzeluţă! înnodă Barba firul vorbei după ce-i
mai trecu supărarea. Băi Franzeluţă! continuă el cu
un licăr poznaş în privire. Tot eşti tu mai tânăr, nu te
duci pân-la bodega Imperialu a lu' nen-tu Spiru aici
de faţă - taci, ghiaure, că nu sărăceşti dacă dai şi tu
ceva de pomană mutului -, şi ne-aduci vreun coş cu
de-ale gurii şi unul cu apă, da' vezi să fie de secară, c-
aia de rumeguş mă freacă al dracului de tare la burtă.
Să-nchinăm şi noi de toate cele mortului. Du-te
băiatule, până nu se răzgândeşte prăpăditul ăsta. Du-
te!

Atârnat de tavanul nefiresc de înalt al camerei,
un singur bec încerca să alunge semiîntunericul din
jur hotărât de Panaiotiţa pe motiv că, dacă nu acoperi
imediat cu pânză sinilie geamurile, oglinzile şi orice
altceva care reflectă lumina, are moartea în ce să se
privească şi nu-i a bine, că nu ştii ce blestemăţii îi mai
trec prin minte.

Obosit de-atâta vorbărie, Barba Dondos dădu să-
l împingă spre uşă pe Franzeluţă, când, spre
nedumerirea, apoi spaima celorlalţi, se pomeniră cu
el înlemnind ca din senin. Numai ochii i se roteau
îngroziţi în găvane, iar capul, care bâţâia ca de febră,
arăta undeva spre duşumea.

De sub catafalc, fără ca să fi ştiut cineva ceva, se
iţise dintr-o dată flacăra unei cozi ca de vulpe, care
chiţăia şi se dădea de ceasul morţii vrând să scape
din cleştele gleznelor împietrite ale lui Barba.

- A înviat mortu! îşi dădu cu părerea Franguli.
Ăsta-i sufletul lui, care vrea să ne ia cu el, oameni buni!
La o parte madamelor, păzea nene Spirule, că eu mă
duc!

Ca la un semnal de trompetă, în câteva clipe
camera se goli de bărbaţi. Panaiotiţa, care ieşi ultima,
îi ajunse din urmă abia în fundul curţii, sub pâlcul de
arţari umbroşi răsăriţi nu se ştie cum în nisipul sărac
al Selinei.

- Halal să vă fie, hăndrălăilor! chicoti în pumni
femeia. Suflet pe dracu, care suflet? Era căţeaua lui
Leiba, n-o ştiu eu? Roşie ca stăpânsu şi la fel de moartă
de foame. A văzut lume şi-o fi crezut că-i rost de vreun
os de ros. Şi viteazul ăsta se muiase pe el de parcă se
pregătea de în...ma...rinat. Hihihi!

Râsul strident ca sunetul cuiului tras pe suprafaţa
unui geam îi aduse cu picioarele pe pământ.

Deloc ruşinat, Barba se aşeză sub copaci, scoase
taşca de mahorcă din buzunarul halatului de molton
cărămiziu  şi-i îmbie şi pe ceilalţi să mestece pasta
negru-maronie de tutun.

- Domnule, că mă ştiţi, eu am cunoscut frica la viaţa
mea. Treijdeani am muşcat din ea pe mare, zi de zi şi
ceas de ceas, dimineaţa, la prânz şi seara. M-am spălat
în ea, am curvit cu ea în oase şi mi-am făcut nevoile cu
ea de mână, dar ca acum... Am crezut că-mi dau duhul
când mi-a trecut jivina aia printre picioare, tu-i odgonul
mamii ei de viaţă! Acum ce facem, se întoarse el spre
Panaiotiţa, mergem înapoi sau... Zii, că tu eşti muiere
şi te pricepi la treburile astea.

- Pentru el e totuna unde stăm, în casă ori lângă
casă. Să nu ieşim afară de tot, asta contează. Şi-apoi, nu
mai e mult şi vine popa, îl urcăm în căruţă şi plecăm cu
el de aici. Mai bine, adăugă femeia, cu un surâs maliţios
pe obrazul ca de mumie recent dezgropată, până s-o
întoarce Franzeluţă, dacă s-o mai întoarce, mai zi-ne
cum ai scris matale anunţul ăla. Că mie tare mi-a plăcut
cum ai adus lucrurile din condei! Cât despre chestia
aia cu incon-surabilu... m-a dat gata, ce mai!

b)
În Selina, domnule cal, oamenii mergeau la biserică

nu dintr-un imbold lăuntric, nici că ar fi fost nişte
practicanţi deosebit de zeloşi, ci fiindcă aşa făcuseră
părinţii înaintea lor, înaintea acestora alţi părinţi şi aşa
mai departe, până în veacul vecilor dintâi.

Mic şi adesea pedant cum îl ştii, oraşul avea totuşi
atâtea case ale Domnului câte naţii se nărăviseră la
bucata de plaur numită Selina.

Nu erau puţine devreme ce, la anul descălecării
mele, aci vieţuiau - sau supravieţuiau, pentru că mare
diferenţă între cele două posibile stări oamenii locului
n-au făcut niciodată - încă treisprezece etnii
mulţumitor conturate şi îndeajuns de bine reprezentate
pentru a fi considerate ca atare. Câte-or fi fost înainte
numai Dumnezeu ştie. După cum numai el ştie şi în ce
fel a reuşit să-i împace pe unii cu alţii, să-i facă să nu se
certe pe cine-i mai mare şi mai tare dintre dumnezei,
ba chiar mai mult, cum de i-a convins să accepte de aşa
natură lucrurile, încât micul Babilon ăsta să se
transforme într-o cetate a desfătărilor şi sărbătorilor
perpetue, în care fiecare naţie îşi ocroteşte cu acribie
obiceiurile din vechime, practicându-le riguros şi
voluntar şi găsind în acelaşi timp destulă putere şi
înţelegere în ei ca la prăznuirea bucuriei sau tristeţii
sorocite în calendarul propriu să-i cheme şi să-i
omenească din sătul pe ceilalţi de altă religie.

O să spui că fiind izolaţi de restul lumii - între noi
fie vorba, le păsa lor de restul ăsta până în părţi, care
lume, că lumea erau ei, iar chestia asta o ştiau până şi
copiii de ţâţă darămite bătrânii gâlcevitori şi ciufuţi
care-şi făceau veacul la cafeneaua ,,Imperial'' a lui Barba
Spiru -, trebuia să înveţe încă din leagăn să fie toleranţi.
Alminteri, s-ar fi dărâmat toată şandramaua, fiecare
ar fi făcut ce-ar fi vrut, mulţi ar fi plecat unde vedeau
cu ochii şi, în mai puţin de-o viaţă de om, oraşul ar fi
rămas dacă nu cu desăvârşire pustiu, cel mult un biet
adăpost pentru gunoaiele fluviului.

Mă rog, asta-i părerea ta, o respect deşi nu o aprob.
Toată viaţa am fost un liberal, pricină pentru care nu
vreau să conving pe nimeni de şubrezenia argumentelor
tale şi nici să impun cuiva punctul meu de vedere. Cert
este însă că dacă Dumnezeu n-o fi creat cumva în Selina,
fără să ştie, cetatea ideală a înţelepţirii de timpuriu şi a
iubirii dezinteresate a aproapelui, atunci, cu siguranţă,
a creat un teritoriu cât o frunză înconjurată de ape mai
mereu vrăjmaşe, de care oamenii, ca să nu fie târâţi de
valuri, au fost obligaţi să se agaţe cu destulă disperare,
întreprindere ce i-a solicitat îndeajuns de serios pentru
a mai da importanţă şi altor lucruri aflate oricum
dincolo de ei. Or asta i-a făcut să nu-şi piardă vremea
şi puterea filosofând preţios şi inutil despre cine era
începutul şi sfârşitul lucrurilor: Dumnezeu, Budha sau
Alah. Ei, cu mintea lor cea veşnic chinuită între
singurătate şi speranţă, au priceput  mai devreme ca
noi că cei trei nu sunt altceva decât numele diferit dat
aceleiaşi supreme surse a creaţiei. Şi dacă stai să
gândeşti că apa, aerul, pământul şi focul sunt aceleaşi
pentru toţi, zău că începi să le dai dreptate.

Urmare, în vreme ce Barba Dondos era ortodox,
ca şi Barba Spiru de altfel, ori ca Pictorul, Panaiotiţa şi
Polinia, surorile Leonardi se considerau catolice
practicante iar Sadula mahomedană. Zodig, la fel
Franguli, se închina la dumnezeul de rit vechi - ceea ce
nu-l împiedica pe vreunul din ei să mânce şi să bea ca
spartul pe ambele stiluri -, iar Leiba, deşi purta iarnă-
vară fesul pe creştet, era un adept mai puţin fanatic al
mozaismului decât frate-său de pe strada a treia, cel
care-şi transformase casa în sinagogă şi copia zi şi
noapte Tora având grijă să nu greşească nu un cuvânt,
ci o literă sau o virgulă amărâtă.

Dintre imprevizibilii şi esenţialii bărbaţi ai cetăţii
numai marele Mu şi Franzeluţă nu păreau a fi sclavii
niciunei doctrine. Dacă la Franzeluţă lucrurile puteau
fi eventual explicate prin aceea că etnia lui împrumuta
formal credinţa celor lângă care o azvârlise soarta, cu

Cele şapte ape ale Vavilonului
- f r a g m e n t  d e  r o m a n  -

Mu lucrurile stăteau puţin altfel. E drept că mut fiind
nici nu puteai afla prea multe despre el, cum şi ce
gândeşte, ori dacă gândeşte cu adevărat ceva, aşa că
preferam cu toţii să-l catalogăm drept liber cugetător.

Pica şi bine de altfel şi suna a naiba de interesantă
şi de exotică povestea asta cu atitudinea lui Mu faţă de
religia oficială şi de cultele din Selina. La o adică, ne
puteam chiar mândri cu el: uite, domnule, lucrurile
nu sunt ceea ce par a fi, nu sunt bătute definitiv în cuie
nici aici, în Selina, unde nu toată lumea cade în fund
de admiraţie în faţa cerurilor, mai există şi indivizi cu
şira spinării dreaptă, care se opun din răsputeri robiei
cugetului şi care... pam, pam... Înţelegi?

La fel de adevărat era şi faptul că marele Mu ăsta
nu era mut tot timpul, vorbea o singură dată pe an,
câte o oră fără întrerupere. Partea proastă în afacere
era că nu ştia nimeni când, cred că nici el, sau, mai
degrabă, având în vedere că anotimpurile şi zilele
difereau de la un an la altul, el era ultimul care să-şi
dea seama de asta, într-atât de ticăit şi de mototol se
dovedea a fi în astfel de cazuri. Ca atare, trebuia să ai
răbdare şi să aştepţi de la o zi la alta producerea
imprevizibilului şi nemaipomenitului fenomen,
momentul în care individul binevoia să-şi arate
preţiosul cer al gurii. Chestia e că de la o vreme te
plictiseai aşteptând şi-l băgai în măsa cu vorbele lui
cu tot.

Cei care l-au auzit vorbind - şi în primul rând
Barba Dondos, pentru că Mu era ucenicul lui, cel care
lua măsura şi confecţiona mulajele de ghips pentru toţi
dinţii căzuţi între Galaţi şi Istambul -, afirmau că, de
altfel,  mare scofală nu spunea Mu nici în clipele alea
de graţie, când se opintea să grăiască în limba
oamenilor. Cică nu făcea altceva decât să bolborosească
îngălat despre o apă a Vavilonului, din coasta căreia s-
ar fi născut cetatea cea nouă, replică pământeană a
ordinii, armoniei şi ierarhiei cosmice, regatul care-i
aidoma deasupra ca şi dedesubt, care ar fi în număr
de şapte, dracul ştie ce şapte: şapte ape, şapte
Vavilonuri, şapte regate... Mister total, c-avea şi Barba
ăsta prostul obicei de a amesteca în aşa hal ideile şi
sunetele încât, atunci când le dădea drumul să iese,
aduceau cu zornăitul unor pietre aruncate de-un copil
năzdrăvan pe-o bucată de tablă, înnebuneai pur şi
simplu de cap când le auzeai, darmite să mai şi încerci
să le descifrezi sensul.

- Domnule, merită toţi banii să-l vezi pe mut cum
se-nfoaie când cască gura! bârfea extaziat de plăcerea
maculării Barba Dondos, adresându-se amicilor de
bodegă, dar asta numai dacă Mu nu era de faţă. Să-l
vezi cum se învârtoşeşte ca cocoşul pe gard! Juri că-i
bădica Traian călare pe Ducipal!

Acum, ce legătură vedea Barba între Mu,
împăratul Traian şi Ducipal habar nu am, sigur e că
vorbele astea deveniseră în Selina un fel de blazon
pentru vajnicul palicar, era destul să le spună cineva
ca toţi ceilalţi să urle la unison: Ăsta-i Barba Dondos!...

Dar să ne întoarcem la marele Mu şi la lipsa lui de
apetenţă pentru cele sfinte.

Zicea tot Barba Dondos - şi nu am motive nici să-
l cred nici să nu-l cred - că în momentele alea Mu lua o
poziţie de mare înţelept, se ridica adică în vârful
picioarelor ca să pară mai înalt (odată, cam prea bine
dispus după ce golise o ladă întreagă de bere, acelaşi
mi-a şoptit chiar că Mu era în fapt o piticanie urâtă şi
scundă, purta ghete cu tocurile cât palma, ca muierile
sau ca ăia, transsexualii, de care se umpluse la un
moment dat Selina din cauză că era port, ori porturile...
Domnule, jurai că-s muieri, duhnise la urechea mea a
băutură stătută amestecată cu tutun ordinar Barba, mi-
a plăcut şi mie de una, am dus-o la Imperialu lu' Spiru,
i-am dat să mănânce şi să bea pân'a făcut pe ea, i-am
luat şi cameră singură la etaj, cu oglindă şi perdele
ruginii la geamuri, şi tocmai când mă-ncinsesem
oleacă umblându-i pe la fofoloancă, unde nu dau în
nădragii nemernicului de-o mătărângă mai groasă ca
braţul meu. Grijania mamii lui de curvă!) şi să poată
privi în voie peste creştetele celor adunaţi ca la circ în
faţa lui, înghiţea de câteva ori spasmodic ca peştele pe
uscat, terorizat la gândul că trebuie să vorbească, şi da
drumul unui firicel subţire de glas, care de departe şi
cu multă îngăduinţă putea fi considerat textul unei
incantaţii:

Şapte ape, şapte ape,
vine cerul să s-adape
la râul din Vavilon
doar cu lacrimă de om.
Şapte ape, şapte ani,
vis albastru de trei bani,
cade steaua şi ne udă
ca roua pe iarba crudă.
Şapte ape, doi copaci,
chip cioplit din nou să faci,
că, de sus şi până jos,
ia urâtul ce-i frumos.

Şi din toate câte-s şapte
visului sunt date-n parte.
De-aia vine să s-adape
unde-s cele şapte ape.
N-are auz, nici văzul bun,
zice lumea că-i nebun,
numai ceru-i spune-n somn
că-i Mesie-n Vavilon.

Nu ştiu dacă ai priceput ceva din toată
brambureala asta, dacă are în definitiv vreun sens ori
dacă foloseşte cuiva să o amintesc aici, dar, vrând-
nevrând, eu ca istoric voluntar al Selinei a trebuit să
iau în calcul şi varianta autenticităţii ei, pentru că din
experienţa atâtor ani de studiu şi reculegere ştiu bine
că tot ceea ce pare neexplicat şi nemotivat reprezintă
de fapt o aluzie străvezie la ceva superior, alegoria
nefiind altă minune decât o formă extremă de
comunicare ezoterică, deci adevărată.

Că nu m-am înşelat, o dovedeşte şi faptul că Barba
însuşi recunoaştea cu jumătate de gură ce urmări avea
asupra ascultătorilor discursul aparent neinteligibil al
lui Mu: la auzul cuvintelor mutului, oamenii cădeau
din picioare ca seceraţi, scotocind înnebuniţi cu
mâinile goale în ţărână ca şi când ar fi vrut să
descopere mijlocul şi locul prin intermediul cărora să
scape cu viaţă ascunzându-se şi-n gaură de şarpe de
acel ceva cumplit şi implacabil intrat în funcţiune
odată cu vorbele lui Mu.

La rândul ei, ca la o poruncă secretă, Dunărea
începea să fiarbă ca un cazan plin cu leşie, iar apa -
care chiar căpăta culoarea aia vânătă, de leşie - năvălea
orbeşte peste maluri acoperind strada I şi Prospektul
până ajungea să se verse ca o cascadă în Baia de Nord,
aruncând sub ferestrele caselor joase scheletele
păstrând încă fragmente de carne aburindă ale unor
peşti apocaliptici, bănuit a fi trăind acolo din totdeauna
dar zăriţi de ochiul omenesc doar în asemenea
momente de graţie.

a)
- Zău, Barba, are dreptate fata asta, spune-ne ce-

ai făcut mai departe. Tot pierdem timpul pân-o veni
Franzeluţă sau popa, cum ne-o fi norocul.

La propunerea lui Franguli, ochii tuturor sclipiră
pervers. Nu-i mai puţin adevărat că şi Barba Dondos
murea de poftă să-şi continue discursul, dar, ca un
veritabil histrion ce se afla, nu prea ştia cum să facă
pentru că îi plăceau rugăminţile la fel de mult ca şi
aplauzele. Urmare, după interminabile ifose - şi, în
astfel de situaţii, bărbaţii Selinei erau maeştri în a
combina un întreg ceremonial de abandonuri şi
acceptări savant meşteşugite - păru că se dă dintr-o
dată pe brazdă:

- Cum vă spuneam, m-am apucat de scris, da' nu
înainte de a cugeta cumsecade la ce aveam de făcut.
Bine bine, o să ziceţi voi, ce mare scofală era şi asta,
încropeai ceva acolo, anunţai primăria şi pe popă şi
ţuşti cu mortu-n groapă! Numai că nu-i chiar aşa. Nu-
i deloc! Mai întâi, ştiţi că ăsta nu credea în Dumnezeu,
adică nu l-a văzut nimeni mergând la biserică sau la
popă - ceea ce-i cam acelaşi lucru. Or, ce-l aştepta pe
el în cazul ăsta, când ajungea dincolo şi  mi ţi se
deschidea catastiful la numele lui, şi când mi ţi-l luau
ăia la întrebări de ce aia nu, ailaltă nu, nimic nu, corect?
Atunci mi-a venit prima oară ideea cu înmarinatul.
Spirule!!!

Zic asta, pentru că mi-adusesem aminte ca prin
vis că bătrânul meu spunea c-ar fi auzit de la bătrânul
lui cum că, de când se ştie Selina pe faţa pământului,
veneticii apăruţi aşa de neunde nu sunt îngropaţi ca
toată lumea, în ţărână. Dacă faci aşa ceva, nu mai
înviază nici la paştele cailor. De-aia trebuie aruncaţi
în apă, pentru că acolo nu ştiu ce dracu se-ntâmplă cu
ei, cică s-ar amesteca-ntr-un fel trupul şi sufletul
mortului cu alea ale apei, şi-n felul ăsta veneticii se
pot naşte şi ei din nou, după ce fluviul le-a spălat ani
de zile ciolanele. Obiceiuri, nu?

Atunci mi-am zis că dacă-i pe-aşa, atunci să-l
aruncăm şi noi pe Mu dincolo de farul nou, cam pe
unde se-mpreună acum fluviul cu marea. Unde mai
pui că-n felul ăsta împuşcăm mai mulţi iepuri dintr-
un foc: odată, că dacă-l aruncăm acolo, îl duce curentul
la vale şi nu se mai întoarce ăla nici dat dracului înapoi
; doi, că scăpăm omeneşte de grija lui; a treia,
aruncându-l în apă, cum ar veni îl şi botezăm. Îl
obligăm să intre şi el în rândul lumii ca toţi ceilalţi, iar
popa, cât ar fi el de cârcotaş, n-ar mai avea ce zice, şi-
ar călca pe inimă, ar veni să-i citească la cap şi să-l
conducă la groapă. Mă rog, la apă. C-aşa mi-a spus mie
popa - altădată, nu acum - că prin botez omul e spălat
de toate păcatele lui şi ale celor de dinaintea lui. Că
noi, oamenii, ne-am naşte în păcatul celor pe care-i
moştenim, iar moartea n-ar fi ispăşire ci pedeapsă. Ba
- şi asta mi-a plăcut cel mai tare dintre toate - cică
direct în rai se duc cei care pe tot parcursul vieţii
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C a r t e a - a l b u m
„ R E Z O N A N Ţ E
EMINESCIENE ÎN
ARTA PLASTICĂ”
semnată de dr. Petre
Popescu-Gogan (n.
11 aug. 1923,
Urecheşti-Gorj) şi
apărută cu sprijinul
G u v e r n u l u i
României, este, din
punct de vedere
editorial, rodul
colaborării dintre
„Litera Internaţional”
– Bucureşti şi Grupul

Editorial „Litera” din Chişinău.
Noua ediţie se deschide cu o generoasă prefaţă semnată

de acad. Mihai Cimpoi („Luceafărul poeziei şi Luceafărul
artei”), care sesizează exact acea „percepţie consubstanţială
a lumii”, graţie căreia artiştii plastici intră în rezonanţă cu
universurile imaginare ale creaţiei eminesciene, re-creând,
în regimul propriilor viziuni şi percepţii estetice,
expresivitatea mirabilă a acelei ontologii plastice:
„cercetătorul înregistrează tot ce se face în toate genurile,
urmărind cu o cuprindere şi precizie de inventar documentar
ceea ce se întâmplă în odiseea «rezonanţelor» - în sculptură,
desen, vignietă tipografică, acuarelă, dar şi ceea ce se produce
calitativ nou pe traseele capricioase ale evoluţiei, datorită unor
artişti plastici care constituie adevărate momente-cheie şi faze
de apropiere de fiinţa eminesciană”.

Autorul este, observă Mihai Cimpoi, „un istoric al artei,
dotat cu instrumentarul fin al poetului privitor de imagini
plastice”. Mai mult chiar, dl P.P.-Gogan – bun cunoscător al
ONTOLOGIEI POETICE eminesciene şi conştient de
unicitatea monumentală a ipostazei hyperionice ca expresie
a spiritului românesc – sesizează exact limitele demersului
plastic, în general, faţă de inefabilul metafizicii eminesciene:
„Nici Grigorescu nu l-a înţeles, nici Ressu, nici alţii, mai mulţi.
Pentru a te apropia cu penelul de Eminescu-Hyperion trebuie

 „REZONANŢE EMINESCIENE ÎN ARTA PLASTICĂ”
să ai tu o conştiinţă artistică metafizică şi să fii din neam de
hyper-eoni.”

În ciuda unor considerente atât de exigente, dl Petre
Popescu-Gogan se dovedeşte înţelegător, respectuos,
protocolar-academic chiar, cu artiştii care au încercat să
găsească „echivalenţe plastice” memorabilelor simboluri
poetice.

Într-un prim capitol, eminescologul P.P. Gogan susţine
ideea imaginarului „ca dat fundamental al personalităţii şi
creaţiei eminesciene, aceasta din urmă
constituind un adevărat «Eldorado» al
Căutătorilor de…spirit”. Cercetătorul
observă, mai departe, că, dintre valorile
eminesciene, artiştii preferă „Eu-l liric”
(Demiurgul) şi „Unitatea primordială”
(El – Ea), ca „esenţe mitice” în
configuraţii moderne. În succinte, dar
reprezentative articole de „dicţionar
plastic eminescian”, autorul
comentează artişti de seamă din istoria
plasticii româneşti, de la Andreescu,
Brâncuşi, Luchian, Gh. Petraşcu,
Paciurea, Oscar Han, A. Jiquidi, Al.
Ciucurencu, Cornel Medrea, Gh. D.
Anghel, la Constantin Piliuţă, Vasile
Pintea, Ligia Macovei, Mircea
Dumitrescu, Marcel Chirnoagă, Gh.
Iliescu-Călineşti, Ion Irimescu, Brăduţ
Covaliu, Sabin Bălaşa şi mulţi alţii.

Dincolo de consacrata
„eminescologie”, care, zice criticul, se
dovedeşte insuficientă pentru
explorarea fenomenului, Petre Popescu-Gogan propune, ca
abordare hermeneutică, EMINESCOMAGIA, capabilă a
rezona mai profund cu metafizica operei, cu imaginarul
eminescian, cu sensibilitatea operei, dimensiuni-faţete ce
trebuie redescoperite şi recuperate exegetic. Această
hermeneutică a desmărginirii – crede autorul – ar reveni
cercetătorilor din mileniul al III-lea.

Spre deosebire de ediţia de la „Meridiane” din 1991, pe

care acad. Eugen Simion o aprecia la superlativ, cea de acum
constituie o „solidă investigaţie” (M. Cimpoi), chiar un
veritabil „banchet” în semn platonician.

„Cartea e un regal”, consemnează pe ultima copertă
scriitoarea Claudia Voiculescu, şi totodată „expresia celei mai
intime legături cu lumea şi universul eminescian ce poartă
pecetea dimensiunilor absolute”.

Dl. P.P.Gogan este unul din acei gorjeni bucureştenizaţi
care nu şi-au pierdut legăturile cu tradiţia (precum regretaţii

Vasile Cărăbiş, Grigore Brâncuşi,
Vasile Blendea ş. a.) şi care, dincolo
de o operă literară aflată mare parte
încă în sertare, s-a aşezat cu temei, în
ultimul deceniu, la masa de scris şi
în faţa computerului, pentru a
închega opere ce vor rămâne în
bibliografiile de referinţă.

Vizitându-l nu de mult timp, la
locuinţa domniei sale din str.
Berthelot, l-am găsit lângă computere
şi imprimantă (cu specialişti plătiţi
din propriu-i buzunar de pensionar,
ca fost secretar ştiinţific la Academia
Română), făcând ultimele corecturi
la un masiv DICŢIONAR ACADEMIC
şi, în paralel, la o monumentală
ISTORIE A VIEŢII ACADEMICE
ROMÂNEŞTI, din care deja a apărut
primul volum.

Să nu uităm a preciza că
iniţiatorul Aulei Academice
„Zalmoxis” de la Târgu-Jiu (1994)

participă, anual, cu comunicări de substanţă la Congresele
Internaţionale de Dacologie, (avându-l chiar oaspete pe dr.
Napoleon Săvescu, preşedintele-fondator al „Dacia Revival
International Society” din New York), putând fi întâlnit cu
eseuri şi documentare foarte interesante în reviste precum
„Memoria”, „România literară” ş.a.

Z.C.

lor au fost oameni de treabă, n-au minţit, n-au înşelat, n-au preacurvit,
n-au râvnit la pricopseala altuia, n-au aia, n-au aialaltă. În vremea asta, cei
care au săvârşit toate blestemăţiile de care vă spun se duc în iad, care iad se
află aici, pe pământ, iar păcătoşii din el se reîncarnează de-atâtea ori până
când ajung şi ei la fel de puri şi nevinovaţi ca şi cei de mai sus. Halal
pedeapsă, ce să zic! Păi cine-i tâmpit să vrea să meargă-n rai dacă poate
trăi nu ştiu câte vieţi pe pământ? Chestii de-ale lor, popeşti, dracu să-i
pieptene.

Aşa... şi după ce m-am lămurit cu treaba asta, am trecut liniştit la
următoarea. Liniştit pe mă-sa, vorba vine, că nu eram liniştit de loc, n-
aveam de unde-l apuca nicicum: mut mut, singur singur, nu tu nevastă, nu
tu copii, nu tu să fi făcut ceva care să-i fi lăsat pe oameni cu gura căscată de
admiraţie şi să-i facă să-l regrete... nimic. Şi asta, fiţi atenţi, o gândeam eu,
cel mai aproape om de sufletul lui, că ne-ntâlneam de-atâţia ani zilnic în
laborator. Dar ceilalţi, care-l ştiau doar din vedere ori din momentele când
guiţa pe faleză, ei cum puteau să gândească despre Mu?

Şi unde nu m-apucă, domnule, o milă de el! Da' milă, nu glumă! Şi
unde nu încep să bocesc singur prin casă... şi să mă dau cu capul de toţi
pereţii că atât amar de vreme n-am schimbat mai mult de două-trei vorbe
cu omul ăsta!... Să-l fi chemat într-o zi la masă, sau să fi băut şi noi un
pahar de vin acolo! Ori să-l fi întrebat măcar odată: Băi nene, tu când şi
unde te-ai născut, ai n-ai părinţi, familie, copii? Ai ce mânca, ce bea, ce f...?
Ce faci tu, la o adică, după ce pleci de la servici? Un'te duci, cum îţi petreci
nopţile, pe ce umăr plângi când te chinuie dorul de ducă ori te-apucă
lehamitea de toate, de-ţi vine să borăşti şi maţele din tine? Cine-ţi udă
florile, cine-ţi hrăneşte mâţa sau câinele, că trebuie să ai şi tu aşa ceva pe
lângă casă, tot omul are, şi cine-o să-ţi aprindă lumânarea la cap şi-o să-ţi
dea de pomană când o să mori? Şi tot aşa, de nu mă mai puteam potoli.

Domnule, chestia dracului este că începusem să cred de-adevăratelea
ce gândeam! Mi se părea că eu eram Mu şi că altcineva gândea toate astea
despre mine... O întreagă nebunie, ce mai! Noroc c-a bătut de miezul nopţii
din turla bisericii lipoveneşti, şi-atunci m-a apucat graba să nu care cumva
să-ntârzii şi să pierd ,,Curierul'' de dimineaţă. Da' tot rămăsesem, cum să
spun, c-un soi de jenă, de ruşine, parcă eu îl nenorocisem pe omul ăsta,
parcă eu îl omorâsem de viu... Şi-atunci m-am gândit ca măcar atât să fac
şi eu pentru el: să scriu ceva frumos în anunţ, chiar dacă minţeam. Anafura
mamii ei de viaţă, ce importanţă mai avea o minciună în plus sau în minus?!

L-am sculat pe Pictor din somn şi i-am cerut să-mi dea o carte cu
cuvinte mai mari, mai frumoase - pompoase, le-a zis Pictorul, căscând să-
şi rupă fălcile -, m-am întors acasă şi-am început să caut pân-am găsit ce-
mi trebuia. Ceva de două feluri: pe de o parte, să nu priceapă nimeni dar să
sune frumos, pe de alta, să fie şi adevărat cât de cât. Aşa am găsit - adă, fă,
ziarul ăla încoace! -, zii să-i zic, aha, in-co-menân-surabil şi in-compenâ-
re-henâsibil. Da... Ce-s astea? Simplu: unu zice că Mu era de nemăsurat,
altul că nu putea fi cuprins cu mintea, deci de neînţeles. Am greşit cu ceva?
L-a măsurat cineva pe Mu? Ştie cineva ce şi cum era cu el? Dar de înţeles,
l-a înţeles cineva? Poate tacsu, pe lumea aialaltă! Pe urmă, suna frumos?
Suna. Pricepea vreunul ceva? Cotu! Minţeam eu în cazul ăsta? Nici vorbă!

Restu-i la mintea copiilor. Pariezi tu, Spirule, sau tu Franguli, că Mu n-
ar fi fost un tată iubitor? Sau tu, Panaiotiţă, bagi mâna-n foc că nu şi-ar fi
respectat muierea sau c-ar fi înşelat-o cumva din chiar noaptea următoare
nunţii? Vedeţi că nu?

Poate jura vreunui din voi, pe cruce, că mutul ăsta n-ar fi fost un bun
cetăţean, că nu şi-ar fi dat şi viaţa pentru semenii lui ori că nu s-ar fi dovedit
conducătorul cel mai potrivit de când se ştie Selina şi până astăzi? Nu poate!
Aşa că am avut şi din partea asta dreptate.

Barba tăcu la fel cum începuse, pe neaşteptate. Rămase cu ochii aţintiţi
în gol, înfiorat ca la vederea unei năluci materializate din neant numai în
faţa lui. Se strânse apoi în el, mai curând se ghemui cu capul vârât în oasele
genunchilor ca un copil, gemu încet şi continuă surd mai mult pentru sine:

- Nu ştiu ce dracu se-ntâmplă... De când l-am văzut mort, parcă-mi
lipseşte ceva. Nu că n-o să mă mai împiedic de el prin ambulator, nici că
trebuie să fac rost de alt ajutor de felcer... I-altceva la mijloc, şi nu ştiu ce...

Când am intrat ieri seară-n cameră şi l-am zărit întins şi nemişcat pe
cearşaful gol, încă tânăr şi-n putere, parcă s-a rupt ceva din mine. Ce soartă
şi pe omul ăsta! Venit de neunde, plecat ştie Dumnezeu unde! La mijloc,
nimic! Doar tristeţe şi singurătate. Şi un hău cât Dunărea, pe care ceilalţi
încearcă toată viaţa - da' degeaba - să-l umple cu familia, cu neamurile, cu
prietenii... Şi-atunci, nu te întrebi dacă Mu nu avea dreptate? Nu-i mai cinstit
să nu-ţi pese de nimic şi de nimeni, să te doară pur şi simplu-n cur de
lume şi să trăieşti cum trăieşte pasărea... sau cerul... sau mai ştiu eu ce?

- Ei, Barba, şi dumneata acum prea le pui pe toate la inimă. Nu-i nici
dracu atât de negru cum îl zugrăveşti matale, nici Mu atât de sfânt precum
dai de înţeles. Uite, că bănuiai c-o fi şi c-o păţi cât a stat Mu la mine-n
gazdă. Mai întâi c-a stat nici şapte săptămâni, şi-apoi n-a fost nimic la
mijloc. Da' nimic! Nici chiria nu mi-a plătit-o, că zicea prin semne că nu-
i dai nici un ban pe ce-ţi muncea, numai mâncare odată pe zi şi înjurături
cât cuprinde.

- Minţea, nefericitul ...! I-am dat cât am putut, da'i bea cu prăpăditul
de Franzeluţă la bodega lui Spiru. Că-l învăţase ţiganul la tării, şi numai la
de-alea scumpe. De-aia l-am şi lăsat să doarmă gratis în ambulator, în
camera asta, ca să-i ajungă banii de toate.

Alta-i vorba aici, Panaiotiţă. Că nu-i drept, nici cinstit. Putea să ne ia
moartea pe mine ori pe Spiru, ori pe Franzeluţă, ori pe nemernicul ăla de
Zodig, că tot suntem noi bătrâni şi facem umbră degeaba pământului. Nu
pe el, om aşa tânăr... şi încă frumos.

O să râdeţi, da' ştiţi că mutul a fost singurul om din Selina la care-am
ţinut cu adevărat în ultimul timp? Nici eu n-am ştiut asta pân-aseară. Dar,
dacă stau şi mă gândesc bine, cred că l-am considerat dintotdeauna ca şi
pe copilul meu. Ca şi acum, când...

- Care copil, Barba, ce tot băzneşti acolo? Adică ai fi fost în stare să-i
laşi lui casele şi şalupa, şi grădinile de la Cardon, şi pădurea din Letea?
Unde te trezeşti? Şi eu? Eu, Panaiotiţa şi Polinia, fata mea şi sânge din
sângele tău, cu noi cum ar fi rămas? Lipite pământului, ai? Frumooos, n-
am ce zice! Vine un izmene pe călător din fundul lumii, nu-l ştie nimeni,
nu l-a văzut nimeni, ba încă mut şi prost pe deasupra, şi gata! Filotinu de

Barba îi dă tot: Ia tu, mă, c-ai mei n-au nevoie, lor le prisoseşte. Ei nu-s
buni decât să-mi spele rahatul de la fund şi să mă oblojească când mă
doare ceva. Frumooos!

- Se zice filotim, proasto, c-ai uitat şi limba strămoşilor de-atâta răutate
câtă-i în tine. Mai cască şi tu ochii, mai pleacă urechea la ce zice lumea, te-
i mai deştepta şi tu mcar în al nouălea ceas.

- Filotin nefilotin, iartă-mă Dondos că mă bag şi eu în vorbă, da' fata
asta are dreptate. Mata n-ai copii, n-ai avut nevastă ca să ai copii, iar
Panaiotiţa şi Polinia sunt singurele rude pe care ţi le ştie lumea. Cum să-ţi
laşi averea mutului, se poate aşa ceva? Păi, dacă faci aşa, toţi cei care te
cunosc o să facă la fel. Şi-atunci, te-ntreb, ce-o să se întâmple cu Selina? De
sute de ani averea a rămas în mâinile neamurilor, n-a înstrăinat nimeni
nimic, şi de aia oraşul ăsta a ajuns unde a ajuns...

- A ajuns un căcat, Spirule! Şi noi odată cu el. Îţi spun eu ce-am ajuns,
că tu eşti tot venetic şi nu ştii cu ce se mănâncă pâinea pe-aici: noi ăştia,
care ne lăudăm că neamul nostru i-aici de la facerea Selinei, nu doar de-o
mie de ani ca al tău, am ajuns să ne însurăm copiii între ei, ca regii. De-aia
îmbătrânesc şi se prostesc înainte de vreme. Nu mai are sângele vlagă, băi,
s-a subţiat ca apa şi dă naştere numai la ciudaţi aşa ca ăştia din jur, ca fata
asta şi ca fata ei, şi ca alţi câţiva de teapa lor. Asta a ajuns!

Păi, pe vremea mea plecau flăcăii noaptea la Galaţi, la ruşi sau la
Istambul şi furau fetele de prin casele lor. Aşa am păstrat noi Selina vie,
aducând mereu sânge proaspăt, nu cramponându-ne de averile lui Iov! Şi
de ce faci pe prostul, când toată lumea ştie că singurul bărbat venit din
altă parte şi stabilit aici în ultimii ani a fost Mu? Nimeni altul n-a avut
curaj să rămână. Se fereau toţi ca de dracu. Şi ăia care veneau până la urmă,
după câteva zile şi nopţi fugeau unde vedeau cu ochii. Ăsta-i adevărul,
Spirule, nu prostiile pe care le îndrugi tu.

- Iar în ce-l priveşte pe Mu - continuă pe nerăsuflate Barba, privindu-
i duşmănos dintr-o dată pe toţi -, nu v-a cerut nimeni părerea. Aşa vreau
eu, aşa va fii! Puteţi să vă daţi voi de ceasul morţii că nu-mi schimb părerea
cu-n deget măcar. Am zis că-i copilul meu, apoi aşa rămâne pentru toată
lumea. Şi mai ştiţi ceva? Ia luaţi-vă voi catrafusele-n spinare, da' repede, că
n-am nevoie de ajutorul nimănui. Îl aştept eu pe popă, fac eu ce trebuie
mortului şi de îngropat îl îngrop tot eu. Singur, înţelegeţi? Hai, gata, valea!
Ei drăcia dracului! Acum chiar că m-aţi supărat!

- Măi Dondos, nu te grăbi şi tu ca baba la măritat. Oamenii au zis ce-
au crezut. Crezi că nu-i bine, nu-i bine, ce mare scofală! Da' asta nu-nseamnă
că ai tu vreun drept aparte şi că poţi să ne goneşti cum îţi vine ţie bine.
Dacă vrem să rămânem, rămânem. Dacă vrem să plecăm, plecăm. Care-i
problema? N-o să ne împiedici tu să facem ce vrem, asta-i sigur!

- Aşa crezi tu, Spirule, că nu pot, da' pot al dracului de bine, ascultă la
mine. Vrei să te convingi? Ia fă-te-ncoace, hai, nu-ţi fie frică! Vezi asta, hârtia
asta din mâna mea? Ce scrie-n ea? Certificat de deces, nu? Al lui Mu, corect?
Şi mai departe... Citeşte, nu te holba la mine! Fiul lui... da, da!... Şi al lui...
al...lui... Dondos... Adică al meu, Spirule, al meu! Aşa că afar' din casa mea,
din curtea mea şi din mortul meu, clar? Mama voastră de pezevengi, da'
până când?! Ion CEPOI
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O m a g i u  – Nina Stănculescu

Vasile Paleolog, Nina Stănculescu, Petru Comarnescu

Sâmbăţă. 3 decembrie a.c., în intervalul orar 18,00-19,00, Radio România
Internaţional a difuzat o emisiune culturală având-o ca invitat de onoare pe
distinsa doamnă NINA STĂNCULESCU, autoarea unor importante cărţi de
brâncuşiologie („Carte de inimă pentru Brâncuşi”, 1976; „Brâncuşi”, 1981;
„Izvoare şi cristalizări în opera lui Brâncuşi”, 1984; „Brâncuşi – Frumos şi
har”, 1997; „Brâncuşi - Rugăciune pentru mileniul III”, 2001), dar şi
tradăcătoare a volumelor de referinţă: „Témoignages sur l’oevre de Brancusi”,
de Mircea Eliade, Petru Comarnescu, Ionel Jianou (Ed. Arted, Paris, 1967) şi
„Brancusi” (London,1957) de David Lewis, acestea două apărând, în anii din
urmă, la Editura Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”  din Târgu-Jiu.

Între atâtea momente importante ale vieţii sale, activând în preajma unor
iluştri oameni de cultură (T. Vianu, Edgar Papu, Ionel Jianou, Dumitru
Stăniloaie ş. a.), d-na Nina Stănculescu a evocat legătura de suflet cu Petru
Comarnescu, unul din cercetătorii proeminenţi ai statuarei brâncuşiene, pe
care o vedea adânc legată de cultura şi spiritualitatea românească şi, prin aceasta, deschisă
universalităţii creatoare. Întrucât personalitatea acestui mare critic de artă este cinstită, iată,

Intervenţie la Radio România Internaţional, în cadrul emisiunii
moderate de Roxana Iorgulescu, la 3 decembrie 2005. Invitată în
studio – Nina Stănculescu

Mă bucur nespus că o pot saluta pe Nina, pe care o
socotesc prietena mea de suflet – fiinţă profundă, sensibilă
şi dăruită cu “frumos şi har”. În îndelungile noastre taifasuri,
am realizat că nee uneşte atât “deosebita afecţiune pentru
marele nostru Brâncuşi” (ctez dintr-o dedicaţie de
la Nina), cât şi strădania de a păstra vie amintirea
celor ce l-au cinstit.

Nina a îngriit cu devotament neprecupeţit
volumul postum al lui Petru Comarnescu Brâncuşi
– mit şi metamorfoză în sculptura contemporană,
dar a tradus şi prefaţat şi cartea Brâncuşi a lui
David  Lewis, precum şi Mărturiile despre
Brâncuşi, semnate de Mircea Eliade, Ionel Jianu şi
Comarnescu. Eu m-am ocupat în special de
valorificarea arhivei Tatei, constructorul Coloanei
infinite, de memoria Coloanei şi de publicarea
postumă a cărţii testament  Am lucrat cu Brâncuşi.

Nina şi cu mine avem în comun şi mândria de
a fi urmat cursurile Şcolii Centrale (pe vremea mea
“Zoia Kosmodemianskaia”). Aceeaşi şcoală a
absolvit-o şi fiul meu.

Pe amândouă ne-a pasionat  munca de redactor, căci am
lucrat ani buni în edituri, Nina la “Meridiane”, eu la Editura
Academiei. În biblioteca de artă din casa noastră se află
frumoase albume, alcătuite sau redactate de Nina – Gauguin,
Léger, Matisse, dar şi Utamaro, Hokusai, Stampa japoneză
în secolul al 18-lea. Nina a constatat că are cu fiul meu
“afecţiunea comună pentru lumea extrem orientală”

şi i-a urat, pe unul din albume, “viaţă  senină şi luminoasă
precum o stampă japoneză”.

În 1973 am tradus în engleză pentru o editură din Marea

Britanie frumosul album Impresionismul, la care cronologia
şi selecţia ilustraţiilor i se datora Ninei.

Peste ani voi traduce rezumatul admirabilei cărţi a Ninei,
Brâncuşi, frumos şi

har, publicată în 1997 la Târgu-Jiu. În 2001,la  Editura
Carol Davila va apărea o altă carte de referinţă a Ninei –

Rugăciune pentru Mileniul Trei.
Tatăl meu, inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan, a preţuit-

o mult pe Nina, definind-o ca “autentică iubitoare a lui
Brâncuşi şi artei lui”(citez dintr-o dedicaţie ). În biblioteca
lui se afla la loc de cinste minunata antologie Carte de inimă
pentru

Brâncuşi. În dedicaţia scrisă de Nina, aceasta îşi exprima
la rându-I admiraţia

pentru cel ce colaborase cu Brâncuşi, cu acel “năstruşnic
‘neica’ al unor meleaguri ce ne leagă”.

În jurnalul Tatei, la 27 ianuarie 1981 este consemnată o
vizită la Meridiane, la Nina Stănculescu. În acelaşi an, la 28
septembrie este notată achiziţionaarea unei

cărţi, cu 9 lei şi 75 de bani. Data şi preţul corespund cu
cele marcate pe cartea Brâncuşi de Nina Stănculescu, apărută
la Albatros.

În fotografii realizate în timpul
Centenarului Brâncuşi din 1976 la Târgu-Jiu,
de către Sean Hudson şi Athena Tacha Spear,
Nina apare alături de Max Bill, Carola Giedion-
Welcker li de Tata.

Îi sunt profund recunoscătoare Ninei
pentru frumoasa recenzie la cartea postumă
a Tatei Amintiri despre Brâncuşi, publicată în
“Luceafărul” din mai 1989, precum şi pentru
prezentarea făcută la Biblioteca Sadoveanu la
13 februarie 1989 sau la Casa Ghiaţă, la 25
aprilie 1998. Anul acesta, la 3 februarie,  a
vorbit din nou, de data aceasta la lansarea
ediţiei integrale a cărţii Am lucrat cu Brâncuşi.

Am admirat-o pe Nina, vorbind la radio
în ciclul de emisiuni despre Brâncuşi,
conferenţiind la Muzeul literaturii române, la
Ambasada Braziliei, la Clubul Arhitecţilor  sau

la Societatea “Getica”.
Am fost împreună la manifestări închinate lui Brâncuşi,

la Târgu-Jiu, Bumbeşti, Tulcea sau Târgovişte. I-am citit cu
nesaţ articolele din revistele “Brâncuşi”, “Memoria”,
“Luceafărul”, “Literatorul”, “Rădăcini” sau “Portal-Măiastra”.
Am învăţat de la ea cum se moderează un simpozion, m-au
bucurat premiile şi medaliile pe care le-a primit.

Dar mai presus de orice mă onorează prietenia ei întru
Brâncuşi.

 Nina, îţi mulţumesc pentru tot!
Sorana GEORGESCU-GORJAN

Revista „Portal-Măiastra”  la Radio România Internaţional
printr-un solid grupaj de studii şi evocări de recentul număr al revistei
„Portal-Măiastra” (nr. 4/2005), d-na Luminiţa Iorgulescu, realizatoarea
emisiunii, a intrat în direct cu fondatorul-coordonator al revistei, cerând
informaţiile necesare. În felul acesta d-nul prof. dr. Zenovie Cârlugea a putut
prezenta, pe post, sumarul revistei, în care la loc de cinste se regăsesc
Centenarii: Petru Comarnescu şi Ionel Jianu, despre care scriu: Barbu
Brezianu, Sorana Georgescu-Gorjan, Lucian Gruia, Nina Stănculescu,
Dumitru Daba, dar şi, de-a lungul vremii, Liana Maxy, Alexandru Călinescu,
Dan Grigorescu, Gabriela Carp, Mircea Popa, Jaques Lassaigne ori regretaţii
Mircea Eliade, Carola Giedion-Welcker şi Sidney Geist.

Urmărită cu viu interes atât de oameni de cultură din ţară, cât şi de români
din cât mai îndepărtate colţuri ale lumii, revista „Portal-Măiastra” se
recomandă drept un trimestrial de ţinută academică, nefăcând concesii
provincialismului şi improvizaţiei, promovând o anumită politică culturală

şi având un mare impact în cercetarea brâncuşiologică de azi şi în viaţa culturală judeţeană
şi naţională.

Zoia Elena DEJU

Omul peste timp
A scrie despre Brâncuşi este o probă de fidalitate

spirituală in găsirea celor mai potrivite cuvinte pentru
inţelegerea artistului.

Potecile si drumul lui Brâncuşi în artă au devenit
magistrale ale interpretării şi creaţiei urmaşilor.

Nu considerăm preţiozitate verbală când numim
sculptorul gorjean un om pentru toate împrumuturile,
lucrător cu mintea şi braţul în egală măsură. Cel care a
revitalizat lumea arhaică fără de care şi-ar fi pierdut poate
misterul expresiv, poseda un puternic simţ al perspectivei şi
o deschidere largă spre nou.

Omul care iniţial a zăbovit ca cioban al Carpaţilor, ca băiat
de prăvălie şi elev la Şcoala de artă si meserii, mai târziu a
fost racolat de universalitate ca lider al mişcării artistice a
secolului XX, depăşind limitele prezentului său.

 Omul tuturor timpurilor era un bărbat subţire, de statură
medie, altfel zis, cu inima mai aproape de creier.

Sfântul din Montparnasse a rupt vraja tentaţiilor din
Occident printr-o disciplină interioară; prin gândire intuitivă
şi bunătate, acesta a depăşit eul egocentric şi a ajuns printre
lucrurile esenţiale, dăruind ţării şi umanităţii idei si valori
pentru eternitate.

Brâncuşi era conştient că ‘”Opera sa va aparţine tuturor
timpurilor din pricină că a despărţit forma esenţială de

trăsăturile efemere ale vreunei epoci ‘’ . În aceste chipuri, C.
Brâncuşi aparţine ca un mit vremurilor de început, de azi şi
de mâine.

 Brâncuşi şi medicina
Efortul de a-l înţelege pe Brâncuşi este strădania de a ne

înţelege pe noi înşine, stăruinţă profitabilă prin concentrarea
interioară şi viziunea care ne-o aduce.

Privindu-i şi înţelegându-i operele  câştigi in propria-ţi
organizare spirituala, devii un om stăpân pe situaţie chiar
in împrejurări potrivnice. Prin natura profesiei m-am
hotărât, ca în unele cazuri să fac psihoterapie
prin…Brâncuşi, sugerând la anumiţi pacienţi tineri,
încorsetaţi  de tensiuni nervoase, să-l studieze si să-l
perceapă pe marele sculptor. Dacă pentru George Bacovia
lumina apărea ca un agent patologic, Brâncuşi dimpotrivă,
considera lumina element terapeutic, creaţia sa fiind expresia
luminii si seninătăţii. Atunci când Brâncuşi le zicea gorjenilor
„nu ştiţi ce vă las aici” intuia rostul educativ si valoarea
terapeutică a creaţiei sale de la Tg-Jiu. Evident, arta nu are
eficienţa promptă, dar în timp, reprezintă o mediere între
adevăr si util (bine). Nu întâmplător Brâncuşi cugeta
„Frumosul este echitatea absolută”. Arta operează pe căi
proprii, subconştiente, cu bătaie lunga in timp.

 Miracolul de la Tg-Jiu este o completare la legile Naturii,
sugerând in acelaşi timp simplitate si măreţie.

Opera sa mângâie  senzorialitatea si afectivitatea noastră,
dezvăluind  dimensiunea secretă a lucrurilor.

Învecinată firelor de iarbă si trifoi, Coloana se înalţă către
soare, nuanţând într-un anume fel logica viului.

Cel care vrăjea oamenii cu acea “bucurie curată” dovedea
calităţile unui psihoterapeut modern. Faptul că avea
preferinţe pentru culorile primare (albastru, galben, roşu,
verde), îl exprimă pe Brâncuşi ca pe un om tonic, cooperant,
calm, în afara unui nevrotism creator. De altfel, mărturisirea
sa  “nu cred în suferinţa creatoare” confirmă acest fapt. Prin
contact direct si strămoşesc, Brâncuşi adulmeca natura,
descifrându-i o parte din taine. Brâncuşi a rotunjit in forme
simbolice nu numai lemnul, piatra, metalul, ci a şlefuit chiar
materia spirituală, vorbele, dându-le înţelesuri limpezi şi
fortifiante.   Studiul aforismelor si textelor lui Brâncuşi, acest
mare artist-filozof justifică această opinie. Dar, sculpturile
şi scrisorile lui Brâncuşi pot constitui si un text
psihodiagnostic pentru descifrarea hăţişurilor sufleteşti.

Spune-mi ce crezi despre aceasta ca să-ţi spun cine eşti,
desigur, in limitele unui anumit relativism. Cei  care nutresc
un sentiment de înţelegere faţă de opera sa, sunt oameni cu
un grad sporit de acţiune si integrare sociala.

Creaţia lui Brâncuşi ajută oamenii să-şi învingă
inhibiţiile, să se defuleze  şi să-şi controleze pornirile agresive.

Brâncuşi ca terapie va trebui să devină realitate concreta,
in acest secol învălmăşit de nelinişti si conflicte. Nu cunosc
,,medicament” mai bun decât Brâncuşi.

Bineînţeles, este o figură de stil care incită la cunoaşterea
si înţelegerea operei si omului Brâncuşi.

Dr. Doru V. FOMETESCU
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INTRODUCERE
În studiul pe care l-am consacrat reconstituirii Templului

Eliberării (S. Buliga1) concluzionam că templul era ovoidal şi avea1

în centru un bazin cu apă2 care reflecta razele de lumină venite din
boltă şi de asemenea cele trei “Păsări în văzduh”: una din bronz
polisat (numită “Pasărea de aur”) şi alte două din marmură (albă
şi neagră). Cele trei păsări erau dispuse pe cele trei laturi ale
bazinului, în nişe de forma unor cochilii sau în spaţiul din faţa
acestora. Pe pereţi era plasată şi fresca “Zbor de păsări” (“Păsări
călătoare”). Este probabil ca toate piesele să fi fost luminate cumva
– prin nişe executate în tavan3 – însă doar “Pasărea de aur” primea
direct lumina soarelui la amiază, într-o zi sfântă din an.

Încă de la început vreau să scot în evidenţă faptul că
reconstituirea proiectului Templului Eliberării reprezintă o şansă
uriaşă pentru noi, în sensul că ne oferă posibilitatea de a înţelege
semnificaţiile simbolice de profunzime ale piese brâncuşiene. Iar
acest fapt vine din două direcţii principale.

În primul rând din faptul că întreaga concepţie a templului
trebuia să fie în acord cu preceptele filosofiei indiene. După cum
remarca S. Al-George(2) “evidenţa acestei conformări la
concepţiile cosmomitologice indiene, incontestabilă pentru oricine,
era prezenţa orificiului din tavan care…realiza acordul dintre
monument şi cosmos la o mare sărbătoare indiană. Este prima dată
când se pune în mod categoric problema cunoştinţelor teoretice
ale lui Brâncuşi în domeniul gîndirii indiene…”.

 Este evident aşadar că şi sculpturile brâncuşiene trebuiau să
răspundă exigenţelor simbolice cerute de templu şi deci să aibă
semnificaţii precise care îşi găseau un loc fundamental în cadrul
conceptelor filosofiei indiene a eliberării. Mai direct spus, consider
că prezenţa lucrărilor brâncuşiene în Templul Eliberării justifică
din plin un comentariu indian al acestora.

În al doilea rând asocierea unor teme simbolice brâncuşiene4

între ele este de asemenea de natură să facă mai multă lumină
asupra semanticii acestora. Ca o particularitate subliniez mai ales
asocierea între tema ovoidului5 cu tema păsărilor.

SIMBOLISMUL PĂSĂRILOR BRÂNCUŞIENE
Prin simplul fapt că pasărea este asociată zborului, ea poate

servi ca simbol general relaţiilor (în speţă intermedierii) între cer
şi pământ.

În cele mai vechi dintre textele vedice pasărea este considerată
un simbol al prieteniei pe care o au zeii faţă de oameni (J. Chevalier,
A. Gheerbrant3). Dar ritualismul vedic ne oferă de asemenea şi alte
sugestii privind semnificaţia simbolică a păsărilor. Astfel, în
conformitate cu interpretările pe care le face S. Al-George(2), altarul
utilizat pentru sacrificiile solemne sau domestice era un
“instrument ce participă la proiectarea insului în esenţa sacră a
universului ” şi trebuia “să aibă înscrisă în forma lui atât universul
cu toate elementele sale spaţio-temporale…cât şi insul în ipostaza
lui ascensională ”. De aceea altarul reproducea fie forma umană, fie
forma unei păsări sau “umbra acestora”, pasărea nefiind decât insul
în ascensiunea sa verticală.. ”. De altfel în Taittiriza-samhita se
specifică: “cel care doreşte cerul trebuie să construiască un altar în
formă de şoim, deoarece şoimul zboară cel mai bine dintre toate
păsările; devenind şoim, el (sacrifiantul)zboară la cer”.

Ridicarea simbolică la cer a sacrifiantului (devenit “pasăre”)
are loc prin intermediul focului sacrificial care consumă ofranda
(ce reprezintă un substitut al sacrifiantului). Însă acest foc este o
replică a lui Agni6, zeul focului, cel care mijloceşte între pământ şi
cer, vehiculul ofrandelor. De aceea în Rig-ved, Agni este numit şi
“Şoimul ceresc”, “Pasărea divină” sau “Pasărea de aur”. Mai concret
focul ce cuprinde lemnele rugului sacrificial este asemuit cu o
pasăre ce se aşează pe o creangă. Fumul care se ridică din altar spre
bolta cerului relevă şi o altă imagine cosmogonică a zeului Agni:
coloana cosmică (Axis Mundi) care a separat şi a sprijinit cerul
deasupra pământului (Rig-veda).

Astfel de identificări ale zeului Agni ne permit să facem legătura
între pasăre şi coloană, în sensul că pasărea-suflet în
ascensionalitatea ei spre zonele celeste pare că se transformă într-o
coloană. Iar ambele, pasăre şi coloană, sunt consubstanţiale fiind
de natura focului, a aurului7 sau a luminii8.

Dacă se mai ţine cont şi de faptul că zeul Indra9 anulează noaptea
cosmică prin separarea celor două cupe, Cerul şi Pământul, printr-
un stâlp de lumină care este însuşi Soarele transfigurat astfel, se
poate face o legătură comprehensibilă între pasăre şi stâlp cosmic
pe de o parte, şi Soare pe de altă parte, toate trei cu semnificaţii
spirituale evidente: pasărea reprezintă spiritul sau sufletul
individual, Soarele este în fapt Soarele spiritual (Spiritul universal
sau Dumnezeu) iar stâlpul cosmic mijlocul prin care spiritul
omenesc poate ascensiona şi ajunge10 la Spiritul universal.

În India pasărea simbolizează cel mai adesea sufletul omului
care, eliberat de trup11, urcă şi se aşează ierarhic pe crengile
Arborelui lumii12 (sinonim cu stâlpul cosmic). În upanişade sunt
două păsări: una mănâncă fructul pomului şi simbolizează sufletul
individual (jivatma) activ, iar cealălaltă doar priveşte fără a mânca
şi simbolizează Spiritul universal (Atma) care este cunoaştere pură.
În realitate ele nu sunt deosebite şi de aceea sunt uneori reprezentate
sub forma unei păsări cu două capete (J. Chevalier, A. Gheerbrant3).

În ceea ce priveşte simbolul “păsării călătoare”, în upanişade
se specifică faptul că sufletul este o “pasăre migratoare” (hamsa),

SIMBOLISMUL PĂSĂRILOR BRÂNCUŞIENE DIN ,,TEMPLUL ELIBERĂRII”
ceea ce face referinţă la migrarea sufletului din trup în trup până la
zborul final spre cuibul în care îşi va găsi în sfârşit adăpost împotriva
pericolelor transmigrării. Iar acel cuib, văzut ca un refugiu
cvasiinaccesibil, este de fapt o reprezentare a Paradisului: “loc
suprem de şedere unde sufletul nu va avea acces decât în măsura în
care, dezbărat de greutăţile omeneşti, va reuşi să zboare până acolo”
(J. Chevalier, A. Gheerbrant3).

Adaug aici faptul că păsările călătoare sunt privite în lumea
persană şi arabă ca suflete angajate într-o căutare iniţiatică. Acest
fapt este regăsit de exemplu în celebra lucrare persană “Limbajul
păsărilor”13, aparţinând lui Farid Addia Attar, în care sunt descrise
peripeţiile itinerarului mistic în căutarea divinului, şi de asemenea
în “Povestirea Păsării” de celebrul Aviccenna.

Este momentul să specific că “limbajul păsărilor” despre care
vorbeşte Coranul este acela al îngerilor şi reprezintă cunoaştere

spirituală. Tot în Coran sufletul este comparat cu un şoim, iar
mistica musulmană “compară adesea14 naşterea spirituală cu
înflorirea trupului spiritual sfărâmând, ca o pasăre, cochilia oului,
învelişul său pământesc” (J. Chevalier, A. Gheerbrant3). 

In cosmogonia Ahli-il-haqq-ilor din Kurdistan, însăşi
Dumnezeu era înfăţişat ca o pasăre cu aripi de aur, atunci când nu
exista nici pământ, nici cer. Dar probabil cea mai veche atestare
despre credinţa în sufletele-păsări se regăseşte în mitul egiptean al
fenixului, pasăre de foc de culoarea purpurei (semnificând forţa
vitală).

În ceea ce priveşte credinţe similare în spaţiul locuit astăzi de
români, se ştie că în mitologia protodacă existau “păsările solare”.
Figurine cu o astfel de semnificaţie datează din epoca bronzului,
atunci când cultul soarelui era dublat de cultul focului.  Menţionez
că tot atunci morţii nu se mai înhumau ci se incinerau. Ritul
incinerării a fost adus de indo-europeni şi se pare că a fost o
consecinţă directă a cultului soarelui. Prin incinerare sufletul
trebuia să se cureţe de toate impurităţile corpului adunate într-o
viaţă. Ritul de incinerare marca de fapt momentul Marii Treceri,
prin purificarea cu focul sacru asemeni focului solar (R.
Vulcănescu4).

În mitologia română se regăsesc mai multe categorii de păsări
mitice. R. Vulcănescu face distincţie între “păsările-suflet” care
exprimă figurarea simbolică a sufletului mortului imediat după
moarte şi “sufletul-pasăre” care este o figurare formal alegorică a
sufletului mortului în pragul tansmigraţiei.

Pasărea-suflet în special este aceea care aminteşte de arborele
cosmic, ceresc, al vieţii şi al morţii. Ea este o pasăre psihopompă ce
reprezintă imaginea unei păsări sacre (iniţial Pasărea măiastră) care
avea misiunea de a purta sufletul (celui decedat) în Marea Trecere
din Lumea aceasta în Lumea cealaltă.

Ca păsări fantastice (supranaturale) amintesc de Pasărea
măiastră, Pajura, Pasărea de foc şi Zgripţuroiul. Despre prima din
ele Brâncuşi însuşi spunea că este pasărea din basmele româneşti
care “îi scoate pe îndrăgostiţi din tot felul de încurcături” (P.
Neagoe5).

Pentru a descifra cel mai bine simbolurile păsărilor
brâncuşiene, consider că este cel mai potrivit să îl las chiar pe

sculptor să o facă, utilizând în acest sens textele şi aforismele sale
pe marginea acestui subiect. Astfel, despre semnificaţia generală a
păsărilor, Brâncuşi spunea: “Pasărea este simbolul zborului, iar
zborul îl va scoate pe om din limitele înguste ale materiei grele” (P.
Neagoe5). De aceea el ţinea să specifice: “Eu nu creez Păsări-ci
zboruri” sau: “Eu nu am căutat, în toată viaţa mea, decât esenţa
zborului” (C. Zărnescu6).

Trebuie spus că Brâncuşi denumea “Măiestre” toate piesele din
şirul zecilor de “Păsări” create de el începând cu 1909: “Istovesc la
Pasărea măiastră (vrăjită) din 1909 încoace şi mi se pare, iată, că
nu am desăvârşit-o încă” (cf. C. Zărnescu6). Despre ele mărturisea:
“Eu nu doresc să reprezint o pasăre, ci să exprim însuşirea în sine,
spiritul ei: zborul, elanul…” sau: “Eu aş vrea să reprezint
imponderabilul într-o formă concretă” (C. Zărnescu6).  Referitor
la concepţia Măiestrelor declara: “aici mă lupt, însă, cu două
probleme: trebuie să redau în forma mea descătuşarea spiritului
de materie. În al doilea rând, trebuie să îmbin toate formele într-o
unitate perfectă. Chiar şi formele opuse trebuie să se îmbine în
forma finală. În filozofia mea despre viaţă, separarea spiritului de
materie, la fel ca orice altă dualitate rămâne o iluzie. Spiritul şi
materia formează un tot unitar ” (P. Neagoe5). Iar cu privire la aceste
încercări asidue ale sale de a-şi desăvârşi lucrările, spunea:
“Măiastra ! Ea se zbate aprig, ca tot ce am realizat, până astăzi, ca
să se înalţe spre ceruri” (C. Zărnescu6).

În ceea ce priveşte păsările care trebuiau în final să îşi găsească
adăpostul în templul ovoidal, ne-au rămas următoarele texte:
“Pasărea de aur !...O lucrez încontinuu !...Însă nu am găsit-o încă”;
“Păsările măiestre sunt o serie de obiecte diferite, născute dintr-o
căutare unică, rămasă prin timp încontinuu aceeaşi. Idealul
realizării acestor sculpturi ar fi o mărire care să umple întreaga boltă
cerească. În ultimile două variante ale Păsărilor – cea albă şi cea
neagră – m-am apropiat de o dreaptă măsură şi am realizat acest
lucru cu atât mai mult, cu cât reuşeam ca să mă detaşez de persoana
mea” (C. Zărnescu6).

 Există de asemenea un text în care se face legătura între Păsările
sale şi Coloană: “Păsările de aur, Măiestrele şi Coloana fără de
sfârşit…sunt nişte proiecte care, odată mărite (agrandies), ar putea
să umple toată bolta cerească şi să o susţină” (C. Zărnescu6).

Din aceste texte şi aforisme reiese în mod clar că pe Brâncuşi îl
interesa să redea – ca de altfel în întreaga sa operă – “spiritul” sau
“ideea” subiectului, “aceea care nu moare niciodată”.

Această idee era “zborul” (sau “esenţa zborului”), “avântul” şi
“imponderabilul”. Toţi aceşti termeni se referă însă în acelaşi timp
şi la “descătuşarea spiritului de materie”şi de asemenea la “înălţarea
spre cer” a acestuia.

În conformitate cu interpretările simbolice clasice, avântul în
zbor se referă întotdeauna la suflet în aspiraţia sa către o stare
supraindividuală. Iar “avântul, ieşirea din timp, se fac prin coroana
capului” (J. Chevalier, A. Gheerbrant3). Coroana capului este
echivalentă însă în ordinea macrocosmică cu bolta cerească şi din
acelaşi motiv cu bolta Templului Eliberării, aşa cum am demonstrat
în două studii recente (S. Buliga7,8)

În concluzie consider că Păsările brâncuşiene reprezintă spiritul
sau sufletul omenesc în ascensiunea sa spre ceruri şi spre infinit.

Dr.  Sorin Lory BULIGA
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1 Pe lângă urna cu cenuşa maharani-ei Sanyogita.
2 Pătrat sau dreptunghiular.
3 Este posibil de pildă ca deschizăturile din plafon să fi fost dispuse în aşa fel

încât lumina soarelui să cadă, rând pe rând, asupra păsărilor (sau a celorlalte lucrări
brâncuşiene).

4 Ale unui repertoriu de inspiraţie arhaică.
5 Dominantă nu numai în cazul acestui templu, dar şi în întreaga creaţie

brâncuşiană.
6 În sanscrită cuvântul înseamnă “foc”.
7 S. Al-George consideră că această “coloană mitică indiană este figurată ca

un stâlp de aur, aurul fiind în măsură să exprime concomitent natura ei luminoasă
şi numinoasă”.

8 Deoarece Agni este, în conformitate cu Rig-veda, nu numai un principiu al
focului ci şi al luminii.

9 De asemenea în Rig-veda.
10 Sau chiar “fuziona” în conformitate cu concepţiile religioase ale hinduşilor.
11 Tot aici pasărea poate fi însă şi o imagine a funcţiilor intelectuale, aşa cum

ar fi de pildă inteligenţa, care este considerată “cea mai iute dintre păsări” (Rig-
veda).

12 Ceea ce reprezintă o imagine mitică cvasiuniversală, regăsită nu numai în
India dar şi la iakuţi, siberieni, indonezieni etc. şi de asemenea în miturile din
Occident.

13 Scrisă în sec. XII-XIII.
14 Ca majoritaea celorlalte tradiţii de altfel.
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Personalitate marcantă a Mehedinţiului, Teodor Costescu a fost unul dintre gorjenii care au părăsit
judeţul natal pentru a se realiza într-un alt judeţ al ţării, însă a existat şi va rămâne  în conştiinţa
naţională ca un român adevărat şi un patriot incontestabil.

Născut în judeţul Gorj, satul Rovinari, actualmente un important oraş minier, cu oameni deosebiţi,
muncitori şi ambiţioşi, aşa cum a fost la rândul său şi eminentul profesor Teodor Costescu, într-o
familie cu şapte copii : trei fete şi patru băieţi, acest gorjean cu o voinţă de fier a urmat, ca şi fratele
său mai mare, Petrache, Facultatea de Fizico-Chimice, ambii devenind profesori : Petrache, la Craiova
, iar Teodor,la Turnu  Severin. În acest oraş Teodor Costescu a cîştigat atât respectul şi admiraţia
concetăţenilor săi, cât şi pe ale personalităţilor epocii.

Însă nu numai faptele, ci şi statura şi fizionomia sa demonstrează destinul său de învingător.
Chiar nepoata sa, profesor Constanţa Dumitrescu, îl descrie într-un articol publicat în revista „LIMBA
ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ”, anul XIV, nr.2 (aprilie-iunie), Bucureşti,1985, aşa cum urmează : „Era
un bărbat înalt, slab şi chipeş, ca toţi din familia Costescu. Avea ochii căprui închis, cu cearcăne,
privirea blândă, puţin voalată, dând impresia că priveşte departe, privire prin care treceau toate
gândurile lui, toate visele şi preocupările lui : Cum să le înfăptuiască ?

Mergea puţin aplecat, ca sub povara gândurilor, cu gesturi domoale, vorbea potolit, cu vocea
blândă,mângâietoare, uşor cântat, ca oamenii de la ţară. Îl auzeai spunând bătrâneşte : « Mă,
nene ! » sau  « Neică ! ». ”

După cum se poate remarca din portretul  realizat de nepoata sa, Teodor Costescu avea toate
calităţile unui profesor model, un fel de „Domnu  Trandafir” al Olteniei, cu privire blândă şi un aer
melancolic, gânditor, şi cu dragoste pentru tineret, caracteristică
a lui Costescu menţionată tot de Constanţa Dumitrescu în
articolul  mai sus amintit.

 Aşadar, activitatea sa de îndrumător a zeci de generaţii, în
calitate de eminent profesor de fizico-chimice la liceul „Traian ”,
a fost motivată şi de însuşirile sale înnăscute.

Tot în cadrul acestui liceu a activat şi ca director, aducându-
i liceului renume şi numeroase distincţii datorită spiritului său
inovator şi ambiţios, dar şi seriilor de elevi bine pregătiţi şi unui
colectiv de profesori de o cinste şi o seriozitate exemplare. Ca
profesor-menţionează Constanţa Dumitrescu—„era blând şi
înţelegător, dar şi sever când era vorba de disciplină şi de
învăţătură. ”

Graţie puterii sale de convingere şi spiritului său energic,
hotărât, Costescu a pus în practică şi cele mai îndrăzneţe idealuri.
Ca urmare a strădaniei sale s-a ridicat clădirea unui liceu cu
internat, în care studiau, ca bursieri, copiii merituoşi, fii de ţărani
săraci. Mai tîrziu, în jurul liceului s-a construit, mulţumită lui,
un parc de o rară frumuseţe, în care astăzi se poate admira bustul
neobositului om al şcolii,Teodor Costescu.

 Plin de iniţiativă, Costescu a organizat o fanfară a liceului,
materializând astfel un proiect foarte îndrăzneţ şi unicat în acelaşi
timp, deoarece pe vremea aceea muzica era considerată o preocupare neserioasă, lipsită de importanţă,
mai ales ca activitate în cadrul şcolii.

    În acordurile armonioase ale acestei fanfare, elevii din Drobeta-Turnu Severin au defilat la
Bucureşti prin faţa tribunelor oficiale, stârnind un entuziasm general, reflectat în presa vremii şi
chiar în literatură.

I.L.Caragiale remarcă în stilul său ironic inconfundabil acest eveniment, realizând în schiţa
„Emulaţiune” o antiteză între „dascălul” preocupat ,care  îşi dă toată silinţa pentru a-şi duce la
îndeplinire sfânta îndatorire, şi „pedagogul” aspirant la recompense nemeritate, profesor lipsit de
darul de a preda, însă plin de înfumurare şi egoism, modelul tipic al fanfaronului absolut.
 Personajul principal al schiţei este pedagogul absolut, domnul Mariu Chicoş Rostogan, o caricatură
a învăţământului românesc din acea epocă. El mai apare şi în schiţele: Un pedagog de şcoală nouă şi
Despre cometă—Prelegere populară,schiţe în care, ca şi în Emulaţiune, Caragiale ironizează
incapacitatea unor cadre didactice de a fi la înălţimea profesiei pe care o exercită, reprezentând astfel
exemple negative ale învăţământului românesc.

Cu scopul de a evidenţia şi mai mult efectele pozitive ale activităţii profesorului Teodor Costescu,
I.L.Caragiale pune accent mai mult pe reliefarea incompetenţei lui Mariu Chicoş Rostogan,personaj
fictiv care întrupează toate defectele învăţământului acelei vremi.

Pentru aceasta Caragiale îi analizează limbajul, o sinteză între limba română literară, limba
maghiară şi dialectul ardelenesc, îi relevă cu ironie narcisismul şi îngâmfarea, precum şi lipsa de
politeţe faţă de persoanele pe care le consideră inferioare lui, dar şi folosirea incorectă a unor
expresii,citate şi cugetări pentru a face paradă de erudiţie.Potrivit acestor defecte, Mariu Chicoş
Rostogan reprezintă personajul tipic scrierilor caragialeşti, aflat în contradicţie cu modelele sociale
demne de urmat, precum Teodor Costescu.

Apariţia lui Teodor Costescu în schiţă îi imprimă acesteia o tentă confuză deoarece, chiar dacă
acesta pare personaj principal, în realitate el deţine rolul de personaj absent al operei, el doar
influenţând acţiunea acesteia. Faptul că el instruieşte elevii de la Drobeta-Turnu Severin declanşează
acţiunea de un comic savuros a schiţei, în cadrul căreia rolul principal este ocupat de către Mariu
Chicoş Rostogan, care încearcă să realizeze o copie de tip mimesis a activităţii lui Costescu, însă nu
reuşeşte. Pedagogul absolut devine un admirator al eroului festivităţii naţionale fără să realizeze acest
fapt, dar titlul de personaj negativ îi rămâne, potrivindu-i-se ca o mănuşă din cauza atitudinii sale
invidioase.

Faptul că Mariu Chicoş este lipsit de har, de vocaţie profesională, în antiteză cu Teodor Costescu,
persoană cu o remarcabilă dăruire de sine, punând dragoste şi suflet în tot ceea ce făcea, îl transformă
într-un personaj comic, iar trăsăturile sale, ironizate de autor, creează un efect de clar-obscur al textului
în alternanţă cu calităţile de necontestat ale lui Teodor Costescu.

Pentru a demonstra ipostazele antitetice, create de imaginile celor două personaje, pe post de
erou-Costescu şi antagonist-Chicoş Rostogan vom reproduce câteva fragmente din schiţa
„Emulaţiune”:

„Două zile întregi,10 şi 11 mai, vechea noastră cunoştinţă, d. Mariu Chicoş Rostogan, pedagogul
absolut, a urmărit cu cel mai viu interes, pas cu pas, pe elevii liceului „Traian” de la Severin, cari au
fost ceea ce se numeşte le clou(cuiul) cu ocazia festivităţilor naţionale în anul acesta.

 Prin multe emoţiuni a trecut ziua eminentul pedagog şi ceea ce vedea ziua nu-l lăsa să doarmă
noaptea.Acel cui al sărbătorilor regale i-a rămas la inimă.[…]

 Profesorul: No!...care dintă voi au fost ieri ş-alantăieri la paradie?
 Şcolarul Ionescu: Am fost toţi, domnule…
 Profesorul: Toţi?...bine! Văz’t-aţi numa la paradie pe colejii voşti din ghimnazium „Traian” de la

Turnul Zeverin, cari au vin’t…
 Şcolarul Georgescu: Numa’ după ei ne-am ţinut toată ziua, domnule![…]
 Profesorul: (…) No!...văz’t-aţi numa ieri ş-alantăieri la paradie cum au fost cununate cu lauri şi

înaltă aprobăţiune  disţiplina aceea şi aplicăţiunea aceea, m’rog, pe care au arătat-o şcolerii aceia?[…]
No!...văz’t-aţi numa ce iaste lucrul acela, m’rog, carele se cheamă reşpectul dătorinţii (cu elevaţiune)

TEODOR   COSTESCU
UN „PEDAGOG  EMININKE”  ÎN  SCRIERILE LUI   CARAGIALE

carele este fundământul acelui lucru, m’rog, carele se cheamă adevăratul romăgnism?...Că-z eu ce vă
spun în toate zilele, măgarilor! şi vă muştruluiesc (foarte sentimental) cu aceea dragoste, cu acel
devotământ ca un adevărat părinte pântru copiii lui, m’rog! ca să scot şi din voi, oameni…şi voi (foarte
mâhnit) n-ascultaţi!

Şcolarul Otopeanu (afectat de mâhnirea profesorului): Ba, ascultăm, domnule!
 Profesorul (schimbând tonul, foarte aspru): Ba n-ascultaţi, râtanilor! că dacă aţi fi ascultat, în

atâta vreme, de patru ani, de când fac cu voi rotăţiune, mi-ar fi succes şi mie să vă scot o dată la un
defilir în paradie; să capăt şi eu aceea înaltă aprobăţiune, carea este ca o recompenză, m’rog.[…]

 Şcolarul Ionescu: Domnule, tata spunea aseară c-a citit la gazetă, că zice că e acolo la Severin un
profesor mare, l-a decorat regele,[…] zice că-l cheamă d. Costescu. […] zicea tata: aşa profesor, halal
să-i fie!

 Şcolarul Georgescu: Domnule, pe mine a zis tata că mă trimete la Severin în gimnaziu…la d.
Costescu.[…]

Otopeanu: Şi eu o să rog pe taica să mă trimeată tot la d. Costescu…”
 Probabil un zâmbet de mândrie şi de mulţumire de sine s-a desprins de pe buzele lui Costescu la

citirea schiţei lui Caragiale, însă cu siguranţă a înţeles mesajul ascuns al textului:”Ai câştigat,
continuă!Ai pierdut, continuă!”

 Astfel vajnicul mehedinţean de origine gorjeană a continuat să realizeze proiecte care pentru alţii
puteau aparţine domeniului fantasticului.

Aşa au luat fiinţă şi palatul cultural, şi teatrul, alături de liceul ajuns deja faimos, construcţii care
au demonstrat şi mai mult curajul de a nu da înapoi şi voinţa
aproape supraomenească a dârzului intelectual, ca să nu mai
adăugăm şi faptul că teatrul de la Severin era al doilea teatru
înfiinţat în Oltenia, după teatrul de la Craiova.

 Şi apoi realizările nu s-au oprit aici, acesta fiind cel care a
transformat satul Vânjuleţ, locul unde el şi soţia sa veneau să se
relaxeze, într-un sat model înzestrat într-un mod original cu două
şcoli primare, o şcoală profesională de fete, o şcoală de meserii
pentru băieţi, electricitate cu centrală proprie şi, pe deasupra, cu
o fanfară, fiind singurul sat atât de evoluat graţie străduinţei lui
Costescu.

 Însă câtă muncă şi strădanie, câtă alergătură! Cu mersul său
de Sfântă Vineri urca treptele ministerelor, fiind primit peste tot
deoarece era un veritabil tribun al plebei, pornit în căutarea
satisfacerii binelui obştesc şi nu a propriului folos. Cu o voce
blândă şi o voinţă dârză, acest leu cu chip de miel reuşea
întotdeauna să convingă, având numeroase cunoştinţe sus-puse
care îl respectau şi admirau ca pe un zeu.

Printre personalităţile de seamă care l-au sprijinit se află şi
G. Tătărăscu, fostul său elev care-l stima şi nu l-ar fi putut refuza,
dar şi doctorul Constantin Istrati, cunoscut chimist, care, pe
timpul când a fost ministru, în primul război mondial, la Iaşi, îl

aprecia atât de mult, încât l-a numit secretar general.
Ca o recompensă pentru respectul acordat de către C. Istrati lui T. Costescu, cel de-al doilea, la

mulţi ani după război, venind la Câmpina pentru a rezolva o problemă, a poposit şi în „parcul Istrati”,
proprietate a fostului coleg de laborator şi prieten, cu scopul de a se reculege şi a lăsa amintirile plăcute
să-i inunde mintea neobosită şi bogată în imaginaţie, ieşind de acolo cu lacrimi în ochi.

 Tot  camarad şi frate în lupta pentru binele obştesc i-a fost şi Nae Dumitrescu, preşedintele Societăţii
Tinerimea Română şi director în Ministerul Instrucţiunii Publice.

 Atunci când Nicolae Iorga era prim-ministru, îl primea pe Costescu oricând. Criticul Şerban
Cioculescu povesteşte în  Amintiri, în capitolul: Bună ziua, neică - titlu  semnificativ dealtfel, că Iorga,
pentru a pune capăt intervenţionismului politicienilor, dăduse ordin să nu intre la el nimeni în afara
orelor de audienţă. Când, însă, a aflat că Teodor Costescu îl solicită, a exclamat:”Aaaa, Teodor Costescu!
Lăsaţi-l să intre oricând. El nu are copii, nu are nepoţi, nu intervine în interes propriu. Omul acesta o
să moară pe scările ministerelor, zbătându-se numai şi numai pentru înfăptuiri obşteşti.”

 Aflat într-o stare critică, în etate de 75 de ani, în
sanatoriu, Teodor Costescu i-a zis într-o zi
medicului: ”Doctore, trebuie să mai trăiesc câteva
luni. Am început construcţia unui spital; vreau să-l
văd terminat. ”Donase terenul, lângă Vânjuleţ,
clădirea era ridicată de roşu, dar marele român de la
Turnu-Severin, cum l-a numit Trancu-Iaşi într-o
conferinţă a Tinerimii Române, s-a stins din viaţă
în 1934, înainte de a vedea şi acest vis împlinit.

  Cu scopul de a ilustra una dintre numeroasele
iniţiative ale acestui luminat dascăl (Constanţa
Dumitrescu), reproducem dedesubt o scrisoare a lui
Costescu către Nae Dumitrescu:

„T.D.Costescu
Directorul Liceului T. Severin
    Dragă Nae,
Îţi trimit de la Craiova Raportul în privinţa celor

45.000 lei. Te rog din suflet să stăruieşti ca să se aprobe
şi eu, la rândul meu, voi fi unul din cei mai sinceri şi
mai devotaţi dintre prietenii tăi. Voi face o carte de
aur a liceului şi voi scrie numele tuturor acelor oameni
cari m-au ajutat ca să aduc liceul acolo unde visez
eu, şi între aceştia numele tău va ocupa un loc de
onoare, alături cu ceilalţi. Peste doi ani sper să termin
cu toate, şi cu recrutarea personalului, şi cu dotarea,
nivelarea, plantarea şi atunci când el va fi desăvârşit voi înfiinţa şi cartea de aur a liceului.Până atunci
îmi rezerv dreptul ca numele tău să fie adânc săpat în inima mea, ca şi a unui amic nepreţuit; fratele
tău…

 Tudor
  Craiova , 5 Oct./97
  Te rog să nu iei aceste vorbe decât ca adevărul cel mai adevărat, deoarece eu nu ştiu nici să linguşesc,

dar nici să ascund, ci ce e în inimă şi pe buze.”

TEODORA TEODORESCU
clasa a XI-a G, filologie

Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” -  Tg-Jiu

Palatul Cultural “Theodor Costescu” - Drobeta  Turnu-Severin

Statuia “Theodor Costescu”
- Drobeta  Turnu-Severin
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Critici  români de azi -  antologie

MIRCEA TOMUŞ

Între istoricii şi criticii literari
din ultima jumătate de secol,
MIRCEA TOMUŞ este un nume
care se recomandă de la sine.
Avem în vedere cel puţin două
aspecte în definirea  acestei
personalităţi. În primul rând,
trebuie amintită îndelungata sa
prestaţie literară (a debutat în
revista „Steaua” în martie 1955, al
cărei redactor a fost în perioada
1956-1970), la cele mai
prestigioase publicaţii de profil,

vreme în care s-au aşezat, în raftul
bibliotecilor, rând pe rând,
temeinicele sale lucrări de istorie
şi critică literară; mai apoi, se
cuvine menţionată vocaţia de
arhitect revuistic, conducând, la
Sibiu, de peste două decenii şi în
două rânduri, noua serie a revistei
„Transilvania” (1972-1990, 2000-
2002) – o adevărată arhivă fără de
care cercetarea literaturii române
dintr-o anumită perioadă nu ar fi
completă şi mai profund înţeleasă.

Universitarul sibian locuieşte,
însă, retras, în orăşelul Avrig, de
unde drumul spre mănăstirea
brâncovenească Sâmbăta-de-Sus,
marea lavră şi necropolă a
mitropoliţilor Ardealului, o ia
aproape în linie dreaptă (să
menţionăm relaţia specială avută
cu regretatul Mitropolit Antonie
Plămădeală), iar privirea se
opreşte pe crestele pierdute în zare
ale munţilor. Pe aici se află Ţara
Almaşului şi Făgăraşului, ţinuturi
din vechime ale domnilor
munteni coborâtori „pe Argeş în
jos”.

Cum treci Oltul şi peste dealul
Bradului se zăreşte, de departe, pe
un promontoriu, vechea biserică
ortodoxă a Avrigului, lângă
tâmpla căreia se află piatra
tombală a marelui dascăl care a
fost Gheorghe Lazăr (1779-1821),

bun prieten al lui Tudor din
Vladimirii Gorjului. Aici, în
Avrigul în care îşi doarme somnul
de veci marele bărbat al culturii şi
şcolii româneşti din prima
jumătate a secolului al XIX-lea şi
unde se află domeniul cu vechiul
castel al baronului Brukenthal
(locuieşte chiar pe str. Brukenthal,
69) – dl Mircea Tomuş, fiu de preot
ortodox din Apuseni, s-a aşezat, cu
deosebită osârdie cărturărească, la
casa sa, în ordinea peregrinărilor
părinteşti, ca un luminat gospodar
al literelor române, înconjurat de
o imensă bibliotecă, de opere de
artă (o inestimabilă colecţie de
icoane pe sticlă şi picturi moderne
ale Doamnei sale, prof. Lia
Tomuş), dar şi de o minunată
grădină cu roade, în care totul te
îmbie la meditaţie, la bună-
dispoziţie, la regăsirea şi
împăcarea cu sine însuşi şi
Dumnezeu.

Împlinind, la 9 ianuarie,
frumoasa vârstă de 72 de ani, dl
Mircea Tomuş trăieşte, desigur,
satisfacţia unor mari realizări
literare, conştient de dâra de
lumină pe care o lasă, însă mereu
solicitat fie la Festivaluri, colocvii
şi evenimente cultural-artistice, în
diferite localităţi ale Transilvaniei
(şi nu numai), fie la Facultatea de
Litere şi Arte a Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu ori la
diferite examene de susţinere a
unor teze de doctorat din întreaga
ţară, domnia sa însuşi fiind un
meticulos conducător de doctorat
de o ireproşabilă deontologie
didactico-ştiinţifică).

Cine a parcurs studiile,
articolele şi cărţile d-lui Mircea
Tomuş a putut rămâne
impresionat nu numai de
temeinicia comentariului estetic,
dar şi de acea dicţiune a ideilor,
deopotrivă precisă şi nuanţată,
oferind cititorului perspectivele
unor abordări originale şi
satisfacţia de a înţelege mai în
profunzime autorii, operele şi
temele abordate. „Romancierul”
(căci a scris şi romane) este atât
un virtuoz interpret al epicii în
„Romanul romanului românesc” (2
vol., 1999-2000: I - „În căutarea
personajului”, II - „Despre
identitatea unui gen fără identitate;
romanul ca personaj al propriului
său roman” şi alte două volume în
pregătire), o abordare sistemică şi
hermeneutică a marilor realizări
din literatura română, dar şi un
caragialeolog de seamă, oferind,
expressis verbis,  „perspectiva unui
alt Caragiale”, prin monografia
„Opera lui I. L. Caragiale” (1977,
2002), „Teatrul lui Caragiale
dincolo de mimesis” (2002) şi
masiva lucrare „Caragiale după
Caragiale” (2004), în care studiază
temeinic opera comediografului,
„dramaticitatea” acesteia, relevând
deopotrivă „mecanismele magiei
teatrale” (este şeful Catedrei de
Artă Teatrală  de la Sibiu) şi
caracterul ficţional susţinut al
întregii opere (lume paralelă, „ţară
a ficţiunii” în deplină suveranitate,
guvernată de principii, convenţii şi
cutume artistice). „Obsesia
Caragiale” l-a determinat pe
istoricul şi criticul literar să se

îndrepte şi asupra fiului Mateiu
Caragiale, publicând deja, de
câţiva ani, fragmente dintr-un

(bănuim) studiu mai de amploare.
O altă abordare de substanţă,

radiografiind, de astă dată, atât
tematica cât şi ideologia estetică a
operei şi impunându-l pe autor
drept un nume de referinţă în
sadoveanologie, este lucrarea
„Mihail Sadoveanu – universul

artistic şi concepţia fundamentală
a operei” (1978).

Deopotrivă de aplicate în
observaţii şi idei sunt şi studiile
referitoare la poezie. Dl Tomuş este
printre primii critici literari care
au militat pentru impunerea
poeziei lui Blaga (a se vedea ampla
prefaţă la volumele de poezii
tipărite în colecţia Bpt a EPL, în
1968), ca şi a atâtor poeţi din
generaţii diferite (în special
şaizeciştii şi şaptezeciştii, dar
manifestând deschidere şi pentru
optzecişti ori generaţiile din
urmă). Multe din lucrările d-lui
Tomuş au devenit puncte de
referinţă în cercetarea literară
actuală, ba, am putea spune, că din
„mantaua” tomuşiană au ieşit
opere şi spirite binecunoscute
lumii literare, unele dovedind, nu
de puţine ori, ingratitudine!

Dovedind o bună formaţie
clasică şi, deopotrivă, o largă
deschidere faţă de mai noile
abordări metodologice, dl M.
Tomuş se impune, în general,
printr-o critică aplicată de tip
universitar, academic, eludând
locurile comune şi demontând
anumite croieli artificiale, poncife
şi tabuizări, tocmai pentru a
impune o viziune mai coerentă şi
funcţională, mai aplicată şi mai
actualizată, în general, de
ansamblu, a autorilor şi
fenomenelor literare investigate (a
se vedea activitatea de cronicar
literar cu rubrică permanentă de
la „Steaua”, „Ateneu”,
„Transilvania”).

Bunăoară, în cazul lui
Caragiale, criticul ţinteşte „o
ecuaţie critică pe cât posibil mai
cuprinzătoare, prin care întregul
să se oglindească în fiecare
component, iar suma detaliilor să
constituie un tot cu unitate
organică” (2002).

Este memorabilă, în cazul
discursului critic, o anumită
vocaţie a teoretizărilor de larg
orizont, cu reveniri
contrapunctice, ilustrative şi
analitice, reuşind astfel a releva
„mecanismul ficţional” al textelor,
figurile specificităţii artistice,
sensul estetic al operei şi
năzuinţele „spiritului creator”
(cum ar zice Blaga).

Mai trebuie amintită aici,
pentru ca portretul să fie cât mai
complet, şi o altă faţetă mai puţin
cunoscută: vocaţia de editor (fost
redactor şef la Editura „Dacia”,
1970-72). Căci de la îngrijirea unor
ediţii şi alcătuirea unor prefeţe (M.
Eminescu, L. Blaga, G. Coşbuc, I.
Pillat, V. Voiculescu, M. Sebastian,
Radu Stanca, G. Bacovia, G.
Călinescu ş.a.), dl Tomuş a trecut
la punerea în circuit cultural a
prestigioasei edituri sibiene
„Media Concept” , în care deja s-
au tipărit sonetele lui Shakespeare
(ediţie completă), lirica esenţială
a lui Eminescu, poezia lui Goga,
dar şi lucrări de valoare
aparţinând unor scriitori români
de azi (desigur, deşi am vrea, nu
putem să le urmărim pe toate!).

Reconsiderând toate aceste
faţete ale personalităţii,
conchidem, azi, la ceas aniversar,
cu o îndreptăţită convingere, că
literatura română, cultura şi
învăţământul românesc au în dl
Mircea Tomuş unul din stâlpii de
susţinere ai Panteonului naţional.
Recent a fost distins cu Premiul
OPERA OMNIA al Festivalului
Internaţional de Poezie „Lucian
Blaga” (2004), după ce în urmă cu

mai bine de 40 de ani fusese
încoronat cu laurii Academiei
Române (Premiul „B. P. Hasdeu”)
pentru monografia „Gheorghe
Şincai – viaţa şi opera”.

La mulţi ani, domnule
Profesor!

Spornice succese în
învăţământ şi în activitatea de
cercetare literară.

 Z. C.
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O lucrare fundamentală, lansată la al treilea Congres
Internaţional de Dacologie, privind fiinţarea statului
centralizat blak ( vlah), în urmă cu o mie de ani, este
,,CODEX ROHONCZI”, de a cărui existenţă istoriografia
românească ia cunoştinţă, acum, pentru prima dată, în forma
descifrată a conţinutului.

Meritul este al prof. cercetător Viorica Enăchiuc, care a
desfăşurat, în calitate  de conducător al unor şantiere
arheologice în Oltenia, Muntenia şi Moldova, - o
impresionantă muncă de cercetare.

Paralel cu fructuoasa activitate arheologică, d-na
VIORICA ENĂCHIUC a întreprins cercetări asupra scrierilor
vechi din neoliticul mijlociu şi epoca dacică. Rodul acestor
inedite cercetări în istoriografia românească a fost prezentat
la diferite congrese internaţionale din ţară şi străinătate (
Austria, Franţa, Germania, Italia, Israel…).

Având la activ o specializare, la Roma, pe probleme de
arheologie şi lingvistică (1983 ) şi o altă specializare în
Danemarca (1994), pe probleme de sociologie, arheologie  şi
scriere runică, d-na prof. Viorica Enăchiuc este, graţie
unanimei recunoaşteri ştiinţifice, membră a unor organisme
internaţionale UNESCO: ,,Comisia pentru Arheologie şi
Epigrafie” – Franţa, din 1983; ,,Centro Internazionale di
Studi e Richerche sul Popolamento Preistorico e
Protostorico del Piemonte Sud-Orientale” ( Alessandria,
Italia, din 1992); ,,Comité International des Arts et
Traditions Papulaires” – din 1993; ,,Comission
Internationale du projet Culture de la Paix promu par
L”UNESCO”…

Totodată face parte din prezidiul mondial al
Internationale Organization fur Volkskunst (IOV, Viena,
din 2001).

La recentul Congres Internaţional de Dacologie,
cercetătoarea Viorica Enăchiuc a făcut parte nu numai din
prezidiul acestuia (alături de dr. Napoleon Săvescu, prof. dr.
Augustin Deac, prof. dr. Vasile Boroneanţ, prof. dr. Ion
Ghinoiu,  comandor Tiberiu Frăţilă – director PR, cercetător
Andrei Vartic-Chişinău  ş.a.), ci având o prodigioasă activitate
în Comisia organizatorică.

I
,,ROHONCZI CODEX” este o carte masivă de 832 pagini

(Editura ,,Alcor-Edimpex”, Bucureşti, 2002 –
www.rotravel.com/alcor), care reproduce în româneşte un
manuscris de 448 pagini, învelit în piele, cu dimensiunea de
10x12 cm, scris cu cerneală violetă, cu caractere ale scrierii
moştenite de la daci, care se citeşte de la dreapta la stânga şi
de jos în sus. CODEXUL cuprinde o culegere de discursuri şi
solii, cu 86 de miniaturi foarte sugestive, consemnând
fiinţarea statului centralizat blak (vlah), sub conducerea
domnitorului ( ger ) VLAD în perioada 1064-1101. Găsim
aici bogate  informaţii privind organizarea administrativă şi
militară a DACIEI, cuprinse între Tisa, Dunăre, Marea Neagră
şi Nistru, până la izvoarele acestuia.

Mitropolia blakilor –  cu sediul la Ticina, cetatea din
insula Păcuiul lui Soare – avea, pe atunci, ca mitropoliţi, în
timp, pe Sava Trasiu, Niles şi Timarion.

Codexul cuprinde ,,primele documente scrise pentru
această perioadă istorică, descifrate şi tipărite pentru prima
oară  în lume, restabilind în timp identitatea poporului român.”

Descifrarea, transcrierea şi traducerea ( Dechiffrement,
transcription et traduction ) aparţin cercetătoarei Viorica
Enăchiuc, care a aflat de existenţa ,,Codexului Rohonczi” în
Arhivele Academiei de Ştiinţe a Ungariei, redactat cu o scriere
necunoscută, asupra căreia s-au efectuat cercetări timp
îndelungat (1838-1970), fără a putea fi descifrat.

Cu sprijinul autorităţilor române (implicit al directorului
Ion Popescu-Puţuri de la Institutul de Studii Istorice şi Social
Politice ), cercetătoarea intră în posesia unei copii integrale a
Codexului, primele rezultate ale cercetărilor fiind publicate
în 1983 (ANALELE DE ISTORIE, nr. 6) :

  ,,Codex Rohonczi” a fost redactat în sec. XI-XIII, într-o
limbă latină vulgară (daco-română), cu caractere moştenite
de la daci.

După aproape două decenii de conjugate cercetări

 

,,ROHONCZI CODEX” ,  1064 - 1101
filologice, istorice şi de etnografie sistematică,autoarea a
reuşit să descifreze, să transcrie şi să  traducă integral
,,ROHONCZI CODEX” (scriere transpusă în litere latine  şi
tradusă în limba română):

,,În cultura română domnia-sa este cel mai avizat
specialist în problemele vaste şi complicate pe care le ridică
existenţa acestui Codex.

În mod sigur volumul său va provoca şi va întreţine
numeroase dezbateri, puncte de vedere convergente sau total
opuse, elogii, negări categorice şi controverse.

Volumul îi va obliga pe mulţi specialişti să ia
atitudine…”

II
,,Atunci când anumite lucrări ştiinţifice propun

revizuiri şi reevaluări radicale cu privire la unele
probleme – scrie prof. dr. Mihail Diaconescu, în ,,Prefaţa” la
,,CODEX ROHONCZI”, autorul, de altfel, al masivei ,,Istorii
a literaturii dacoromâne” – ele sunt, în mod firesc, privite
cu multă prudenţă sau, chiar, cu neîncredere.”

Aşa s-a întâmplat, bunăoară, şi cu Heinrich Schliemann,
descoperitorul Troiei, cel care a realizat, pe spese proprii,
săpături de o relevanţă ştiinţifică copleşitoare  şi la Mykene,
şi la Orihomenos, şi la Tiryns. Luat de ,,specialiştii”
consacraţi, la început, în derâdere, şi etichetat drept
aventurier, Schliemann, prin cercetările sale, a dovedit că
,,Iliada” nu e ,,un poem fantastic”, ci o poveste eroică. După
o viaţă, oarecum, aventuroasă prin Europa şi America,
Schliemann se dedică visului său din copilărie:,,Cu Iliada în
mână începe să caute TROIA, cetatea legendară a tracilor,
unde NOI am fost învinşi de puhoiul barbar de greci, ahei,
venit între 1900-1400 î.d.Hr. din estul Mării Caspice, împreună
cu eolienii, dorienii şi ionienii.”

,,Plimbându-se cu Iliada în minte, el calculează
distanţele, îşi imaginează bătălia, ba chiar se şi căsătoreşte
cu o grecoaică, Sofia Engstromenos, pe care o asemuieşte cu
Elena.”

La 15 iunie 1833, Schliemann se apucă de săpături,
descoperind straturi consecutive de civilizaţie, scoţând la
iveală ,,ciudate mâzgălituri”, cum ar fi spirala dacică sau
zvastica pelasgică, şi pe care Nicolae Densuşianu le amintea
în ,,Dacia preistorică”, de extraordinară semnificaţie
pentru istoria carpato-danubienilor.

Descoperind Tezaurul lui Priam, porneşte apoi să aducă
la vedere comoara lui Agamemnon din Micene.

E bine să amintim că, cu 4000 de ani î.d.Hr. ,,Peninsula
Balcanică era legată de Asia Mică printr-o limbă de pământ
cunoscută de poporul carpato-danubian, care o străbătea
ducându-şi cultura şi civilizaţia prin ea până la Tibru şi
Eufrat. Prin scufundarea ei în Marea Mediterană va apărea o

nouă mare – Tracică (Egee) şi o puzderie de mici insule. Multe
din aceste insuliţe poartă  urmele vechii civilizaţii pelasgice,
carpato-danubiene, ,,uimind” şi azi ,,savanţii” care nu pot
înţelege cum o insuliţă cum ar fi Creta sau Santorini pot avea
pe ele civilizaţii ,,izolate” atât de avansate!” (Dr. Napoleon
Săvescu, ,,Lumină Lină”, New York, reprodus din
,,Naţiunea”, Bucureşti, serie nouă, nr. 153/619, an XIII, 19-
25 iunie 2002).

Având în vedere că marile civilizaţii s-au dezvoltat la
gurile de vărsare ale marilor fluvii ( Gange, Nil, Tigru, Eufrat),
e de la sine înţeles că aici, la Dunărea de Jos, e leagănul
civilizaţiei europene (,,vatra vechii Europe”, cum zice
Marija Gimbutas), această zonă, locuită de carpato-danubieni
(,,arieni”, pelasgi, traci), din timpuri imemoriale (conform
mărturiilor arheologice cu preeminenţă faţă de alte spaţii
europene), nefiind acoperită de calota glaciară.

Cazul  ,,diletantul” Schliemann – ale cărui uluitoare
descoperiri au spulberat mulţi ,,idoli de mucava” ai carierelor
istorice – s-a repetat, aidoma, şi la noi… E vorba de apariţia
,,uraganică” a unui cercetător complex ca Bogdan Petriceicu
Hasdeu (autorul celebrului articol ,,PERIT-AU DACII ?” ,din
1862, ce a revoluţionat cercetarea în domeniul istorico-
lingvistic), care a îmbinat studiile de limbă cu cele de filologie
şi istorie, publicând lucrările sale despre substratul dacic al
românei în lexic, în sistemul fonetic şi în morfologie. Atunci
au apărut ,,atitudini contestatare tot mai înverşunate, din
partea latiniştilor bine instalaţi la Academie, în presă şi în
universităţile de la Bucureşti şi Iaşi”:

,,Latinismul, curent apărut în lingvistica şi filologia
noastră din sec. al XIX-lea, care, pentru a demonstra
caracterul romanic al limbii române, a încercat să elimine
din ea cuvintele de alte origini şi să modifice astfel forma
celor latine, încât să le apropie cât mai mult de starea lor
originară, a fost definitiv demolat, în primul rând, datorită
lucrărilor lui Hasdeu.”

Pentru astfel de convingeri şi cercetări, Hasdeu a devenit
nu numai ,,obiectul unor atitudini negative”, ci şi al ,,urii
active a unor latinişti înverşunaţi”, încercându-se atunci chiar
,,lichidarea ştiinţifică şi morală a lui Hasdeu”:

,,A fost acuzat de diletantism, de lipsă de patriotism, de
improvizaţii şi fantezii ştiinţifice, de propagandă filo-rusă, ba
chiar de şarlatanie. Puţini mai ştiu astăzi că, din cauza acestor
constatări, Hasdeu, care a muncit ca un sclav pentru fiecare
dintre lucrările sale, a suferit mult, închis în sine, lungi perioade
de timp…” (Mihail Diaconescu, op. cit., loc. cit., p.V).

S-ar mai adăuga la aceste două celebre cazuri şi cazul lui
Nicolae Densuşianu (bun prieten al ,,epopeii dacice”
eminesciene), întâmpinat cu ostilitate nu numai de fratele
său filolog Aron Densuşianu, ci mai abitir de un Vasile Pârvan,
apoi de Nicolae Iorga.

Să precizăm că până acum ştiinţa istorică şi descoperirile
arheologice au validat foarte multe intuiţii, convingeri şi
afirmaţii ale marelui densuşian, care, înainte cu aproape o
sută de ani, scrisese despre ceea ce Marija Gimbutas afirma
privind civilizaţia carpato-danubienilor ca ,,vatră a Vechii
Europe” (,, centrul cel mare şi puternic al populaţiei
neolitice în Europa” – N. Densuşianu - ,,DACIA
PREISTORICĂ”).

III

Revenind la ,,CODEX ROHONCZI” (aflată în Arhivele
Academiei de Ştiinţe a Ungariei, la cota A1.173/II), care, de
la dăruirea lui, în 1938, de către groful Batthyany Gusztav,
odată cu întreaga bibliotecă, a cunoscut o întreagă ,,odisee”
a descifrării de către epigrafi unguri, germani, francezi, fără
rezultate. Cercetătorii ştiau că este vorba de ,,o carte extrem
de secretă” (Dr. Vajda Jozsef), pe care nimeni nu a reuşit să o
descifreze până acum, când d-na prof. Viorica Enăchiuc
realizează această operă de pionierat ştiinţific în cultura
română, pe baza, însă, a unei bogate instrucţii şi cercetări de
teren:

,,Descoperirile efectuate ca arheolog, coroborate cu
informaţii, consemnate de-a lungul timpului în lucrările
istoricilor şi geografilor, precum şi în scrierile religioase

Recuperări
istoriografice
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mi-au sugerat noi întrebări şi mi-au oferit noi date
privind, îndeosebi, istoria românilor în sec. XI-XIV,
raporturile cu Imperiul Bizantin, cu bulgarii şi cumanii, cu
germanii şi ungurii, pecenegii şi, mai târziu, tătarii – teme
despre care am publicat o serie de studii în reviste de
specialitate şi am prezentat comunicări la sesiuni ştiinţifice
naţionale şi la Congrese internaţionale”.

Având o iconografie bogată – realizată cu pana -,
,,CODEXUL” readuce în atenţie centrele monahale din
Dacia, precum şi vechiul cult al Soarelui, elementele
precreştine coexistând, într-o armonie perfectă, cu cele
creştine, ca în iconografia rupestră din Capadocia, Anatolia:

,,Descifrarea CODEXULUI ROHONCZI am reuşit s-o
îndeplinesc după o activitate de aproape trei decenii de
cercetare arheologică pe diferite şantiere din ţară, dar ceea
ce m-a preocupat în cea mai mare măsură au fost  aspectele
paleografice, descifrarea comparativă a diferitelor seturi de
semne: din zona Corbi, Argeş, Dridu, ,,La Metereze”,
judeţul Ialomiţa, scrierea pe care o găsim în cultura Gârla
Mare.”

În ceea ce priveşte scrierea cu care s-a redactat CODEXUL,
unele semne au analogii în scrierile silabice folosite de
populaţiile indoeuropene încă din epoca bronzului (Planşa
116), alte semne având analogii cu scrierile fonetrice ale
aceloraşi populaţii datând însă din sec. VII î.d.Hs. – IX a.D.
(Planşa 17).

E interesant de observat că unele semne ale ,,Codexului”
se întâlnesc în culturile materiale specifice neoliticului,
descoperite pe teritoriul României şi sunt considerate semne
de comunicare – chiar dacă azi aceste simboluri şi-au pierdut
valoarea fonetică, ele şi-au păstrat în parte funcţia de
comunicare. Caracterul lor arhaic este evident, cum evidentă
este şi semnificaţia lor până în secolul XI, ca şi semnificaţia
de mai târziu a acestora în etnografia şi cultura medievală
(monede, scrieri cu caracter chirilic).

Alte semne amintesc de literele alfabetului latin, grec şi,
mai rar, de alfabetul glagolitic.

Concluzia la care ajunge cercetătoarea este că acest
,,CODEX” reprezintă ,,o cronică detaliată despre societatea

blakilor din sec. XI-XIII”, fiind redactat ,,cel mai probabil,
începând cu a doua jumătate a sec. al XI-lea, până la
începutul secolului al XII-lea.”

Pe baza unor minuţioase cercetări comparative, prof.
Viorica Enăchiuc consideră că ,,dacii aveau a scriere proprie
pe care o foloseau în redactarea diferitelor documente încă
înainte de venirea bulgarilor şi de stabilirea lor în zona sud-
dunăreană”.

Blakii – vlahii - , urmaşi ai geto-dacilor, după cum reiese
din ,,CODEX ROHONCZI”, ,,au continuat să se folosească
de semnele proprii în scrierea diferitelor documente redactate
în limba latină vulgară. Faptul nu este surprinzător, întrucât,
pe de o parte, creştinarea dacilor s-a făcut cu ajutorul textelor
scrise în latină, pe de altă parte, adoptarea noii scrieri (litere
latine) este un proces îndelungat ce presupune o schimbare de
mentalitate şi părăsirea deprinderilor precreştine. Acest proces,
se pare, nu se realizează încă pe deplin la începutul mileniului
II – după cum reiese din textul CODEXULUI…”

Existenţa ,,CODEXULUI ROHONCZI” (şi descifrarea lui
) demonstrează că ,,în bisericile vechi româneşti cultul ortodox
se exercită în limba latină vulgară, până în sec. XII-XIII, când
oficierea cultului a început să se ţină în slavonă sau
greacă.”(vechea limbă geto-dacă utilizând aproximativ o sută
cincizeci de caractere, cu ligaturile respective).

Lucrarea de faţă cuprinde o ediţie bilingvă – latină
vulgară şi limba română (completată de către editură cu
traducerea în limba franceză), cu fotogramele paginilor
originale din Codex, dicţionar de termeni, bibliografie.

,,Codexul” va fi urmat, precizează cercetătoarea Viorica
Enăchiuc, de o lucrare de sine stătătoare: ,,Gramatica şi
stilul textelor din CODEX ROHONCZI”, aflată în lucru.

Din punctul de vedere al conţinutului, ,,Codexul
Rohonczi” cuprinde, în cele patru cărţi, scrieri care sugerează
,,gândirea poetică a blakilor”, folosirea unor genuri diferite
,,precum discursul, oda, imnul”. Cugetările, proverbele şi
îndemnurile pline de înţelepciune ,,sunt expresii ale
folclorului şi ale filosofiei vechilor daci”.

Textele Cărţilor I, II şi IV sunt semnate de mitropoliţii
blaki Sova Trasiu, Niles şi respectiv Timarion, iar Cartea a

III-a reprezintă textele unor cuvântări, solii şi alianţe,
proverbe şi cunoştinţe astronomice şi muzicale, arhivate în
cancelaria statului blak.

Să precizăm că, odată cu lucrarea ,,CODEX ROHONCZI”,
a fost distribuită şi caseta cu interpretarea muzicii
medievale respective, de către o corală de bărbaţi, muzică
ce, în Sala Rondă a Intercontinentalului bucureştean, suna
ca o înălţătoare liturghie dacică (Planşa 106: LX; 212).

Muzica din ,,Codex Rohonczi” a fost descifrată şi
comentată pe larg în ,,POSTFAŢĂ” de prof. univ. dr. Gheorghe
Ciobanu, bizantinolog de prestigiu: ,,putem considera
melodia în cauză de origine blakă / vlahă şi drept cea mai
veche melodie laică românească, cunoscută până acum.”

,,Imnul tinerilor blaki” (primele note muzicale din
istoria Europei) era, de fapt, un fel de jurământ de credinţă
faţă de Ţară şi domnitorul VLAD, cârmuitorul blakilor,
stăpân şi vrednic de a fi rege, aliat de încredere al Imperiului
Bizantin, de la care primeşte solii, încheie alianţe cu goţii şi,
după caz, cu ungurii, cu veneţienii sau cruciaţii occidentali,
organizând apărarea ţării în faţa invaziilor ameninţătoare
ale pecenegilor, uzilor şi cumanilor.

Alături de VLAD, în apărarea credinţei şi teritoriului, se
află şi mitropoliţii blaki, care-i îndeamnă pe tineri să lupte
pentru apărarea patriei şi credinţei străbune. Între cei trei
mitropoliţi, ,,Timarion este mitropolitul DACIEI  în sec.
XI-XII, orator şi poet”.

Necesitând o ,,abordare interdisciplinară” şi ,,un efort
îndelungat”, descifrarea ,,CODEXULUI ROHONCZI” a
solicitat cunoştiinţe în varii domenii (arheologie, paleografie,
etnologie, folclor, lingvistică, stilistică, muzicologie etc.)
,,pentru a ajunge să înţelegem o importantă perioadă din
istoria românilor – secolele XI-XII, prea multă vreme ignorată
sub pretextul lipsei de informaţii.”

Lucrarea de faţă – text original, latină vulgară, română
– este prima descifrare a ..CODEXULUI ROHONCZI”, rod a
aproape treizeci de ani de cercetare. Ea este menită a
completa golul de informaţie de la începutul mileniului al
doilea, în istoria şi cultura românilor, fiind o dovadă certă a
continuităţii daco-românilor în vatra străbună.

Z. C.

din nou. Aşa că vizităm muzeul (altfel deosebit de interesant!), în şir indian, într-o tăcere
ostilă (sau doar rănită?), pe care o întrerupe doar pentru a-l persifla pe Balzac (slăbiciunea
mea literară), pe care Rodin l-a sculptat în chip de Mefistofel sau pentru a-l înjura pe Rodin,
care, sub pretextul evoluţiei spre simbolism, nu şi-a mai polisat o parte din opere, săpând
doar linii care să sugereze forma abia schiţată în piatră. Urcăm la etaj (pentru că nici Gânditorul,
nici Hugo, nici Balzac nu ne emoţionează, abia Eva ne face să-i admirăm trupul frumos şi
gestul pudic cu care-şi acoperă sânii), unde Sărutul ne împacă, cel puţin în admiraţia noastră
pentru artist.

Îmi place cu deosebire un grup statuar de mici dimensiuni (1 m poate) care se numeşte
“Zeiţa eternă” şi care reprezintă o femeie tânără şi zveltă, cu o figură plină de puritate şi trup
de adolescentă, înclinată puţin spre spate, în faţa căreia un bărbat îngenuncheat îi sărută
pântecele, mai sus de ombilic, într-un gest de adoraţie aproape pioasă. E superb, sugestiv şi
pur. Sunt expuse mai multe grupuri statuare, nuduri, cele mai multe din bronz, de o frumuseţe
delicată şi de o perfecţiune neaşteptată, care, deşi reprezintă scene erotice, degajă o
nemaipomenită puritate. Indiferent de poziţie sau de goliciune, sugerează dragostea cu
majusculă, contopirea totală şi sacră a două entităţi, fără nimic vulgar sau senzual. Mă bucur
la vederea unui bust de tinereţe al lui Balzac şi o sală e ocupată, în centru, cu lucrările succesive,
făcute pentru monumentul scriitorului, până la ultima formă. Aşa zăpăcit şi destrăbălat, cum
zice Florin că era Balzac, îmi place mai mult decât moralistul V. Hugo, care, deşi a scris
Mizerabilii, şi-a crescut fiica nelegitimă departe, în Antile. Da, pare Zeus, cu greşelile, forţa şi
mâniile lui, aşa cum l-a botezat A. Maurois, dar Balzac a fost Prometeu şi a adus oamenilor
focul... Splendide busturi ale unor, pentru mine, necunoscuţi. Ah! Şi dintre marmurile
semidesprinse din bloc, admir Căderea îngerului şi Mâinile. Perechi de mâini simbolizând -
secretul, dragostea etc...

Vizităm apoi “Cartierul latin”. Îmi plac clădirile vechi cu multe ferestre, spre ale căror
mansarde privesc cu lăcomie, ca şi când aş putea să descopăr ceva din sufletul atâtor generaţii
de artişti, studenţi sau midinete, care le-au locuit. Vizităm apoi “Les Jardines de Luxemburg”,
aproape pustii, cu peluze verzi, tei stufoşi şi ronduri de flori, în mijlocul cărora, splendide
grupuri statuare. E duminică, e luna marilor vacanţe, aşa că Parisul e aproape gol. Cumpărăm
pâine, nişte bastoane de 75 cm care au gust de burete uscat şi ne uităm cu mirare la preţurile
ridicate ale legumelor şi fructelor. Cu mirare, dar fără pic de poftă. Oameni îmbrăcaţi obişnuit,
nimic din ceea ce vedem prin reviste nu se vede pe stradă. Insolită ni se pare doar apariţia
unui grup de tineri punk, cu centurile lor pline de ţinte metalice, cu părul “apretat” cu negru
şi cercei în urechi. Cercei mari, gen creolă. Ne întoarcem la camping. Plajă, citit, siestă. Lenevim
în stil mare!

17.08.1987 Continui să visez la examene, la care nu pot participa, lucruri care mă dor.
Când voi scăpa oare? Noaptea trecută m-am trezit plângând în hohote. Doamne, fă ca totul să
fie bine! Mă întristez când văd familii cu fete tinere.

Plouă puţin. Vizităm Radio France Internationale. Credeam că un studio radio e ceva
interesant şi misterios. Descopăr o cameră mică, o masă plină de microfoane, scrumiere pline
cu chiştoace, apă  minerală şi câteva ghivece cu plante anemice. Câştigătorii concursului asupra
Muzeului Grevin au voie să asiste la o emisiune (Mare brânză!) şi să viziteze muzeul, gratuit.
Stănică se simte obligat să ne invite la masă. Mâncăm calamari prăjiţi şi îngheţată. Important
este că mâncăm pe terasa unui restaurant din Piaţa Bastiliei. E prima şi ultima dată când

mâncăm la restaurant, în Franţa. În trecere, vizităm o stradă veche, cu firme de mici meseriaşi,
foarte pitorească, mirosind a urină şi a vechi.

18.08.1987  Visez mereu; pe fetiţă, pe mama, în fiecare noapte. Văd într-o revistă o mireasă
în dantelă albă şi mă întreb cum va fi arătat ea, mireasă. Mă simt furată, păgubită de bucuria
de a o fi văzut mireasă.

Totul e bine dar, într-o clipă, Florin schimbă tonul. Nu spune ceva nou, dar se simte tensiune
în vocea lui şi nu mai pot fi liniştită. Mă înfurii, ridic tonul, revoltată că nu-mi spune deschis
ce-mi reproşează. Tremur toată, înghit hapuri, îmi pierd definitiv speranţa că vom depăşi acest
impas şi că va mai exista bucurie pentru noi. Sunt incidente care se repetă zilnic.

19.08.1987  Am în continuare coşmaruri. Şi n-ar avea nici o importanţă, pentru că tot ceea
ce m-a rănit în viaţă, m-a persecutat ani întregi în vis, dacă n-ar fi fost teama, nefondată sper,
că aceste vise înseamnă ceva. Doamne, mai lasă-mă să respir puţin! Nu mă lovi din nou! Nu
atât de curând!

Ce vroiai tu, Ariana, să-ţi spun cum se îmbracă şi ce mănâncă oamenii? Nu ştiu, draga
mea, ce mănâncă, dar se îmbracă la fel cu toată lumea. Poate noaptea, în localurile de lux, la
care nu ajung şi nici nu mă interesează, s-or vedea şi modelele din revistele de modă; pe stradă
însă, femei machiate, îmbrăcate simplu şi comod, îţi interzic orice complex de inferioritate.
Circulăm relativ uşor cu maşina prin Paris şi hoinărim cu pasiune.

Am văzut ieri parcul zoologic de la Vincennes. Poate nu mai e ceea ce era acum cinci ani,
poate pentru că ne lipsea copilul nostru, nu mi-a mai plăcut ca atunci. Vizităm cartierul
Montmartre. Foarte pitoresc şi, la lumina zilei, inofensiv. Biserica Sacré Coeur se decupează
albă pe cerul senin, dominând oraşul. În faţa bisericii, o femeie de vreo 45 de ani, îmbrăcată
frapant în roşu şi negru, pălărie cu flori, cântă cu o voce răguşită, acompaniindu-se la caterincă,
melodii vechi, gen Edith Piaf. Mă surprind întrebându-mă, ce tare o vor fi determinat să aleagă
acest mod nesigur şi umilitor de a-şi câştiga existenţa. Câţiva negri încearcă să vândă nişte
porumbei cu resort, pe care îi tot fac să zboare, demonstrativ, peste capetele noastre. Intrăm în
biserică. E frumoasă, cu bolţile ei romane acoperite cu mozaicuri şi cu vitraliile ei colorate.
Mă rog. Mă rog la Maica Domnului, în speranţa că o mamă, care a cunoscut suprema durere,
mă va înţelege şi ajuta; mă rog la Iisus, pentru că a fost personificarea bunătăţii şi a iertării

Place de Tertre, cu vegetaţia ei anemică şi cu cea mai mare densitate de artişti pe metru
pătrat, ne întâmpină cu furnicarul caracteristic. Se fac portete pe loc, la comandă. Teribilă
vanitatea omenească! Dacă mi-aş putea permite, aş cumpăra o pânză cu un colţ de Paris, nu
propria-mi mutră pe care o văd zilnic în oglindă şi de care sunt rareori încântată. Dar, resursele
noastre nu-mi permit să cumpăr ceva. Cea mai mică acuarelă, cât podul palmei mele, costă
totuşi 9 dolari! În jurul pieţei, mici restaurante cu vitrinele pline de desene, acuarele, afişe ale
pictorilor care lucrează sau au lucrat pe aici, prăvălioare cu amintiri. Pornim la întâmplare pe
străduţe înguste cu firme vechi şi flori palide la ferestre, pentru că soarele nu pătrunde printre
clădirile înalte. Totuşi, zidurile sunt albe, casele bine întreţinute şi ar fi frumos, cu scările care
urcă şi coboară şi cu liniştea dimineţii, dacă n-ar fi mirosul specific multor străzi din Paris,
datorat pasiunii francezilor pentru pisici şi câini. Ne plimbăm pe Rue apoi pe Av. Montmartre,
privim coşurile cu marfă soldată, de proastă calitate şi afişele cinematografelor de cele mai
multe ori prezentând filme porno sau cu violenţă. O cafenea care a fost frecventată de
impresionişti. Mai “salivăm” în faţa standurilor unei librării şi plecăm spre camping. Gătesc
carne conservată cu ceapă prăjită, care ne cade atât de greu la stomac, că nici a doua zi nu ne
revenim. Joi, relache. Ne spălăm, spălăm, scuturăm, ne pregătim de plecare. La plecare trecem
pe lângă firme cu nume curioase - Restaurant “La pielea de vacă”; Brutărie “La pâinea de altă
dată”; Tutungerie “La trei răţoi”; Popicărie “Chez Gegen”.

20.08.1987  Imposibilă pace. Din cele mai neînsemnate motive, ne repezim unul asupra
celuilalt, ne sfâşiem permanent.

  (Urmare din  pag. a 22-a)

 Jurnalul unei femei



p. 46  Portal ~ Mãiastra - nr. 1(5)/2006

În „România literară” din 29 martie – 4 aprilie 2000, într-o „Ipoteză”
dezvoltată pe o întreagă pagină, dl prof. dr. Petre Popescu-Gogan (gorjean
de mare ispravă culturală stabilit la Bucureşti) înaintează ideea identificării
chipului lui Mihai Eminescu într-o fotografie de grup (Cabinetul de
Stampe al Academiei Române). Este vorba de „copia trucajului unui
reportaj foto, realizat la faţa locului, adică la solemnitatea dezvelirii statuii
lui Ion Heliade Rădulescu, în faţa Universităţii din Bucureşti – duminică,
22 noiembrie 1881”. Realizată de sculptorul italian Ettore Ferrari, „statuia-
simbol a Învăţătorului” s-a bucurat de o festivitate inaugurală pe măsură,
preşedintele comitetului de iniţiativă fiind însuşi Principele Dimitrie Ghica
(absent din cauza unui accident avut cu puţine zile înainte, onoarea şi
responsabilitatea conducerii festivităţilor revin lui B. P. Hasdeu (nr.1 ).

Conform cu chipurile celor identificaţi, distingem:
- în stânga, gruparea Junimii, având în frunte pe Titu Maiorescu (pe

atunci vicepreşedinte al Academiei (nr. 4, cu pălăria în mâini) şi, alături,
pe Iacob Negruzzi (nr. 5);

- în spatele grupului junimist dispus pe două rânduri (ultimul de pe
rândul din spate fiind Eminescu, descoperit şi purtând mustaţă) distingem
figura lui Hasdeu citindu-şi discursul, avându-i în stânga, în ordine, pe V.
A. Urechea şi pe Mitropolitul ţării. Mai în faţă, dreapta, au fost identificaţi
C. A. Rosetti (6), deşi liberalul nu are ce căuta acolo, ci mai degrabă în
partea opusă junimiştilor, nefiind decât cel cu barbă din stânga lui Gh.
Chiţu!);

- în prim-planul din dreapta, un alt grup din care face parte V.
Alecsandri (10), deşi locul lui ar fi între junimişti, şi Gh. Chiţu (9), ministru
de Finanţe.

În tot acest „montaj foto”, dl prof. Gogan îl identifică pe Eminescu în
personajul distins din faţa statuii (8) – „tipul elegant, cu joben şi baston”,
care l-ar privi insistent pe C.A.Rosetti, şeful liberalilor, „pocitura cu
bulbucaţi ochi de broască” (cum îl caracterizase în „Scrisoarea III”,
publicată în primăvara acelui an în „Timpul”, după ce cu zece zile în urmă
apăruse în „Convorbiri literare” – avem în vedere şi gazetăria eminesciană
fulminantă din această perioadă împotriva „roşilor”). Numai că tipul din
imagine nu pare a fi deloc Eminescu, ci mai degrabă un reprezentant din
ierarhia administrativă şi de ordine publică, privind cu o demnitate de
guvernant dinspre liberali spre adversarii politici…

„Ar putea fi acesta Eminescu?” se întreabă dl Gogan, referindu-se la
personajul din planul al doilea ,,«pozând» parcă într-un însingurat, un
personaj elegant, purtând palton şi pălărie şi privind spre stânga”,
identificându-i-se „şuviţa căruntă şi conformaţia urechii şi a nasului în
toate cele trei portrete (cunoscute)” (Revista „Hyperion – Banchet
eminescian”, Târgu-Jiu, Floreşti-Gorj, Ediţia a II-a, august 1998, pp. 70-
71. Acum este precizată şi sursa documentului: Biblioteca Academiei
Române, Cabinetul de stampe). Să precizăm un lucru foarte grav: Din
poza reprodusă aici la pag. 70 şi mărită pe calculator la dimensiunea A4,
prin procedeu computerizat aşadar, Eminescu este scos din cadru,
fotografia tăindu-se şi lăsându-l în afară!!! Să se fi procedat intenţionat
aşa pentru a fi impus ca Eminescu personajul monden din centrul
fotografiei?! Sau e vorba de o neatenţie a d-lui Gogan în faţa computerului,
concentrat de la început pe „ipoteza” personajului „însingurat, elegant,
purtând palton şi pălărie”, cu „şuviţa căruntă” la tâmpla stângă, având
conformaţia urechii şi nasului asemănătoare cu cele din portretele
cunoscute…

Reacţia istoricilor literari (mai puţin a eminescologilor consacraţi!),
însă, nu a întârziat să apară, astfel că în aceeaşi revistă în care dl Gogan
aduce „ipoteza” unui nou portret Eminescu, dl ION CÂRNU vine cu o
intervenţie clarificatoare în articolul „PREZENŢA POETULUI”, polarizând
cu preopinentul său şi susţinând cu argumente viabile că nu personajul
central „elegant” este Eminescu, ci cel aflat pe rândul al doilea al
junimiştilor, chiar la marginea fotografiei.

„După motivaţii corecte privind participarea lui Mihai Eminescu la
festivităţi – scrie dl Ion Cârnu – (…) dl P.P.Gogan stabileşte după studii
fizionomice un portret al lui Eminescu într-o poziţie neclară, dintre care
cel puţin trei argumente cad: tunsoarea, care nu se aseamănă cu nici una
din fotografiile lui Eminescu cunoscute până atunci, mustaţa arcuită pe
care a purtat-o numai între 1886-1887 şi alura mai zveltă a personajului”.
Amendându-l pentru „alăturarea demonstrativ-eronată” a fotografiei
executate în 1878 (şi nu în 1874!) pentru tabloul „Junimii”, la Bucureşti,
de Franz Duschek (cf. consemnarea din „Jurnalul” lui Maiorescu), dl Ion
Cârnu – cercetând nu cu „lupa”, ci „cu calculatorul” respectiva fotografie
de grup – scrie decis:

„Dacă reproducerea iniţială apărută în revistă ar fi fost analizată cu
calculatorul, nu cu lupa, P.P.Gogan ar fi avut surpriza pe care o avem cu
toţii: Eminescu este în fotografie în gruparea junimiştilor, nu departe
de Titu Maiorescu, aflat într-un prim-plan foarte clar.

Poetul este primul din rândul al treilea, loc de unde îi putem decupa
portretul care este exact cu e cel de pe panoul Junimii. P.P.Gogan nu ţine
cont de condiţiile tehnice ale timpului, care necesitau o expunere
îndelungată, neputând să se facă instantanee ca astăzi şi nici de demnitatea
poetului care n-ar fi stat atât de mult în preajma lui Gheorghe Chiţu, cel
care îl destituise din postul de revizor şcolar, când a notat: «Canalia… a
nimicit ideile ce mi le făurisem despre viaţă!»” (Ion Cârnu, Prezenţa
poetului, în „România literară”, 31 mai – 6 iunie 2000, p. 11).

În ciuda acestor confruntări de analize fiziologice, un lucru rămâne,
totuşi, important, d-lui Gogan revenindu-i meritul de a aduce în atenţia

 

Inedit

(la dezvelirea statuii lui Ion Eliade Rădulescu, în faţa Universităţii din Bucureşti - duminică, 22 noiembrie 1881)

publică trucajul foto din epocă în care vedem, cu adevărat, chipul „poetului naţional” într-un moment de maximă
strălucire a geniului său şi participant la marile evenimente din viaţa
Cetăţii, precum festivitatea respectivă prilejuită de dezvelirea statuii lui
Eliade, faţă de care Eminescu a avut un adevărat cult, atât în tinereţe,

când l-a proslăvit în versuri (La
Heliade, 1867) cât şi, mai târziu, în
atâtea articole de presă:

„Un moment extraordinar ni l-a
produs totuşi P.P.Gogan călăuzindu-
ne pentru o clipă în apropierea lui
Eminescu, cel recunoscut a fi foarte
greu de aflat în mulţime decât în ocazii
cu totul speciale.”

Portal-Măiastra
Gimnaziul din Cernăuţi –

Promoţia 1864. Portretul încercuit ar
putea fi al lui Eminescu, deşi noi am
înclina pentru absolventul din
margine stânga (rând 2) sau cel din
margine dreapta (rând 4). Fotografie
reprodusă din „Mihai Eminescu – o monografie în imagini”, Ed. Junimea, Iaşi,
1984.

18871869 1878 1884

1866

G. Călinescu - Viaţa lui
Mihai Eminescu, EPL 1964

EMINESCU INTR-O FOTOGRAFIE DE GRUP

8

Fotografia de alături (Foto 1), descoperită într-o carte bisericească veche la Floreşti-Gorj (unde poetul şi-a petrecut
vara anului 1878, la conacul junimistului Nicolae Mandrea (căsătorit cu Zoe, descendentă din familia Bălcescu) şi publicată
în „Ramuri” (15 noiembrie 1968), atribuită lui Eminescu, nu a fost confirmată de specialişti (Acad. Şerban Cioculescu, în
„România literară”, din 28 noiembrie 1968 şi ampla discuţie din „Ramuri”, nr. 2/1969, cu păreri pro şi contra). Ea a fost
pusă în legătură cu imaginea din tabloul promoţiei 1858-1863 a gimnaziului din Cernăuţi (în centru fiind Aron Pumnul)
– v. albumul „Vreme trece, vreme vine” de Liviu Rusu ş.a. – care ne arată un tânăr mult mai în vârstă. Comparând fotografia
de grup, însă, cu imaginea de la 16 ani (publicată în monografia lui G. Călinescu), noi înclinăm a crede că tânărul „privatist”
Eminovici nu este altul decât ultimul din dreapta grupului, rândul întâi (X). Se pare că poziţia de a se aşeza, în fotografii,
ultimul în dreapta grupului, era cea preferată de poet…

Foto 1

X
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DIN BASME
VECHI…

Din basme vechi, o albă mână
Te cheamă fluturând în zări,
Şi-auzi cântând o mândră
zână,
De peste nouă mări şi ţări…

Ea cântă despre-o-mpărăţie
Fantastică din soare-apus;
Flori mari, necunoscute ţie,
Acolo strălucesc nespus…

Toţi arborii acolo sună
Şi cântă parc-ar fi un cor:
Ca muzică de danţ răsună
Sonore glasuri de izvor,

Şi doine dragi, cum niciodată
Tu n-ai mai auzit, socot,
Te leagănă, şi te desfată,
Pân’ce te farmecă de tot.

Ah, dac-ai şti-ncotro anume?
Acolo cum ai vrea să pleci!
Să uiţi durerile din lume,
Şi-acolo să rămâi pe veci!…

Ah, mândra asta-mpărăţie
Mi-apare-n somn adeseori;
Dar, ca o negură pustie,
Se stinge totdeauna-n zori!

LORELEY

Eu nu ştiu ce poate să fie,
Că-mi sună mereu în urechi,
Cu veşnica-i melancolie
Un basm din zilele vechi.

Se-ntunecă fără de veste,
Lin apele Rinului curg,
Şi cresc ale munţilor creste,
Măreţ strălucind în amurg.

Pe  stâncă un chip de femeie
S-arată din negură blând,
Brăţara-i de aur scânteie,
Ea-şi piaptănă părul, cântând.

Ea-şi piaptănă părul şi cântă
Un cântec de vrajă al ei;
Te farmecă şi te-nspăimântă
Cântarea frumoasei femei!

Pescarul, nebun, se repede
Cu luntrea lui mică şi, dus.
Nici valuri, nici stâncă nu  vede
El caută numai în sus.

Vâltoarea-l izbeşte de coasta
Stâncoasă – şi moare-necat;
Loreley a făcut-o aceasta
Cu viersul ei fermecat.

E SINDROFIE
E sindrofie astă-seară,
Salonul tremură-n lumină;
Sus, la fereastra cea înaltă,
Se mişcă-o umbră şi se-
nchină.

Eu singur stau pierdut în
noapte,
Tu însă nu mă poţi vedea,
Şi mai puţin poţi tu pătrunde
În noaptea din inima mea!

Şi inima-mi întunecată
Poţi singură s-o-nseninezi…
Ea geme sângerând în noapte
Şi moare – însă tu nu vezi…

PE-O
DIMINEAŢĂ…

Pe-o dimineaţă strălucită
Trec prin grădină, trist… Auz
Cum florile şoptesc, suspină…
Eu însă rătăcesc ursuz.

Se uită-n calea mea duioase,
Şoptesc încet, suspină-ncet:
- Împacă-te cu sora noastră,
O, palid şi-ntristat poet!

ÎNVĂLIŢI ÎN
NOURI, ZEII…

Învăliţi în nouri, zeii
Dorm uitaţi: i-aud în zare
Sforăind – şi noi, pigmeii,
Vreme rea avem pe mare!…

Vreme rea! Mânia mării
Stă să spargă biata navă.
Cine, vai! Să stăpânească
Astă cumpănă grozavă!

Saltă nava şi trosneşte
Zguduită de furtună.
Mă-nvelesc şi eu ca zeii
În manta…şi, noapte bună!

ÎN AMURG,
TÂRZIA
RAZĂ…

În amurg, târzia rază
Peste crâng şi văi adoarme…
În albastrul din văzduhuri,
Luna plină scânteiază.

Cântă greieri la izvor,
Apa strălucind se mişcă;

Ascultând, robit de farmec
Stă drumeţul visător.

La izvorul ce răsună,
Mândră zână mi se scaldă:
Umeri goi şi albe braţe,
Strălucind în clar de lună…

O STEA DE
PURPURI

CADE
O stea de purpuri cade
Din ceruri, scânteind!
Luceafărul iubirii-i
Pe  care-l văd căzând.

Din meri se rupe floarea
Cu frunza la un loc.
Răutăcioase vânturi
Le prind pe toate-n joc:

Pe lac lebăda cântă
Stârnind o lină undă,
Tot mai încet suspină
Şi-n ape se scufundă.

E pace şi-ntuneric!
Pierdută-i floarea-n vânt,
S-a stins în pulberi steaua
Şi lebăda în cânt.

ARBORII-
NFLORIŢI

RĂSUNĂ…
Arborii-nfloriţi răsună,
Cântă cuiburile-n slavă…
Cine-i oare capelmaistrul
În orchestra din dumbravă?

Piţigoiul care-ntr-una
Dă din cap cu-atâta fală?
Ori pedantul cuc, ce-şi strigă
Numele fără greşeală?

Este oare cocostârcul
Care, tacticos la pasuri,
Calcă-nfipt pe lungi picioare,
În acest concert de glasuri?

Nu! În inimă-mi trăieşte
Acela ce conduce corul…
Tainic simt cum bate tactul
Şi socot că e amorul.

ŞI DACĂ
VREI…

Şi dacă vrei să iei aminte,
În toate cântecele mele
Zăreşti un drac frumos de fată,
Ivindu-se mereu din ele.

Şi dacă vrei să iei aminte,
Auzi chiar vocea-i îngerească:
Prin cântec, râset şi oftare
Ea cearcă să te zăpăcească.

O vorbă numai, o privire
E-n stare inima să-ţi fure,
Şi-n mai vei rătăci ca mine,
Pe văi şi lunci, visând aiure…

PE DEŞERTUL
ŢĂRM…

Pe  deşertul ţărm al mării
Noaptea s-a lăsat, şi-n noapte,
Dintre nori se rupe luna,
Şi din valuri sună şoapte:

„E nebun pesemne-acela
Dacă nu-i înamorat?
Vecinic trist şi vecinic vesel,
Parcă-i lucru necurat”.

Printre nori se furişează
Luna cu zâmbiri şirete:
„E nebun, înamorat e,
pe deasupra şi poet e”.

AŞ PUNE
CRUCE

SĂRĂCIEI
Aş pune cruce sărăciei mele,
De-aş fi un pictor meşter de
icoane,
Să zugrăvesc tablouri după toane,
Împodobind biserici şi castele.

Potop de daruri, aur şi coroane,
De-aş şti clavir, vioară ca, prin ele,
Să desfătez boierii-n cafenele
Ori să culeg aplauze-n saloane.

Nu-mi va zâmbi norocul
niciodată:
Per lume tu mi-eşti singurul
tezaur,
Tu, artă fără pâine, poezie!

Şi, ah! Când alţi petrec şi se
desfată,
Când vinul spumegă-n pahare de-aur,
Eu însetez, ori beau – pe datorie!

În româneşte de Şt. O. IOSIF

MAMEI MELE
B. HEINE,

NĂSCUTĂ GELDERN
I

Ţin capul sus, precum îmi este
firea;
Sunt rău şi îndărătnic, ştiu
prea bine;
De m-ar privi şi regele, mi-aş
ţine
În ochii lui, neînfricat,
privirea.

Şi totuşi, mamă,-ţi fac
mărturisirea:
Oricât s-ar îngâmfa mândria-n
mine,
În preajma ta, alăturea de tine,
Sfiala-mi covârşeşte-n piept
pornirea.

E duhul tău ce mă cuprinde
oare?
Blândeţea ta, trecând
biruitoare
Şi avântându-se fulgerător
spre soare?

Sau poate amintirea, ce-mi
arată
Cum inima ţi-am frânt-o
altădată,
Duioasa-ţi inimă îndurerată?

II
Ca un nebun te-am părăsit pe
tine;
Voiam să plec în lumea
depărtată,
Să-ncerc de n-aş putea găsi
odată
Iubirea, s-o cuprind, s-o iau cu
mine.

Zadarnic am umblat pe căi
străine;
La uşi, când mâna mea voia să
bată,
Cerşind un pic de dragoste
curată,
Îmi răspundeau priviri de ură
pline.

Şi-am rătăcit aşa, după iubire,
Mereu mi-ai răsărit, zâmbind,
în cale,
Şi-n raza blândă a privirii tale
Lucea senină, dulce, dragostea.

În româneşte
de Lazăr ILIESCU

INIMĂ, TE
LINIŞTEŞTE…

Inimă, te linişteşte
Şi îndură-ţi soarta grea.
Primăvara-ţi va reda
Tot ce iarna îţi răpeşte.

Şi ce multe mai găseşti!
Ce frumos e încă-n lume!
Tot ce ţi-ai dorit anume,
Încă poţi să mai iubeşti.

În româneşte de
Şt. Aug. DOINAŞ

H e i n r i c h   H e i n e
(13 dec 1797 – 17 febr. 1856)
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Eugen Simion
avansează convingător
ipoteza unei realităţi
estetice a epicii. O
estetică a  epicii – în
viziunea lui Croce1 de
pildă – nu exclude genul
mixt (trans-genul, din
punct de vedere al
transmodernismului
n.n.I.P.B.).  Croce
aminteşte într-un
anumit context de noua
formă de poem epic, de

aspectul fundamental că „literatura modernă reclamă o
poetică modernă”. Pe ruinele celor trei unităţi clasiciste, s-a
impus unitatea  ansamblului. „Şi ce este unitatea de ansamblu
dacă nu exigenţa însăşi a artei, care este totdeauna ansamblu
(s.n.I.P.B.) sau sinteză?2 Forma „compunerii” eminesciene
este organică, ci nu mecanică, ea rezultă din natura
subiectului, din dezvoltarea lui interioară. Avem de-a face cu
o poezie epică de lectură, o poezie care se citeşte dintr-o dată
(precum nuvela) ori o poezie care se citeşte  în mai multe
reprize (precum romanul). Mihai Eminescu reuşeşte în
„Ieronim şi Cezara” o dublă performanţă: localizări în spaţiu,
dimpreună cu corpurile lor, şi articulări în timp, dimpreună
cu acţiunile lor, ca obiecte specifice ale poeziei.

Fundamental lirică, proza lui Eminescu dezvăluie
lumii europene accente de care literatura bătrânului, dar
micului continent a fost văduvită. Descoperite la timp,
capodopere precum „Ieronim şi Cezara” şi „Sărmanul Dionis”
ori „Geniu pustiu” ar fi îmbogăţit, tezaurul romantismului
întârziat, negreşit,  cu inedite reprezentări ale „unei naturi
meditative, , neliniştite, obişnuite a cerceta abisurile şi
orizonturile existenţei” 3.

Afirmaţia de mai sus a lui Eugen Simion grăieşte
adevărul: noi am  reconstruit această nouă structură în
„Ieronim şi Cezara”, împânzită cu cele mai neaşteptate
simboluri, printre care unele „compuse” metaforic: „omul-
vioară”, „mâna-paingan”, „manuscriptul vechi – icoană vie
a vieţii” ş.a., în cea mai deplină transmodernitate şi cel mai
evident transmodernism avant la lettre. La timpul potrivit,
vom insista asupra lor, căci subteraneitatea le este comună,
forţând unitatea de profunzime a fragmentelor şi
reasamblându-le într-un roman-surpriză: „O istorie
frumoasă „Ieronim şi Cezara”.

Prelevând şi prezervând preţioasele contribuţii ale
lui Eugen Simion, purcedem la a inventaria punctele comune
ale câtorva texte eminesciene.

l. Eroul eminescian asociază fantasticului aspiraţia
nobilă pentru eliberarea individului;

2. Idealismul personajelor este protestatar,
stoicismul lor – o formă de superioară detaşare, visul – o
terapeutică morală (Heinrich von Ofterdingen, eroul lui
Novalis, socoteşte visul un mesaj divin, o şoaptă misterioasă
venită de departe, din zonele cele mai profunde ale
universului)4.

3. Contribuţia lui Eminescu la dezvoltarea
romantismului european rezidă în anexarea experienţei
spirituale şi a fantasticului în expresia lui filozofică şi savantă.

4. Ridicarea datelor realităţii, a concretului, în
aureola misterului, în grandoarea romantică, a individului
banal în sens sublim, dă faptului cunoscut demnitatea
ineditului, fiinţelor finite un reflex infinit.

5. Autorul „Cezarei” utilizează ironia romantică şi
chiar autoironia trans-modernistă.

6. Captând acea muzică interioară a sufletelor
cristaline, explorează, în sacră transparenţă, Forma în sine:
rezultatul o trans-aparenţă a Formei în Sine.

7. Eminescu este un creator de mituri, de simboluri
universale şi un trans-creator;

8. Fantezia sa înfrânge rigiditatea temelor iniţiale
trecând demonstraţia în subsidiar sau resorbind-o în pasta
epică.

9. Fixarea unor premise filosofice:  apriorismul
kantian şi avatarurile eului metafizic în „Sărmanul Dionis”,
„ideea egoismului – de sursă schopenhaueriană – ca motor
al actelor umane în „Cezara”) sfârşesc într-o filozofie a
imaginilor; semnalăm în acest context, o tipologie a acestora,
o metodologie, o natură a lor, o ontologie, o gândire figurativă,
o trăire prin imagine; în cadrul metodologiei imaginilor –
elaborată de Jean Jacques Wunenburger  - iau naştere o
poietică a imaginarului, o hermeneutică simbolică, o
fenomenologie a imaginii (eidetică, a suprarealismului)5 .

10. Cu aceeaşi blândă ironie, scriitorul îşi

O istorie frumoasă – Ieronim şi Cezara
îmbrăţişează eroul cu frenezie, îi mitizează faptele, cu acea
înnobilare romantică a individului prin poetizarea şi
spiritualizarea gesturilor comune.

11. Cartea bătrână, caietul fragmentarium, cărţile
vechi, cartea frumoasă, manuscrisul, găsite toate cu noroc,
intră în seria modificărilor frecvente la romantici – pornite
din intenţia de a spori, printr-o convenţie, verosimilitatea
relatării; motivul cărţii – şi simbolul aferent, - aparţine ariei
cărţii totale devenită metaforă şi accesului la logos şi a lumii
ca text. De ce se referă, mereu, obsesiv, Mihai Eminescu la
ideea de carte totală?: ”Închipuieşte-ţi un manuscris vechi,
cu filele unse  într-un colţ de sertar”: „Şi când citeşte cineva
o carte frumoasă… mii de tablouri se desfăşoară pe
dinaintea ochilor… ce-i timpul? Un minut. Cine n-a avut
vreodată un roman întreg în minte, pentru a cărui realitate
normală i-ar trebui o viaţă întreagă ori o tinereţă întreagă?”
(Archaeus); „stând numai pe ici pe acolo, la câte-un anticar
şi răscolindu-i vechiturile, luam din cărţile lui. Ce-mi părea
mai bizar şi mai fantastic… noaptea, după ce astupam soba,
citeam şi traduceam spre propria mea plăcere. Apoi deodată
pare că mi se lumina mintea. Intram în labirintele acelor
ciudate poveşti ce le citisem un tablou cerea pe altul, o
întâmplare pe alta” (este oferită în acest pasaj o adevărată

strategie a corespondenţelor, o veritabilă tehnică a
contrapunctului, o reţea de relaţii între viziunile romaneşti,
chiar scrise fragmentar şi argumentul cel mai profitabil ce
ne înlesneşte insolita îndeletnicire de faţă: „gândire cu
gândire se-nşiră şi văd că aceste fragmente ciudate şi rupte
din toate părţile sunt o istorie frumoasă, deşi cam ciudată.
Iată c-o scriu”); Cartea este un simbol al ştiinţei şi al
înţelepciunii, al universului.

Eminescu însuşi aseamănă „capul unui om de
talent” cu „o sală iluminată, cu păreţi de oglinzi. De afară vin
ideile într-adevăr reci şi indiferente – dar ce societate, ce
petrecere găsesc. În lumina cea mai vie ele îşi găsesc pe cele
ce s-asamănă, pe cele ce le contrariază, dispută – concesii şi
ideile cele mari, quintesenţa vieţii sale sufleteşti, se uită la
ele, dacă şi cum s-ar potrivi toate fără să se contrazică. Şi
cum ies ele din această sală iluminată? Multe întâi inamice
ies înfrăţite; toate cunoscându-se, toate ştiind clar în ce
relaţiune stau sau pot sta şi, astfel, se comunică şi auditoriului
şi el se simte în faţa unei lumi armonice, care-l atrage.”6

„Păreţii de oglinzi” eminescieni descind din
metafizica platoniciană a mimesisului, care ilustrează
fascinaţia exercitată de imaginile în oglindă a căror putere
de restituire homotetică pare superioară tuturor celorlalte
imagini artificiale înzestrate cu asemănare. „Păreţii de
oglinzi” atenuează contactul ochilor cu un obiect a cărui
vedere directă ar fi orbitoare. Puterea lor de reflectare serveşte
drept cale privilegiată pentru cunoaşterea fiinţei înseşi.
Reproducerea formelor sensibile într-o oglindă serveşte,
pentru cine cunoaşte existenţa originalului lor – şi Mihai
Eminescu este un asemenea cugetător – ca mediere atunci
când cunoaşterea directă a acestuia este inaccesibilă: prin
analogie, putem în consecinţă căuta în realitatea exterioară
a lumii şi interioară a spiritului imagini speculare care ne
pot conduce spre Formele în sine. Experienţa reflectării face
posibilă o revelare a nevăzutului (de exemplu descoperirea
propriului corp, care altfel nu poate fi văzut în mod direct).
M.Merleau-Ponty subliniază: „fantoma oglinzii scoate din
mine carnea mea şi, în acelaşi timp, tot ce este invizibil în
corpul meu poate investi celelalte corpuri pe care le văd”7.

Experienţa oglinzii dobândeşte de la un moment
dat rang de metaforă a oricărei contemplări indirecte a ceea
ce scapă cunoaşterii imediate.  „A te privi într-o oglindă –
precizează Jean Jacques Wunenburger7b – devine însă şi
formula reflectării psihologice şi morale a eului, pentru că,
prin introspecţie, se obiectivează ceea ce este ascuns în
interioritatea sufletului. „oglinda joacă astfel o funcţie de
mediere în chiar interiorul sferei subiectului, ceea ce face prin

propria metaforă un atribut al reflexivităţii specifice gândirii
sau sufletului”.

Dar ce şi cum arată textul în viziunea lui Mihai
Eminescu? Apelăm de data aceasta, la un studiu al lui Marin
Mincu,8   procedând pe dos;  îl caracterizăm, pe Eminescu,
ca autor de text(e), prin virtualităţile sale împlinite. Dar până,
la acest demers al nostru, să tălmăcim una din propoziţiile
de mai sus, eminesciene, printr-o  depoziţie hermeneutică a
lui Adrian Marino9:  „Înţelesul prim, fundamental, originar,
al literaturii – de unde şi definiţia sa tradiţională – este legat
intrinsec de scris şi de întreg câmpul său semantic-lexical”.
<Graphein> înseamnă în acelaşi timp „a scrie” şi „a picta”,
„scriere”, „pictură”. Deloc întâmplător deci, Ieronim este  şi
scriitor, şi pictor. „Scrisorile” lui către Cezara ori către
Euthanasius sunt opere literare (şi din acest punct de vedere
„O istorie frumoasă”: „Ieronim şi Cezara este un metaroman
care conţine în structura lui un roman epistolar).

De aici şi permanenta tradiţie a interferenţei scris-
imagine, scris-pictură. „Noua critică” însăşi „descoperă” şi
ea truismul că literatura îşi are „originea” în literă, că
„substanţa” literaturii este scrisă.

Dintre categoriile clasice de „scrieri” – scrise, textul
este cel mai în actualitate (şi în vogă), chiar şi după 2000. El,
hermeneutic identificându-l, semnifică orice fel de  scriere,
enunţ, expunere, discurs scris şi este ţesut din/ este o ţesătură
de litere scrise şi transcrise (s.n., I.P.B.) ori de cuvinte.
„Scriiturii pur literale îi corespunde, în sfârşit, textul pur
literal, redactat şi considerat  în literalitatea sa iamanentă”10.

Aşadar în viziunea lui Marin Mincu, scriitura
textualistă actuală ar fi cu totul altceva decât  poezia orală,
baladescă, că ar constitui o fatalitate aspectul că şi-n prezent
„celula poetică, autohtonă mai ereditează moduluri
semnificante, cultivate cu preponderenţă de către un emitent
folcloric”. Acelaşi teoretician decretează că „eul poetic ar
putea reprezenta însumarea acelor vaste raporturi de
(in)determinare ce se stabilesc între o instanţă emiţătoare
antrenată direct în discurs (lucru pus în evidenţă prin diverse
mărci sau martori textuali/şi obiectul acestui discurs care
poate fi realul „real” sau realul textual.”11 Astfel metodele
poetice propuse de clasicii interbelici ori de neomodernişti
nu fac altceva decât rescriu „eminescianismul, îl transformă
în funcţie de cerinţele disjuncte ale manifestării discursului
poetic modern şi post-modern. Fenomenul permanent de
infuzie şi transfuzie a eminescianismului în corpusul actual,
trecut şi viitor al literaturii româneşti probează încă o dată
necesitatea unei noi paradigme hermeneutico-poetice, cea
transmodernă, şi a unui nou curent critic şi de creaţie
beletristică propriu-zisă, transmodernismul.

Lect. univ. dr. Ion POPESCU-BRĂDICENI
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3. Eminescu. Proză literară. Ediţie îngrijită de Eugen Simion şi

Flora Şuteu. Cu un studiu introductiv de Eugen Simion. Editura pentru
literatură, 1964, p.V;
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1980, p.78;

5. A se consulta, spre edificare proprie, Jean-Jacques
Wunengurger. Filozofia imaginilor. Traducere de Muguraş Constantinescu.
Ediţie îngrijităăă şi postfaţă de Sorin Alexandrescu, Editura Polirom, 2004;

6. Mihai Eminescu. Despre cultură şi artă. Ediţie îngrijită de
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Veste bună: S-a deschis
Anul Francofoniei pentru
România, când ultimele
acorduri de muzici ale
Festivalului Internaţional
„George Enescu” au prins a se
stinge.

În toamna anului
2006, Bucureştii vor găzdui
Sommet-ul de Francofonie la
care vor participa în jur de 60
de şefi de state  şi de guverne

Univers poetic francofon
din ţările care formează marea familie francofonă.

Până atunci, noi, Românii, francofili convinşi, ne
amestecăm  graiul botezat în intraductibilul dor de dulci-
amare limpezimi, în graiul francez, dându-i acestuia strai
verbal de pe la noi şi, deopotrivă, verbului românesc, armonie
de limbă franceză. Este un mariaj dintre cele mai nobile
pentru că, dacă limba franceză rămâne poate cea mai
frumoasă dintre limbile pământului, verbul românesc este
unic.

Stă mărturie de netăgăduit creaţia unor poeţi al
căror nume este sinonim cu ţara care ne ştie: Eminescu,
Arghezi, Blaga, Voiculescu, M. Sorescu; creaţia unor artişti
intraţi în panteonul artei universale: Brâncuşi, Enescu, Cioran

Sub cerul de la noiSub cerul de la noiSub cerul de la noiSub cerul de la noiSub cerul de la noi

Sub cerul de la noi se înalţă un cânt de dor,
Chiar de nu-l la Paris, cerul e-al tuturor;
Sub cerul de la noi se întorc păsări ce ne ştiu
Şi lacrima din plâns, şi surâsul târziu.

Sub cerul de la noi cad înstelate ploi
Urcă spre ’nalt când – diamant
Dus de mii ciocârlii.

Sub cerul de la noi infinite coloane ţin
Porţile de lumini de albastru senin;
Roteşte pe Masă Tăcerea şi, lasă
Drept cină aleasă aroma de vin
Pe drumul – dar fără hotar
Sub cerul de la noi infinite coloane ţin
Porţile de lumini de albastru senin;
Roteşte pe Masă Tăcerea şi, lasă
Drept cină aleasă aroma de vin
Pe drumul – dar fără hotar
Doar cântecul lor e nemuritor...

Sub cerul de la noi viersul mamei e dor – cuvânt
Din raiul cel dintâi ce-l avem pe pământ;
Sub cerul de la noi ni-i destinul înscris din veac
Cât timp de ’nalte bolţi stelele se desfac.

Sub cerul de la noi cad însorite ploi
Porneşte-n larg valul – catarg
Către porturi mai noi
În care ne aşteptă sigur ţărmul de vis
Cu dorul – dor spunând doar de Micul Paris.

Acest poem se vrea o răstălmăcire – ecou a cântecului
francez nemurit de vocea neuitatei Edith Piaf, „Sous le ciel de
Paris”

Anonim francez

Cântec (Chanson)

Zău că am văzut!
Ia zi ce-ai văzut!
O vacă dansând
Pe gheaţă-am văzut
Vara, la Sânt ’Ion!
Cumetre, pardon...

Zău c-am mai văzut
Zi ce-ai mai văzut!
O broască vitează
Ce stătea de pază
Cu sabia-n mână!
Cumetre, minciună.

Zău c-am mai văzut...
Ei, ce-ai mai văzut?
Un lup ce vindea
Verze – peruzea
În Piaţa de Lună.
Cumetre, minciună.

Zău că am văzut!
Spune ce-ai văzut!
Un ac ce cosea
Unei fete stea
Spre-a se mărita...
Cumetre, gura!

Charles d’Orleans
(1394-1465)

XXX
           S-a săturat de mine lumea
Şi eu de ea aşijderea,
Ziua de azi nu-ş’ ce-mi aduce
Dar nu-mi bat capul de-a afla.

Oriund’ te uiţi vezi numai mutre
Acre de nu le-ai mai vedea;
S-a săturat de mine lumea
Şi eu de ea aşijderea.

Bunăvoinţa scump se vinde,
Pe gratis nimeni n-o va da,
Eu sunt la fel ca orişicare -
Mă plâng dar ştiu de ce-i aşa :

          S-a săturat de mine lumea
Şi eu de ea !...

Louise Labé
(1524-1566)

Sonetul XIIISonetul XIIISonetul XIIISonetul XIIISonetul XIII

Atâta timp cât ochii mei vor şti
         De lacrimi, de amarul din regrete,

Cât glasul meu va face să încete
Plâns şi oftat în nopţile pustii,

Atâta timp cât lira-mi va slăvi
Pe strune farmecele-ţi mândre, certe
Iar gândul meu, spre tine să se-ndrepte,
Nici o secundă nu va conteni,

         N-aş vrea încă să mor.
         Dar când deşert avea-voi în lacul ochilor,

Glasul dogit şi mâna fără vlagă,

          Iar mintea mea, în astă tihnă vagă,
N-o mai da semn de ardere deplină,
Moartea atunci n-are decât să vină.

Pierre de Ronsard
(1524-1585)

La moartea MarieiLa moartea MarieiLa moartea MarieiLa moartea MarieiLa moartea Mariei

Asemenea unei roze de mai pe rug de spini,
Mugur de tinereţe înflorită-n splendoare ,
Făcând gelos chiar şi cerul cu-a sa vie culoare
Când zorii o îmbracă în rouă de lumini,

De dragul ei amorul se-aprinde, în grădini
Pomii se înveşmântă de-o dulce-nmiresmare;
Dar, bătută de ploaie sau sub focul din soare,
Se stinge-ncet pierzându-şi frunzele-n rădăcini.

Aşa şi tu, în prima şi mândra-ţi tinereţe,
Când Cerul şi Pământul slăveau a ta frum’seţe,
Te-ai frânt sub mâna sorţii şi te-ai mutat sub glie…

Însoţească-te plânsu-mi la ceas de despărţire,
Coşul cu flori şi-această candelă de lumine,
Ca viu sau mort al tău trup precum roza să fie.

Joachim du Bellay
 (1525-1560)

Mă mistuie dorinţaMă mistuie dorinţaMă mistuie dorinţaMă mistuie dorinţaMă mistuie dorinţa

Noaptea mi-e scurtă, ziua mă doboară,
Fug de iubire, pasul i-l pândesc,
Aştept un semn de graţie, ceresc ,
Şi drag mi-e dorul care mi-e povară.

Văd că-n tot binele-i o vrere-amară,
Mă mistuie dorinţa, de jaru-i mă topesc;
Aş vrea să fug, paşii mi se opresc,
Lumina îmi este beznă, bezna - lumină rară.

Sunt tot al tău, mie nu-mi aparţin,
Liber mi-e trupul dar legat m-aţin
Şi inima mi-e parcă sub zăvor.

Aş vrea să am, dar să primesc nu pot ;
Mereu rănit, să mă vindec de tot
Cum aş putea, de vechiul greu Amor !

Jean De Sponde
(1557-1595)

XXX

Şi totuşi moartea vine iar viaţa orgolioasă
Care-o bravează-n mersul firesc al zilelor
Vedea-va  ’ntâi sub soare stingerea florilor,
Apoi timpul va sparge şi lampa mincinoasă

Cu-a ei flacără mândră care fumul şi-l lasă
Pe verdele de ceară topindu-se uşor
Până ce tot uleiul e lac multicolor
Cu valuri înspumate ce pier în ceaţa joasă.

Am văzut toate-acestea prin faţa mea trecând,
Iar tunetul pe care în  ’nalturi îl aud
Vesteşte că furtuna nu poate fi departe …

Am văzut cum zăpada sub soare se topeşte,
Leii plini de vigoare văzutu-i-am pe moarte;
Trăiţi, oameni, chiar dacă ştiţi că moartea pândeşte!

etc. Ne-au mai rămas atâtea lucruri de transmis lumii şi,
poate, de aceea la Târgu-Jiu i-au fost înălţate Infinitului
trepte (de  Columnă).

Grupajul liric pe care vi-l propunem se doreşte a
fi un diplomatic omagiu adus limbii în care au scris
Ronsard, Hugo, du Bellay, Labé şi atâţia alţii de-a lungul
veacurilor.

Limba română care le serveşte de nou înveliş
poemelor franceze este poate însemnul ospitalităţii cu care
neamul nostru  îi cinsteşte pe cei ce ne calcă pragul
sufletului cu, drept bagaj, floarea cuvântului pe buze.

Paula  ROMANESCU
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Victor Hugo
(1802-1885)

* * *
Ei întrebau: cum oare
cu aceste nacele
poţi trece prin vâltoare ?
-  O, vâsliţi! ziceau ele.

Ei întrebau: cum oare
să poţi uita de-acele
supărări dulci-amare ?
-  O, dormiţi! ziceau ele .

Ei întrebau : cum oare
fără vrajă şi stele
să îmbeţi fetişcane ?
-  O, iubiţi! ziceau ele.

Alfred de Musset
(1810-1857)

Niciodată /Niciodată /Niciodată /Niciodată /Niciodată /

Jamais…Jamais…Jamais…Jamais…Jamais…

Niciodată ! mi-ai spus, şi-atunci în jurul nostru
O tristă melodie de Schubert se’nălţa;
Niciodată ! mi-ai spus, dar fără voia ta
Cerul privirii-ţi mândre a strălucit albastru.

Niciodată!, duiosul tău glas o repeta
Precum surâsul stins pe-o melodie-astru
Dar, nu ştiu cum, o taină ca un mândru dezastru
C-un voal de-mpurpurare gelos te-acoperea.

Ce vorbă grea, marchiză, rostit-ai! Ce păcat…
Unde-i chipul tău drag, de-amor îmbujorat ?
Dumnezeiescul zâmbet cum  de s-a stins de-odată?

Mai reci ochii tăi limpezi decât sufletul tău ,
Mă uit în ei şi totuşi de el îmi pare rău
Văzând cum se închide precum o floare moartă.

PPPPPentru Ninonentru Ninonentru Ninonentru Ninonentru Ninon

Dacă ţi-aş spune, totuşi, că-mi eşti nespus de dragă,
Cine ştie, o, bruno cu ochi albaştri, tu
Ce mi-ai răspunde! Ştiu, e-o limpede otravă
Iubirea – rău amar, o spun fără de şagă;
Mă vei pedepsi poate c-un astfel de rău, nu?

Dacă ţi-aş spune cum că de şase luni ascund
Intr-o tăcere-adâncă nelinişti şi dorinţi,
Precum o zână care, sufletul în afund
Îl ştie, tu, Ninon, nepăsătoare, blând,
Îmi vei răspunde poate: Ştiam … Nu ştii să
minţi…

Dacă ţi-aş spune cum că o dulce nebunie
M-a preschimbat în umbra paşilor tăi, departe,
Un aer de-ndoială şi de melancolie
Ce-ţi vine-atât de bine, Ninon, va fi să fie
Ecou spuselor tale: Ştiu şi eu ?... Nu se poate…

Dar noaptea, când o lume întreagă-i între noi,
Când mă întorc acasă şi uşii-i pun zăvor,
Mii de-amintiri în mine năvală dau, şi-apoi,
Singur în faţa Celui Înalt – avar de  soi,
Deschid comoara-suflet cu carate de dor.

(1837)

Stéphane Mallarmé
(1842-1898)

TTTTTristeţe de varăristeţe de varăristeţe de varăristeţe de varăristeţe de vară

Soarele în nisipuri, o, rebelă-adormită,
În pletele-ţi de aur pune-o mare de dor
Şi, presărând miresme pe-obrajii-ţi de ispită,
Amestecă în lacrimi licoare de amor.

Dar alba pâlpâire din acalmii ivită
Te-a îndemnat, (o, tristu-mi sărut!) să-mi spui uşor:
„Nicicând noi n-om ajunge mumie rătăcită
Sub deşertul de umbre al palmierilor!”

Dar părul tău e parcă un râu nestăvilit
În care fără teamă sufletul meu robit
Se îneacă şi cată Neantul (tu nu-l ştii!),

Când îţi voi sorbi fardul plâns pe-ale tale pleoape
Să văd dacă prin asta pot să-i dau inimii
A pietrelor şi-a zării insensibilitate.

Germain Nouveau
(1851-1920)

Otravă pierdută /Otravă pierdută /Otravă pierdută /Otravă pierdută /Otravă pierdută /

PPPPPoison perduoison perduoison perduoison perduoison perdu

Din noaptea blondului cu bruna
Nici umbră de-amintire n-a rămas
Şi nici dantelă fluturând în ceas
De vară, nici cravată vr’una ;

Iar pe terasa unde-n ştiut ceas
Se soarbe ceai când pe cer trece luna,
Din urmele de altădat’ nici una,
Nici semn de amintire n-a rămas.

Doar într-o cută de perdea luceşte
Un ac de păr c-un bumb de aur care
Pare o gâză adormită-n soare.

Ac fin cu vârful otrăvit, grăbeşte,
Fii semnul orei care-mi pregăteşte
Dorul de moarte – ultima plecare!

Jean Moréas
(1856-1910)

SSSSStanţe / Stanţe / Stanţe / Stanţe / Stanţe / Stancestancestancestancestances

Să nu spui: viaţa este doar un plăcut festin;
Aceasta o pot crede doar săracii cu duhul.
Să nu spui nici: e numai un făr’ de sfârşit chin;
Asta o cred doar laşii; lor li-i greu şi văzduhul.

Fii vesel, râzi; asemeni crengilor în april
Să înfloreşti; ori, poate, de vrei cu dinadins
Să plângi, plângi cu tot greul din dulce-amar suspin
Şi spune-ţi: Prea mult totu-i şi parcă totu-i vis.

( I ,11. )

* * *

O, tu, lumină blândă a zilelor ce-abat
În viaţa mea tezaur

Asemenea unui fluviu când din ceru-nstelat
Se frâng săgeţi de aur,

Mireasmă-poezie, acoperă-mi cu bună
Voinţă inima

Să pot deveni apă, flacără sau furtună
Ori, în vie, frunza;

Şi fără să mă tulbur de ceea ce îl face
Pe om slab, temător,

Să cresc precum stejarul divin care-şi desface
Frunzişul foşnitor.

( III ,12. )

Philippe  Jaccottet
(n.1925)

În zoriÎn zoriÎn zoriÎn zoriÎn zori

(A(A(A(A(Au petit jour)u petit jour)u petit jour)u petit jour)u petit jour)

(din volumul „L’Ignorant”,Gallimard, 1958)

Noaptea nu-i ce se crede-a fi, revers al focului,
cădere a zilei, negare a luminii;
e subterfugiu doar spre-a ne deschide ochii
asupra a ceea ce de ne-nţeles rămâne cât în lumină
stă.

O, ce departe sunt zeloşii servitori a celor văzute!
Doar sub frunziş de întuneric lăcaş îşi află
albăstreaua
Şi, adăpost rătăcitorul fără de ţară,
Îmbătrânind în largul rece-al lumii …

O, zorii mei de ziuă, cum să vă tălmăcesc acel ceva
mult prea curat pentru a fi rostit ?
Voi sunteţi focul ce se’nalţă peste-ngheţate râuri
şi ciocârlia-n vastele tării…
În voi văd deschizându-se întreaga frumuseţe-a
firii.

Cu voi vorbesc, dragi zori de ziuă. Dar tot ce zic
să fie doar un fâlfâit de vorbe în văzduh?
Rătăcitoare e lumina. Cea pe care-am slăvit-o
devine cea care a fost, apoi se pierde.
O, fie dar să se ridice iar în toată-a ei înaltă
strălucire, cea auroră, la glasul ce imploră.

Jacques Charpentreau
(n.1928)

SămânţaSămânţaSămânţaSămânţaSămânţa

(La Graine)(La Graine)(La Graine)(La Graine)(La Graine)

În suflul de vânt

Sămânţa lejeră

Tandră pasageră

Prin lumea de cânt

E o mesageră.

Sub cer schimbător

Trece şi atinge

Izvorul ce plânge

De-al soarelui dor

Briza ce se stinge.

Ce clipă năucă

Va purta în lut

Bobul neştiut

Să reînvie după

Legea de demult?

Cine tot conduce

Suveranul joc

Al vieţii? Ce foc

În vise aduce

Bobu-n chip de plop?

Tot astfel în vânt

Trec vorbele până

Timpul le adună

’n strai de necuvânt

Sub zare stăpână.
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DES MILLIERS DES MATS
Dintre sute de catarge

Des milliers des mâts, flotter
Loin des bords accueillants,
Combien en seront brisés
Par les vagues et les vents?

De toutes ces longues volées d’oiseaux
Migrateurs sous les cieux
Combien en finiront leur vol
Dans les vents et les flots?

Si l’on recherche la voie de la chance
D’un idéal bien grand,
Les pas se perdront en cadence
Des vagues et des vents.

Incomprise reste la pensée
Qui traverse les chants
Toute vie est sous la clé
Des vagues et des vents…

VENISE
Veneţia

Finie la vie de la tr s fi re Venise!
N’y a plus d’musique, plus de lumi re de bals,
La lune passe au-dessus des portails noirs
En blanchissant le marbre des marches grises.

Okéanos pleure la perdue jeunesse
Le long de tristes canaux, frappe aux vieux murs,
Fait frissoner les vagues et leur murmure
Pour redonner la vie   sa déesse.

Toute la cité – désert de solitude!
Pr  tre resté de la nuit des temps,

Saint-Marc annonce minuit de sa voix rude

Qui parraît dire – Sibylle des jours d’antan –
Ces mots profonds, chargés de lassitude:
„Les morts c’est pour toujours, mon cher enfant!”

JE NE CROIS NI EN
JÉHOVAH

Eu nu cred nici în Iehova

Je ne crois ni en Jéhovah,
Ni en Bouddha-Sakya-Mouni,
Ni en vie, ni en mort, ni
Au néant comme d’autres en croient.

Tout n’est qu’inutile ronde;
Qu’importe si je vivais
Eternellement dans le monde,
Si pour toujours je mourais.

Tous les myst  res dont on parle
Ne sont que de brins de langage
  quoi bon chercher leur lande,
Le monde garde le m me âge.

Puisque je ne crois en rien
Donnez-moi la paix, je vous dis!
Tout mon bien est cette vie
Que j’ai reçue, je le sais bien.

Les classiques me laissent froid,
Froid le style propre, antique,
Tout me reste indifférent,
Je fus, je suis romantique.

Michele Lalonde
(n.1937)

Poetă canadiană, militantă pentru
impunerea limbii franceze în Quebecul ei natal,
preşedintă a Uniunii Scriitorilor (1984) din
Quebec, conştiinţă patetică în care se răsfrânge clarul de
gândire al celor ce iubesc cuvântul.

Speak WhiteSpeak WhiteSpeak WhiteSpeak WhiteSpeak White

Ce bine-i să v-aud vorbind
De acel vechi Paradise Lost
Şi de profilu-abia ghicit
Al preafrumoasei doamne brune
Care-n sonetele lui Shakespeare
Lumină negrăită-a fost

Speak white
Noi suntem un popor nu prea-nvăţat
Dar nicidecum opac
La geniul unei limbi în care-au scris
Milton Lord Byron sau John Keats

Speak white şi să iertaţi
Că nu putem altfel a vă răspunde
Decât prin cântece ştiute din străbuni
Cântece grele de amar şi-alean
Sau prin tristeţea unui Nelligan*

 Speak white
Vorbiţi-ne de una şi de alta
De Lincon şi de Magna Carta
De farmecul Tamisei sub ceaţa alburie
De Potomac de apa-i străvezie

Nu suntem noi un neam prea luminat
Dar sigur vom putea aprecia

Întreaga importanţă a crumpetii
Şi a acelui Boston Tea Party
Iar când voi really speak white
Când voi get down to brass tacks
Ca să vorbiţi de gracious living
De un nivel de viaţă ridicat
Vorbiţi atunci ceva mai apăsat
Vorbiţi curat
Cu glasul vostru de stăpâni ai lumii
Noi auzim cam greu
Fiindcă trăim mult prea aproape
De zgomotul maşinilor
Nu mai distingem decât suflul
Propriului nostru suflet care
Se ’nalţă din vacarmul zilelor
Speak white and laud
Să vi se-audă
Din Saint-Henri la Saint –Domingue
Glasul
O cât de mândru sună
Glasul ce strigă; hai la treabă
Glasul ce-n ordin ne dezleagă
De ceasul muncii când departe
Ne bate ceasul pentru moarte (…)

Speak white big deal
Dar pentru-a spune...

Eternitatea unei zile de grevăEternitatea unei zile de grevăEternitatea unei zile de grevăEternitatea unei zile de grevăEternitatea unei zile de grevă
Pentru-a povesti

O viaţă lungă cât o zi

De muncă

Pentru-a explica

Ce-nseamnă reîntoarcerea

Acasă cerul când se frânge
Pe soare ca în mări de sânge
Ei da
Atunci nu ne-ar ajunge
Nici un regat de-njurături
O câtă bogăţie-ascunde
Graiul pecetluitei guri…
Speak white simţiţi-vă în voie
Om fi noi dintr-un neam ciudat
Dar nimănui n-am reproşat
De-a vorbi altfel de-a avea
Chiar dreptul de-a ne corecta
In limba dulce-a lui Shakespeare
Cu-accentul unui Longfellow
Vorbiţi franceza cum ar face-o
Un vietnamez de prin Congo
Vorbiţi germana impecabil
Cu o stea galbenă în dinţi
Ruseşte ordonând vorbiţi
De represiune sau morală
Speak white vom înţelege sigur
E doar vorbire universală
Speak white be civilized
Şi încercaţi să ne-nţelegeţi
Când de-ntrebaţi How do you do
Noi vă răspundem We’re doing fine
We’re doing all right
We’re not done
Fiindcă azi ştim

Că singuri nu o să mai fim …

( Din volumul: Paula Romanescu - „Univers poetic
francofon”,  I-III, Editura Helicon,1995)

RETROUVAILLES
Revedere

-Belle for t, ma belle for t,
-Tu vas bien, ma belle aimée,
Car depuis les jours de neige
Le temps m ne son cort  ge,
Car depuis bien des ans
Dans le monde je suis errant.
-Moi, ça va, la m me je suis,
En hiver le vent gémit
Dans mes branches et je l’écoute,
Mes lacs sont glacés, mes routes
Enneigées, les chants finis,
Mais en été je suis
Comme je l’ai toujours été:
Toujours jeune, toujours la m me,
Les complaintes me reviennent;
Dans le chemin, vers la source
Que j’avais donnée   tous,
Tout en remplissant leurs seaux,
Les jeunes femmes me chantent si beau.
-Ma for t aux clairs ruisseaux,
Les jours passent, les jours reviennent,
Toi, tu restes toujours la m me
Et le temps n’y peut rien.
-Qu’est-ce le temps? Je sais seulement
Que les m mes étoiles brillent
Dans mon lac qui scintille;
S’il fait beau ou mauvais temps
Le vent souffle, mes feuilles chantent;
S’il fait beau, s’il fait mauvais,
Mon Danube coule sans arr t.
Il n’y a que l’homme qui change
Sur la terre: un  tre étrange;
Nous, on reste sur place, les m mes
Passé au présent se m lent
La mer vaste, les ruiseaux verts,
Le monde large et ses déserts,
La lune blanche et le soliel,
La for t et ses merveilles.
Sélection des po mes, avant-propos, notes et traduction

du roumain  par PAULA ROMANESCU - vol.  ”Les
vagues et les vents....”, 2005
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Les vagues et les vents…

„Vânturile, valurile…”
ODEODEODEODEODE

OdăOdăOdăOdăOdă

Comment croirais-je apprendre   mourir un jour
Toujours jeune, enveloppé de ma mante,
Mes yeux cherchaient r veusement l’étoile

De la solitude.

Et tout d’un coup, toi, douce-am  re douleur
Tu vins croiser ma vie de ton pas léger.
Jusqu’au fond j’ai bu la volupté de la mort

Impitoyable.

Je br  le vivant – Nessus damné, ou Hercule
Enveloppé de son habit empoisonné.
Toute l’eau des mers ne pourra pas éteindre

Mon feu, ma flamme.

Mon propre r ve me fait pleurer, gémir,
Sur mon b cher j’entretiens vif mon feu;
Pourrais-je renaître un jour, cendres br  lantes,

Tel l’oiseau Phoenix?

Que les yeux troublants n’atteignent
plus mon regard!
Reviens dans mon âme, triste
insouciance!
Pour que je puisse mourir
tranquillement, fais-moi redevenir

Tel que je fus!

JUSQU’A L’ETOILE
La steaua

Jusqu’  étoile du haut des cieux
L’espace est tellement fou,
Que la lumi re a mis mille ans
Pour arriver chez nous.

S’est elle, peut- tre, depuis longtemps
Eteinte dans l’espace bleu,
Mais nos yeux, c’est   présent
Qu’elle brille de tous ses feux.

L’icône de la morte étoile
Monte dans le ciel tout doux;
Inaperçue, elle était l ;
On la voit, elle n’y est plus.

Tel notre amour, lorsqu’il mourut,
Dans la nuit sans lueur,
Ses rayons   jamais disparus
Nous poursuivent encore.

LEVE-TOI AU DESSUS DE MOI
Răsai deasupra mea

L  ve-toi au-dessus de moi, douce lumi re,
Ô, Sainte M re-Vierge éternellement;
Comme dans mon r ve céleste de nagu  re
Reviens dans la nuit noire de mes tourments.

Et n’admets pas que mon espoir se meure,
Fais-le renaître dans mon coeur brülant
Que plonge en moi l’éclat de tes yeux clairs,
Douceur divine de mes r ves présents.

Seul,  tranger, la souffrance pour toute joie
Perdu dans ma profonde mis  re totale
Je ne crois en rien dans cette vie,

Rends-moi les jeunes années, rends-moi la foi,
Reviens vers moi de ton ciel d’étoiles
Pour t’adorer éternellement, Marie!

POURQUOI TREMBLES-TU,
FORĘT?

Ce te legeni?
-Pourquoi trembles-tu, for t?
Sans nulle pluie, sans nul vent,
  la terre tes branches traînant?

-Qui, je tremble, pourquoi pas?
Car mon temps s’envole, s’en va
La nuit croît, le jour décroît,
Mon feuillage est sous tes pas.
Le vent souffle – froid couteau –
Que c’est loin mes chants d’oiseaux!
Le vent souffle d’un côté,
L’hiver frappe, c’est loin l’été.
Pourquoi donc ne pas me plier?
Voil   les oiseaux passer
Au-dessus des branches fr  les
De longues rangées d’hirondelles
Passent en portant sur leurs ailes
Mon dor*, ma chance avec elles.
Elles s’en vont sans nul regret
Loin, loin, sans me regarder,
Elles s’en vont comme les instantes,
Leurs ailes – vagues et ondes sonnantes,

Et je reste abandonnée,
Seul, déserte et desséchée,
Avec mon dor infini
Pour me tenir compagnie.

*dor – mot intraduissible dans lequel l’âme roumaine toute
entiére se retrouve

LE LAC
Lacul

Le lac bleu aux nénuphares
Jaunes, caché au fond du boi,
Trace en tressaillant de blancs
Cercles autour d’une barque, et moi,

Moi, je passe le long des rives
Aux écoutes, en l’attendant,
Elle, la belle des belles, la dive
Au parfums des fleurs de champ.

Tous deux nous prendrons la barque,
Glissant bercés par les ondes,
Mes mains oublieront les rames
Et moi, j’oublierai le monde.

Que nous glissions heureux
Sous le clair éclat de lune,
Que le vent dans les roseaux
Bruisse et que l’eau murmure!…

Elle ne vient pas. Je reste seul
Le coeur triste, le regards,
Perdu dans le bleu du lac
Plein de fleurs de nénuphars.

FLEUR BLEUE
Floare albastră

Viens dans la for t verdie,
Me dit-elle, l  , oü la pierre

  la source, sous l’herbe frémit,
Prés du gouffre noir et fier.

L  , dans l’herbe de la clairi  re
Pr s du lac bleu, tous les deux
Nous resterons sous la paupi  re
Du ciel et sous les roseaux.

Toi tu me diras si vite
Des mensonges, de vrais po  mes;
Par un brin de marguerite
Je chercherais si tu m’aimes.

Quand la lune se l vera
Sur les cimes de la for t,
Quand la nuit nous couvrira
Nos mots seront des baisers.

Moi, je l’embrassais ravi.
Elle partit, me laissant seul
Sous la lune. Combien jolie
C’était ma Fleur Bleue, ma fleur…

Tu n’est plus ma douce, ma joie,
Notre amour est mort depuis,
Petite Fleur Bleue, fleur de ma vie,
Que le monde est triste sans toi…

 Traduction du roumain  par
 PAULA ROMANESCU

cymk
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