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I. Povârnirea voii libere din om spre råu, dusese
la alterarea firii. Voin¡a omeneascå desprinså de
voin¡a dumnezeiascå, departe de a fi cåpåtat vreo
libertate oarecare, se robise tot mai mult unor deter-
minåri fizice, de patimi, de instincte oarbe, de ursitå
materialå limitatå. În Domnul Hristos, odatå cu cele
douå firi, existå ¿i cele douå voin¡e, dar tot astfel
cum Dumnezeu a luat de bunå voie chipul omenesc
asupra Sa, de data aceasta voin¡a omeneascå se su-
pune în mod liber voin¡ei dumnezeie¿ti. Având posi-
bilitatea de a alege ¿i a voi separat fiecare, fiin¡a
dumnezeiascå a ales så-¿i uneascå fiin¡a omeneascå,
dåruindu-se ei în deplinåtatea condi¡iei sale, iar voia
omeneascå a Domnului Hristos a ales ¿i a voit fårå
clintire så nu se dezlipeascå de voia cea dumneze-
iascå. Pentru cå El ¿tia cå adevårata libertate ome-
neascå nu poate consta în sine, ca fiin¡å creatå ¿i
dependentå, ci tocmai în voia dumnezeiascå, aceasta
însemnând propriu-zis libertatea voii omene¿ti.

Departe de Dumnezeu totul e robie. În Dumne-
zeu, ca în luminå, ca în aerul cel bun ¿i curat de
respirat, ca în elementul cel nesfâr¿it ¿i desåvâr¿it
propriu al omului, totul e libertate. Iatå pentru ce
spune Mântuitorul: „Veni¡i la Mine to¡i cei osteni¡i
¿i împovåra¡i ¿i Eu vå voi odihni pe voi. Lua¡i jugul
Meu asupra voastrå... cå jugul Meu e bun ¿i povara
Mea e u¿oarå.” (Mt. XI, 28, 30). Pentru cå e nevoie
ca påmântul acesta så-¡i apese greu pe umeri în în-
câlcirea ¿i întunericul lui adânc, ca så-¡i dai seama cå
numai la Dumnezeu este scåparea, este libertatea ta
cea adevåratå, ca la singura luminå întru care poate
tråi omul, ca ¿i toatå creatura. Voia omeneascå a
Domnului Hristos s-a lipit cu desåvâr¿ire de cea dum-
nezeiascå, fåcându-se una cu ea, dar fårå så se dizolve
în ea. ªi astfel, cele douå firi au fost o singurå persoa-
nå: Domnul Iisus Hristos.

Vl. Lossky încearcå så limpezeascå în parte
aceastå tainå minunatå a „înomenirii” Fiului lui
Dumnezeu: „Hristos ¿i-a însu¿it firea noastrå, S-a
supus de bunåvoie tuturor urmårilor påcatului, a
luat asupra Sa råspunderea pentru gre¿eala noastrå,

Pentru a în¡elege mai bine personalitatea puter-
nicå a traducåtorului lui Faust vom apela la con¿tiin¡a
de sine pe care ¿i-o asuma poetul în contextul literar
al vremii, mai exact zis la acea „disputå” a întîietå¡ii
pe care contemporanii o lansaserå, fie din motive de
purå simpatie, fie din necesitatea unei ierarhizåri
valorice.

Vom vedea, din aceastå valorizare axiologicå,
uneori realizatå de pe pozi¡ii partizane de contem-
porani, ¿i o veritabilå antinomie sub semnul cåreia
poetul î¿i definea viziunea, concep¡ia, voca¡ia crea-
toare, în general, spiritul poetic.

În Amintirile sale (Ed. Dacia, 1974, pp. 276-
277), Basil Gruia relateazå despre venirea sa la Bucu-
re¿ti ¿i despre vizita fåcutå, în 1953, la Mår¡i¿or,
transmi¡ându-i maestrului Arghezi salutårile „poetu-
lui de la Cluj”, dimpreunå cu toatå considera¡ia ¿i
admira¡ia sa.

„Eu ¿i Arghezi – i-ar fi spus Blaga, mi¿cat sincer
de aprecierea ¿i complimentele confratelui bucure¿-
tean – suntem doi poli ai poeziei române¿ti dintre
cele douå råzboaie. Reprezentåm fiecare lumea noas-
trå proprie, avem matrici stilistice diferite. Între noi
existå un mare gol. A¿tept så vinå un nou poet care
så umple acest gol ¿i care så reprezinte o linie media-
nå între noi. Aceasta ar însemna o amplificare a
orizontului poetic românesc.”

råmânând în acela¿i timp stråin de påcat, pentru a
dezlega tragedia libertå¡ii omene¿ti, pentru a des-
fiin¡a ruptura dintre Dumnezeu ¿i oameni introdu-
când-o înlåuntrul inimii Sale, unde nu este loc pentru
nici o rupturå, pentru nici o vrajbå låuntricå.”1 Dupå
Sf. Maxim Mårturisitorul, Hristos vindecå tot ceea
ce este propriu oamenilor ¿i înainte de toate voin¡a
care a fost izvorul påcatului. În de¿ertarea Lui negre-
¿itå, Dumnezeu-Omul intrå deplin în condi¡ia stricå-
cioaså, desfiin¡ând-o, dând-o afarå dinlåuntru, prin
voin¡a Sa nestricåcioaså. Aceastå integrare de bunå-
voie în condi¡iile firii omene¿ti decåzute trebuia så
se sfâr¿eascå cu moartea pe cruce ¿i coborârea la iad
pentru cå în felul acesta toatå realitatea firii cåzute –
împreunå cu moartea –, toate condi¡iile existen¡iale
care erau rezultatul påcatului ¿i, ca atare, aveau ca-

Kenoza Domnului Hristos - baza smereniei cre¿tine
( Fragment )

racter de vinå, pedeapså, blestem, au fost preschim-
bate prin Crucea lui Hristos în condi¡iuni de mân-
tuire.2

Iar Isaac al Antiohiei cântå în poemele sale:
„Din dragoste Te-ai milostivit a te îmbråca în om,
pentru ca el så-ºi ajungå asemånåtor; Te-ai îmbråcat
cu omul ca ¿i cu o hainå care nu va mai fi scoaså,
nici învechitå. Nu se amestecå firea Ta cu a noastrå,
nici a noastrå nu se amestecå cu a Ta, ci în Tine,
Doamne, se påstreazå chipul nostru întårit ¿i în tru-
pul nostru locuie¿te fiin¡a Ta. Prin Tine se ridicå la
Ceruri prima noastrå roadå bunå, cåci pedeapsa pe
care Tu ai îndurat-o, ne-a dåruit nouå libertate.” 3

A¿adar, abia prin Domnul Hristos firea noastrå
î¿i capåtå deplinåtatea ¿i orientarea dezvoltårii sale,
adicå devine abia acum „naturå”. Dupå concep¡ia
Sfin¡ilor Pårin¡i, omul în afarå de Dumnezeu, este
„sub naturå”, pentru cå este strâmbat, stricat, sfârtecat
de limite, trufii, cruzimi, patimi. Prin Domnul Hristos
firea noastrå cre¿te ca o flacårå nestinså, ca un izvor
nesecat, iese din limite, se curå¡å ¿i se desåvâr¿e¿te.
,,Nu suprimå cele mai presus de fire pe cele dupå
fire, ci le dezvoltå ca så le putem face ¿i pe cele dupå
fire râvnitoare spre cele mai presus de fire.” 4

Domnul Hristos nu a desfiin¡at afectele firii
omene¿ti ca fiind rele ¿i incompatibile cu desåvâr¿i-
rea. Dumnezeul cre¿tin nu este o formå de neant sau
de nemi¿care ¿i încå prin secolul al treilea, apologetul
Lactan¡iu a scris un întreg tratat despre mânia lui
Dumnezeu. Domnul Hristos a påstrat toate afectele
omene¿ti, dar le-a curå¡at, le-a sublimat ¿i transfigurat,
dându-le rezolvarea lor dumnezeiascå. Prin aceasta
El a aråtat cum numai Dumnezeu poate da adevårata
¿i deplina înflorire a laten¡elor luminoase din firea
omeneascå: puritate, frumuse¡e, måre¡ie, bucurie sau,
mai cu seamå, dragoste, orientându-le spre însu¿i
sensul lor ¿i neadåugându-le nimic din afarå, ci doar
sprijinul Sfântului Duh.

Picturå de Costel Dobri¡escu
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Fårå îndoialå cå de abia dupå cåderea în påcat,
dupå ruperea ¿i depårtarea de Dumnezeu ¿i-a dat
seama omul mai intens cât de însetatå îi era firea
de dumnezeiesc, câtå nevoie avea de Dumnezeu
spre a putea tråi. Dupå påcat abia avea så trebuiascå
så cunoascå din greu aceastå realitate a structurii
fåpturii lui, cea mai intimå ¿i mai esen¡ialå realitate
a fiin¡ei lui. Râvnirea lui dupå Dumnezeu avea så
aibå de înfruntat stranii ¿i dureroase råsuciri ¿i
råsturnåri, împotmoliri ¿i chiar tågåduiri, pânå la
momente de deznådejde la fel de sfâ¿ietoare ca
cel presim¡it ¿i preluat de asemenea de Domnul
Hristos, pe cruce, când a putut rosti înfrico¿åtorul
„Eli, Eli, lama sabahtami!”.

Venirea Domnului Hristos a rea¿ezat omul
cåzut în condi¡iile sale de a fi: de fiin¡å spiritualå,
de fåpturå creatå pentru îndumnezeire. A¿a se cântå
în Biserica noastrå patimile Domnului, în toate
slujbele câte se fac cu aceastå ocazie: „Pre lemn,
Mântuitorule, spânzurându-te ca o vi¡å, ai adåpat
lumea, Hristoase, cu vinul nestricåciunii.” 5 Sau:
„Tu, în locul Cåpå¡ânii, ai primit a Te råstigni cu
trupul, Unule fårå de moarte, fåcând nemuritor
neamul omenesc ¿i din nou înfrumuse¡ându-l,
Doamne.” 6  Precum ¿i în multe alte locuri.

O urmare a alungårii omului din Rai fiind ¿i
aceea a suferin¡ei, Domnul a preluat-o ¿i pe aceasta,
tråind-o pânå la ultimele ei consecin¡ei, ale
batjocorei ¿i mor¡ii martirice, spre a le desfiin¡a
prin Învierea Sa: „Fiere ¿i o¡et bând, douå izvoare
ai izvorât: al vie¡ii ¿i al nestricåciunii, din
dumnezeiascå coasta Ta, celor ce Te laudå cu
credin¡å ¿i Te slåvesc întru to¡i vecii.” 7

Note:

1. Vladimir Lossky, „Teologia misticå a Bisericii
de Råsårit”, 1944, manuscris.

2. „Filocalia”, vol. III, Sibiu, 1947
3. Isaak von Antiochien, „Vier Gedichte über die

Menschwerdung des Herrn”, Ausgewählte Schrifeen des
syrischen Dichtern, Bibl. Der Kirchenväter, Kempt. und
München, 1913.

4. St. Coman, “Teoriile kenotice moderne ¿i sen-
sul ortodox al kenozei”, Lucrare magisteriu, 1956; “Leon-
¡iu de Bizan¡ împotriva nestorienilor ¿i eutihienilor”,
Migne P.G., tom. LXXXVI, col. 1333.

5. Triod, Joi seara, prima såptåmânå din Post.
6. Idem. Vineri utrenie, prima såptåmânå din Post.
7. Idem. Miercuri, a doua såptåmânå din Post.

Complimentele schimbate veneau, înså, în urma unor
tacite ¿i reciproce umori, dar ¿i dupå un moment mai aparte
de încordare. E vorba de absen¡a ostentativå a lui Arghezi
(dupå o prealabilå confirmare de participare) de la conferin¡a
¡inutå de Blaga la Ateneu, la 5 decembrie 1942, pe când era
profesor la Universitatea clujeanå aflatå în refugiu la Sibiu. Mai
mult chiar, la apar¡ia pamfletului  „Baroane” în Informa¡ia zilei
( 30 septembrie 1943), Blaga, aflat în Bucure¿ti, s-ar fi exprimat
direct, dezavuând „mahalagismul” cu poalele-n brâu al pamfle-
tarului: „L-a îngropat pe Killinger sub un torent de ocåri, ca
¡a¡a cea mai rea de gurå, cu poalele suflecate-n brâu…” ( Basil
Gruia, Blaga Inedit. Efigii documentare, vol. I, Ed. Dacia,
Cluj-Napoca, p. 178).

Cå rela¡iile de pre¡uire reciprocå nu erau din cele mai
amabile ¿i destinse este de la sine în¡eles, având în vedere
recep¡ia criticå de care se bucura opera celor doi mari poe¡i în
epocå, pretutindeni fåcându-se raportåri, ba chiar judecå¡i de
valoare privind preeminen¡a unuia sau altuia, disputarea pree-
minen¡ei literare.

Un fapt, documentat, vine încå o datå så ne confirme cå
între Blaga ¿i Arghezi existau unele umori explicabile, ca så nu
zicem aprecieri valorice de-a dreptul contradictorii, antino-
mice. Bunåoarå, în scrisoarea datatå 15 februarie 1947, adre-
satå Melaniei Livadå, - publicatå integral abia în lucrarea Ini-
¡iere în poezia lui Lucian Blaga, C.R., 1974 - care inten¡iona
realizarea unui studiu privind lirica blagianå, autorul Nebå-
nuitelor trepte vine cu o precizare de fond în chestiunea –
„delicatå” zice el – a unei eventuale paralele cu Arghezi. Låsând,
totu¿i, la o parte, o oarecare modestie, - care în aceastå împre-
jurare nu l-ar fi ajutat deloc, - Blaga se evalueazå pe sine ¿i îl
evalueazå pe preopinent, astfel, la modul unei obiectivitå¡i
tran¿ante, deloc obsecvioase:

„Eu simt doar cå cei doi autori, pe lângå un fel de moder-
nitate ¿i de înrådåcinare a lor în ceea ce a fost, au un foarte
deosebit sentiment al artei. În me¿te¿ugurile lor, unul purcede
de la întreg, celålalt de la detaliu. Unul de la substan¡å, celålalt
de la accident. Unul are un stil de ansamblu ¿i cultivå în primul
rând viziunea (cuvântul decurge din ea); celålalt are un stil de
detalii ¿i cultivå în primul rând amånuntul (cu plasticitatea ¿i
savoarea ce rezultå din cuvânt). Unul are un sentiment domi-
nant al necesarului, celålalt al jocului. Unul tinde spre marea
simplitate, celålalt spre întortocheat, spre bel¿ugul amånun-
telor, pânå la pierderea firului cålåuzitor. Unul are arhitectonicå
(a se vedea îndeosebi operele mari, dramele, ¿i filosofia),
celålalt o egalitarå subliniere a concretului plastic, fårå de ac-
cente distribuite ierarhic într-o largå viziune de ansamblu. Etc.”

Paralela, cum se vede, este din capul locului minimaliza-
toare. Ea reproduce, de fapt, o stare de spirit diferen¡iatoare,
de concuren¡å valoricå, la acea datå (1947), cu antecedente
mutuale observabile în peisajul literar al epocii.

Relevantå este ¿i „recomandarea” pe care Lucian Blaga
o face tânårului poet Barbu Cioculescu, la 12 februarie 1956,

care î¿i a¿tepta debutul literar:
„Fere¿te-te de ticuri argheziene, adicå de jocul cu

cuvintele. Cuvinte <potrivite> scrie numai unul, a cårui pro-
blematicå nu depå¿e¿te pe aceea a <cuvintelor încruci¿ate>.
ªi am så strig: bravo!”

În dezacord cu mali¡iosul ªerban Cioculescu, care scrie
tran¿ant cå Blaga „nu suferea så fie comparat cu Tudor Ar-
ghezi”, vom observa cå sensul pronumelui nehotårât unul din
formularea de mai sus este, desigur, peiorativ ¿i ironic, neim-
plicând „fire¿te, concluzii axiologice favorabile celui dintâi: unul
(¿i „unicul”!)”. (ªerban Cioculescu, Portretul lui Lucian Blaga,
în „România literarå”, Anul XXI, nr. 6, 4 februarie 1988, p. 7).

Ambi¡ia de a fi el însu¿i, chiar atunci când e pus alåturi de
liricii zilei, o manifestase Lucian Blaga mai de mult. Bunåoarå,
în scrisoarea datatå „Berna, 4 ianuarie 1929", adresatå lui
George Cålinescu, poetul scria într-un P.S., vizibil stânjenit de
o posibilå asociere: „P.S. Într-un articola¿ m-ai pus ca vârstå
între båtrâni, alåturi de Arghezi (n. 1880, n.n). Protestez. N-am
împlinit decât 33 de ani (Laud somnul metafizic, dar nu
båtrâne¡ea. Râzi te rog.). – Lucian Blaga. Coresponden¡å,
A-F, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1989, p. 200).

Recent, un studiu la obiect, „comparatist”, realizeazå cri-
ticul literar Ion Bålu, care constatå din capul locului cå „ideile
teoretice ale lui Lucian Blaga vor fi ilustrate constant de Tudor
Arghezi”. E vorba, totu¿i, de un uluitor „paralelism”, ce ar exclu-
de influen¡ele directe reciproce, întrucât el plutea în aerul epocii
¿i al crea¡iei amândurora:

„ªtiind rela¡iile tensionate dintre cele douå personalitå¡i,
înclinåm så credem cå Tudor Arghezi nu a citit nici unul din studiile
<poetului de la Cluj>, cum obi¿nuia, cu o anumitå ironie, poetul
din Mår¡i¿or så vorbeascå despre Lucian Blaga. Concordan¡ele
analogice dintre lirica arghezianå ¿i metafizica lui Lucian Blaga
nu provin dintr-o rela¡ie directå, ci se explicå, mai degrabå,
printr-un sincronism determinat de mediul cultural specific al
perioadei interbelice.”

(„Via¡a Româneascå”, nr. 7/1999, Transcendentul care
coboarå ).

Cå Tudor Arghezi va fi citit sau nu studiile „poetului de la
Cluj” nu e lucru cert, sigur e, înså, faptul cå, în 1929, dupå apa-
ri¡ia Laudei somnului, Blaga mårturisea cu satisfac¡ie cå Ar-
ghezi însu¿i l-ar fi felicitat ¿i îmbrå¡i¿at, recitându-i din poezia
„Somn” versurile: „În somn sângele meu ca un val /se trage din
mine / înapoi în pårin¡i.”

Simpatia, înså, slåbe¿te cu timpul, transformându-se în
umori greu temperabile, în idiosincrazii de rumoare publicå.
Astfel, gestul lui Arghezi, la apari¡ia traducerii lui Faust, con-
testând virulent tålmåcirea curajoaså ¿i inconfundabilå, råmâ-
ne oarecum unul explicabil ¿i, desigur, singular, dacå avem în
vedere ambian¡a cultural-ideologicå a epocii, în care autorul
ciclului de poezii „1907" ¿i al „Cântårii omului” vine în întâm-
pinarea reabilitårii sale, fåcând concesii pe care „poetul de la
Cluj” le-a evitat la nivelul crea¡iei literare, låsându-le, sporadic
¿i nesemnificativ, doar în pagina de gazetå…

Kenoza Domnului Hristos...

Al 12-lea ceas

Este în lini¿tea
clipei
ceva din mu¡enia
unui turn
fårå orologiu  -

decapitarea secundei
în al 12-lea ceas…

Întinat cu hieroglife

Sunt
asemenea faraonului
- întinat cu hieroglife
de zeul Re.

Privirea mea
poate ucide
Sfinxul…

Peisaj I

Plouå obtuz
pe catafalgul nop¡ii
cu îngeri despuia¡i.

- Dumnezeu încrusteazå
regrete.

Peisaj II

Amurgul
se prelinge
crud
pe retinå.

Påsåri negre
ucid
tåcerea.

Despår¡ire

Trenul a sfårâmat
vitralii
în noapte.

O sferå înjumåtå¡itå
¿i peronul gårii
- ultime amintiri.

Andrei Popete
Påtra¿cu

Interior

Trupuri de sticlå
închid cerul,
dån¡uind policrom

- arpegii în dezacord -

ecoul
câtorva îngeri
fo¿nind vicisitudinal
din aripi…
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Cântecul muntelui

Munte, Munte
Stâncå ¿i iarbå
Brazi ¿i izvoare
Vântul så-¡i cânte
Urma så-¿i piardå
Prin poeni ¿i ponoare
ªipotul cel viu
Fluer argin¡iu
Tainic så-¡i ¿opteascå
Lini¿tea-¡i trezeascå
ªi så mi-te´ncânte
ªi så te descânte
Så nu´mbåtrâne¿ti
Mereu så´ntinere¿ti,
Ca duhul pådurii,
Ca edera ¿i murii.

Singuråtå¡i

Voi oglindi¡i un suflet trist,
Ca o lacrimå însângeratå
Cerul

Triste¡i

În voi î¿i picurå prinosul
Lacrimile,
Ca-ntr-un potir de lotus, cerul
Roua dimine¡ii.

Tåceri

Voi sunte¡i ecoul durerilor
de dincolo de cer,
Ca visul al vie¡ii
de dincolo de moarte.

Triste¡e metafizicå

Mi-e sete de forme noi de viea¡å,
A¿ vrea ca-n fiecare clipå så må nasc

din nou.
Så mor cu vântul prin pustii,
Så poposesc în stânca de granit,
ªi-apoi så curg izvor la vale.
Cu raza så må-nal¡ din nou spre soare,
În spa¡ii så må prind de-o stea.
A¿ vrea så fiu potir de nenufar
În care cerul så-¿i adune prinosul de

nectar.
………………………………….............
Dar, vai, sunt într-un ciclu de viea¡å

închis,
Nici o e¿ire nu este, nici o e¿ire!
ªi de aceea, Doamne, sunt trist!

Gheorghe PAVELESCU

Dl. Gheorghe Pavelescu (n. 31 martie 1915) -
Dr. H. C. Al Universitå¡ii "Babe¿-Bolyai" din Cluj -
sårbåtorit recent de Universitatea "Lucian Blaga"
din Sibiu cu prilejul celei de-a 90-a aniversåri, este
unul din pu¡inii "amici" în via¡å ai autorului “Ne-
bånuitelor trepte”.

Autor al unor lucråri documentate privind unele
aspecte ale vie¡ii ¿i operei "Marelui Anonim", dl
Gh. Pavelescu a avut norocul ¿i marea ¿anså a deså-
vâr¿irii sale spirituale de a fi stat în preajma poetului
¿i filosofului, dar ¿i a universitarului ¿i omului Blaga,
låsându-ne mårturia de con¿tiin¡å a unui fervent ¿i
meticulos admirator.

Venind în contact cu poezia
¿i filosofia blagianå încå de când
era elev la Gimnaziul din Sebe¿,
apoi la liceul din Orå¿tie, dl Pave-
lescu l-a cunoscut efectiv pe
Lucian Blaga în toamna anului
1938, când acesta î¿i inaugura, la
Universitatea din Cluj, cursul de
"Filosofia culturii". Tânårul stu-
dent din anul al II-lea venise în
întâmpinarea evenimentului, pe-
trecut la 17 noiembrie 1938, în
Aula Magna a Universitå¡ii "Dacia
Superioarå", publicând în ziarul
local articolul intitulat "Un gând
împlinit: Lucian Blaga profesor la
Universitatea din Cluj", unde-i
ureazå noului venit, în numele
tinerelor genera¡ii: "Bine a¡i venit
în mijlocul nostru, în ora¿ul
tinere¡ii noastre, în Ardealul
påmântului natal, în împåråteasca ¡arå, dar, mai
ales, bine a¡i venit så dårui¡i gând din gândul vostru
genera¡iilor însetate de adevår ¿i luminå ¿i så le
aråta¡i drumul spre destinele creatoare ale acestui
neam."

Fiind prezentat profesorului Blaga de Ion
Chinezu, autorul "Poemelor luminii" aflå cu plåcere
cå tânårul student este din Purcåre¡i, un sat din
Mun¡ii Sebe¿ului în care el însu¿i î¿i petrecuse douå
luni, în iarna 1917-1918, întremându-se în aerul tare
al mun¡ilor, în compania veri¿orului Romi Bena,
învå¡åtor al copiilor din satul devålma¿, sim¡indu-
se acolo "mutat într-o vârstå arhaicå, la adåpost de
tumulturile istoriei" (episod povestit, de altfel, în
Hronicul ¿i cântecul vârstelor, cu semnificative
reverbera¡ii în opera poeticå ¿i filosoficå).

Dupå câteva lec¡ii sus¡inute despre "Cultura
folcloricå ¿i cultura majorå", în decembrie Blaga î¿i
ia concediu, în vederea pregåtirilor de plecare în
noua misiune diplomaticå încredin¡atå (ministru
plenipoten¡iar al României la Lisabona), suplinirea
catedrei fiind încredin¡atå fostului såu coleg de
liceu, la Bra¿ov, ¿i facultate, la Viena, D. D. Ro¿ca.

Blaga va reveni la catedrå în anul universitar
1939-1940, când dl Gh. Pavelescu era în anul al IV-
lea, frecventând ¿i activând la seminar, expressis
verbis, "cu regularitate absolutå".

Cunoscând mai bine decât al¡ii opera lui Blaga
"eram pus adesea în situa¡ia de a da låmuriri stu-
den¡ilor pentru lucrårile de seminar". De¿i asistentul
lui Blaga la catedra de "Filosofia culturii" (trans-
formatå între timp în "Sociologie ruralå") era, din
1942, Zevedei Barbu, totu¿i, dl Gh. Pavelescu a fost
vreme de mai mul¡i ani în preajma Profesorului,
colaborând chiar la revista Saeculum editatå la Sibiu
din ianuarie 1943 pânå în aprilie 1944 (opt numere:
868 pag.), desigur dupå retragerea sa de la
Sympozionul lui D. Isac, care-¿i înte¡ise atacurile
împotriva filosofiei lui Blaga.

Interesat de studiul magiei populare (preocu-
pare, zice domnia sa, "anterioarå" cursului "Despre
gândirea magicå" al Profesorului), dl Pavelescu î¿i
va sus¡ine teza de licen¡å, Vrajå ¿i metaforism,
investigând personal un bogat material folcloric
(cules în zona Sebe¿ului ¿i, mai ales, în Mun¡ii
Apuseni), la data de 7 iunie 1940, din comisie fåcând
parte: Lucian Blaga, conducåtor ¿tiin¡ific, D. D.
Ro¿ca ¿i Liviu Rusu, fiind råsplåtit cu calificativul
"magna cum laude". Se prezentaserå la examenul de
licen¡å, la Blaga, doar doi studen¡i!

Dl Gh. Pavelescu a avut ¿i ¿ansa de a fi, apoi,
unul din "pu¡inii doctoranzi" (I. Opri¿an) ai profeso-
rului universitar Lucian Blaga, elaborând lucrarea
originalå Mana în folclorul românesc, bazatå ¿i
aceasta pe proprii cercetåri de folcloristicå în
Apuseni, - "bogatå în material ilustrativ, uneori
foarte nou, adunat chiar de el în diverse regiuni" ¿i
înso¡itå de o "listå bibliograficå vastå", dupå cum
aprecia însu¿i Blaga în referatul ce purta data "16
octombrie 1942".

Al doilea doctorat, în filosofia culturii, îl sus¡ine
tot în 1942 cu teza "Cercetåri asupra magiei în

Mun¡ii Apuseni".
Un al treilea doctorat în

"etnografie ¿i folclor", cu lucrarea
"Cercetåri folclorice în sudul
jude¡ului Bihor", va fi sus¡inut de
dl Gh. Pavelescu la Universitatea
din Cluj-Sibiu, în iunie 1945,
având ca referen¡i pe Romulus
Vuia ¿i, iarå¿i, pe Lucian Blaga.

Scrisorile adresate lui Lucian
Blaga (1939, 1942), precum ¿i
dedica¡iile acestuia invariabile pe
unele cår¡i ("Amicului meu Pave-
lescu"), ca ¿i convorbirile avute la
Sibiu, Cluj ori Bucure¿ti (unde
poetul venea la ¿edin¡ele Aca-
demiei Române al cårei membru
era din 1937), în îndelungi
plimbåri, - toate acestea vorbesc
de la sine despre o rela¡ie oarecum
specialå pe care marele scriitor a
avut-o cu dl Gh. Pavelescu.

Din aceastå foarte bunå cunoa¿tere a Operei ¿i
Omului au rezultat lucrårile foarte documentate:
Lucian Blaga ¿i Sibiul, Sibiu, 1998, 110 pag. ¿i
Lucian Blaga. Evocåri ¿i interpretåri, Editura
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2003, 228
pag., ca ¿i ampla evocare Lucian Blaga tråia numai

pentru Eternitate (în vol.: I. Opri¿an, Lucian Blaga

printre contemporani. Dialoguri adnotate, edi¡ia a
II-a, Editurile Saeculum - Vestala, Bucure¿ti, 1995,
pp. 430-470). Se adaugå, la acestea, multe alte
articole din diferite periodice, cca 200 de lucråri,
precum ¿i o monografie în trei volume Valea
Sebe¿ului.

Så re¡inem cå biografia d-lui prof. Gh. Pevelescu
nu a fost lipsitå de întâmplåri nefericite. A fost
asistent ¿i conferen¡iar universitar, director al Sec¡iei
de Artå Popularå a Muzeului Na¡ional de Artå ¿i
Arheologie din Bucure¿ti, apoi director al Muzeului
Etnografic al Transilvaniei. Dar în 1950, cåzând în
dizgra¡ia noului regim, este îndepårtat din func¡ie ¿i
devine "muncitor necalificat", precum asistentul lui
Blaga din romanul lui Marin Preda: "Cel mai iubit
dintre påmânteni"… "Ghinionul" - a se citi "dizgra¡ia
politicå" - îl urmåre¿te ¿i când se înscrie la concurs
pentru ocuparea unui post la Sec¡ia de istorie literarå
¿i folclor a Institutului de lingvisticå din Cluj (în
1957 ¿i 1960), apoi când solicitå så predea la
Universitatea din Timi¿oara (1963) ¿i Institutul
Pedagogic din Oradea (1966). De¿i avea la activ o
pregåtire universitarå de excep¡ie, confirmatå prin
trei doctorate, dl. Pavelescu va deveni profesor la
ªcoala elementarå din Sebe¿ul de Jos, apoi la Såli¿te
¿i Cisnådie. În 1972 este chemat la Facultatea de
Filologie ¿i Istorie a Institutului Pedagogic din
Sibiu, unde predå literaturå universalå, teorie literarå,
esteticå literarå ¿i folclor. Va deveni titularul cursului
de Folclor literar în perioada 1974-1980.

Invitat så colaboreze la revista "PORTAL
MÅIASTRA", dl Gh. Pavelescu ne trimite "deocam-
datå (…) din cauza multiplelor ocupa¡ii" câteva
poezii "dintr-un volum al cårui manuscris poartå
data 18 iulie 1936 [care, iatå, în sfâr¿it, se aflå în
curs de apari¡ie la Editura Psiho-Media din Sibiu] ¿i
o fotografie contemporanå cu manuscrisul". Le
reproducem, nådåjduind într-o fructuoaså
colaborare.

Revista "Portal Måiastra" ureazå nonagenarului
Gheorghe Pavelescu, un autentic spirit blagian încå
tânår, "LA MULºI ANI CU SÅNÅTATE ªI TOATE
CELE DORITE!".

Gheorghe Pavelescu (1936)
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LUCIAN BLAGA
DE LA UN MILENIU LA ALTUL

Într-o epocå ¿i pentru o mentalitate bântuite de
fantasmele profe¡ilor ¿i profe¡iilor, bolnave de febra
horoscoapelor ¿i cåutându-¿i speran¡a în litera divi-
na¡iilor, då mugur ¿i rod situa¡ia paradoxalå a în-
crederii nu numai sceptice, dar chiar ironice, în an-
ticipårile care îndråznesc deschideri de perspective
în universul spiritului. În plan, så-i zicem, european,
pronun¡area retroproiectivå asupra destinului
poeziei franceze a secolului XX, pecetluit cu marca
modelului Hugo, a råmas o simplå butadå, o vorbå
de spirit (fran¡uzesc), iar amenin¡area lui Malraux,
cu privire la iminen¡a sfâr¿itului unei lumi pågâne,
o formulå bunå la toate. În spa¡iul nostru, românesc,
aproape nimeni nu mai aminte¿te ¿i cu atât mai pu¡in
då vreun credit previziunii lui Maiorescu, dupå care
poezia românå din veacul pe care noi tocmai l-am
încheiat se va dezvolta sub semnul lui Eminescu,
nici sentin¡ei lui Ibråileanu, dupå care acela¿i poet a
dat stil sufletului românesc. Poate tocmai de aceea,
într-un discurs despre Lucian Blaga, care ar trebui
så fie considerat, dar nu este, una din pietrele de
hotar ale con¿tiin¡ei de sine a culturii române, C-tin
Noica, dupå ce a lansat o apreciere pe cât de superla-
tivå pe atât de îndråznea¡å, pentru acel an, 1984,
asupra valorii ¿i locului filozofiei lui Blaga în seco-
lul pe care acum îl numim trecut, nu s-a hazardat în
anticipåri explicite asupra viitorului gândirii româ-
ne¿ti. Oricum ar fi, prin uria¿ele acumulåri de ultime
ore ca ¿i prin înscrierea fårå echivoc în cåutårile rås-
colitoare ¿i solu¡iile tran¿ante care caracterizeazå
cunoa¿terea umanå contemporanå, mi¿carea spiri-
tualå din zilele noastre nu mai poate înlesni ¿i nici
justifica formule simple, univoce, de tipul celor ros-
tite de Maiorescu sau Ibråileanu; nu cå viitorul n-ar
putea fi întrezårit, ori cå s-a dus vremea firilor vizio-
nare, dar previziunile nu se mai pot face, aståzi, sub
formule de tipul binomului, ci doar, cel pu¡in, în
unele de cel al unor ecua¡ii complexe, cu foarte multe
necunoscute.

La cumpåna dintre milenii, Lucian Blaga ni se
profileazå, mai întâi, ca unul dintre cele mai înalte
¿i mai vizibile repere valorice pe care le avem, în
cultura noastrå. Fiind unanim con¿tientizat ¿i îm-
pårtå¿it efortul românesc de a-¿i afirma ¿i face recu-
noscutå apartenen¡a la familia de spirite care a dat
marile valori europene ¿i universale ale mileniului
trecut, nu poate fi mai pu¡in limpede cå aceastå apar-
tenen¡å nu are nimic din datele unei dilu¡ii totale,
nici din acelea ale unei subordonåri necondi¡ionate
fa¡å de un for ierarhic superior ¿i integrator; condi¡ia
principalå pentru noi, ca så nu dispårem din geografia
europeanå ¿i universalå a spiritului, este aceea de a
refuza statutul de simplå colonie a oricårei metro-
pole, oricât de poleite cu glorie ar fi så fie cupolele
acesteia. Dar afirmarea propriei independen¡e, ceea
ce este totuna cu recunoa¿terea propriei identitå¡i,
nu este o chestiune de simplå retorica; nu prin valori
¿i procedee de discurs vom aråta, altora ¿i nouå în¿i-
ne, cå suntem, ci prin construc¡ia articulatå ¿i func-
¡ionarea productivå a acestei identitå¡i, care nu poate
fi våzutå ¿i în¡eleaså altfel decât ca un mecanism
complet ¿i eficient. Iar în sistemul complicat al unui
astfel de mecanism, reperele marilor valori, de talia
cårora cea a lui Lucian Blaga då o måsurå deplinå,
au locul ¿i, mai ales, func¡ia lor definitorie.

Îndråznim så spunem cå Lucian Blaga, ca astfel
de reper de maximå altitudine ¿i însemnåtate al va-
lorilor na¡ionale, va merge foarte departe în viitorul

pe care noul mileniu îl inaugureazå ¿i ne va duce ¿i
pe noi odatå cu el, în primul rând pentru cå vine
foarte departe din trecut. Fiind ea înså¿i o fiin¡å iso-
ricizatå ¿i foarte activ istoricå, opera lui pipåie, cu
degetele sensibile ale orbului vizionar, originile noas-
tre dinaintea începuturilor, plåsmuindu-le contururi
muzical-sensibile în poezie ¿i concret fiin¡iale în
prozå ¿i teatru; ea este înzestratå cu marele dar de a
ne face sensibilå durata, suprapunând, pânå la con-
fundare, dar nu ¿i pânå la reciprocå anulare, trecutul
¿i prezentul, fåcând din trecut prezent, fårå a-i råpi
nimic din greutatea ¿i aroma lui specificå, iar pre-
zentului dându-i rezonan¡e vibratorii din ambele
sensuri ale duratei. Arheolog al spiritului, poet,
filozof ¿i vizionar totodatå, Lucian Blaga îmbinå,
în toate combina¡iile posibile, aceste dimensiuni,
luate pe rând, câte una, câte douå, câte trei, sau toate
împreunå, punându-le într-o complexå rela¡ie de re-
ciprocå sau însumatå interdeterminare, care ac¡io-
neazå ca o combustie alchimicå. Distilând esen¡e,
opera lui lapådå zgura inciden¡elor conjunctuale ¿i
a detaliilor prozaice. Durata esen¡ializatå este luatå
în surprindere, cu ambele ei fa¡ete simultane, de
trecere ¿i de eternitate, proiectându-i opera în acea
zonå de timp fårå timp, unde trecutul este însemnat
cu zâmbetul melancolic al viitorului, iar viitorul
apare greu de fantasmele ¿i aromele trecutului.

În al doilea rând, se poate spera în viitorul
aproape fårå limitå sau cu limitå foarte vag întrezåritå
al operei lui Lucian Blaga, pe temeiul solidei ¿i mul-
tilateralei sale vaste sus¡ineri. În paralel ¿i concomi-
tent, întreaga lui operå nu este un simplu depozit de
teme, motive ¿i proceduri mitologice, nici autorul
ei un simplu arhivar al miturilor, cât construc¡ia ri-
dicatå pe un principiu mitologic ¿i mitologizant încå
activ, care då via¡å unor vechi forma¡iuni sau insti-
tuie ¿i pune în stare de func¡ionare altele, cu totul
noi, din interiorul cåreia opereazå cineva mai sub-
stan¡ial ¿i mai înalt decât un simplu ucenic vråjitor:
o zeitate cu zâmbetul blând al demiurgului în¡elept.
El a fost, cum se ¿tie, pe rând ¿i concomitent, filosof,
poet, dramaturg ¿i romancier, dar s-a interesat ¿i de
istoria culturii, de filosofia istoriei ¿i a matematicii,
de etnologie ¿i etnopsihologie, de teotia ¿i istoria
artei. Ca poet, filosof, dramaturg ¿i romancier, a fost,
de fiecare datå, mai mult decât aratå aceste simple
specializåri; formule ca poet-filosof ¿i filosof-poet
au ajuns så fie uzate ¿i aståzi, ele se cer reanalizate
în determinårile lor intime, pentru a li se gåsi articu-
la¡iile ancrasate ori ruginite, care så fie recondi¡io-
nate ¿i redate unei folosin¡e proaspete. Nici ca poet
nu este Blaga filosof ¿i nici ca filosof nu este el poet
prin simple predispozi¡ii discursive ¿i eventuale co-
loraturi sau întorsåturi stilistice. Poezia, din filosofia
sa, ¡ine de sondarea muzical-sensibilå a fondului
adânc ¿i a rezonan¡ei intim sonore a ideilor, dupå
cum filosofia, din poezia sa, este tremurul vibratoriu
din marile schelårii de perspective conceptuale, co-
municând cu lirismul unanim, de tip orfic. Dacå s-a
remarcat turnura poeticå ¿i ansamblul proiectului
ideatic a treatrului såu, råmânând genera¡iilor vii-
toare så cure¡e aceste zone de rugina uzului comun
¿i a percep¡iei banale, sistemul ¿i mecanismul dra-
matic al operei sale teoretice ¿i poetice a fost mai
pu¡in sau chiar deloc abordate. Dar filosofia lui
Blaga, pe ansamblu ¿i în componente, este o suitå
de opere dramatizate, în panouri complete intern
teatralizate, formate din acte ¿i scene succesive, din
etape ¿i trepte de deschidere caracteristice construc-
¡iei, progresiei ¿i încheierii unui conflict cu adevårat
dramatic, din ceasul de dupå finalul cåruia nu lip-
sesc secundele izbåvitoare ale unei eliberåri cathar-
tice de cea mai purå esen¡å.

În consens cu aceastå temeinicå a¿ezare substan-
¡ialå, opera lui Lucian Blaga reprezintå mårturia ¿i
totodatå agentul activ al orientårii întregii noastre
culturi pe acele coordonate spa¡iale care îi marcheazå
mai apåsat identitatea ¿i care investesc semnul amorf
¿i static al identitå¡ii cu un principiu dinamic, crea-
tor, ferment al succesivelor ipostazieri ca etape fire¿ti
¿i necesare ale unei aparen¡e la modelul european
cu atât mai puternic cu cât este mai fluidå, mai activå
în cadrele ei definitorii. Cåci dacå situarea noastrå
pe harta spiritului ¿i a culturii scoate totdeauna în
eviden¡å liniile de contact ¿i mecanismele de arti-
culare ale principalelor componente ale formulei eu-
ropene ¿i universale, prezen¡a activå a operei lui
Lucian Blaga tocmai în aceste zone de interferen¡å

are darul så limpezeascå trasee ¿i så punå în mi¿care
for¡e productive. Apartenen¡a noastrå europeanå, ne-
dezmin¡itå ¿i originarå, aratå cu eviden¡å cum prin-
cipiul european, al cårui membru fondator ar fi cazul
så recunoa¿tem cå suntem, s-a format prin unitatea
originarå dintre doi termeni opu¿i ¿i complementari,
orient ¿i occident, Bizan¡ul ¿i Roma, adicå, în alt
limbaj, Roma Apusului ¿i cea a Råsåritului; iar defi-
nirea, în timp, a identitå¡ii noastre, probeazå încå o
datå cum cel pu¡in termenul din extrema apuseanå a
formulei europene, la rândul lui, este format printr-o
altå unitate, a altor doi termeni opu¿i ¿i complemen-
tari: sudul ¿i nordul, latinitatea (catolicå) ¿i spa¡iul
germano-saxonic (protestant). Formula noastrå pro-
prie, pe de o parte, nu este numai rezultatul celei
dintâi sinteze a acestor termeni, dar ¿i unul din cei
mai timpurii agen¡i ai ei; pe de altå parte, aceastå
formulå nu a råmas la stadiul ¿i procesul întâlnirii
dintre orient ¿i occident, ci, semn cå ¡ine cu adevårat
¿i substan¡ial de formula europeanå, în întregul ¿i în
esen¡a sa, a participat, în felul ei propriu, la cea de a
doua sintezå, dintre sudul latin ¿i nordul anglo-
german. ºinând, mai evident, prin origini, constitu¡ie
¿i forma¡ie, de spa¡iul meridional latin, dar conser-
vând ascunse depozite de reminiscen¡e vii, dintr-un
imemorial trecut boreal, de câte ori s-a confruntat
substan¡ial cu acesta, felul nostru de a fi ¿i de a ne
manifesta, în culturå ¿i spiritualitate, a cunoscut nu
numai fråmântåri adânci, dar ¿i prefaceri creatoare,
din care a ie¿it îmbogå¡it ¿i înoit; cu ecouri din înde-
pårtata sintezå daco-romanå, care poate nu a fost
altceva decât preludiul sau, poate, unul dintre actele
repetate ale acestei predestinate întâlniri repetate,
în spa¡iul nostru, între nord ¿i sud, momentul Maio-
rescu-Eminescu, venind dupå exuberanta deschidere
din cel pa¿optist, a dus culturii ¿i spiritualitå¡ii noas-
tre, odatå cu perspective infinite, un sistem de norme,
o tablå de valori ¿i un instrumentar conceptual-ling-
vistic sigur ¿i stabil; nu întâmplåtor, limba literarå,
cu componentele sale specializate, limbajul poeziei
¿i cel al filozofiei, de exemplu, s-au putut constitui
numai odatå cu acest moment. Urmând o nouå ¿i
sigur, necesarå, prin logica dialecticå intrinsecå spi-
ritului nostru, reîntoarcere ¿i redeschidere spre cerul
senin al latinitå¡ii, prin Macedonski ¿i urma¿ii såi,
care au pus bazele marii poezii din secolul XX, dar
¿i prin genera¡iile de filozofi ¿i savan¡i de dupå Ma-
iorescu, readapta¡i la izvorul etern al Fran¡ei clasice,
în ipostaza sa modernå, prin porunca acelea¿i logici
interne, a apårut necesarå o nouå întoarcere spre nord.
Lucian Blaga este cel care a fåcut-o, masiv ¿i temei-
nic, aproape de unul singur, la început, în aparen¡å,
dar sigur flancat de congenerii såi, oameni de ¿tiin¡å
¿i profesori, forma¡i la ¿colile Vienei sau Berlinului,
urmat apoi de strålucita genera¡ie care l-a avut ca
mentor ¿i care este cunoscutå sub numele de Cercul
literar de la Sibiu.

În fine, pentru a servi drept corolar acestui mesaj
complex pe care suntem încredin¡a¡i cå fenomenul
Blaga trece de la un mileniu la altul, nimic nu este
mai elocvent decât destinul såu personal, nepre¡uit
depozit de semnifica¡ii ¿i învå¡åturi pentru întreg
¿irul de genera¡ii care va fi så-l urmeze. Ca ¿i depo-
zitul biografic al altor mari creatori ai culturii ¿i spi-
ritualitå¡ii noastre, dintre care se cere neapårat
evocat, în aceastå ordine de idei, Eminescu, în cazul
lui Blaga ceea ce s-ar putea numi personalitatea em-
piricå nu numai cå nu este despår¡itå tran¿ant de cea
creatoare, dar este topitå pânå aproape de nerecu-
noa¿tere în aceasta din urmå. Încå din primele sale
manifeståri, cum explicit laså så se vadå atât subs-
tan¡ialele fragmente autobiografice cât ¿i reminis-
cen¡ele care îi lumineazå opera, eul profan al scrii-
torului aproape cå n-a existat; el a trecut, de timpuriu,
într-o fiin¡å aparte, ale cårei loc ¿i rol påreau a fi fost
definite încå de contextul mitologic pre-originar,
viu ¿i activ, ca ¿i de timpuria con¿tiin¡å a unei mi-
siuni speciale. Aparenta retragere din prim-planul
faptelor curente de via¡å, pe care poezia sa o mårtu-
rise¿te cu cea mai simplå luciditate, nu presupune o
abdicare, ci, din contrå, o confundare în traseele ne-
våzute, dar mai puternice decât orice, ale vectorilor
existen¡iali fundamentali, care hotåråsc tot ce existå
tot ce existå ¿i se preface nu prin intermediul
aparen¡ei faptice mårunte, ci prin acela al uria¿elor
blocuri tectonice ale existen¡ei. Iar dacå biografia
lui Blaga a fost destul de såracå în fapte, atunci
trebuie så-i recunoa¿tem extraordinara bogå¡ie
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în semnifica¡ii capitale: dupå copilåria, cu ascu-
¡ita ei con¿tiin¡å a existen¡ialului esen¡ial, a urmat
adolescen¡a purtatå de avântul acumulårii aproape
fårå limitå de cuno¿tin¡e, în vederea unei misiuni;
dublul debut editorial, în medita¡ie filosoficå ¿i poe-
zie, a fost capåtul de drum al unor voca¡ii îngemånate,
de care purtåtorul lor s-a legat cu toate firele resurse-
lor sale vitale. A fost, în existen¡a sa fizicå, Blaga,
func¡ionar sau diplomat? Au fost, aceste posturi, sim-
ple manifeståri auxiliare ale biografiei sale empirice,
pentru cå, în realitatea esen¡ialå, Blaga nu a fost
decât poet ¿i profesor. Felul în care persoana sa fizicå
a interpretat partitura atât de complexå ¿i specialå a
acestor voca¡ii reprezintå adevårata biografie a lui
Lucian Blaga ¿i el o contrasteazå vådit, cel pu¡in pe
o jumåtate de segment, cu întâmpinarea lor din partea
contemporanilor. Ca poet, Blaga s-a bucurat, prin
publicul såu de cea mai bunå calitate, de un privile-
giu cu totul excep¡ional, pentru mentalitatea me-
leagurilor carpato-dunårene, care de regulå î¿i tra-
teazå marii poe¡i cu indiferen¡å, dacå nu chiar cu
ospicii sau închisori, acordându-le cel mult, onoarea
unor pomene publice. În contrast cu aceste triste
cutume, poetul din Blaga a avut ¿ansa, care nu sunt
semne cå se va mai manifesta prea curând în viitorul
culturii ¿i literaturii române, de a fi înconjurat de
admira¡ia ¿i sprijinul unor foarte pu¡ini, e adevårat,
dar cu atât mai sinceri ¿i eficien¡i, admiratori dintre
prozaicii industria¿i ¿i comercian¡i ardeleni ai
vremii. A fost, pentru el, nu numai posibilitatea efec-
tivå de a-¿i desåvâr¿i unele din volumele sale, dar
un sprijin real, pe care a putut conta. În schimb, vo-
ca¡ia profesoralå, la fel de connstantå, a lui Lucian

Blaga, dar pe care el a în¡eles cå nu o poate exercita
decât prin intermediul unei catedre, a gåsit mai mul¡i
adversari decât sprijinitori; iar când a fost ca, totu¿i,
pu¡inii såi adep¡i så izbândeascå ¿i så-i asigure acea
permanen¡å care i-a prilejuit trecerea prin sålile de
curs ¿i seminar, ca profesor al universitå¡ii clujene,
tåvålugul isotiei, al faptei din fa¡å cåreia el s-a retras
în toatå existen¡a lui påmânteanå, l-a scos din nou
de la catedrå, izolându-l nu numai în cåmåru¡a de
sub scårile secundare ale unei clådiri, dar în condi¡ia
secretå ¿i limitatå de poet ¿i profesor al unui cerc
restrâns de cunoscåtori, adep¡i ¿i admiratori. Bio-
grafia esen¡ialå a lui Lucian Blaga se completa, în
acest fel, cu necesarul capitol al martirului. Se intra
în paradigma cåreia legendele Me¿terului Manole
¿i Miori¡ei i-au dat înveli¿ul incantator de reverie
imaginativå cântatå în vers.

Va urma, în mileniul a cårui poartå prea de cu-
rând am deschis-o, momentul logic succesiv al re-
demp¡iunii ¿i triumfului celui supus la martiraj, prin
triumful operei ¿i al exemplului unui creator mariti-
zat din porunca semenilor convetitå în istorie. Perso-
nal, rog så-mi fie permis så nu afi¿ez un optimism de
circumstan¡å ¿i så nu abuzez de o retoricå nesincerå
¿i nefondatå; înså¿i litera marilor noastre legende
paradigmatice må îndeamnå la pruden¡å, de vreme
ce una dintre ele a låsat momentul triumfului, s-ar
zice logic necesar, pe seama timpului virtual de dupå
finalul ei, iar cealaltå l-a proiectat într-una din cele
mai fastuoase întruchipåri ale metafizicului din câte
cunoa¿te puterea noastrå de imagina¡ie. Evident cå,
în plan metafizic, Blaga v-a izbândi, peste timp ¿i
conjuncturi, dacå nu putem spune deja cå a izbândit.

Întrebarea este, înså, dacå ne putem mul¡umi cu
aceastå izbândå, care are destule din datele unei
iluzii ¿i ale unei consolåri. Oricum ar fi, dacå este så
privim lucrurile din punct de vedere al felului în
care am fost modela¡i de o origine imemorialå ¿i de
o istorie din care cea mai mare parte este ascunså
memoriei, sau, mai bine zis, i se prezintå transfigurat,
viitorul fårå Blaga ar însemna nu numai o såråcie a
acestei formule, dar chiar o totalå ocultare a ei. Pentru
mileniul care stå så înceapå, Blaga ne poate ajuta så
continuåm så fim ce am fost; nu în¡epeni¡i într-o
schemå såracå ¿i, eventual, sforåitoare, ci fixa¡i în
fluidul prefacerii noastre ve¿nice, care ne men¡ine,
prin continuå schimbare, etern ceea ce suntem.

Ar fi mijlocul cel mai sigur ca så nu ne pierdem
în jungla uniformizårilor ¿i standardizårilor de care
suntem tot mai strâns înconjura¡i, fie cå vom avea
parte de varianta bogatå, fie de cea såracå a locului
în aceastå junglå. Lucian Blaga poate fi un inegalabil
suport în aceste hå¡i¿uri; modelul såu ne poate in-
strui superlativ despre conservarea propriei identitå¡i
ca ¿i despre remodelarea ei prin comunicare ¿i schimb
cu spa¡iul exterior, despre retråirea creatoare a celor
duse pentru totdeauna ca ¿i despre întemeierea noului
în a¿a fel încât så fie totodatå cu adevårat cu totul
nou, dar nimic altceva decât o altå fa¡å a eternitå¡ii.
Sacrificiul såu personal nu aratå, pur ¿i simplu, dis-
pre¡ul pentru condi¡ia fizicå a existen¡ei, ci adevårul
cå, în ultimå instan¡å, nu aceasta este cea care con-
teazå ¿i cå ierarhia fireascå ¿i necesarå a componen-
telor existen¡ei scoate în prim-plan, obligatoriu,
valorile spirituale ¿i de crea¡ie.

Prof. univ. dr. MIRCEA TOMUª

Simbolurile sunt mijloacele prin care gândirea exprimå,
într-o formå coerentå, plasticå,  sugestivå ceea ce se aflå în
zona interferen¡elor imaginii cu ideea. Ele mårturisesc des-
pre o realitate inaccesibilå, a¿a încât au aspectul unor „deco-
dåri”, „traduceri” ale unui limbaj necunoscut. Rela¡iile ascun-
se dintre fenomene, întâmplåri, fiin¡e, obiecte devin percep-
tibile. S-a atribuit mentalitå¡ii arhaice calitatea de a gândi în
simboluri, dar procesul misterios de impunere a lor råmâne
acela¿i de-a lungul timpurilor.

Simbolurile cre¿tine au un statut aparte. Pe lângå apa-
ri¡ia câtorva simboluri tipice, s-a produs o redimensionare a
unora existente deja în fondul cultural al umanitå¡ii.

Porumbelul, inorogul, turtureaua, vulturul, leul, mielul,
via, pe¿tele, pelicanul, loxia, ciocârlia, corbul, pâinea, crinul,
bradul ¿.a.1 au dobândit cu preponderen¡å semnifica¡ii spiri-
tuale în cre¿tinism. Porumbelul, simbol al påcii ¿i al iubirii în
Vechiul Testament, devine, în Noul Testament, chipul vå-
zut al Duhului Sfânt. În timpul potopului (Facerea, cap. 7 ¿i 8),
Noe, dupå ce dåduse drumul corbului „så vadå de a scåzut
apa pe påmânt”, då drumul porumbelului care abia a doua
oarå aduce vestea retragerii apelor de pe fa¡a påmântului,
fiindcå „avea în ciocul såu o ramurå verde de måslin” (Facerea
8, 11). Era singura pasåre care putea fi jertfitå la templu
(Levitic 12, 6). În Noul Testament, Duhul Sfânt se aratå în
chip de porumbel la botezul lui Iisus în Iordan. Ioan Botezåtorul
vede cerurile deschise ¿i Duhul Sfânt „pogorându-se ca un
porumbel ¿i venind peste El” (Matei 3, 16). Însu¿i Iisus, ie¿ind
din apa Iordanului, „a våzut cerurile deschise ¿i Duhul ca un
porumbel coborându-se peste El” (Marcu 1, 10).

În Evanghelia dupå Luca, se aratå cå, „botezându-Se
¿i Iisus ¿i rugându-Se, s-a deschis cerul ¿i S-a coborât Duhul
Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, ¿i s-a fåcut
glas in cer: “Tu e¿ti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit”.
(Luca 3, 21-22).

Literatura rabinicå vedea Duhul lui Dumnezeu în zilele
Facerii ca un porumbel care se mi¿ca deasupra apelor2.
Imaginile se asociazå, fiindcå evangheliile exprimå ideea
reînnoirii crea¡iei prin venirea Mântuitorului în lume.

Porumbelul apare ca simbol al iubirii lui Dumnezeu
pentru lume, întrucât vestea pe care o aduce el însemna suflu
de via¡å nouå, Dumnezeu renun¡ând la råzbunare ¿i încheind
un nou legåmânt cu omul: „Am socotit så nu mai blestem
påmântul pentru faptele omului, pentru cå cugetul inimii
omului se pleacå la råu din tinere¡ile lui ¿i nu voi mai pierde
toate vietå¡ile cum am fåcut. De acum, cât va tråi påmântul,
semånatul ¿i seceratul, frigul ¿i cåldura, vara ¿i iarna, ziua ¿i
noaptea nu vor mai înceta”. (Facerea 8, 21-22).

Într-o lume desacralizatå înså, porumbelul Sfântului
Duh veste¿te stingerea sensurilor, a luminilor, cum se
întâmplå în poezia lui L. Blaga: “Trece printre sori vecini/
porumbelul sfântului duh,/cu pliscul stinge cele din urmå
lumini.” (Paradis în destråmare)

De astå datå, „porumbelul sfântului duh” se face
vestitorul apocalipsei, pentru cå o lume lipsitå de „lumini”
(adicå ra¡iunea de a exista în rela¡ie cu divinitatea) cade în

întunericul neantului, al lipsei de sens, de „pove¿ti”: “odatå
vor putrezi ¿i îngerii sub glie,/¡årâna va seca pove¿tile/din
trupul trist.” (Laudå somnului - Paradis în destråmare)

În poezia lui Lucian Blaga, pentru a situa corect o refe-
rin¡å biblicå, se impune corelarea cu elementele statutului
specific simbolului respectiv.

Ciocârlia este simbolul preo¡iei adevårate ¿i smerite3.
Ea urcå spre cer în fiecare zi cu cântecul såu, a¿a cum trebuie
så urce, cu smerenie, inima preotului în rugåciuni, gândul
nostru spre Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare clipå: “Cântå
cineva în nori de zi/deodatå cu zorile. Cine-o fi/Cântå cineva-
n våzduh./E o pasåre? E duh?/Numai el o fi, numai el:/på-
mânteanul pu¡intel/cu trupul ca bucatele/mult låudatele,/cu
glasul ca seninul/cu sânge ca aminul./Numai el poate fi:/
Hristosul påsåresc! Cel/ce-n fiecare zi/se-nal¡å odatå,/biruitor
fårå fier,/din holdå la cer,/¿i descântå påcatele/peste toate
satele.” (Ciocârlia, vol. La cumpåna apelor)

Lucian Blaga adaugå o conota¡ie deosebitå simbolului
- aceea referitoare la Înål¡area Domnului, moment al înche-
ierii lucrårii våzute a lui Iisus pentru mântuirea oamenilor,
când îi binecuvânteazå pe ucenici ¿i lumea pentru care S-a
jertfit (v. Luca 24, 50-51; FA 1, 9). În poezia sa, nu vom întâlni
prelucråri ale simbolurilor, ci integrarea lor pentru poten¡a-
rea unor sensuri care trebuie revelate. Abia recunoa¿tem în
Cerbul, poem din Cântecul focului, simbolul din Psalmul 41.
Cerbul închipuie sufletul însetat de mântuire, care dore¿te
apa vie. Cum cautå cerbul apa izvoarelor, a¿a îl cautå sufletul
pe Dumnezeu.

„În ce chip dore¿te cerbul izvoarele apelor, a¿a Te
dore¿te sufletul meu pe Tine, Dumnezeule.

Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu; când voi
veni ¿i må voi aråta fe¡ei lui Dumnezeu?” (Psalmul 41, 1-2)

Cerbul e ¿i un simbol al reîmprospåtårii, al botezului, al
preocupårii înfrigurate de a atinge scopul vie¡ii cre¿tine:
faptele bune.4

În poemul lui Blaga, setea de iubire absolutå mistuie
fiin¡a cerbului, care „de imbold ¿i visuri/c-un råget cearcå så
se mântuie:”

„De sete ars, cum tremurå în totul/ajuns la iezer-cerbul!
Dar abia/atinge apa mulcomå cu botul./Din luciul albåstrui,
precum e fierul,/sorbind, cu grijå-alege, parc-ar vrea/så bea
u¿or, din apå, numai cerul.” (Cerbul)

Cerbul pare mai degrabå, aici, o ipostaziere a inoro-
gului prin spiritualizarea chemårilor, întoarcerea sensurilor
spre cele înalte: “Nu-l mi¿cå ¿tiutele/Crânguri cu ciutele./
Cårarea cu urmele,/ iezerul, umbrele,/nu-l cheamå. Copitele/
sfarmå ispitele./Prin cea¡å când lunecå/zåri el adulmecå,/nu
apropiatele,/ci depårtatele (…)/ªi-aude, sub-naltele,/Nu ele,
altele:/Orele, sferele.” (Cerbul cu stea în frunte)

ªi bradul sugereazå acela¿i avânt spre cer, în obstina¡ia
de a råmâne veghetorulde nezdruncinat al ve¿niciei. Reve-
riei cople¿itoare din Gorunul îi råspunde în  Cântecul bra-
dului  biruin¡a asupra tuturor încercårilor ¿i chiar asupra
mor¡ii. Arbore binecuvântat, L-a adåpostit, dupå o legendå,
pe Iisus în timpul fugii în Egipt ¿i astfel a primit puterea de a

nu-l atinge nici frigul, nici cåldura ¿i de a råmâne pururi verde.
O altå legendå evocå momentul coborârii lui Moise din mun-
tele Sinai, unde a primit tablele legii, când nici un arbore n-
a putut så-l apere de vântul puternic  ¿i de tunete, în afarå de
brad. Drept recuno¿tin¡å, Moise îi då frunze ve¿nic verzi,
nemurirea.5

Simbol al tinere¡ii ve¿nice, el pare axa „imperiului”
poetic blagian: „Mistre¡ul  pove¿tilor iar ¿i iar/încearcå  de
scoar¡å pråsele de var/ªi får’ de-asfin¡it în imperiul meu/tânårul
brad stråjuie¿te mereu”. (Cântecul bradului – La cur¡ile
dorului)

În singuråtatea muntelui „subt ursa mare, surpat de
bure¡i,/neatins de om, neajuns de ere¡i”, cuprins de „lichene
¿i bube ¿i viespi”, de „påianjenii sfin¡i prin cetini”, lovit în
cre¿tet de „fulgerul alb”, bradul stå neclintit între „zodii ¿i ¡arå”,
imagine a puterii fiin¡ei de a înfrunta vitregiile existen¡ei ¿i
de a întineri ve¿nic prin lucrarea voin¡ei ¿i måre¡ia aspira¡iei,
a visului.

Un loc aparte îl ocupå în lirica lui L. Blaga simbolul
inorogului, fiindcå l-a reluat în cel pu¡in ¿apte poeme, fiecare
semnificativ prin raportarea la diferite etape ale crea¡iei. Într-
o notå la Îndemn de poveste (Nebånuitele trepte, 1943),
poetul atrage aten¡ia cititorului cå „în graiul cronicarilor
«inorog» înseamnå «unicorn»”, dar, a¿a cum aråta ¿i ªerban
Cioculescu în Metafora inorogului în poezia lui Lucian
Blaga6, singurul dintre scriitorii vechi în opera cåruia întâl-
nim inorogul este D. Cantemir (Istoria ieroglificå, 1705).
De¿i este un simbol al puritå¡ii, al såbiei lui Dumnezeu, al
revela¡iei divine, pare de neîn¡eles cå Psaltirea prorocului
David îl crede un animal malefic, fioros. La mijloc se aflå pro-
babil o confuzie cu rinocerul. Mai aproape de adevår este

Prof. univ. dr. OVIDIU MOCEANU

(continuare în pag. a 6-a)
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faptul cå inorogul, simbol ¿i al puterii (cornul såu o sugerea-
zå), poate deveni purtåtor al mâniei lui Dumnezeu împotriva
påcatului. Nu astfel, pedepsit de „gura leului ¿i coarnele
inorogilor” så se ridice påcåtosul, ci din dragostea lui
Dumnezeu care poate  så miluiascå ¿i så mântuiascå.

Interesante traducerile din versetul 22 (sau 23, cum
apare în unele variante) ale Psalmului 21:

Biblia din 1688:7

„Mântuie¿te-må din gura leului ¿i de la coarnele
inorogilor smerirea mea” (v. 22)

Biblia din 1982:8

„Izbåve¿te-må din gura leului ¿i coarnele taurilor
smerenia mea.” (v. 23)

Psaltirea din 19989 (trad. Î.P.S. Bartolomeu)
„Mântuie¿te-må din gura leului ¿i înjosirea mea din

coarnele inorogilor”. (v. 23)
Ca simbol al puterii ve¿nic proaspete ¿i al tinere¡ii,

inorogul apare în Psalmul 91, v. 10:
„ªi se va înål¡a ca al inorodului cornul meu ¿i båtrâne¡ele

mele cu untdelemn gras.” (1688)
„ªi se va înål¡a puterea mea ca a inorogului ¿i båtrâne¡ile

mele unse din bel¿ug.” (1982)
„Fruntea mea se va înål¡a ca aceea a inorogului ¿i

båtrâne¡ile mele se vor întåri cu untdelemn bogat.” (1998)
Termenul inorog din aceste texte traduce grecescul ˜ –

monokerotis („unicorn”). L. Blaga folose¿te termenul inorog,
dar ¿i unicorn, provenit din limba latinå prin intermediar
francez, nu ¿i licorn sau licornå (în lb. francezå se înregistreazå
acest feminin).10

În iconografia ¿i sculptura Evului Mediu se înfå¡i¿eazå
adesea vânåtoarea inorogului (care Îl simbolizeazå pe Fiul lui
Dumnezeu) de cåtre arhanghelul Gavriil care îl urmåre¿te cu
trei câini (credin¡a, dragostea, nådejdea – virtu¡ile teologice
cre¿tine) sau, uneori, cu patru câini (dreptatea, în¡elepciunea,
cumpåtarea, bårbå¡ia – virtu¡ile morale cre¿tine) pânå în
bra¡ele Sfintei Fecioare.11

Bertrand d’Astrog, în cartea sa Le mythe de la dame à
la licorne (1963) reia o interpretare medievalå a simbolului,
dupå care inorogul reprezintå tipul marilor îndrågosti¡i, atât
de aprin¿i de dragostea lor, încât, în chip paradoxal, pentru a-
i påstra puritatea, hotåråsc så refuze împlinirea dragostei pe
care o inspirå ¿i o împårtå¿esc. Refuzul acesta, sublim, îl
regåsim ¿i în poezia lui L. Blaga, în textele care ilustreazå acea
liricå a renun¡årii, nu a posesiunii, sub fascina¡ia puritå¡ii.
Inorogul / unicornul are puterea  miraculoaså de a decela ceea
ce este impur pânå la a sesiza cea mai micå tendin¡å de alterare
a luminii într-un diamant, fiindcå îi este consubstan¡ialå
materia în integritatea sa.12 Fiin¡a inorog renun¡å la dragoste
din respect pentru dragoste ¿i pentru  a nu produce degradarea
ei inevitabilå.

Primul poem al lui Blaga care evocå inorogul este
Septembrie (publicat în „Gândirea”, 1929, august-octom-
brie)13. Oceanul verde al pådurii (în Septembrie) sau cel
albastru al apelor planetare (Unicornul ¿i oceanul) situeazå
fiin¡a în confruntarea  cu misterul existen¡ial. Inorogul din
poezia lui Blaga, ca ¿i cerbul, ascultå freamåtul lumii tainice
încercând så fixeze mesajul ei.

Frenezia pornirilor firii se frânge sub presiunea timpului
echinoc¡ial. Unicornul este întruchiparea fiin¡ei care tråie¿te
acest timp, de recapitulåri, de amintiri ¿i de vagi presim¡iri.

„În umedul mu¿chi mi se-mbie/påseri ¿terse de tinere¡e./
(…)/Înalt unicorn fårå glas/s-a oprit spre-asfin¡it så asculte./
Sub bol¡ile adânci må omoarå/pådurea cu tulnice multe.”

În Unicornul ¿i oceanul (La cur¡ile dorului, 1938), „sfios
unicornul s-abate la mal, /prive¿te în larg, spre zare, cel val”, ca
un întrebåtor al Universului care î¿i trimite zbuciumul tainelor

pânå la picioarele sale: „S-ar da înapoi când unda l-ajunge,/
dar taina cu pinteni de-argint îl stråpunge./Pe ¡årm unicornul, o
clipå cât anul,/se-nfruntå-n poveste cu oceanul.”

Mitul lumii poveste14 ¿i al existen¡ei poveste a unicornului
coboarå în concrete¡ea existen¡ei, de a cårei atingere se
înspåimântå unicornul: „E apå, sau altå fiin¡å, cu plesne,/în care
se simte intrând pân’la glesne?/Se-nal¡å de spaimå-n paragini/
când taina se sfarmå la margini.”

Rela¡ia universului poetic, a¿adar (al cårui vestitor este
inorogul), cu „povestea” lumii trebuie, pentru a nu fi degradatå,
så råmânå în zona metafizicului. Aureola tainei care îmbracå
lucrurile ¿i då sens pove¿tii vie¡ii påstreazå fiin¡a în orizontul
sensului profund al existen¡ei: „O, lumea, dacå nu-i o amågire,/
ne este un senin ve¿mânt./Cå e¿ti cuvânt, cå e¿ti påmânt,/nu
te dezbraci de ea nicicând./O, lumea e albastrå hainå,/în care
ne cuprindem, strân¿i în tainå,/ca vara sângelui så nu se
piardå,/ca vraja basmului mereu så ardå.” (Vara Sfântului
Mihai. 8 noemvrie, din Cântecul focului)

În „¡ara nimånui”, pe muntele poeziei, „la loc de blestem
¿i alean”, unde taina firii s-a revelat prin iubire, e chemat uni-
cornul într-o elegie a presim¡irilor ¿i a pierderii elanului vital,
så vinå pentru a pecetlui un destin: „Pe munte unde-am stat
noi doi/¿i-n freamåt s-a-mplinit ursita,/c-un corn în fruntea lui
de basm/un murg så vie, cum a¿ vrea!/Så-mi sape groapa cu
copita./un murg så fie, nu al meu,/ci nåzdråvan ¿i de pripas,/
acolo-n ¡ara nimånui/så må îngroape, unde-n gând/din ceasul
cela am råmas.” (Alean arhaic, postumå)

Imaginea inorogului este asociatå, în general, toamnei
(Drum de toamnå, Septembrie, Ulciorul ¿.a.), chiar dacå
prezen¡a lui s-a disipat într-o amintire: „Mai apoi câteodatå
påstrez în ulcior/¿i-un lucru mai scump ¿i mai rar:/gråmadå de
boabe de chihlimbar/lacrimi pe care o pådure le-a plâns,/Când
ultimul alb unicorn s-a stins.” (Ulciorul, în Poezii, 1962)

„Pe drumuri ce îngânå tråinicia/amurg ¿i ghindå, frunze
ro¿ii, cad./Ca un haiduc eu umblu prin legendå,/Prin ciclul vremii
mulcom încheiat./Miroase-a foi strivite în copite./Prin crânguri
trec cu calul pintenog./Aud muntari¡e cântând din tulnic,/Tåiat,
în vis, din corn de inorog.” (Drum de toamnå din Ce aude
unicornul)

Chemat så fie mesagerul iubirii, „sfântul irog inorog”,
dupå ce va fi ajuns „la curtea Frumoasei”, trebuie så se retragå
în pådurea-poveste pentru a nu fi atins de inciden¡ele iubirii,
de istoricitatea ei: „Atinge-i coroana,/obrazul ¿i geana,/
nåframa cu lacrimi/¿i perna cu patimi./Tu las-o în schimb/
privirea så-¿i treacå/¿i mâna oleacå/prin albul tåu nimb./C-un
muget då-mi veste/apoi påråse¿te/cetatea ¿i murii/spre pacea
pådurii.” (Îndemn de poveste din Nebånuitele trepte, 1943)

Faptul cå L. Blaga ¿i-a intitulat unul din ciclurile postume
Ce aude unicornul trebuie så atragå aten¡ia. Ce aude unicor-
nul,care deschide acest ciclu,are valoarea unei arte poetice.
Fiin¡a poeticå, ipostaziatå în imaginea unicornului, se alcåtu-
ie¿te din cuvântul care „aude”, recepteazå, prime¿te mesaje
(„ve¿ti”), pentru ca energia eului så le ordoneze într-un mesaj
coerent. Lumea nu-¿i ascunde sensurile („pove¿tile”). Cele
cinci distihuri au în centrul imaginilor cuvinte care sugereazå
sonoritå¡i, toate materie pentru „cântare”: zumzet, plânset,
cântec, glas, bocet. Un catren de la începutul acestui ciclu
låmure¿te asupra acestui sens: “Tråim subt greul påmântului/
Ca pe-un fund adânc de mare./Nici o suferin¡å nu-i a¿a de mare/
Så nu se preschimbe în cântare.” (Catren)

Regåsim în Ce aude unicornul o idee mai veche, a
poeziei-cunoa¿tere. Unicornul aude: „Prin lumea pove¿tilor/
zumzetul ve¿tilor./Prin murmurul mårilor/Plânsetul ¡årilor./
Prin lumea aievelor/Cântecul Erelor./Prin vuietul timpului/glasul
nimicului./Prin zvonul eonului/bocetul omului.”

Cele câteva simboluri cre¿tine asupra cårora ne-am
oprit aten¡ia aratå cå  L. Blaga nu le-a considerat simple ele-

(continuare din pag. a 5-a)

N.B. Comunicare sus¡inutå în cadrul Colocviului
Na¡ional “Lucian Blaga” - Universitatea din Sibiu

mente de decor poetic, ci structuri menite så exprime aspecte
inconfundabile ale mesajului såu poetic.

A reactivat în chip original un fond de imagini în deplin
acord cu universul liricii sale. Cercetarea poeziei lui L. Blaga
din aceastå perspectivå – teopoeticå – rezervå multe surprize
¿i este de mirare cå, datå fiind mul¡imea textelor cu diverse
referin¡e religioase, nu a fost pânå acum obiectul unei
investiga¡ii mai atente.

Probabil cå diverse imagini ambigue, cultivarea unor
efecte poetice derutante au creat reticen¡e – ¿i de o parte (a
teologilor), ¿i de alta (a criticilor literari).15

Referin¡e, note, comentarii
1. V. Maurice Caucagnac, Simbolurile biblice. Lexic teologic.

Traducere din francezå de Michaela Slåvescu, Humanitas, Buc., 1997;
Victor Aga, Simbolica biblicå ¿i cre¿tinå. Dic¡ionar enciclopedic
(cu istorie, tradi¡ii, legende, folclor), Timi¿oara, 1935.

2. Dic¡ionar enciclopedic al Bibliei. Traducere de Dan
Slu¿anschi, Humanitas, Buc., 1998.

3. V. Aga, cit. supra, p.66.
4. Ibidem, p.5
5. Ibidem, p.44
6. ªerban Cioculescu, Metafora inorogului în poezia lui

Lucian Blaga, [în] “ România literarå,an V (1972), nr.36 (31 aug.), p.8;
reluat în Lucian Blaga interpretat de ..., Studiu, antologie, tabel
cronologic ¿i bibliografic de Emil Vasilescu, Eminescu, Buc., 1981, pp.
96 -103.

7. Biblia adecå Dumnezeiasca Scripturå a Vechiului ¿i
Noului Testament tipåritå întâia oarå la 1688 în timpul lui ªerban Vodå
Cantacuzino, Buc., Ed. I.B.M. al B.O.R., 1997, p.388.

8. Biblia sau Sfânta Scripturå, Ed. I.B.M. al B.O.R., 1997,
Buc., 1982.

9. Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului ¿i regelui
David, versiune revizuitå dupå Septuaginta, redactatå ¿i comentatå
de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhidiecezana Cluj, 1988.

10. În limba latinå, unicorn  s-a folosit ca adjectiv (unicornis, e
–„ cu un singur corn”), dar ¿i ca substantiv masculin: unicornis, is
(latina popularå),unicornuus,i (în opera lui Tertulian). V. G. Gu¡å,
Dic¡ionar latin – român, Ed. ªt. ¿i Enc., Buc., 1983.

În limba francezå se folose¿te mai des  licorne (feminin): v.
celebra tapiserie de la Muzeul Cluny, La Dame à la licorne, unde
inorogul se aratå a fi påzitorul castitå¡ii, puritå¡ii.

O cercetare a simbolului a întreprins Bertrand d’ Astrog în Le
Mythe de la dame à la licorne (Paris, 1963). V. pentru alte referin¡e în
acest sens Jean Chevalier ¿i Alain Gheerbrant, Dictionaire des
symboles.  Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures,
couleurs, nombres, Robert Laffont/ Jupiter, Paris, 1990, pp.568-570.

11. Apud V. Aga, cit. supra, p. 154 ¿i urm.
12. V. Jean Chevalier ¿i Alain Gheerbrant, cit. supra, p. 169.
13. Apud. ªerban Cioculescu, op. cit.,  p. 97.
14. Despre „lumea-poveste”, v. G. Ganå,  Cosmosul diafan,

lumea poveste, [în] Opera literarå a lui Lucian Blaga, „Minerva”,
Buc., 1976, pp.2165-229.

15. V.  Lucian Blaga ¿i cre¿tinismul, articolul lui Adolf Crivå¡
– Vasile (pseudonim al lui Råzvan Codrescu), în „România literarå”.

Autorul considerå, în legåturå cu polemica L. Blaga –D. Ståniloae,
cå „teologia ¿i cultura trebuie så înve¡e så coexiste neantagonic, azi
mai mult decât ieri, în echilibrul complex al unei spiritualitå¡i moderne”
(ibidem, p.11). Teologul (pårintele D. Ståniloae) „stå în fa¡a noastrå cu
dreptul ¿i dreptatea (dumnezeiesc-obiectivå) a Crea¡iei”, iar filosoful ¿i
artistul L. Blaga „ni se înfå¡i¿eazå cu dreptul ¿i dreptatea (omenesc-
subiectivå) a Crea¡iei” (ibidem).

Interven¡ia noastrå constituie, în aceastå linie, ¿i o pledoarie
pentru în¡elegerea în chip adecvat a raportului dintre teologie ¿i poezie.

Suspin

Am adormit cu sufletul råstignit
În zåvorâta amiazå…

O mânå dacå-ntind,
cuprind
greierii cu trupul smål¡at
din lutul cråpat

Mai cântå-mi tu, din zårile verzi ale ochilor,
du-te ¿i cazi pasåre-iubire,
dincolo de bål¡ile trupului…

    …stau cu mâinile strânse pe argintul zilei
                  ¿i trec,
                        încet,
                              cu buzele reci de neuitare…

Vino, transpari, pårinte Tyresias…

Transparen¡e

Så nu rostim nimic despre trandafirul înflorit
în påtratul ferestrei,

båtrân cât arcade de sticlå ¿i soare
stå nins de luminå

¿i ramuri de aer l-a¿tern
peste roua privirii…

Cântec pentru Don Quijote

O, råsfrântå melodie cåtre morile din cer,
noaptea asta nu mai ¿tie câte Rosinante pier,
cå aproape de fântânå cântå corzile perechi,
caii zac råni¡i de umbre ¿i ne strigå în urechi…

La un han oprii cântarea cå de somn må doare
ceasul

så m-adoarmå bunul Sancho
fårå så-¿i tânguie glasul,
råsucind medievale ro¿ii frunze de alun…

…¿i-a råmas ca o minune între pavåzå ¿i scrum…

Stampe

A¡i privit vreodatå ochii deschi¿i ai pietrelor ?
*

Închipuire cioplitå
                               ¿i presåratå-n adâncuri…

*
Lumina pråbu¿itå a stelelor…

*
Fereastrå spartå a timpului
                  risipitå într-un suspin planetar…

*
Zbor îmbrå¡i¿ând påmântul
                       cu ochii sco¿i ai pasårilor…

*
Mor¡ii se scriu cu în rana ve¿nicå a iubirii.

Mihaela Popescu
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1. La 30 septembrie 1943, Tudor Arghezi pub-
lica, sub genericul ,,Bilete de papagal”, în ziarul
Informa¡ia zilei, virulentul pamflet ,,BAROANE”,

în care-l viza direct pe baronul Manfred von
Killinger, ambasadorul Germaniei hitleriste la
Bucure¿ti.

Ziarul va fi confiscat de cenzurå, iar Arghezi
arestat ¿i trimis neîntârziat în Lagårul de interna¡i

politici de la Târgu-Jiu (unde, în deten¡ie, scrie co-
media satiricå ,,Seringa” ¿i câteva poezii, ce vor
alcåtui sumarul unor viitoare volume).

Internarea lui Arghezi la Tg.-Jiu (¿i nu în altå
parte!) a însemnat pentru poet un nou prilej de a-¿i
rememora “originea gorjeneascå”, gând ce-l împår-
tå¿e¿te cu o veselå mândrie olteneascå într-o scrisoare
trimiså din lagår copiilor såi Mitzura ¿i Baru¡u, la 24
octombrie 1943. Regretå cå nu a putut så participe
la manifestårile de la Craiova prilejuite de ,,Såptå-

mâna Olteniei” ¿i le aminte¿te vlåstarelor sale, ca
un pre¡ios blazon, originea lor moldo-gorjeanå:

“Dacå eram liber, trebuia så particip ¿i eu, ca
scriitor ¿i ca oltean. Niciodatå nu m-am sim¡it mai
juvete ca acum, când m-am apropiat de obâr¿ia tatii.
Vede¡i, måi copii, ce fel de spirit ave¡i în sânge:
douå extreme. Cum så nu fi¡i oameni de nådejde?
Måicu¡a v-a dat Bucovina lui ªtefan cel Mare ¿i
tåtu¡u - Gorjul lui Tudor, ce mai vre¡i, mai valabilå
aristocra¡ie româneascå?”

Pretutindeni Arghezi se va mândri cu originea
sa gorjeneascå, fiind, zice, ,,singurul copil al lui Nae
Theodorescu” ¿i nepotul ,,nåzdråvanului” Tudor
Cojocaru, ajuns la o vârstå matusalemicå (113 ani).

Într-o mårturisire autobiograficå (1956), Arghe-
zi aprecia cå, între olteni, gorjenii sunt ,,cei mai vioi
¿i poate cei mai de¿tep¡i”, preferându-i pe gorjeni
,,înaintea tuturor bunilor români” (Tânårul scriitor,
V, 12 dec. 1956, p. 4, interviu consemnat de Horia
Oprescu).

Aceea¿i mândrie a descenden¡ei sale din neamul
vesti¡ilor panduri (,,care ¿tiau lucra cu cu¡itul, nu în
pâine, pentru cå n-o aveau, ci în carnea altora”) o
afi¿eazå târziu, când prestigioasa revistå parisianå
LES LETTRES FRANCAISES (nr. 1019 din 5-11
martie 1964) îi solicitå un interviu. Acel ,,cu¡it fa-
milial” cu care stråmo¿ii såi î¿i aranjau ,,tårå¿eniile
de dragoste sau interesele” poetul mårturise¿te cå-l
poartå , la rându-i, în sânge, a¿ezându-i verbul ,,sub
zodia polemicii”.

Primitivi, inteligen¡i ¿i creatori de frumos,
gorjenii locuiesc ¡inutul cel mai sårac ¿i pietros din
regiune:

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

Adus în Lagårul de de¡inu¡i politici de la Tg.-

Jiu, în toamna lui 1943, mai exact ,,pe la sfâr¿itul
toamnei ¿i începutul iernii”- dupå propria-i mårtu-
risire -, Arghezi va face parte din Grupa I a de¡inu-
¡ilor, având numårul matricol 5624. Locuia în cam-

era 7 din baraca nr. 5 (precizårile apar¡in lui Baru¡u
Arghezi - ,,Coloana”, Tg.-Jiu, august 1969, p.5).

De¿i în cele trei luni de lagår Arghezi nu a încetat
så scrie poezii, el nu a publicat nimic în presa localå.
Spunem ferm aceasta, întrucât am consultat cu aten-
¡ie presa târgujianå din aceastå perioadå. Poeziile
scrise aici, în lagår, vor fi distribuite, ulterior, în câ-
teva volume. Siguri suntem doar de auto-ironica
,,INSCRIPºIE”, subdatatå ,,Lagårul Tg.-Jiu, 1943"
¿i pe care o regåsim în volumul ,,CREDINºE”

(1970), fiind reproduså ¿i în edi¡ia Pienescu din 1980
(,,Cartea Româneascå”, vol. II, p.439, cu men¡iunea
respectivå):,,Ai tråit destul, maestre,/Scriind mågårii

de-aceste/Cum citesc ¿i se îngânå/În fitece såptå-

mânå/Ba le crezi ¿i geniale/De proste¿ti ¿i de bana-

le./Nu-¡i råmân zile prea multe/Tålpile så mai te-

asculte./Laså versurile baltå/Pânå-n lumea cea-

laltå./Cå acolo nu-i måcar/Nici o urmå de tipar.”

*
Apropierea lui Tudor Arghezi de ,,Gorjanul”

lui Jean Bårbulescu s-a produs prin colonelul ªer-

ban Leoveanu, comandantul Lagårului, un om deo-
sebit, con¿tient de valoarea autorului ,,Cuvintelor

potrivite” (1927) ¿i al ,,Florilor de mucegai”

(1931), care, peste trei ani doar, în 1946, va ob¡ine
Marele Premiu pentru Literaturå. La rândul såu,
directorul ,,Gorjanului” era la curent cu mi¿carea li-
terarå ¿i culturalå a vremii, realizând desigur cå ,,de-
¡inutul politic” cu numårul 5624 era unul din scrii-
torii de frunte ai literaturii române, pe care critica
literarå îl socotea la un moment dat drept cel mai

Un elogiu al Gorjului  -  TUDOR ARGHEZI

mare poet român în via¡å.
În 1946, Arghezi publicå în ,,Adevårul” din

Bucure¿ti celebrul articol ,,GORJIUL ¿i GORJA-

NUL”, pe care Jean Bårbulescu, directorul-proprietar
al publica¡iei târgujiene, îl reproduce în întregime
cu o scurtå notå, considerându-l ,,o confesiune, care
înregistreazå totu¿i în ea destinul unui om, pentru
care s-au deschis cu dårnicie por¡ile atâtor temni¡e.”
Articolul ,,dezmor¡e¿te în noi vechi amintiri”- scrie
Jean Bårbulescu în sus-men¡ionatul chapeau - fiind
mårturia ,,aceluia¿i caracter”, scris ,,cu aceea¿i tå-
rie, cu aceea¿i aleaså demnitate”…

Aflåm, a¿adar, cå în 1946 Arghezi continua så
citeascå ,,Gorjanul” (care, de fapt, circula, la mii de
abona¡i, în întreaga ¡arå, fiind recunoscut pe Fede-

ra¡ie, ca de¡inând suprema¡ia în presa de provincie).
,,Gorjanul” – cu informa¡iile sale diverse, multe

de interes local – îi aminte¿te poetului de locurile ¿i
oamenii cunoscu¡i, în lungile zile de lagår, revåzân-
du-i aiurea ,,din cabanele lor de mucava la bucåtårie,
la ateliere, la zåbrelele por¡ilor interioare”: ,,Prin
cråpåturi se zåre¿te carul cu boi al ¡åranului liber,
pe ¿oseaua netedå, stråbåtutå la pas cu copita ¿i
opinca.”

Nu crede, scrie poetul, ,,så existe o institu¡ie
mai eficace pentru educarea ¿i apropierea oamenilor
ca pu¿cåria” - ,,arta de a guverna cu lacåt ¿i cu
condeiul amor¡it are nevoie de acest indispensabil
adjutant.”

Între toate închisorile, de care î¿i aminte¿te inci-
dental, din când în când, prin asociere fortuitå, lagå-
rul din Tg.-Jiu ,,îmi e constant ¿i periodic prezent”.
Publica¡ia târgujianå vine så-i aminteascå, înså, cu
plåcere, de sejurul såu la Tg.-Jiu, ca ,,musafir tempo-
rar”, cum scria mentorul publica¡iei, referindu-se,
într-o împrejurare, la starea de peniten¡å la care erau
supu¿i interna¡ii politici.

Articolul din 1946 e scris cu sângele unei evo-
cåri dureroase, dar ¿i cu suflul unei amintiri plåcute:

,,La o såptåmânå, la douå, po¿ta îmi aduce ziarul
Gorjanul. Cum sunt ¿i eu o ¡ârå Gorjean, odatå prin
lagår ¿i odatå prin descenden¡å, må reped numaidecât
så-l desfac. Am neamuri de Tudori la Cårbune¿ti, pe
care nici nu le cunosc. Dar mi-e dor de ele. Materialul
ziarului må intereseazå ori¿icum ¿i ori¿icând…

Directorul ziarului, d. Jean Bårbulescu, îl scoate
de 23 de ani. E un personaj scurtac, bondoc ¿i n om
de mare ispravå, de care må leagå o ineluctabilå su-
venire. Lua drumul adeseori pânå în închisoare. Må
a¿tepta în biroul comandantului, colonelul
Leoveanu, - alt mare om cumsecade, - ¿i scotea din
buzunarul paltonului, pentru de¡inut, o sticlå de apå
mineralå. Clocea sub dop, de ani de zile, cel mai
bun vin sau rachiu. La pu¿cårie, o picåturå de drojdie
e animatoare.

Ultimul numår al gazetei d-lui Jean Bårbulescu,
care trebuie felicitat, descoperå ¿i un real talent de
satirå strecuratå. Semnåtura PICADOR din artico-
lul ,,O recenzie cu reflec¡ii digitale” e revelatoare
(n.n.: dupå mai bine de 50 de ani, am reu¿it dezlega
misterul în legåturå cu acest PICADOR, autorul unor
interesante articole ¿i sensibile poezii, el însu¿i supus
unui draconic regim de penitenciar în anii comunis-
mului…).

Gorjul e sårac ¿i chinuit. Gorjul a dat pe Tudor
Vladimirescu. Gorjul e viu. Gorjul gânde¿te. Sus,
Gorjule, sus…”

Articolul este semnat ,,T. Arghezi” ¿i apare în
paralel, pe pagina 1, cu editorialul ,,Foamea” semnat
de celebrul gazetar din epocå PICADOR, alias Vasile
Roven¡a (,,Gorjanul”, dec. 1946).

Aceste rânduri sunt suficiente spre a ne låmuri
asupra rela¡iilor de reciprocå pre¡uire care se stator-
niciserå, în scurtul rågaz, între Tudor Arghezi ¿i
câ¡iva târgujieni de ispravå, printre care cu preemi-
nen¡å  se distinge Jean Bårbulescu, - ,,cel mai mare

gazetar al Gorjului”, cum bine îl evoca odatå prof.
Ion Mocioi, de la care genera¡iile mai tinere de jur-
nali¿ti ar avea mult de învå¡at, dacå ar consulta co-
lec¡iile celebrei publica¡ii interbelice.

2. Am consultat cu mare aten¡ie colec¡ia ,,Gor-
janului” pe perioada sejurului târgujian al lui Tu-
dor Arghezi (octombrie 1943 – ianuarie 1944) ¿i, în
afarå de câteva informa¡ii cu privire la activitatea
,,manufacturierå” a lagårului, nu am gåsit nimic care
så ne punå în dificultate (în dilemå) cu o eventualå
colaborare a lui Arghezi, în domeniul poetic.

Singura semnåturå a lui Tudor Arghezi în ,,Gor-

janul” se produce în numårul din 9 decembrie 1943.
E vorba de articolul ,,IMPRESII DE LA SFINºI-

REA UNEI BISERICI”, semnat  ALFA, un fel de
reportaj din ziua de 5 decembrie 1943, scris cu prile-
jul sfin¡irii bisericii din lagår, ridicatå ,,din îndemnul
cucernic al unui om, - care se întâmplå så fie ¿i
comandantul lagårului, - ¿i cu sprijinul unui må-
nunchi de buni cre¿tini”, unii din ei ,,mosafiri tem-
porari ai acestui institut de ispå¿ire!” (cum va pre-
ciza, în numårul din 19 decembrie 1943, directorul
ziarului, care va reproduce pe larg cuvântårile rostite
de comandantul Leoveanu ¿i I.P.S. Nifon, mitropo-
litul Olteniei).

Încå din titlu, Arghezi precizeazå cå a fost ,,zi-
ditå, zugråvitå, împodobitå ¿i sfin¡itå, în 12 luni”,
¿i de aici ,,rezultatul: un giuvaer”.

Articolul constituie cel mai deplin omagiu pe
care poetul l-a adus vreodatå Gorjului ¿i gorjenilor,
referindu-se la diferen¡a specificå a mentalitå¡ii gor-
jene, la pitorescul geografic ¿i etnografic al locurilor,
la påtura negustoreascå ¿i deopotrivå la clientela
aleaså, la ,,cucoanele” pline de distinc¡ie ¿i eman-
cipare, la ,,spiritul de independen¡å” al gorjeanului.

Prima parte a reportajului se constituie în acest
elogiu fårå rezerve al locuitorilor de la poalele Pa-
rângului.

E de amintit cå în perioada sejurului târgujian,
Arghezi a putut citi în ,,Gorjanul” anumite articole
în care se fåcea elogiul ,,olteanului cu cobili¡a”, dar
¿i al celui din zona subcarpaticå. În acela¿i timp,
bunåoarå, un Petre Pandrea încerca så defineascå
acea ,,metafizicå a Olteniei” (,,TIMOCUL”, revistå
de luptå na¡ional-culturalå, anul X, Caietul 1 ¿i 2,
1943 - articolul ,,Reflec¡ii despre sociologia ¿i me-

tafizica Olteniei”).

Numai în acest context putem în¡elege elogiul
arghezian, care rezervå Gorjului o preeminen¡å etno-
spiritualå. Gorjeanul - zice el - ,,e altfel de român ¿i
altfel de oltean”, având ceva deosebit, distinctiv,
,,ceva a¿a ca un lipici al lui, o noimå de aristocra-
¡ie…”:

,,Dacå n-a¡i våzut gorjencele acelea, cocoanele
acelea în opinci ¿i-n cojoc, cu chipul rotunjit într-o
bogatå nåframå boereascå, n-a¡i våzut nimic ¿i du-
ce¡i-vå så le vede¡i…”

El recomandå pictorilor (,,care ne-au împuiat
capul cu Balcicul”) ,,s-o apuce pe Jiu în Sus” pentru
a reda frumuse¡ile ,,celui mai sårac jude¡, cu oamenii
cei mai zdraveni ¿i mai teferi la minte.”

Existå un anume stil al gorjeanului, crede
Arghezi, ,,în vorbå, în port, în inteligen¡å”, ,,fiecare
gorjean fiind o individualitate”. ªi då exemplul
unor solda¡i care fac de gardå la poarta lagårului sau
,,pe vasta alee elegantå, påzitå de drapele lungi,
printre cartierele de cabane…” Unul, cel de la poartå,
se dovede¿te iscusit în vorbå ¿i plin de umor aluziv,
celålalt, un cioban, scrutând ,,coamele albe ale Pa-
rângului”, î¿i adusese cu el câinele så facå concen-
trarea împreunå…

În Târgu-Jiu, negustorii i se par ,,politico¿i, fårå
servilism, dar niciodatå indiferen¡i”:,,Domnii comer-
cian¡i din Capitalå ar putea så ia din magazinele
locale o frumoaså lec¡ie de omenie ¿i de bunå-
cuviin¡å…”

Ca ¿i negustorii e ¿i clientela, o clientelå ,,care
¿tie ce vrea, preten¡ioaså la calitate, dar cu adevårat
distinså”, ,,cucoane în alesul în¡eles al cuvântului,
nu numai frumoase ¿i de¿tepte, dar ¿i îmbråcate cu
gust. Altå rasså de Români! Altå lume!… Aristocra¡ia
e în aerul binecuvântatului ¡inut al Gorjului…”

Cât prive¿te intelectualitatea, aceasta este
,,concretå ¿i integralå”, departe de ,,spoiala unui
semidoctism foarte des întâlnit în Bucure¿tii tuturor
despersonalizårilor.”

,,Oamenii ace¿tia par macera¡i de o culturå
veche ¿i denså, fårå intervale, fårå lipsa verigilor
de înlån¡uire.”

Poetul mårturise¿te apoi a se fi între¡inut cu
ace¿ti intelectuali, discutând anumite probleme
esen¡iale ,,de artå ¿i literaturå”:

,,Se cunoa¿te cå din osul lui Tudor din
Vladimiri sunt ie¿i¡i oamenii pe cari i-am
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cunoscut cu prilejul târnosirii schitului din
lagårul împrejmuit cu sârmå ghimpatå”

A doua parte a reportajului semnat ALFA se re-
ferå la festivitatea prilejuitå de sfin¡irea bisericu¡ei,
,,culeaså parcå din basmele lui Andersen, ale fra-
¡ilor Grimm ¿i Swift”…

Comandantul Leoveanu i se pare ,,un gorjean
cu har” ¿i un ,,om excep¡ional”, înzestrat cu ,,intui-
¡ii” ¿i cu ,,puterea” de a trece repede de la inspira¡ie
la realizare… El a visat ,,o imagine de Ierusalim, un
altar naiv ¿i fraged, o caså de rugåciune ca un chi-
vot, o bijuterie – ¿i iatå visul împlinit…”

Colonelul ar fi – zice Arghezi - ,,un poet care se
ascunde” ¿i un tip care ,,face o excelentå impresie
de modestie”. E un bårbat frumos, cu profilul adu-
când a Leconte de Lisle ¿i ceva Baudelaire. Are ¡inutå
puternicå, linie mar¡ialå. Acest gorjean de elitå, se
spune, e un om ,,ca o bucå¡icå de pâine”. Vorbe¿te
curgåtor, ostå¿e¿te, bine supravegheat, amintind pe
Rege, pe Mare¿al ¿i pe gen. Dumitru Popescu,
ministrul de interne, al cårui reprezentat e de fa¡å.

,,SCHITUL LEOVEANU” e zidit pe tålpi de
piatrå din bârne groase ¿i înconjurat de un brâu de
iarbå primåvåraticå ,,ca un chenar de smarald”. E o
bisericu¡å sveltå, acoperitå cu zale de ¿i¡å, cu cerdac
elegant având un mic clopot. Clopotul cel mare se
aflå în clopotni¡a ridicatå alåturi de schitul în care
încap comod vreo 300 de persoane.

Bisericu¡a din lagår a fost sfin¡itå de un sobor
de 20 de preo¡i în frunte cu Mitropolitul Nifon
Criveanul ,,care se mi¿ca în voia unui ritual compli-
cat”. Fostul ieromonah observå perdelele albastre
care drapau icoanele împåråte¿ti ¿i icoana mirului
pe un pupitru îmbråcat în ro¿u.

Odåjdiile preotului slujitor au fost dåruite de
un internat politic, altul a dåruit ,,douå terenuri sport-

ive ¿i o salå de iarnå”.
Placa masivå a Sfintei Mese ¿i candelele fixate

pe tâmplå au fost cioplite în atelierul de alabastru al
lagårului.

La fel cele douå candelabre, unul de lemn ¿i
altul de cristal, care ,,scânteiazå ca o horå de cons-
tela¡ii, mutatå din cer în bisericå”. Lumânåri elec-
trice se armonizau cu fåclii de cearå galbenå, cu miros
de miere: ,,E o bisericå unicå din câte cunosc ¿i
pare så cânte singurå din lumini ¿i icoane. Privitå
în peisajul ei, cu atâtea culori de contraste studiate,
e vioaie ¿i zmål¡uitå ca un brotåcel”.

E amintit, într-un ,,P.S.” ¿i zugravul bisericii:
,,båtrânul Vasile Avramescu, care, fårå preten¡iuni,
¿i-a pus tot sufletul pentru aceastå lucrare.”

Dupå slujbå, înaltul ierarh ¿i distin¿ii oaspe¡i
au vizitat atelierele Lagårului (tâmplårie, curelårie,
croitorie, sculpturå în piatrå) ¿i câteva cabane, dupå
care s-au întrunit ,,la o agapå frå¡eascå”. A doua zi,
mitropolitul NIFON Criveanul  (el însu¿i autor de
scrieri de moralå cre¿tinå) a participat la sfin¡irea
bisericii din Suseni…

Pe la începutul lunii ianuarie 1944, Arghezi
påråsea Lagårul.

La 12 ianuarie, el trimite vechiului såu amic
din Bro¿teni, scriitorul Al.Calotescu-Neicu, o nouå
scrisoare (a treia, de fapt – vezi ,,Trei scrisori inedite

de la Tudor Arghezi”, în RAMURI, an VI, nr. 6 (60),
din 15 iunie 1969), din care rezultå cå, dupå plecarea
din lagår, l-a vizitat pe acesta, la conacul din
Bro¿teni, loc binecunoscut lui Arghezi ¿i cu alt prilej.

Pe Calotescu-Neicu, Arghezi îl cunoscuse mai
de mult, încå de prin 1929, când, pentru prima datå,
poetul vine la Târgu-Jiu înso¡it de confra¡ii de condei
C.S.Fåge¡el, Ion Minulescu, Nicolae Cazaban,
Mircea Damian, Radu Dragnea, participând împreu-

nå la o ¿ezåtoare ce a avut loc la Teatrul Cåldåru¿e.
Deplasarea s-a fåcut de la Craiova cu automobilele,
în toamna lui 1929, cu popas la conacul din Bro¿teni
¿i cu gåzduire la familia prof. Culcer din Tg.-Jiu
(so¡ia profesorului, Ana Culcer, actri¡å celebrå,era
nepoata lui Nicolae Bålcescu).

Cu prilejul acelei ¿ezåtori, Arghezi råmâne
uimit de receptivitatea ,,Jienilor ce-au umplut sala”,
capabili a în¡elege poezia bunå ¿i a gusta ,,diserta¡ia”
sa despre cum se scrie o poezie în care trebuie så pui
suflet…

Cronica evenimentului a fost fåcutå de poet,
consemnându-se faptul ¿i în ziarul ,,Gorjanul” al lui
Jean Bårbulescu, care a fost de fa¡å (,,O ªEZÅTOA-

RE LA TÂRGUL JIILOR”, în ,,Bilete de papagal”,

an II, nr. 405, din 6 iunie 1929, reproduså în
,,Ramuri”, august 1967).

Se cuvine så amintim cå în coresponden¡a
dintre Arghezi ¿i Al.Calotescu-Neicu, acesta din urmå
îi solicitase poetului så scrie o  ,,Prefa¡å” la cartea
de debut a fiului såu C. Calotescu-Neicu, o culegere
de schi¡e ¿i nuvele ce se va tipåri la ,,Ramuri” în
primåvara lui 1944. Poetul observa la tânårul pro-
zator un sim¡ deosebit al particularitå¡ilor lingvistice,
o anumitå culoare etnograficå ¿i un anume ,,com-
portamentism” al personajelor, scriind destul de
încurajator…

Evocând legåturile lui Tudor Arghezi cu Gorjul
nu po¡i så nu aminte¿ti cå o bunå parte din seva
operei sale, din specificitatea lingvisticå trimite la
obâr¿ia gorjeanå revendicatå fervent de poet. ªi
poate cå dacå aceastå sevå (energie) ¿i specificitate
n-ar fi existat, Arghezi n-ar fi putut schimba fa¡a
poeziei române, a¿a cum dupå Eminescu numai un
Blaga, un Barbu sau un Nichita Stånescu au fåcut-o.

Prof. dr. Zenovie C¢RLUGEA

Arghezi este ¿i va råmâne cel mai mare poet al
veacului al XX-lea. În constela¡ia lirismului româ-
nesc din veacul al XX-lea, Tudor Arghezi råmâne
cea mai strålucitoare stea; considerat de cåtre exege¡i
un poet modern, în filiera Baudelaire ¿i Mallarme,
comparat ca valoare cu marii creatori ai poeziei uni-
versale, precum Garcia Lorca, Paul Claudel, Rainer
Maria-Rilke sau Louis Aragon, autorul “Cuvintelor
potrivite” face dovada unei mari sensibilitå¡i ¿i a
unui talent de excep¡ie.

Poetul a venit pe lume ,,în Bucure¿ti, în subur-
bia Icoanei, str. ºårani nr. 46", la 23 mai 1880, dupå
cum stabile¿te Constantin Popescu-Cadem (în
Manuscriptum, nr.2, 1975), fiind un citadin de mai
multe genera¡ii pe linie paternå ¿i maternå, deci ori-
ginea gorjeanå a poetului nu se mai poate sus¡ine
(cum o consemneazå mai mul¡i exege¡i: D. Micu,
Ov. Crohmålniceanu, Marian Popa, sprijinindu-se
pe declara¡ii ale poetului, care însu¿i vorbea despre
o “împrejurare de pripå¿ire olteneascå”).

Tudor Arghezi este pseudonimul lui Ion N.

Theodorescu. Påråsit de tatå ¿i mamå, este adoptat
de Rozalia Arghezi, o femeie a mahalalei capitalei,
«simplå, de moravuri nu tocmai recomandabile»,
cu domicilii schimbate des. Din acest spa¡iu ar fi
råmas autorul cu deprinderea ‹‹me¿teritului››, cu pre-
¡uirea frumuse¡ii lucrului manual. Încå din adoles-
cen¡å, tânårul de 16 ani este descoperit de Mace-
donski, fiind prezentat de cåtre acesta astfel: ‹‹Ion
Theo, a¿a se nume¿te acela care, de un ¿ir de vreme
m-a surprins mai presus de vârsta sa, dar nu mai
presus de talentul såu...››

Tudor Arghezi în lagårul  din Târgu-Jiu

În fiecare vers al lui Tudor Arghezi sim¡im, på-
trunzând misterul versului, frumuse¡ile ¡åråne¿ti din
adâncuri insondabile, nutrite fiind la origine ‹‹din
mucegai si niroi››. Astfel, Arghezi este fructul nobil
al unei vegeta¡ii fantastice ce irumpe nåvalnic. Este
miracol, luminå dând în vârf cristale, este piscul pe-
renita¡ii absolute. Î¿i pune întrebarea fundamentalå
asupra condi¡iei sale ¿i î¿i då seama cå totul e în
func¡ie de pozi¡ia gânditorului fa¡å de divinitate:
‹‹Însu¿i Dumnezeu e mai apropiat ¿i mai satisfåcut
de un ateu adevårat decât de idolatria oferita a
unui credincios prin fa¡årnicie››. Spiritul arghezian
stå “piezi¿›”, îndoindu-se de toate, întrebåtor. Îl în-
tâmpinå teroarea existen¡ialå, haosul apocaliptic de
sfâr¿it de lume. A¿adar, efortul cunoa¿terii aspirå cåtre
Absolut, spre principiul divinitå¡ii, este condi¡ia tra-
gicå a omului, în vremea când îngerii din ceruri nu
mai coboarå pe påmânt, Setea de Absolut nu s-ar
putea potoli decât printr-o palpabilitate curat mate-
rialå: ‹‹Vreau sa te pipåi ¿i så urlu: ‹‹Este››.

Privit cu toatå luciditatea necesarå, omul, aratå
Arghezi, este ‹‹un amestec de Bine ¿i Råu, de råutate
¿i bunåtate, de cinste ¿i malonestitate ¿i nu face o
sfor¡are ca så iaså din captivitate sau exil, în gloria
Ierusalimului, tinzând spre Insula Amorului ¿i a Dra-
gostei Creatorului. Teoriile despre Bine ¿i despre
Råu, ele înse¿i sunt sub semnul unor ståri de lucru
anormale, pentru cå încep a avea loc ‹‹atunci când
omul nu mai arå ¿i nu mai însåmân¡eazå, când
soarele nu-l mai gåse¿te pe brazdå, ci in cuprinsul
unui palat, neîndatorit muncilor istovitoare.››

Aplecat o via¡å întreagå asupra mesei sale de
lucru, el, Arghezi, nu are sentimentul propriu-zis cå
munce¿te. Numele literar ¿i l-a fåcut buchisind noap-
tea “cu bra¡ele tremurând de osteneala påmântu-
lui”. Îi sim¡im respira¡ia lângå respira¡ia noastrå, con-
deiul lângå condeiul nostru, debutând între debu-
tan¡i, înconjurându-se indiferent de vârsta: ‹‹Mi se
pare cå secretul ca så-¡i ramâie condeiul tânår este
så debutezi toatå via¡a ¿i în toate zilele›› (Gheorghe
Grigurcu).Valori prea mari nu se pot clådi în aer ori
pe postamente de nisip.

Tudor Arghezi este cel mai mare poet al nostru
de la Eminescu încoace. A scrie despre Arghezi nu
este tomai u¿or, a¿a cum nu este u¿or sa scrii despre
Eminescu ¿i Blaga, datoritå caracterului pururi viu
al crea¡iei lor.

Putem afirma faptul cå între Eminescu ¿i Ar-
ghezi, dincolo de diferen¡ele în cultura noastrå care
fac personalitatea fiecåruia, existå o mare ¿i de ne-
despår¡it legåturå, care ¡ine de existen¡a poeziei, de
esen¡a poeziei române¿ti. Amândoi sunt creatori de
paradis în poezia româneascå. Singura diferen¡å este

aceea cå Eminescu este un inaugurator de paradigmå
eminescianå. Deasupra tuturor scrierilor lui Arghezi
se ridicå amestecul de sublim ¿i stângåcie, de måre¡
¿i mizerabil, de perfec¡ie ¿i ratare.

Tudor Arghezi, cel care a påråsit pântecele ma-
mei sale într-un florar acum 125 de ani pentru a se
împårtå¿i din lumina acestei lumi de lut ¿i de cuvânt,
este prin cår¡ile sale unul dintre cei mai demni urma¿i
ai lui Eminescu.

Nimeni nu are în ¡ara noastrå, nici måcar D.
Cocea, geniul batjocurii ridicat pânå la înål¡imi me-
tafizice ca d. Arghezi. Simte o plåcere så înjoseascå,
så deziluzioneze, så ofere viziuni dezguståtoare, de
descompunere. Dupå cum însu¿i poetul adesea spu-
nea, sufletul såu este o criptå, în care n-a mai råmas
decât scrum. În adevår, energia înåbu¿itå arde, usucå
pe dinåuntru.

Publicarea în 1943 a pamfletului „Baroane”,
apårut în rubrica „Bilete de papagal” din ziarul de
diminea¡a „Informa¡ia zilei”, izbe¿te mai întâi prin
ineditul total al imaginilor. „Baronul era trimisul
militar sever al lui Hitler la Bucure¿ti, grandoman,
dictatorial, dur, care îi atrågea internarea în lagårul
din Târgu-Jiu. Spiritul militarist german gåsise în
persoana lui un caracter de fier. În numele lui se
amesteca ¿i un fel de nobilå descenden¡å marcatå
prin silaba „von”: Manfred von Killinger! Sub im-
pulsul lui brutal armatele române¿ti au trecut Nis-
trul, depå¿indu-se astfel angajamentul de a se opri
pe aceastå grani¡å naturalå ¿i istoricå între Basa-
rabia ¿i Ucraina.”

„Baronul abuza de prerogativele hitleriste sub
toate formele posibile ¿i imposibile. Totul era pentru
front: pentru frontul german! Totul pentru Ambasada
lui Hitler ¿i a lui Killinger! Totul pentru fanteziile
lui scåldate în ¿ampanie ¿i serate galante!”

Cârtirea ¡åråneascå cu gura rea o aflåm ¿i în
celebrul Baroane. Atitudinea antifascistå a scriito-
rului era mult mai veche, înså în pamfletul îndreptat
împotriva lui Albert von Killinger, împuternicitul
lui Hitler la Bucure¿ti, ea capåtå o virulen¡å ie¿itå
din comun. Procedura satiricå se bizuie, ca de obicei,
pe portretul grotesc executat cu scârbå, dar ¿i cu un
fel de satisfac¡ie în acela¿i timp, cu plåcerea de a
batjocori, alternând calmul prefåcut cu izbucnirile
de furie. Adresarea directå, atacul la persoanå, cum
se spune, e de rigoare: „Ce seme¡ erai, odinioarå,
dragul meu, de n-ai mai fi fost! ªi ce mojic! Ce mito-
can! Ce bådåran!”

„Botul nu-¡i mai e a¿a gros, fålcile ¡i-s mai pu¡in
dolofane ¿i ai început, Doamne, så ¿i surâzi cu buzele
alea groase, ¿terse de unsoare. Ceafa ¡i s-a mai mo-
derat, burta cautå un relief mai apropiat de spi-
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nare. Nici pår¡ile dindåråt nu mai sunt a¿a
expresiv dominante dedesubtul croielii scurte.”

ºåranul din Gorj simte dintr-o datå cå nu mai
poate råbda neam¡ului „îndopat” cu bunurile lui:
„nu-¡i mai dåm de nas ¿i nu ¡i s-a pårut cå eram pus
pe lume ca så slujesc mådularelor tale, bur¡ii, gu¿ii,
sacului ¿i desagilor tåi!”. Råfuiala ¡åranului cu ba-
ronul von Killinger are un caracter cu totul personal,
fiind vorba de înfruntarea dintre ocupan¡ii hitleri¿ti
¿i poporul român.

Elogiul muncii, al muncii grele, fåcutå cu du¿-
månie ¿i cu nådejde, necesarå, purificatoare ¿i de
aceea frumoaså în gradul cel mai înalt, iatå morala
practicå arghezianå. Fiindcå nedreptatea e mai mult
decât evidentå, strigåtoare la cer, argumentele de
ordin politic-ra¡ional sunt înlocuite cu cele de ordin
estetic.

Oprimatului i se pare o monstruozitate så fie
adus a sluji „bur¡ii, gu¿ii, sacului ¿i desagilor” ¿i
ocårârile curg cu nemiluita, aruncate ca peste gard:
„flåmândule, ro¿covanule, bobo¿atule, umflatule”.
La un moment dat, revoltatul aratå cå vorbe¿te în
numele poporului întreg, invitându-l pe baron så-¿i
arate îndreptårile, „hârtiile”.

Ale lui sunt scrise pe cojoc ¿i glåsuiesc de
Mihai, de ªtefan, de ºepe¿ ¿i nu sunt påtate de „de¿te
pline de sânge.” Metafora satiricå devine enormå
dupå aceastå scurtå aluzie istoricå, prin proiectarea
geograficå: „Picioarele tale se scåldau în Olt ¿i mi-
rosea pânå la Calafat, nobilå spurcåciune!” Nem¡ii
ocupan¡i sunt våzu¡i ca ni¿te jivine gre¡oase, leprå a
påmântului cu mii de guri, låsând în urmå mocirlå ¿i
bale, ca potopul de låcuste din cronica: „ºi-ai pus
pliscul cu zece mii de nåri pe stâncile izvoarelor
mele ¿i le-ai scobit adânc ¿i le-ai secat. Mocirlå ¿i
bale råmân dupå tine în mun¡i ¿i seceta galbenå
pustie în ¿es.”

Alternarea planului concret cu cel abstract al
imaginilor se face cu o mare concentrare, prin re¡i-
nerea esen¡ialului.

La citirea pamfletului Baroane, Kilinger tuna
¿i fulgera în urechile Mare¿alului Ion Antonescu,
care, surprins de eveniment, a avut curajul ¿i perspi-
cacitatea så råspundå: „Arghezi a gre¿it aici, el va
ispå¿i aici!” contrar opiniei zbierate, care cerea ca
Arghezi ¿i familia lui så fie deporta¡i într-un lagår
german. Dupå trei zile de arest prefectorial, Tudor
Arghezi este transportat cu trenul, într-un comparti-
ment mascat, la Târgu-Jiu, în Lagårul de interna¡i

politici. Directorul ziarului „Informa¡ia zilei”,
Grigore Malciu,  avea så-i u¿ureze via¡a de de¡inut.

Acaså, în Mår¡i¿or, jale, lacrimi, teamå ¿i totu¿i
încredere. So¡ia acestuia, Paraschiva, primea tele-
foane anonime de felicitare pentru curajul publicårii
„Baronului”, dublate de altfel în repro¿. „Nu era mo-
mentu”, strigau unele voci în receptor, dupå cum
altele dådeau informa¡ii false asupra stårii de sånåtate
a acestuia. Adevårul era ca Arghezi era sånåtos, dar
cam ostenit, ¿i cu moralul bun, fapt de care se va
convinge fiul acestuia, Baru¡u, în vârstå de 17 ani,
care îl va putea vizita în urma interven¡iilor ¿i presi-
unilor morale, pentru a avea „autoriza¡ia” de a-l vi-
zita în Lagår, fåcute de Malciu.

Odatå ajuns în Târgu-Jiu, pa¿ii îl conduc spre
câmpul înconjurat cu sârmå ghimpatå. Era celebrul
Lagår al interna¡ilor politici! Lagårul fusese, de
fapt, insulå de refugiu organizat al autoritå¡ilor ro-
mâne¿ti, unde atât comuni¿tii, legionarii, opozan¡ii
regimului de råzboi, evreii cu afaceri importante (de
pildå Max Auschnit, mare proprietar de uzine la
Re¿i¡a) au avut salvatå existen¡a, fiind scåpa¡i de
presiunile sângeroase ale lui Kilinger.

Paradoxal, dar autentic, Lagårul de la Târgu-
Jiu a fost, pe tot timpul råzboiului, locul unde o
mare parte din valorile umane ale timpului au fost
salvate de soarta pe care alte guverne din ¡årile vecine
le-au håråzit-o intelectualilor, muncitorilor sau mi-
litarilor opu¿i råzboiului ¿i ocupa¡iei naziste. Faptul
face parte din generozitatea ¿i spiritul profund uma-
nist al poporului român.

Baru¡u, fiul lui Arghezi, încå mai påstreazå vie
imaginea camerei tatålui såu: „Memoria nu må trå-
deazå: simt încå mirosul de petrol din camera lui
tata, datoritå cutiilor plate de conserve umplute cu
petrol ¿i puse sub picioarele patului de campanie
pentru a împiedica migrarea plo¿ni¡elor spre a¿ter-
nut… Våd încå stratul cu garoafe, gura-leului ¿i
zorele din dreptul cabanei numårul 5, unde era re-
partizat tata; våd chiar chipul de om blând ¿i camod
al „temutului comunist” Constantin Bujor, vecin
de cabanå. Stând la soare ¿i contemplând cerul al-
bastru, aud încå încurajårile sportive ale ziaristului
american Tom, jucând volei-bal pe terenul de sport
de lângå troi¡å ¿i nu uit chipul teatral al lui Victor
Eftimiu, persifând lumea din jurul lui… Erau disci-

plina¡i, demni, solitari… ªi simt încå gustul supei ¿i
al prânzului luat împreunå cu tata în camera lui,
alåturi de câteva felii de salam de Sibiu, trimis de
Grigore Malciu… Totul e proaspåt, viu ¿i vibrant,
ca în momentul desfå¿urårii lui. Extrordinar!”

În acea vreme, Arghezi scria, în camera lui strâmtå,
scenariul piesei de teatru „Siringa”, pe care, dupå råzboi,
teatrul din Pia¡a Amzei a jucat-o cu un succes enorm. Pe
manuscrisul acestei piese de teatru existå, pe prima paginå,
semnåtura colonelului Leoveanu, sub textul „Nu con¡ine
nimic suspect”, prevåzut cu ¿tampila Lagårului ¿i data de
ie¿ire. E un document militar, dar ¿i politic din vremea råz-
boiului.

În lagår, Tudor Arghezi primea ¿tiri politice,
dar ¿i sticle cu apå mineralå ¿i câte una cu ¡uicå de
la Jean Bårbulescu, cel care edita ziarul intitulat
„Gorjeanul”. De la articolele publicate în ziarul lui
Jean Bårbulescu, de la pisania bisericii din lagårul
de la Târgu-Jiu ¿i pânå la „Bilete de papagal”, n-a
cedat måcar o clipå resentimentelor personale. L-au
cålåuzit iubirea de patrie, firea lui ie¿itå din popor,
spre un ideal pe care ¿i l-a våzut realizat.

În lagår se afla ¿i o bisericå ce trebuia sfin¡itå
printr-o ceremonie oficialå în timpul cåreia trebuia
citit ¿i „actul de cåsåtorie”. Biserica din lagår era
una din realitå¡ile paradoxale. Interna¡ii erau în lagår
pentru a ispå¿i pedepse disciplinare impuse de
circumstan¡ele epocii.

Lagår înseamnå în principiu izolare totalå în
raport cu evenimentele exterioare. Dar Lagårul tråia
o via¡å dublå: o parte dintre cei interna¡i ie¿eau în
fiecare diminea¡å så lucreze la fabrica din Târgu-
Jiu, unde confec¡ionau ¡igårile „Na¡ionale”, „Mårå-
¿e¿ti” ¿i „Plugaru”. O parte din cei asimila¡i comu-
ni¿tilor au contribuit la construirea unei bisericu¡e
din lemn, destinatå reculegerii cre¿tine¿ti a celor ce
ar fi avut nevoie de un sprijin spiritual. O troi¡å din
lemn a fost, de asemenea, ridicatå în centrul geografic
al Lagårului.

«Actul de ctitorie» trebuia så fie conceput fie
de un reprezentant bisericesc, sau de ctitorul princi-
pal, dar cum totul se desfå¿ura într-un teritoriu cu
caracter special, cu condi¡iile de libertate anulate ¿i
cu un regim de tipul penitenciar bine fixat de legile
în vigoare, condi¡ia «princeps» nu putea fi realizatå,
dupå cum nici autoriza¡iile de intrare în incinta La-
gårului nu aveau ¿anse de izbutire pentru persoanele
«stråine» ¿i bineîn¡eles fårå un scop definit prin
înfiin¡area acestui spa¡iu de deten¡ie.

Jean Bårbulescu a fåcut atunci o propunere ine-
ditå Colonelului:  «Actul de ctitorie så fie fåcut de
Arghezi, cå el cunoa¿te tipicul bisericesc, tråind în
månåstire în tinere¡e... Cå e unul din scriitorii de
frunte ai ¡årii... Cå e în Lagår... ªi cå va fi o mare
onoare pentru to¡i så-l ¿tim pe Arghezi reîntors spiri-
tual în glia gorjeneascå!»

Via¡a tihnitå de månåstire, litughia noastrå
orientalå, bisericile mici ¿i umile, schiturile mårunte
¿i pierdute în gropi cu solitudinea ¿i poezia lor,
deniile cu clopote stranii ¿i calme în acela¿i timp,
toate acestea învåluite în parfumul lor na¡ional au
gåsit în Arghezi poetul cel mai mare.

Colonelul Leoveanu a fost de acord, iar în edi¡ia
din acele zile (noiembrie-decembrie 1943), ziarul
Gorjanul a dedicat paginile lui acestui eveniment
memorial. Textul, scris de Arghezi, a fost introdus
într-o casetå sfin¡itå ¿i îngropatå la temelia bisericii.

Iatå, înså, gândurile rostite de Arghezi fiului
såu, Baru¡u, dupå acest eveniment: «Am retråit o
parte din via¡a de månåstire de la Cernica... atunci
eram închis între zidurile månåstire¿ti pentru cå fugi-
sem din ora¿ ¿i încercam så scriu în lini¿te, acum
eram închis pentru cå scrisesem, nelini¿tit de tot ce
se petrece în ¡arå...»

E o bisericå unicå ¿i pare så cânte singurå din
lumini ¿i icoane. Privitå în peisajul ei, cu atâtea culori
de contraste studiate, e vioaie ¿i smål¡uitå ca un
brotåcel.

La data de 29 decembrie 1943, Tudor Arghezi
îi scrie urmåtoarea scrisoare Domnului Bårbulescu:

“Ninge.  Zåpada de douå palme. Vânt.”
Bucure¿ti, 29 dec. 1943, miercuri

Iubite Domnule Bårbulescu,

«Se împlini luni o såptåmânå de când am trecut
pe la redac¡ia Gorjanului fårå a fi avut plåcerea så
vå gåsesc, ¿i mi se pare cå a fost acum un an - atât au
trecut zilele încårcate de senza¡ii variate.

Vå mul¡umesc pentru numårul de Cråciun al
ziarului, dar n-am primit pe cel precedent, cu
sfin¡irea bisericii din Lagår. S-a pierdut? Vå rugasem
så-mi trimite¡i vreo 3 exemplare.

Dacå vorbi¡i cu Dl. Colonel Leoveanu, v-a¿ ruga
så binevoi¡i så-i comunica¡i (fiind dator o sumå de
bani la Lagår) cå nevastå-mea îi expediase cu recipisa
Nr. 41070 un mandat de 10.000 lei, care trebuie så fi

ajuns dupå plecarea mea ¿i cå a doua zi de sosire în
Bucure¿ti am trimis Domnului Locotenent Trepådu¿
o scrisoare recomandatå, rugându-l så-mi facå un
cont despre ce mai trebuie så plåtesc peste cifra man-
datului. (E vorba de 41 kg. de såpun cumpårat în
lagår de mine, fårå så se fi fixat pre¡ul, cât ¿i de 2.200
lei costul expedi¡iei ¿i al ambalajului, atât al såpu-
nului cât ¿i al unei garnituri de grådinå, plåtitå de
mine mai demult.). Nu  numai cå må stinghere¿te så
fiu dator, dar nici n-a¿ vrea så-i fac Domnului Colo-
nel impresia cå a¿ fi un om fårå obraz. Locotenentul,
cåruia îi mai trimit o cartå po¿talå o datå cu a Dv., nu
mi-a trimis încå nici o vorbå.

Mi-e gândul mereu la fostul meu comandant. I-
am consacrat în sufletul familiei o icoanå. Admirabil
om ¿i superior model de om! Mi-a råmas inima agå-
¡atå de candela din biroul lui ¿i mi-e dor - închipui¡i-
vå! - de lagår, din pricina comandantului.

Poate cå a¡i primit o telegramå de Cråciun de la
mine. Vå reînnoiesc sentimentele dintr-însa, în aju-
nul altui rând de sårbåtori ¿i nu uita¡i cå vå stau cu
dragoste la dispozi¡ie în orice împrejurare.

Tudor Arghezi.»
Tudor Arghezi a fost internat/închis în toamna

anului 1943 în lagårul de interna¡i politici de la Tg-
Jiu. Comandant al lagårului era colonelul ªerban
Leoveanu. Din scrisoarea-poezie pe care a trimis-o
Arghezi colonelului Leoveanu, de 1 Martie 1944,
reiese cå a fost tratat cu omenie cât a stat în lagår.

«Colonelului iubit» avea så-i trimitå Mår¡i¿orul
– un volum-carte, cu crea¡iile sale ¿i ar fi dorit så
ajungå la Tg-Jiu så nu se piardå pe drum sau så fie
oprit de controlul din acea vreme ce se fåcea cores-
ponden¡ei ¿i coletelor. Îl fåcea atent pe colonel cå
dacå vine cineva din Gorj-vreun bårbat (gorjan), sau
vreo domni¿oarå (duducå) - i-ar da cartea (Mar¡i¿or)
«s-o ducå» de 1 Martie sau mai târziu. În caz cå nici
aceasta nu s-ar putea, Arghezi då numårul pentru ca
persoana care ar merge la Bucure¿ti så vorbeascå cu
copiii lui ca så le dea cartea. La sfâr¿itul scrisorii -
poezia face urare so¡ilor Leoveanu, cumpårându-le
un «mår¡i¿or cu doi luceferi».

Scrisoarea poezie se gåse¿te la so¡ia Colonelului
Leoveanu• «Mår¡i¿orul (un volum)/Telefonul (trei,
trei, trei,/Nu ¿tiu cum så i-l trimit/Cinci ¿i patru) îl
adastå/Comandantului iubit/Pe trimisul dumnea-
voastrå/Så i-o dea copiii mei./De-ar veni din Târgu-
Jiu/Pânå atunci, Doamna, Domnul,/Un gorjean sau
vreo duducå/Aibå-i bine în pazå, Domnul,/I-a¿ da
cartea s-o aducå/ªi så-i ¡ie  tineri, teferi/De zi-ntâi
sau mai târziu/Mår¡i¿or cu doi luceferi.»

Dupå 23 august 1944, Arghezi va fi împotriva
regimului comunist, fåcând publicisticå de dreapta,
colaborând la «Dreptatea» ¡åråni¿tilor. Cår¡ile îi erau
interzise cu strå¿nicie, scoase din biblioteci, arse
chiar în unele locuri. Dupå 1946, n-a mai reu¿it så
publice nimic, retrågându-se pe mica lui proprietate
de la Mår¡i¿or (la marginea de pe atunci a Bucure¿-
tilor, în vecinåtatea månåstirii Våcåre¿ti, acum de-
molatå), cultivându-¿i ograda, via, grådina de zar-
zavat…, tråind oricum strâmtorat. A fost, în cele din
urmå, ,,racolat” ¿i el de cåtre comuni¿ti ¿i pus så
scrie mult prea oportunistele poeme ciclice: ,,1907
– peizaje”, ,,Cântare Omului”, ,,Cu bastonul prin
Bucure¿ti” (gen de reportaje) ¿.a.m.d.

Tudor Arghezi ne-a dåruit nouå, urma¿ilor såi,
floarea de tei înmiresmatå a paginilor cår¡ilor sale,
mo¿tenire de pre¡, dar ¿i obliga¡ia de a nu ie¿i din
cercul cuvintelor sale, cåci, ne spune elÓ „N-avem
dreptul så scådem cu nimic bogå¡ia ¿i onoarea limbii
noastre. Scriitorul, ca om de con¿tiin¡å, cu senti-
mentul dezvoltat al pasiunii artistice, e obligat la
acurate¡å ¿i precizie. Cuvântul lui devine puternic
¿i nou, când transpune pe hârtie o sim¡ire valabilå.
Expresia poeticå novatoare proprie încårcatå cu noi
valori metaforice, trebuie så råscumpere pacostea
gunoaielor lexicale din limbå.” Ca pe o grådinå, în
lurul casei sufletului, o grådinå în care mereu trebuie
så plive¿ti buruienile, så culegi cu mâini harnice ¿i
neiertåtoare resturile nefolositoare, dându-le foc
toamna ¿i primåvara devreme pentru a face loc larg,
luminos, mlådi¡elor tinere, florilor ce-¡i vor purta
mintea ¿i gândul cu parfumul lor, culoarea lor spre
în¡elesurile tainice ale Firii, ale dumnezeirii fiecårui
fir de iarbå trimis pe lume ca un semn cå Dumnezeu
ne-ngåduie ca noi poe¡ii så-i cålcåm pe urmele sfinte•

„Crea¡ia literarå nu poate avea suport decât
talentul, buna credin¡å, ståruin¡å, ståruin¡a înver-
¿unatå pentru expresia concentratå… În scrisul
poetic nu po¡i fi banal, gåunos, emfatic”.

Bibliografie
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Treptele ¿i trecerea cenzurii transcendentale

MARII ORBI ªI COPIII CARE ÎI DUC DE M¢NÅ

Motto: ‘’Iatå, e noapte fårå ferestre-n afarå’’
(Lucian Blaga - Psalm)

Pânå så ajungå la concluzia dezolantå, sinteti-
zatå în motto-ul men¡ionat ¿i apoi s-o justifice ra¡io-
nal în TRILOGIA CUNOAªTERII (1934), Lucian
Blaga a cåutat cu ardoare urmele pa¿ilor Demiurgului
pe Påmânt.

Disperarea tatonårilor zadarnice (dupå tråirea extaticå
a senza¡iei prezen¡ei divinitå¡ii în propria-i carne - Vreau så
joc, Da¡i-mi un trup mun¡ilor, din volumul de debut
(POEMELE LUMINII, 1919), echivaleazå intensitatea
pathosului arghezian din Psalmi ¿i Duhovniceascå: “Am
zåbovit îndelung între stânci/lângå sfin¡i båtrâni ca ghicitorile
¡årii,/¿i-am a¿teptat så se deschidå/o fereastrå de scåpare/
prin puternice spa¡ii de searå./Cu to¡i ¿i cu toate/m-am zvâr-
colit pe drumuri, pe ¡årmuri,/între ma¿ini ¿i-n biserici,/lângå
fântâni fårå fund/mi-am deschis ochiul cunoa¿terii./M-am
rugat cu muncitorii în zdren¡e,/am visat lângå oi cu ciobanii/
ªi-am a¿teptat în pråpåstii cu sfin¡ii./Acum må aplec în
luminå/¿i plâng în târziile råmå¿i¡e/ale stelei pe care umblåm./
Cu toatå creatura/mi-am ridicat în vânturi rånile/ªi-am
a¿teptat:/oh, nici o minune nu se împline¿te./Nu se împline¿te,
nu se împline¿te!/ªi totu¿i cu cuvinte simple ca ale noastre/
s-au fåcut lumea, stihiile, ziua ¿i focul./Cu picioare ca ale
noastre/Isus a umblat peste ape.’’ (Triste¡e metafizicå -
Laudå Somnului, 1929)

Suportarea unei existen¡e fårå Dumneze: ”Parcå
Dumnezeu s-a întors acum cu spatele cåtre noi ¿i
ståm în umbra lui ¿i nu ¿tim ce este, ¿i nu mai ¿tim
încotro” (cum spune Mira în MEªTERUL MANOLE,
1927), devine posibilå dacå omul î¿i acceptå - fizic,
dar mai ales psihic - singuråtatea. Autoexilarea De-
miurgului din propria-i crea¡ie (instituindu-¿i statu-
tul unui Deus otiosus), echivaleazå pentru fiin¡a
umanå cu moartea divinitå¡ii cålåuzitoare, condi¡ie
miticå absolut necesarå pentru rena¿terea spiritualå
a Noului Adam: “În cer te-ai închis ca într-un co¿-
ciug./O, de n-ai fi mai înrudit cu moartea/decât cu
via¡a,/mi-ai vorbi. De-acolo unde e¿ti, din påmânt
ori din poveste mi-ai vorbi.//(…)Ori nu dore¿ti
nimic?/E¿ti muta, neclintita identitate/(rotunjit în
sine a este sa),/nu ceri nimic. Nici måcar rugåciunea
mea.//(…) Iatå, e noapte fårå ferestre-n afarå.’’ (Psalm
- Marea Trecere, 1924)

Nedescoperindu-l pe Dumnezeu în lume, Lu-
cian Blaga a încearcat så-i motiveze cu disperare
absen¡a (dorind cu orice chip så ne convingå cå De-
miurgul nu avea altå solu¡ie genezicå, în condi¡iile
aceptårii libertå¡ii totale pentru cunoa¿terea umanå
(lucru confirmat ulterior, prin periclitarea pozi¡iei
sale centrale, dupå ce cuplul omenesc primordial,
încålcând interdic¡ia edenicå - prima manifestare ca-
tegoricå a cenzurii transcendente-, a på¿it pe calea
cunoa¿terii individuale).

Pentru autorul TRILOGIEI CUNOAªTERII
existå trei nivele ale motiva¡iei instituirii cenzurii
transcendente ¿i anume:

- minimå: cunoscând totul adecvat omul ¿i-ar
pierde spiritul creator;

- medie: cunoscând absolutul am fi dezrådåci-
na¡i existen¡ial (bio-echilibrul fiin¡ial ar fi perturbat);

- maximalå: accesul tuturor oamenilor la logosul
demiurgic ¿i utilizarea lui fårå discernåmânt ar gene-
ra o instabilitate existen¡ialå absolutå, Demirugul
¿i-ar pierde pozi¡ia sa centralå, iar fårå o conducere
unicå desfå¿urarea normalå a întregii existen¡e ar fi
imposibilå./1/

Convins cå, din punct de vedere ra¡ional, De-
miurgul nu se poate manifesta fizic în lume fårå så-i
conturbe echilibrul, poetul neconsolat a încercat im-
plicarea liricå a divinitå¡ii în spa¡iul nostru accesibil,
cosmoidal (interpretårile noastre subiective despre
lume nemaifiind cosmogonii), încercând så tragå cu
coada ochiului dincolo de bariera diferen¡ialelor
divine, imaginând urmåtoarele trepte ale cenzurii
transcendente/ierarhii ale desåvâr¿irii fiin¡ei/mo-
mente ale dilu¡iei logosului:

1. cuvintele demiurgice, creatoare de lume;
2. cuvintele adamice, prin care omul paradisiac

putea comunica nemijlocit cu Dumnezeu;
3. limbajele omene¿ti, diferen¡iate dupå episo-

dul babilonic, în care doar arti¿tii, gânditorii ¿i sfin¡ii
creeazå lumi imaginare, în måsura redescoperirii
unor scântei ale logosului demiurgic. /2, 3/

Credem cå putem dezvolta/completa/nuan¡a
acest tablou, dezvåluind succint structura ¿i meca-
nismele func¡ionale ale universului blagian, clasifi-
cându-i ecosistemele, implicit fiin¡ele care le popu-
leazå ¿i limbajele acesora (reprezentând de altfel tot
atâtea trepte ale cenzurii transcendente), astfel:

A. Lumea necenzuratå

A.1 Marele Anonim, centrul metafizic absolut, mis-
terul existen¡ial central, reprezintå cunoa¿tera absolutå,
pozitivå, adecvatå, nelimitatå, supralogicå, imposibil de
revelat, inaccesibilå (a cårei posibilitate existen¡ialå o intuim
prin cunoa¿terea lucifericå) - posesorul logosului demiurgic
(gând = cuvânt = faptå). /4/

A.2 Diavolul (a cårui genezå råmâne învåluitå
în mister, ca de altfel ¿i a Demiurgului) - coautor la
crea¡ie, întrucât Marele Anonim tatoneazå facerea

lumii ratând unele încercåri/experimente, finalizate/
retu¿ate datoritå corec¡iilor satanice (aduse printr-un
sistem de feed-back cosmogonic absolut necesar).
Datoritå acestei colaboråri Marele Anonim se con-
tamineazå cu atribute demonice (daimonice), motiv
care explicå ¿i instaurarea cenzurii transcendente,
iar demonicul se încarcå de conota¡ii pozitive, in-
dispensabile crea¡iei, ccea ce va explica ¿i crea¡ia
umanå în lumea cenzuratå: “ªi dacå bunul Dumne-
zeu ¿i cucernicul Natanail sunt fra¡i (…) Eu, stare¡
credincios, nu spun cå a¿a este, dar ar putea så fie.
Întrebårile noastre nu råzbat pânå-n pråpåstiile
albastre, de unde ni s-ar putea råspunde’’ (afirmå
stare¡ul Bogumil în MEªTERUL MANOLE, 1927).

B. Lumea cenzuratå

B.1 Pan tânår, zeu superb conducând muzical
întreaga noastrå galaxie: “Am ståpânit cândva un
cer de stele/ ¿i lumilor eu le cântam din nai’’ (Moartea
lui Pan - PAªII PROFETULUI, 1921).

Îngåduindu-i-se accesul la muzica stelelor, lo-
gosului såu melopeic i se conferå virtu¡i organiza-
torice ale traiectelor astrale.

B.2 Pan båtrân, om muritor. Decupat/decåzut
din condi¡ia zeiascå (nimfa nu-l mai atrage, puterile
i-am secat), ex-zeul nu mai poate ståpâni natura,
rezumându-se la a-i constata schimbårile:

“Picurii de rouå-s mari ¿i calzi,/corni¡ele
mijesc,/iar mugurii sunt plini./Så fie primåvarå!’’
(Pan - PAªII PROFETULUI).

Tranzi¡ia dintre cele douå stadii existen¡iale
extreme ale fiin¡elor legendare, zeu - om, o marchea-
zå apari¡ia istoricå a a cre¿tinismului, care ucide mi-
turile. Cenzura instituie de altfel timpul ¿i moartea.
Nåscându-se prin mit ca zeu, Pan moare ca om: ”Aco-
perit de frunze ve¿tede pe-o stâncå zace Pan./E orb
¿i e båtrân./Pleoapele-i sunt cremene,/Zadarnic

cearc-a mai clipi,/cåci ochii-i s-au închis - ca melcii
peste iarnå.’’ (Pan - PAªII PROFETULUI);

“E trist./Se înmul¡esc prin codrii månåstiri,/¿i-l
supårå sclipirea unei cruci (…)//A treia zi ¿i-a-nchis
co¿ciugul ochilor de foc./Era acoperit cu promoroa-
cå/¿i-amurgul cobora din sunete de toacå./Neispråvit
råmase fluierul de soc.’’ (Moartea lui Pan - PAªII
PROFETULUI).

De ce a uzitat Blaga acest personaj? Så citåm
dic¡ionarul mitologic: ”Pan-fiul lui Hermes ¿i al
Dryopei, protectorul turmelor de animale ¿i al cio-
banilor, inventatorul naiului, jumåtate om, jumåtate
animal (având coarne, copite de ¡ap ¿i trupul acoperit
cu pår), tråind în codrii, pândea nimfele, fåcea parte
din cortegiul lui Dionysos”/5/.

În mitologia proprie blagianå, Pan ilustreazå
faptul cå dogmatica unei religii, fie ea chiar ¿i cre¿-
tinismul ucide mitul/tradi¡ia primordialå de care
orice mare creator se folose¿te liber.

Dar asupra importan¡ei simbolui Pan în opera
blagianå vom reveni.

B.3 Cuplul uman primordial, în Eden, posedå
limbajul în¡elegåtor, atât al celui Demiurgic (putând
comunica nemijlocit cu acesta), cât ¿i al celui
Diabolic (Eva în¡elege ¿oaptele ¿arpelui) - cuvintele
lor neavând înså puteri creatoare în plan material.

B.4 Omenirea dupå alungarea din Eden ,
înaintea episodului babilonic, utilizând un limbaj
unic în a doua încercare a creaturilor umane de a-¿i
egala Tatål (prin înål¡area turnului pânå la EL), motiv
pentru care Marele Anonim a încurcat limbile, creind
¿i risipind astfel popoarele.

B.5 Omenirea dupå episodul babilonic - na¡iile
posedând limbaje diferen¡iate fårå for¡å fapticå.
Toate posibilitå¡ile de cunoa¿tere umanå:

- concretå (serve¿te materialul brut celorlaltor
moduri de cunoa¿tere);

- în¡elegåtoare (paradisiacå - admiså fragmentar
în ¿tiin¡e ¿i lucifericå - diminueazå, perpetuazå,
accentueazå misterul, fårå så-l anuleze);

- miticå (creeazå analogii ¿i simboluri disimu-
late ale faptelor genezei demiurgice);

- ocultå (relevåri incon¿tiente a unor fenomene
¿i fapte care nu pot fi sesizate prin sim¡uri);

sunt cenzurate./6/
Condi¡ia omului devine astfel de douå ori pre-

carå - i s-a sådit în suflet dorul transcenden¡ei dar nu
i se permite revelarea acesteia.

Ce-i råmâne de fåcut pentru a-¿i salva existen¡a?
Strådania permanentå în încercarea zadarnicå de re-
velare a misterului. ªi astfel omul creazå lumi ima-
ginare, cosmoide (spre a le deosebi de cosmosul ma-
terial creat de Marele Anonim) ¿i obiecte tehnice
pentru u¿urarea existen¡ei. Lucrul este posibil întru-
cât limbajul uman mai påstreazå unele rudimente
ale logosului demiurgic, pe care le cautå cu disperare
diabolicå poe¡ii, gânditorii ¿i sfin¡ii./7/ Instigarea
la o crea¡ie perpetuå se datoreazå ¿i prezen¡ei Daimo-
nionului (despre care vom vorbi la locul potrivit).
“Nu ¿tii/cå numa-n lacurile cu noroi în fund cresc
nuferii?” (Vei plânge mult ori vei zâmbi? -
POEMELE LUMINII, 1919).

Oricum concluzia filosofului este urmåtoarea:
“Dacå prin cenzura transcendentå se creeazå o
condi¡ie prealabilå pentru destinul creator al omului
prin frânele transcendente (categoriile abisale) se
garanteazå permanen¡a acestui destin, iar prin
conversia transcendentå se asigurå intensitatea ¿i
randamentul maxim al acestui destin.’’ /8/

B.6 Fârtate (reprezentantul Marelui Anonim în
lumea cenzuratå, sprijinind crea¡ia) îmbârligat cu
Diavolului cenzurat, bipolar, alcåtuit din Nefârtate
(partea sa distructivå) ¿i Daimonion (partea sa cons-
tructivå, instigând fiin¡a umanå la crea¡ie), reiterând
pe plan secund/diluat complementaritatea Dumne-
zeu-Diavol din lumea necenzuratå: “De unde-¿i are
raiul - /lumina? - ªtiu: Îl lumineazå iadul/cu flåcårile
lui!” (Lumina raiului - POEMELE LUMINII). Ne-
posedând logos demiurgic, confruntarea dintre ei se
duce în con¿tiin¡a oamenilor.

Fârtate, preluat din mitologia româneascå (în-
truchipat într-un personaj sau o stihie), reprezintå

Sculpturå de Ilie Alexandru
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BINELE în perpetuå confruntare cu R´UL,
sprijinind pe toate cåile cuvântul lui Dumnezeu,
crea¡ia:

- construirea ¿i refacerea arcei lui Noe (Mo¿ul
din ARCA LUI NOE, 1944);

- zidirea faimoasei Månåstiri a Arge¿ului (stihie
- MEªTERUL MANOLE, 1927);

- inspirå versurile lui Anton Pann (stihie în
piesa omonimå, 1945);

- îndeamnå la revolu¡ie pe românii ardeleni, în
1848, pentru câ¿tigarea independen¡ei na¡ionale
(stihie în AVRAM IANCU, 1934);

- se opune doctrinei Ierusalimului ceresc, propo-
våduitå de catolicul Teodul (o întruchipare a lui Ne-
fârtate), care-i duce pe copii la pieire, sus¡inând în
contrapartidå teoria Ierusalimului påmântesc,
realistå (stare¡ul Ghenadie - CRUCIADA COPIILOR,
1930).

Cu aceastå ultimå exemplificare atingem aspec-
tul religios al problemei, deosebit de important pen-
tru metafizica blagianå.

Fârtate/Mo¿ul (ARCA LUI NOE, mesager al
Marelui Anonim pe Påmânt, este alcåtuit dintr-o lu-
minå îmbåtrânitå (datoritå trecerii sale în lumea cen-
zuratå). Despre el Ana (so¡ia lui Noe) spune: “Cåci
eu l-am våzut într-o clipå, l-am våzut îmbråcat în
soare - cu toate cå stå aici sub grinzi, unde stai tu
acum! ªi unde soarele niciodatå nu påtrunde!
ºâ¿ne¿te lumina din el, ca såge¡ile orbitoare! Cum
era så nu-l cred pe cuvânt? Se fåcuse påmântul strå-
veziu, limpede ca apa de munte, unde sta - iar când
Mo¿ul a ie¿it din moarå, deveni la fel ¿i drumul, cå
zåream în adânc! Se fåcuse huma stråvezie sub
opincile sale! C-o singurå clipire a¿ fi putut så våd ¿i
mor¡ii, cum zac îngropa¡i, pretutindeni, surâzând
senini, cå deasupra lor trece Mo¿ul fårå de nume!’’

A¿adar prezen¡a Mo¿ului reitereazå mitul trans-
paren¡ei påmântului edenic/primordial, calitate pier-
dutå de lut dupå înfåptuirea primei crime omene¿ti,
când Dumnezeu supårat l-a întunecat pentru a nu se
mai vedea, prin mormânt, cadavrul lui Abel ucis de
Cain - mit uzitat de altfel ¿i-n poezia A fost cândva
påmântul stråveziu (Cântecul focului).

Din punct de vedere al religiei cre¿tine, Mo¿ul/
Fârtate reprezintå o erezie scumpå autorului
POEMELOR LUMINII, el fiind principalul propo-
våduitor al doctrinei Isus-Påmântul, care, ar fi putut
reprezenta, în concep¡ia lui Lucian Blaga, ¿ansa rea-
lizårii unei metafizici ortodoxe române¿ti absolut
originale (asupra acestei probleme vom reveni
curând).

Nefârtate reprezintå partea distructivå a
Diavolui cenzurat:

- îl determinå pe Popå så-¿i aprindå biserica pe
care tocmai a construit-o cu sprijinul såtenilor ¿i så
dea vina pe Mo¿neagul care va fi sfâ¿iat de såtenii
revolta¡i (stihie în primul caz ¿i Bårbatul cu cerceii
în urechi, în al doilea caz - TULBURAREA
APELOR, 1923);

- dårâmå sistematic zidurile Månåstirii Arge¿u-
lui, pânå la jertfirea Mirei (stihie - MEªTERUL
MANOLE, 1927);

- distruge destinul Dariei (care î¿i pierde pânå
la urmå fiul puritan, constrâns så ducå un råva¿ aman-
tului ei la¿ - femeia ajungând la disperare datoritå
persecu¡iilor la care o supuneau o mamå dementå ¿i
un so¡ gelos (stihie - DARIA, 1925);

- aruncå pe Ivanca în bra¡ele depravatului tatå
(preot råspopit) al iubitului ei Luca (pictor ascet ¿i
obsedat platonic de femei frumoase) (stihie - FAPTA,
1925);

- pustie¿te un sat prin ciumå, datoritå nerespec-
tårii juråmântului unui ginere cåtre soacra sa, în ziua
nun¡ii; întoarcerea fantomele fra¡ilor mor¡i (Cons-
tantin ¿i Voichi¡a - mireasa cu pricina) provocând
într-o zi de Pa¿ti moartea mamei acestora (stihie -
pantomima ÎNVIEREA, 1925);

- instigå pe såteni la distrugerea arcei lui Noe
(stihie - ARCA LUI NOE, 1944);

- încearcå distrugerea credin¡ei propovåduitå
de Zamolxe decretându-l zeu ¿i ridicându-i o statuie,
farså dejucatå de profet cu pre¡ul vie¡ii sale (spår-
gându-¿i statuia î¿i salveazå doctrina, dar este omo-
rât cu a¿chiile provenite din propriu-i chip cioplit
(Magul - ZAMOLXE, 1921);

- provoacå duelul dintre Anton Pann ¿i Napoleon
Furnicå, acesta împu¿câdu-l mi¿ele¿te (pe la spate),
fapt care pânå la urmå va provoca moartea poetului
(stihie - ANTON PANN, 1945);

- instigå pe copii la cruciada care le va fi fatalå
(Cålugårul Teodul - CRUCIADA COPIILOR, 1930);

- face så e¿ueze revolu¡ia românilor din

Transilvania în 1848. Austriecii (ajuta¡i de români
împotriva ungurilor asupritori), ajung la un pact cu
maghiarii, acceptând condi¡iile acestora ¿i anume
ca în schimbul capitulårii lor românii så nu fie låsa¡i
så påtrundå în ora¿ul Cluj (stihie - AVRAM IANCU);

(Ca stihie, ac¡ionând din incon¿tient, apare prin
personan¡å, tulburând min¡ile lui Gåman (MEªTE-
RUL MANOLE) ¿i Ioana Zånateca (CRUCIADA
COPIILOR, 1930).

Ca Daimonion incitå crea¡ia umanå sprijinind
toate ac¡iunile lui Fârtate /9/, salvând crea¡iile umane
de excep¡ie (dar Nefârtate îi sacrificå pe creatori ¿i
tot ce au ei mai scump, a¿a cum remarcå Eugen
Todoran - dramele sunt cåderi datorate înål¡årii
cenzurate /10/;

- salveazå Månåstirea Arge¿ului, dar pierde pe
Mira ¿i Manole (MEªTERUL MANOLE);

- reitereazå doctrina Isus-Påmântul, dar pierde
pe Zamolxe (ZAMOLXE), Popå, Nona ¿i Mo¿neag
(TULBURAREA APELOR);

- eternizeazå prin tipårire stihurile lui Anton
Pann, dar îl pierde pe autor (ANTON PANN);

- metamorfozeazå temporar pe Avram Iancu în
poasåre fårå somn, a¿teptân un alt moment prielnic
de afirmare româneascå în istorie, dupå pierderea
celui din 1848 (AVRAM IANCU);

- treze¿te pe Luca la realitate, dupå încercarea
acestuia de a-i împu¿ca pe Ivanca ¿i tatål såu
(FAPTA);

*
ªi totu¿i Blaga nu s-a împåcat deplin cu gândul

transcenden¡ei imposibile imaginând o solu¡ie cu
care Marele Anonim ar fi putut evita cenzura abso-
lutå, låsându-ne logosul în¡elegåtor ¿i luându-ne
numai puterile demiurgice (un fel de Eden în care ni
se permitea cunoa¿terea paradisiacå). Solu¡ia ar fi
fost contopirea sufletului expiat din trupul lui Isus
råstignit cu Påmântul - maicå iubitoare în mitologia
noastrå de påstori ¿i agricultori. Despre Isus-
Påmântul vorbe¿te astfel Mo¿ul din TULBURAREA
APELOR: “S-a înål¡at? Nu s-a-nål¡at! S-a întrupat în
påmânt ca så ne fie aproape. (…) Isus e piatra,/Isus e
muntele,/totdeauna lângå noi - izvor limpede ¿i mut,/
totdeauna lângå noi - nesfâr¿ire de lut./Fårå cuvinte,
cum a fost pe cruce,/Isus înflore¿te-n cire¿i/¿i rod se
face pentru copii såraci./Din flori îl adie vântul peste
morminte,/el påtime¿te în glie ¿i pom -/o råstignire
e în fiecare om -/¿i unde prive¿ti - Isus moare ¿i-nvie.’’

Panteismul instituit prin aceastå divinizare a
Terrei ne îngåduie så ne låmurim acum cå Lucian
Blaga a fåcut din Pan un Isus cenzurat (cåruia nu i
s-a permis så-¿i identifice sufletul cu påmântul.

Doctrina Isus-Påmâtul o propovåduie¿te ¿i
Zamolxe (un fel de Pan doctrinar, îmbråcat cu o piele
de cåprioarå) - cåruia pe pere¡ii pe¿terii unde s-a
retras, alungat de oameni, ¿i apare vedenia Mo¿ului,
principalul discipol al ereziei cre¿tine men¡ionate.

De inspira¡ie protestantå/luteranå, doctrina ar
fi urmårit realizarea unui om liber, un haiduc al reli-
giilor, un Nou Adam ¿i dacå ar fi fost conceputå de
un autohton, ea ar fi putut reprezenta o metafizicå

ortodoxå originalå româneascå, extrem de atrågå-
toare. În culegerea de articole IZVOADE /3/ ¿i apoi
în romanul LUNTREA LUI CARON /2/, Lucian
Blaga descoperå nu mai pu¡in de 12 idei-for¡å din
care s-ar fi putut dezvolta (în condi¡ii istorice priel-
nice) metafizica româneascå. Dintre acestea o amin-
tim doar pe accea înruditå cu tema noastrå (Isus-
Påmântul) ¿i anume a spa¡iului-bisericå, prin pre-
lungirea în peisaj a sacralitå¡ii interiorului “Casei
Domnului” prin pictarea pere¡ilor exteriori (ca la
atâtea månåstiri din Moldova). Din påcate totul a
råmas în zodia lui “n-a fost så fie” - cum ar fi spus
Constantin Noica.

Nerealizarea noii religii îi împinge pe princi-
palii discipoli, Zalmoxe ¿i Pan în pe¿teri - unde Pan
orbe¿te - lucru extrem de important prin analogie cu
bâjbâiala Marelui Anonim în realizarea crea¡iei:
“S-ar spune cå spiritul lumii se cålåuze¿te, se
fråmântå, încearcå, î¿i påråse¿te proiectele,
înainteazå treptat, dibuind de multe ori ca un orb,
care dispune de unele elemente de orientare, dar care
e lipsit de vederea clarå, solarå.(…) Pentru cå
Dumnezeu este Marele Orb, care a¿teaptå ca noi, fii
såi, så-l ducem de mânå, întrucât noi avem vederea
solarå pe care el n-o are.”/1/

Iatå cå Lucian Blaga a mai gåsit o chichi¡å
pentru a-i atrage aten¡ia Marelui Anonim asupra
noastrå. Chiar dacå a instituit diferen¡ialele divine,
de acolo din transcendent Demiurgul trebuie så ne
supravegheze pentru a-¿i corecta lumea cenzutratå,
func¡ie de presta¡ia noastrå existen¡ialå.

Ideea este reluatå ¿i în poezia De mânå cu Marele
Orb (variantå), din volumul ÎN MAREA TRECERE
(1924), unde Pan este simbolul Mareleui Anonim în
lumea cenzuratå): “Îl duc de mânå prin påduri./Prin
¡arå låsåm în urma noastrå ghicitori./Din când în
când ne odihnim în drum./Din vânåta ¿i mocirloasa
iarbå/Melci jilavi i se urcå-n barbå.// Zic: Tatå, mersul
sorilor e bun,/El tace - pentru cå-i e fricå de cuvinte./
El tace - fiindcå orice vorbå la el se schimbå-n faptå.’’

ªi în finalul existen¡ei, la modul sublim, fiin¡a
umanå depå¿e¿te cenzura transcendentå. Prin
moarte, diferen¡ialele divine (categoriile abisale)
inoculate în sufletul fiecåruia dintre noi se întorc/
resorb în Marele Tot = Marele Anonim = Marele
Orb: “Dumnezeule, de-acum ce må fac?/În mijlocul
tåu må dezbrac. Må dezbrac de trup/Ca de o hainå
pe care o la¿i în drum.’’ (Psalm - ÎN MAREA
TRECERE, 1924).

Amin!

LUCIAN GRUIA
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1. Dupå o analizå probantå a poeziei lui Lucian
Blaga, din perspectiva ¿i cu instrumentarul criticii
tematice (Poezia lui Lucian Blaga, 1995), Zenovie
Cârlugea î¿i propune, de data aceasta, o abordare
integralå a Operei, într-un studiu monografic de larg
orizont interpretativ, având în vedere atât crea¡ia
artisticå (poezia, dramaturgia, proza), cât ¿i arhitec-
tura conceptualå a sistemului filosofic.

Investigând un bogat ¿i variat material docu-
mentar (epistolarul, memorialistica, mårturii ale con-
temporanilor, comentarii, studii, exegeze etc.),
autorul tinde så surprindå „eul” profund ¿i misterios
al creatorului; deseori, el reface itinerarul clådirii
de sine ¿i devenirii artistice, „laboratorul”
psiho-mental în care s-a plåmådit sistemul de imagini
al universului artistic. Cåci, dincolo de viziunea
„metafizicå” a artistului, este identificatå acea
prodigioaså „sensibilitate metapsihicå” (Marcel
Raymond), configurând în atâtea ¿i atâtea metafore
revelatorii (capabile a se organiza într-un „sistem
de imagini” coerent ¿i probant, în definirea unui
inconfundabil mit personal, a unei proeminente
personalitå¡i artistice ce dominå, dupå spusa lui
Constantin Noica, secolul al XX-lea).

Existå, observå autorul, o „logicå” intrinsecå,
de mare freamåt conceptual-ideatic, a actului de
crea¡ie, ce angajeazå opera pe rela¡ia
„existen¡ei întru mister ¿i pentru
revelare”, de unde ¿i datoria
criticului de a pune în eviden¡å me-
canismul imagina¡iei, modul în care
spiritul vizionar creator, cu antenele
¿i „transformatoarele” sale hiper-
sensibile, intrå în rezonan¡å cu rea-
litatea profundå, de substrat, a ope-
rei, cu zonele latente, în care pulsiu-
nile miticului trimit mesaje privind
o abisalå experien¡å creatoare.

Privitå din acest unghi, opera lui
Lucian Blaga atestå acea „cohérence
interne”, caracteristicå indubitabilå
a marilor crea¡ii, dimpreunå cu
„l’intention fondamentale”, congru-
entå cu „le projet qui domine leur
aventure”, cum s-ar exprima
Jean-Pierre Richard.

În acest sens, ideea abordårii
crea¡iei lui Lucian Blaga, îndeosebi
poezia (dar ¿i dramaturgia), din pers-
pectiva unui principiu låuntric,
coerent, dinamic ¿i ordonator, în re-
gimul prodigios al antinomiilor
imaginare, configureazå într-un
demers critic deopotrivå original ¿i
func¡ional.

Este meritul incontestabil al lucrårii, care pune
în eviden¡å bogå¡ia de tråiri duale, de polaritå¡i ¿i
disjunc¡ii, de rela¡ii ¿i corela¡ii, de antiteze ¿i anti-
nomii (mult îndrågitele antinomii), „mecanismul”
producerii acestor polisemii ¿i polaritå¡i func¡io-
nând, deseori, fie la grani¡a dilematicului, a reflexi-
vitå¡ii acute, fie în spiritul tensionat al oximoronului,
entitå¡i conceptuale ¿i poetice structurante, ce se
exclud reciproc, când nu-¿i urmeazå una alteia,
conform unui principiu dialectic intrinsec, - toate,
înså, raportabile la „tensiunea disonantå” ori
„disonan¡a ontologicå”, specifice modernitå¡ii
cultural-artistice (Hugo Friederich).

Însu¿i autorul Cenzurii transcendente, operând
cu metoda antinomiei transfigurate, în conceperea
Trinitå¡ii cre¿tine, se surprinde, deseori, expressis
verbis, „în matca fråmântatå a unei antinomii, pe
care, oricât de insuportabilå ar pårea, trebuie s-o
acceptåm ca atare”. O astfel de antinomie ar caracte-
riza „tensiunea supremå ¿i chinuitoare, sub imperiul
cåreia tråie¿te individul cognitiv”. Fiind, totodatå,
„expresia unei tensiuni profunde, care face så ples-
neascå coardele individua¡iunii (…), antinomia
aceasta e ¿i o fereastrå deschiså spre înså¿i natura
pråpåstioaså a Marelui Anonim…”

Antinomia, ca mod structurant de gândire (mo-
dus cogitandi specific actului de crea¡ie blagian), îl
ajutå, a¿adar, pe scriitor, så-¿i desfå¿oare, în registre
coerente ¿i concurente, imaginarul conceptual ¿i
poetic, så-¿i defineascå mai bine conceptele ¿i så-¿i
exprime ideile mai articulat ¿i cursiv. Totodatå, în
ampla dinamicå a structurilor constitutive, acest mo-
dus reflectandi – o vis formativa/nåzuin¡å formativå
prin excelen¡å - oferå mobilitate judecå¡ilor, în
ansamblu, dar ¿i posibilitå¡i stilistice inepuizabile,
pline de farmec, elegan¡å, precizie ¿i, deseori, de un
specific revelatoriu-metaforic aparte, recomandând,
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vorba lui D. D. Ro¿ca, „un dialectician ståpân pe
toate resursele artei sale (...), chinuit de neastâmpårata
sete de absolut.”

Scindatå între reificårile planului imanent ¿i
dorul de transcenden¡å, înfiorând cosmosul vegetal
¿i anorganic, lirica lui Lucian Blaga, în calitatea ei
de onto-poeticå referen¡ialå a modernitå¡ii, este
mereu ventilatå ¿i animatå de freamåtul marilor
antinomii, un principiu atât de generos în producerea
de variabile textuale. „Între ace¿ti doi poli – observa
criticul ªerban Cioculescu – ai revelårii håråzite
cosmosului, dar refuzatå individului con¿tient, pen-
duleazå crea¡ia poeticå a lui Lucian Blaga.”

Lucrarea de fa¡å se constituie ea înså¿i într-un
studiu atent care, având mereu în fa¡å rela¡ia
imanent-transcendent pe care se ordoneazå liniile
de for¡å ale imaginarului conceptual ¿i artistic,
încearcå så påstreze integralitatea func¡ionalå a
rela¡iei, adicå „så nu jertfeascå nici una din cele douå
mari polaritå¡i ale lirismului såu”, dupå cum observå
acela¿i critic cå i-ar sta bine unei exegeze probante
¿i coerente a Operei.

A¿adar, criticul opteazå nu pentru o în¡elegere
maniheicå a structurilor antinomice (care se ciocnesc,
se întrepåtrund, se concureazå, î¿i stau fa¡å în fa¡å,
disonant ¿i „recesiv”, în eventuale determinåri

reciproce, gata oricând ca una så ia locul alteia), ci
pentru o lecturå „empateticå” („close reading”), prin
care se påtrunde în profunzimea operei,
observându-se acolo legåturile din dosul covorului,
cum se spune, constituen¡ii  semnifica¡iilor
metaforice ¿i simbolice, raporturile autorului cu
lumea sensibilå, în sensul armoniilor ¿i
dezarmoniilor incitante, dar ¿i în spiritul
provocårilor ¿i atitudinilor abordate. Altfel zis, acele
constante ale structurårii imaginarului artistic, fårå
de care „mitologia” operei, peisajul interior al
acesteia nu se laså dezvåluit.

În ideea de a-¿i face demersul critic cât mai pro-
bant ¿i credibil, autorul face apel la istoria individu-
lui, la poetica textelor, la fenomenologia imagina-
rului, la psihologia artisticå, la psihanalizå, la arhe-
tipologie ¿i estetica mitului, nåzuind la alcåtuirea
unui „portret artistic” cât mai apropiat de imaginea
realå ¿i, desigur, potrivit perspectivei stilistice a ge-
nului, la decantarea cosmopeei poetice blagiene, în-
¡eleaså de autorul Trilogiei culturii ca operå de artå.

Inten¡ia declaratå a proiectului critic este aceea
de a realiza o abordare coerentå, de ansamblu, a
operei lui Lucian Blaga, urmårind, în plan sintag-
matic, constituirea acesteia pe o anumitå dinamicå
a demersului artistic, iar în plan paradigmatic, pe o
dialecticå a structurårii imaginarului, într-o mitolo-
gie poeticå distinctå ¿i în constituirea unui model
cultural de excep¡ie, definibil printr-o sintagmå deja
consacratå: Eonul Blaga.

2. Înainte de a examina universul artistic
propriu-zis al operei, sunt stabilite câteva coordonate
ale acesteia. Astfel, în capitolul Dinamica demersu-
lui poetic este schi¡at cadrul general al epocii, când,
pe un fond de „crizå” a liricii noastre, de la începutul
secolului al XX-lea, are loc afirmarea rapidå în poezie
a lui Lucian Blaga. Poemele luminii au surprins plå-
cut con¿tiin¡a literarå a epocii, gestul tânårului scrii-

tor cåpåtând, la 1919, semnifica¡ia profundå a unei
recente „contribu¡ii” culturale, de netågåduit, a Ar-
dealului unit cu patria-mamå. Poetul venea, totoda-
tå, dupå perioada de glorie a eminescianismului ¿i
dupå macedonskianismul de sintezå barocå, de la
cumpåna celor douå secole, având, de asemenea, în
fa¡å unele „modele” de insistentå pastå etnograficå,
ce consolidaserå prestigiul câtorva direc¡ii literare.

Cu Poemele luminii începe epoca liricii mo-
derniste, Blaga situându-se pe un plan reformator,
inaugural, în diversitatea de stiluri ¿i curente din
arta europeanå a începutului de secol. Solidaritatea
cu arta „revolu¡ionarå”, de stilizare esen¡ializatå, a
lui Brâncu¿i, îl face pe teoreticianul Noului stil så
mårturiseascå programatic: „Pentru aceastå artå
sunt ¿i eu.”

Reluând unele intui¡ii critice mai vechi, autorul
vede în lirica blagianå un demers poetic totalmente
nou, structurat el însu¿i pe antinomii, acest principiu
cåpåtând de-a lungul crea¡iei o anume legitimitate.
Fapt incontestabil, evolu¡ia liricii blagiene, de la
freamåtul dionisiac la „aspectul demoniac” al
sacrului, de la „triste¡ea metafizicå” în fa¡a marii
treceri, care face din lume un „paradis în
destråmare”, la solaritatea autumnalå ¿i împåcarea
de sine din postume, pune în eviden¡å un demers

poetic complet, în care con-tactul cu
expresionismul german, într-o anumitå
fazå a lirismului, l-a ajutat pe poet ¿i pe
dramaturg så se regåseascå pe sine
într-o formulå originalå, culminând în
clasicizarea lirismului, în felul în care
romantismul ¿i filosofia germanå au
contribuit (catalitic, desigur) la dezvol-
tarea ¿i cristalizarea liricii eminesciene.
În acest sens, sunt trecute în revistå
exegezele de seamå, care vorbesc fie
de o „blagianizare a expresionismului”
(Marin Mincu), fie de o „clasicizare” a
acestuia (Ioan Mari¿), - un expresionism
„de esen¡å clasicå, prin izvorul
folcloric”, comparabil cu romantismul
lui Eminescu (Eugen Todoran). Este
vorba, în general, de acea modernitate
clasicizantå a operei, orientatå, la un
moment dat, cu Lauda somnului, cum
mårturise¿te însu¿i poetul, cåtre un neo-
clasicism, din care au dispårut
„influen¡ele nietzscheene din poezia
dionisiacå ¿i individualistå a întâiului
meu volum.”

Dincolo, înså, de orice formulå
nåzuind la o definire integratoare,
totalizantå, este incontestabilå nou-

tatea liricii blagiene, care aduce în planul moder-
nitå¡ii creatoare o sensibilitate nouå ¿i complexå,
„metafizicå” ¿i „metapsihicå”, situându-se de la
început în orizontul misterului ¿i intrând în rezo-
nan¡å cu imemoriale mituri arhaice ¿i cosmogenezi-
ce, cu spiritul viguros al unui cre¿tinism popular ¿i
cosmic.

Existå, în acest demers poetic, o dialecticå a
imaginarului, structurându-se în entitå¡i/atitudini
duale, antinomice, anun¡atå încå de poemul inau-
gural Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, drama
poeticå blagianå consumându-se, de fapt, între un
dincoace (de naturå imanentå) ¿i un dincolo (nåzu-
in¡å ¿i idealitate transcendentå), ale cåror ipostaze
se ordoneazå în polarizåri ¿i antinomii de felul lu-
minå vs. întuneric, dionisism vs. panpsihism, trup
vs. suflet, tåcere vs. cuvânt, via¡å vs. moarte, „crugul
albastru” vs. „valul aherontic”, în general, pe rela¡ia
„transcendentalitate” vs. „imediatitate”, ca så pre-
luåm un raport de entitå¡i duale stabilit de filosof în
Trilogia culturii.

Dialectica imaginarului implicå, desigur, o di-
namicå a „lumii imaginare” ¿i „imaginale”
(Jean-Jacque Wunenburger), în care a¿a-numita
categorie de verba videndi surclaseazå categoriile
dicendi sau audiendi (conform statisticilor realizate
de cercetåtorii Mircea Borcilå ¿i Alexandra Indrie¿),
ceea ce asigurå creatorului statutul de poet al privirii,
ba chiar de „poet al spa¡ialitå¡ii” (V. Fanache).

Împlinirea poetului sub zodia solaritå¡ii autum-
nale (se face chiar o apropiere de spiritul Sårbåto-
rilor solare a lui Robert Sabatier ori de lirica orficå
a lui Pierre Emmanuel) îl determinå, înså, pe criticul
Mircea Tomu¿ så vadå în Blaga nu un neoclasic
academizant, ci „un clasic de structurå adâncå, stra-
tificatå treptat (…), trecând prin etapa de maturitate,
în care procesul clasicizårii se adânce¿te gradat spre
ultima vârstå.” Este o clasicitate de larg orizont
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ideatic ¿i de profundå, abisalå imersiune
spiritualå, o clasicitate vizionarå, comparabilå cu
aceea a lui Goethe sau Eminescu (spirite cu care a
fost nu de pu¡ine ori pus în rela¡ie de o seamå de
gânditori români, de la Sextil Pu¿cariu ¿i Tudor
Vianu la Mircea Eliade ¿i Constantin Noica).

Originalitatea incontestabilå a poeziei blagie-
ne, preeminenta ei modernitate, din epoca interbeli-
cå (atât în ceea ce prive¿te mijloacele prozodice ¿i
imagistice, cât mai ales în impunerea unei noi sensi-
bilitå¡i lirice, de vizionarism faustian), au jucat un
impact formativ ¿i catalizator, chiar productiv, în
lirica genera¡iilor ce s-au succedat. În istoria versli-
bristicii române¿ti, Blaga råmâne un geniu al ritmu-
rilor inefabile, crea¡ia sa artisticå fiind sortitå, în ge-
neral, ca ¿i performan¡ele gândirii filosofice, så defi-
neascå, în mod articulat, nu numai o spiritualitate
complexå a gândului românesc, ci ¿i o cosmopee
pretutindenarå a con¿tiin¡ei ¿i geniului uman.

Modelul „expresionist-blagian ¿i bizantinizat”
(Nicolae Manolescu), låsând deoparte estetica sim-
bolistå ¿i orientându-¿i antenele cåtre alte orizonturi
moderniste, aduce în planul reflec¡iei lirice - într-un
mirabil regim misterial ¿i revelatoriu - un ruralism
de pastå hieratic-metafizicå, de folclor stilizat ¿i de
autohtonism mitologizant, a cårui resurec¡ie se pro-
duce în lirica genera¡iei ¿aizeciste, råmânând o zonå
latentå, plinå de promisiuni ¿i ispite, pentru to¡i
poe¡ii nåzuin¡ei ideatice, care nu sunt refuza¡i de
idee ¿i au voca¡ia transcenden¡ei.

3. Capitolul Lirica blagianå - onto-poeticå mo-
dernå a imaginarului stabile¿te, pe baza lucrårilor
semnate de Marcel Raymond (De la Baudelaire la
suprarealism, 1940) ¿i  Hugo Friedrich (Structura
liricii moderne, 1956), linia de modernitate pe care
se înscrie, dintru început, poezia lui Blaga ¿i dife-
ren¡a ei specificå, în raport cu lirica marilor spirite
europene, cu care, în mare parte, a fost contemporan.
Våzând în expresionism „un caz special în cadrul
mai larg al tendin¡ei spre absolut”, Blaga nu va face
concesie atâtor -isme la modå în epocå, de la simbo-
lism la suprarealism. Nu se va låsa subjugat de acea
„fantezie dictatorialå” à la Rimbaud, nici ispitit de
abstractizarea limbajului. Nu va cultiva „poezia
purå”, mallarméanå, nici nu va face concesii dicteului
automat. Nu va cultiva stilul incongruent, obscur,
hermetic, insolit sau gongoric, nici lirica ludicå, ins-
trumentalist-mimeticå. Nici nu va concepe poezia
ca „oralitate”, fapt banal ¿i derizoriu în accep¡ie
wordsworthianå (direc¡ie foarte productivå a post-
modernitå¡ii) - „tranzitivitatea” prozaicå nu-l
încântå, întrucât pentru Blaga (numit pe drept cuvânt
„poet orfic” – Nicolae Balotå), poezia e stare de
gra¡ie, inspira¡ie, revela¡ie.

De¿i se pot face apropieri tematice de unii poe¡i
ai vremii, viziunea liricului transilvan este diferitå.
Nefiind stråinå de freamåtul modernitå¡ii literare,
poezia lui Blaga se constituie ca ontopoeticå a refle-
xivitå¡ii, bazatå pe ideea abstragerii contingen¡iale,
a revela¡iei, a ideaticului ¿i transcenden¡ei, a nåzu-
in¡ei spre Absolut. Este poezia unei luciditå¡i con-
ceptive, ordonatoare, care refuzå spontaneitatea ¿i
improviza¡ia, desfå¿urându-se, de la începuturile ei,
dupå un anumit tip de gândire ¿i reflec¡ie poeticå,
sondând, cu antenele ei hipersensibile, astralitatea
mistericå a transcendentului.

„Diferen¡a specificå” a acestei lirici este de
esen¡å onto-cosmo-gnoseologicå, punând în vibra¡ie
o puternicå tensiune a polarizårilor ¿i structurilor
antinomice, ¿i amintind de con¿tiin¡a scindatå
baudelairianå (Mircea Braga), de antinomiile etice
(bine - råu, Dumnezeu - Satana, iubire - påcat, rai -
iad, luminå - întuneric, teluric - transcendent etc.).
Ca orice poezie a reflexivitå¡ii moderniste, ea este,
în fond, „o metafizicå ce se adreseazå inimii ¿i se
exprimå prin imagini” (Marcel Raymond). Scindat
în atitudini contradictorii, spiritul poetului tråie¿te
pretutindeni o lucidå aventurå a modernitå¡ii
creatoare.

4. Poetul era, oarecum, înzestrat psihic ¿i pre-
destinat a tråi, cu luciditatea unui ra¡ionalist dialec-
tic, drama modernitå¡ii creatoare – fapt  pus în evi-
den¡å în capitolul Clådirea de sine ¿i freamåtul in-
trinsec al operei. Urmårit în anii formårii sale inte-
lectuale, gra¡ie scrisorilor påstrate de Cornelia Bre-
diceanu (ceea ce nu va fi cazul såu!), tânårul Lucian
se dovede¿te de timpuriu o con¿tiin¡å nelini¿titå,
setos de cunoa¿tere ¿i plin de încredere în propria-i
devenire. Rela¡ia cu Cornelia ¿i, în mod special, im-
portan¡a momentului 1917 în biografia sa, relevå
profilul unui tânår ambi¡ios, dornic de afirmare, care
î¿i proiecteazå un ideal de via¡å în perspectiva cele-
britå¡ii. 1917 este anul unor mari hotårâri, când
începe, de fapt, „epoca reforma¡iunii mele (…) de
rena¿tere, transformare, transfdigura¡iune”, când în
sufletul såu „cineva începuse så cânte”. Rånit
cumplit de refuzul Bredicenilor de a consim¡i la
cåsåtoria cu fata visurilor sale, tânårul Lucian tråie¿te
„clipa supremå” a marilor decizii, mobilizându-¿i
toate energiile în fåurirea unui ideal existen¡ial ¿i a

afirmårii de sine. „Pactul mefistofelic” fåcut cu sine
relevå o impetuoaså frenezie dionisiacå, iar
apropierea lui de nietzscheanismul expansiv ¿i
profetic are un sens clarificator, structurant, atât în
plan uman cât ¿i spiritual (unele versuri trimit direct
la Ditirambii lui Dionysos). Existå, în toatå aceastå
perseverentå dorin¡å de afirmare individualå ¿i
realizare profesionalå, un impuls låuntric neståvilit,
care ne aminte¿te de „oamenii demoniaci” (asupra
cårora eseistul va reflecta în Daimonion), de locul
demoniacului în metafizica lui Goethe, de scrutarea
„incon¿tientului psihanalitic” ori de teoria kantianå
a geniului. Sentimentul demoniacului, împårtå¿it
acum, expressis verbis, de tânårul Blaga, ¿i decantat
într-o crea¡ie literarå cu båtaie mai lungå, este, cum
se vede, unul mobilizator, de råzvråtire împotriva
conven¡iilor frenatorii ¿i prejudecå¡ilor de claså
mic-burgheze. Manifestat ca o for¡å extraordinarå în
dialectica lui antrenantå, demoniacul devine „for¡å
antinomicå încorporatå”, expansionist-explozivå, -
„ein positiv Formwidriges”  (P. Tillich, Das
Dämonische, apud L. Blaga, Daimonion, Cluj, 1930,
p. 87).

„Daimonul” goetheean inspirå poetului nostru
nu numai o luciditate låuntricå scrutåtoare (ochiul
interior  al con¿tiin¡ei) în asumarea acelei
Lebensphilosophie, ca ¿i în consolidarea unui ideal
de via¡å, în freamåtul pasional al fiin¡årii metafizice.
Cu o luciditate dureros de angajantå ¿i justi¡iarå,
tânårul Blaga se pune încå de acum  „în slujba de-
monului låuntric de care a fost totdeauna dominat”,
cum va men¡iona, mai târziu, într-o scrisaoare cåtre
Melania Livadå, înså¿i Cornelia Blaga, declan¿a-
toarea „scânteii divine” a liricii ¿i protagonista
acestui moment crucial în via¡a lui Lucian Blaga.

5. Capitolul despre Dialectica structurilor an-
tinomice pune în eviden¡å acel principiu låuntric
coerent ¿i ordonator, indubitabil ¿i, oricum, inefabil,
ce a prilejuit, abordårii de fa¡å, o nouå interpretare a
operei, un „demers hermeneutic” ¿i pluriperspectivist
asupra imaginarului poetic ¿i conceptual.

A gândi în termeni antinomici lumea, via¡a ¿i
cunoa¿terea, de la presocratici pânå la filosofia mo-
dernå ¿i contemporanå, este un mod de a în¡elege
existen¡a, sub spectrul celebrului principiu cusanu-
sian de coincidentia oppositM´rum.

Bun cunoscåtor al filosofiilor vechi, dar ¿i al
epistemologiilor contemporane, Blaga se va sim¡i ¿i
el, bunåoarå, atras de timpuriu, ca ¿i Eminescu, de
metafizica gândirii orientale, de caracterul antinomic
al acesteia. Acest „impact” pozitiv ¿i destul de pro-
ductiv va determina un mod de gândire aparte, la
gânditorul care în¡elegea dialectica drept o artå a
controversei. Asumându-¿i dictonul eminescian con-
form cåruia „antitezele sunt via¡a”, Blaga va da ex-
presie, mai ales în registrele liricii sale, acestei per-
cep¡ii acute a existen¡ei. De la Poemele luminii la
postume, antinomia de registre lirice (Nicolae Ma-
nolescu) este evidentå, punând în vibra¡ie ontomis-
terialå o dezvoltare dialecticå a imaginarului poetic,
ba chiar o dinamicå a acestuia, constituit desigur pe
„vârste” ¿i moduri poetice caracteristice acestora.

Definitorie pentru cosmopeea poeticå blagianå,
„gândirea miticå” a scriitorului (acele „motive miti-
ce” invocate drept condi¡ie sine qua non a poeziei,
în genere, „fårå de care - zice poetul -  nu ia fiin¡å,
din påcate sau din fericire, nici o poezie”) se structu-
reazå în ample registre ale imaginarului ¿i în freamå-
tul marilor tensiuni antinomice, totul în perspectiva
sublimårii orfice („Nu-i nici o suferin¡å atât de mare/
Så nu se preschimbe-n cântare”).

6. Capitolul Universul operei – aspectul „cos-
moidal” ilustreazå partea de rezisten¡å a lucrårii, în
care se verificå, de fapt, teza privind constituirea
întregii opere pe anumite structuråri antinomice ale
imaginarului artistic ¿i conceptual. Este vorba de
acel deja anun¡at modus cogitandi specific de struc-
turare a imaginarului pe rela¡ia sub specie temporis
- sub specie absoluti, în general, pe entitå¡i ¿i pola-
ritå¡i de mare impact expresiv. Am avea de a face, la
nivelul întregii opere, cu acea plåsmuire cosmoidalå
revelatorie, în sensul precizat de filosof în „Trilogia
culturii”: ”Câtå vreme un microcosm face parte inte-
grantå din macrocosm, cosmoidul e o plåsmuire re-
velatorie a spiritului uman ¿i ca atare face concuren¡å
macrocosmosului, tinzând så i se substituie. Potrivit
acestor diferen¡ieri, omul real, sau individul cu
trupul ¿i sufletul såu, de pildå, poate fi privit ca un
microcosm, dar o operå de artå nu îndepline¿te con-
di¡iile unui microcosm. Opera de artå e un cosmoid.”

Mårturisind, într-un aforism, cå o via¡å întreagå
a perseverat în ideea decantårilor transmundane, as-
censionale ¿i ideatice, încercând, zice, „så ridic fap-
tul divers pânå la înål¡imea mitului, så încoronez
empiria cu nimbul unei metafizici, så dezbrac pânå
la Idee orice fiin¡å, så transform oxigenul viciat al
ora¿elor în ozon de pådure ¿i de plaiuri”, Blaga
ilustreazå aser¡iunea lui Dilthey, conform cåreia
metafizicianul este o „ciudatå fiin¡å dualå”, scindatå
în atitudini contradictorii, de unde ¿i dramatismul

aspira¡iei sale.
Constituindu-se pe un semantism metaforic

sugerat încå din titlurile volumelor (lumina, pa¿ii
profetului, marea trecere, somnul, dorul, cumpåna
apelor, nebånuitele trepte, vârsta de fier, cântecul
focului, cenu¿a, unicornul), poezia lui Lucian
Blaga, de un proteism evident, a cunoscut, de-a lun-
gul evolu¡iei sale, acea dinamicå a elaborårii
ideatice ce-a antrenat, pe fondul unor experien¡e de
via¡å ¿i acumulåri culturale, deopotrivå, varii pro-
cedee de stil ¿i compozi¡ie, de la „imageria” freneticå
expansivå ¿i prodigioaså a începuturilor, la decan-
tårile, armonia ¿i ritmurile clasice din postume (poe-
zii cu care Blaga mårturisea, într-o epistolå adresatå
prin 1952, lui Ion Chinezu, cå inten¡ioneazå så
schimbe fa¡a literaturii române: „V-a¿ citi din Faust
¿i din cele vreo 100 de poezii inedite ale mele cu
care sper så cam schimb fa¡a literaturii noastre.”)

Constituindu-se, a¿adar, pe ample rela¡ii anti-
nomice ¿i polaritå¡i, ce pun în eviden¡å rela¡ia ima-
nent-transcendent, mundan-transmundan, dat
existen¡ial-zari¿te transorizonticå, în general, un
raport între Realia ¿i Idealia, lirica blagianå poate
fi urmåritå, în ampla ei desfå¿urare reflexivå ¿i
conform acestui demers ideatic, în varii ipostaze
conceptual-metaforice.

Existå un izomorfism semantic foarte prodigios,
în diverse configuråri imagistice, în spiritul cåruia
configureazå atâtea ipostazieri metaforice de plan
antinomic. E de domeniul eviden¡ei cå imaginarul
poetic are o „dinamicå”, ce func¡ioneazå în sensul
revela¡iei ¿i idealitå¡ii. Toate polarizårile antinomice
ale imaginarului sunt puse în eviden¡å de o con¿-
tiin¡å mereu lucidå, în dramatismul ei, obsedatå de
himerele transcenden¡ei. E tocmai ceea ce un exeget
ca ªtefan Augustin Doina¿ surprindea, într-un
posibil portret al gânditorului, - ¿i anume dinamica
gândirii imaginare ¿i conceptuale a celui ce ar fi
învå¡at, pe deplin, lec¡ia antinomiilor goetheene :
„Intern-extern, criptic-fanic, paradiziac-luciferic,
major-minor, etc. - Blaga deprinsese, încå din
tinere¡e, de la Goethe, jocul fascinant explicativ al
polaritå¡ilor, dialecticå luxuriant-prezentå deopo-
trivå în lirica sa - ca inepuizabilå, exultantå bogå¡ie
cromaticå a formelor, ¿i în gândirea sa - ca structurå
intim-antinomicå a realului. Spirit deschis spre
totalitatea ¿i infinitatea lumii, el era obsedat, ca ¿i
maestrul såu, de valoarea instrumentalå a metodei;
de aceea a manevrat cu måiestrie analogicul ¿i
disociativul: compara ca så salveze identitatea.”

Punând în decantare câteva polaritå¡i antino-
mice de felul  påmânt – cer, trup – suflet, luminå –
întuneric, moarte – via¡å etc. (toate acestea în¡elese
¿i ca entitå¡i coincidente într-o dinamicå a contra-
dic¡iilor, dar ¿i a complementaritå¡ii), lirica lui
Lucian Blaga este de o mare vibra¡ie ideaticå, liricå
esen¡ialå prin excelen¡å, rezonând de ambivalen¡a
unor simboluri arhetipale. Structurårile antinomice
ale imaginarului poetic, care pot fi reduse la unele
scheme func¡ionale, dau liricii specificitate, indivi-
dualitate, relief ¿i originalitate. Pentru ilustrare, au
fost re¡inute unele contexte sintagmatice, în care
apar aceste perechi (dichotomii) antonimice, într-un
memorabil freamåt al imaginilor care se confruntå,
se asociazå, se întrepåtrund, se completeazå, se
exclud ¿i se presupun reciproc, se interfereazå ¿i se
separå, se ciocnesc ¿i se armonizeazå, într-un prodi-
gios izomorfism lexical (de la nivelul versului la
structurarea poeziei în ansamblu). Este o poezie
construitå pe acest freamåt låuntric al imaginarului,
într-un izomorfism metaforic structurat pe antinomii,
polarizåri, dichotomii ¿i tot felul de contrarietå¡i ¿i
percep¡ii psiho-mentale, - totul definind o matrice
inconfundabilå a creativitå¡ii blagiene.

În acest context, a fost identificat poliseman-
tismul imagistic al luminii (uneori, un pronun¡at he-
liotropism), în rela¡ia concuren¡ialå cu regimul noc-
turn. „Diurnul” ¿i „nocturnul” se definesc unul pe
altul, se exclud ¿i, în acela¿i timp, se presupun în
mod condi¡ionat, nåscându-se unul din altul ¿i cå-
påtând identitate unul prin celålalt, într-o complicatå
re¡ea de metafore, imagini ¿i simboluri, capabile a
depune mårturie despre acea „schimbare de regim a
imaginarului”, de care vorbea Gilbert Durand în
Structurile antropologice ale imaginarului, obser-
vându-se, totodatå, unele „epifanii” ale simbolis-
mului lunar în ritmurile contradictorii ale existen¡ei,
total opus „simbolismului uranian ¿i solar”.

Imagini ale unor dualitå¡i de substan¡å, precum
luminå-întuneric, binele ¿i  råul, demonicul ¿i
angelicul, spiritul ¿i materia, trupul ¿i sufletul, sunt
frecvente în poezia lui Blaga încå de la debut, iar
aceastå ,,luptå dintre elementele antinomice este
surprinså nu o datå în forme stihiale” (Mircea Popa),
într-o permanentå raportare reflexivå la existen¡å,
la via¡å, la moarte, la soarta înså¿i a lumii ¿i
universului, fårå a impune imaginea unei con¿tiin¡e
scindate în sens existen¡ialist. Totul e perceput cu o
acutå intui¡ie a timpului, care macinå existen¡ele,
låsând totu¿i întredeschiså o fereastrå spre
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,,zari¿tea cosmicå”, spre idealitate, spiritualizare
¿i transcenden¡å.

Existå, în crea¡ia blagianå, o polivalen¡å a
luminii, ale cårei „func¡ii” au fost detaliate, cåci una
e semnifica¡ia cosmogonicå a luminii în sens demiur-
gic, alta e semnifica¡ia ontologicå în sensul cosmo-
ontologiei dominate de misterul insurmontabil (nå-
zuin¡a misteriotropicå a poetului) ¿i care se presu-
pune ca revelanda, prin „amfibismul” con¿tiin¡ei,
¿i alta este func¡ia gnoseologicå (lumina „minus-
cunoa¿terii”), în sensul de gnozå de tip agnostic -
„piatrå unghiularå a sistemului meu epistemologic”
(L. Blaga): „dar eu,/eu cu lumina mea sporesc a
lumii tainå”. Cât prive¿te semnifica¡ia eroticå, aceas-
ta trimite la simbolismul piric, calorigen, la ardere ¿i
mistuire, dar ¿i la metafora „cenu¿ii” - supreme
mårturii ale incendiului erotic („complexul lui
Empedocle”- Gaston Bachelard), trepte ale pasio-
nalitå¡ii depline, totale, în general, ipostaze ale unui
plenar proces de purificare (amintind, încåodatå, de
dualismele sufletului sau de cele ale ordinii morale).

Tot în cadrul universului poetic, au fost stabilite
(cu raportare ¿i la opera memorialisticå, eseisticå sau
filosoficå) unele structuri tematice, ce pot include,
la rândul lor, alte ¿i alte antinomii, precum: satul
arhaic ¿i „satul-idee” (cu un accent vådit pe
„cosmocentrismul” satului, spa¡iu-matrice al
mitologiei lirice, cu reverbera¡ii abisale, ce vin de
dincolo de istorism ¿i etnografic), sufletul ¿i trupul
(entitå¡i structurate ontologic pe o neostoitå sete de
cunoa¿tere, de transcenden¡å), „crugul albastru” ¿i
„valul aherontic” (izomorfism metaforic a ceea ce
în dinamica imaginarului se configura pe rela¡ia
imanent/„dincoace” – transcendent/„dincolo”),
„påmântul-stea” ¿i „steaua-destin”, configurând
artistic condi¡ia umanå ¿i a destinului creator de
valori, în consacrarea lui apogeicå.

În ceea ce prive¿te Poetica tåcerii, s-a insistat
(pe baza unor texte memorialistice ¿i documentare,
dar ¿i pe crea¡ia artisticå) asupra tåcerii con¡inutiste,
pline de în¡elesuri, coagulând, sub reflectoarele
con¿tiin¡ei, într-un mit poetic de reverbera¡ie orficå,
ce ¡ine de metafizica actului de crea¡ie. Departe de a
împårtå¿i ipoteza psihanaliticå (sugerându-se un
caz de traumatologie infantilå), s-a demonstrat cå
poetica tåcerii are resorturi profund filosofice (o
„expresie a preaplinului”), ce ¡ine, structural, de o
constitu¡ie psiho-somaticå unicå în devenirea ei.

Privit ca tipologie psiho-somaticå, Blaga ilus-
treazå o con¿tiin¡å „introvertitå” ¿i „introspectivå”,
încadrându-se tipologiei leptosomice (Norbert
Groeben). Prin apelul la texte documentare ¿i memo-
rialisticå, este corectatå pretinsa alurå taciturnå a
poetului, mu¡enia „de lebådå” care s-a impus cu
for¡a unei imagini-feti¿, relevându-se  elevatul spirit
de cordialitate, fåcând så primeze vorba de duh ¿i
causeria, în ciuda rezervei tolerante ¿i taciturne avute
în alte då¡i.

7. Un comentariu al operelor trilogiale, care
alcåtuiesc sistemul filosofic blagian („mein System”)
întâlnim în capitolul Arhitecturi ale imaginarului
conceptual, care reia conceptul cusanusian de „coin-
cidentia oppositM´rum”, urmårit apoi în filosofia
clasicå germanå ¿i, desigur, în gândirea româneascå,
la Dimitrie Cantemir, Heliade Rådulescu, Mihai
Eminescu, Constantin Noica  ¿. a. De asemenea, sunt
trecute în revistå ¿i unele afinitå¡i elective în
contextul epocii, filosofia blagianå dezvoltându-se
într-un climat de gândire efervescent ¿i stimulativ,
de fructuoase interferen¡e (ªtefan Lupa¿cu, Mircea
Florian, D. D. Ro¿ca, C. Rådulescu-Motru, Anton
Dumitriu, Marin ªtefånescu, Camil Petrescu…).

Dupå ce este schi¡atå istoria conceptului în
gândirea româneascå ¿i se analizeazå unele doctrine
filosofice, în contextul „afinitå¡ilor elective”, autorul
urmåre¿te modul în care se reflectå structurile
imaginarului colectiv în Trilogii, punându-se în
eviden¡å, de fiecare datå, raporturile antinomice,
polaritå¡ile ¿i disjunc¡iile categoriale, în general, o
întreagå dialecticå a polaritå¡ilor structurante.

8. O fa¡etå importantå a operei o reprezintå
dramaturgia, cåreia i se dedicå un întreg capitol,
Paralaxe ale imaginarului dramatic. Dezvoltatå
aproape concomitent cu poezia ¿i, desigur, în acela¿i
spirit modernist al „noului stil”, dramaturgia
blagianå, excelând în drama de idei, impune,
începând cu 1921, un teatru cu adevårat modern,
atât ca problematicå, dar mai ales ca formulå artisticå.

Este, dupå cum apreciazå criticul Mircea Braga,
„unicul teatru artistic din literatura noastrå”, într-o
formulå expresionistå ce a devenit marcå specificå a
blagianismului, crea¡ie proprie inconfundabilå, în
care „tensiunea interioarå”, de care vorbea filosoful
culturii, „trådeazå rela¡iuni cu cosmicul, cu
absolutul, cu ilimitatul”, în general acea „redare a
lucrurilor sub specie absoluti”, absolutul (fie el
dinamic sau static) råmânând „¡inta expresionismului
în în¡elesul larg” (Probleme estetice, 1924).

Expresie a unor idei în mers, în confruntarea
lor dramaticå, împinså pânå la tragic, personajele

teatrului blagian ilustreazå nu atât comportamente
individuale distincte, cât unele simboluri ¿i
concepte, în emergen¡a unor polarizåri ¿i dualitå¡i
de o frenezie ideaticå „totalå”, amintindu-ne de
teatrul lui George Kaiser, Bertolt Brecht, Ernst Toller
¿.a., reprezentan¡i ai „noului stil” fa¡å de care Blaga
î¿i exprimase deplina admira¡ie.

Teatrul lui Blaga aducea cu sine acea „revolu-
¡ionare a artei spectacolului” (Ov. S. Cromhålni-
ceanu), care îi incita pe „oamenii de teatru” în sensul
stilizårii reprezentårilor scenice ¿i al unor înnoitoare
viziuni regizorale.

Indiferent cå este vorba de valorificarea unor
parabole biblice (Arca lui Noe, 1944), a unei pågâ-
nitå¡i misterice ancestrale (Zamolxe, 1921) sau a unor
mituri constitutive ale spiritualitå¡ii noastre (precum
mitul crea¡iei prin jertfå din Me¿terul Manole, 1927,
sau metafizica „dorului” din Înviere, 1925) ori de
viziuni renascentist-medievale ale unor scenarii ¿i
simboluri misteriale (Tulburarea apelor, 1923;
Cruciada copiilor, 1930), ba chiar de identitå¡i
cultural-istorice reverberând ideea de jertfå ¿i crea¡ie
(Avram Iancu, 1934; Anton Pann, 1945), inclusiv
de dramele cu problematicå psihanaliticå raportabile
la situa¡ii ¿i personaje ale lumii reale (Daria ¿i Ivanca,
1925), - dramaturgia lui Lucian Blaga vizeazå o
anumitå „simbolisticå onticå ¿i ontologicå”, prin
orchestrarea unor intrigi puternice, esen¡ializate,
într-un regim de „reconfigurare” a tragicului, cum
observå cercetåtoarea Doina Modola, care considerå
cå atât „tragedia” cât ¿i „misterul medieval” lipseau
din repertoriul dramatic al literaturii noastre.

Pretutindeni sunt puse în eviden¡å, în cazul
dramaticon-ului blagian, comentându-se pieså cu
pieså, atât puternicele dualitå¡i conflictuale ¿i
polarizåri antinomice, cât ¿i ipostazele stihialului
ori acea expresivitate a tragicului, tragicul apårând
în teatrul lui Blaga ca iluminare, dåruire supremå,
redemp¡iune, consacrând o anumitå tipologie
simbolicå.

De¿i stilizarea textualå a operei dramatice
blagiene vizeazå mai pu¡in efectele teatralitå¡ii
scenice ¿i mai mult metafora discursului ¿i simbolica
ritualicå, teatrul poetic de idei al lui Lucian Blaga
(impregnat de o poeticitate suficientå sie¿i în desfå-
¿urårile vizionare ale conflictelor) reverbereazå, la
modul amplitudinal, acel fior amestecat de tragedie
anticå ¿i dramå modernå (Pompiliu Constantinescu).

9. Amplul capitol despre prozå, „Boicotul
istoriei” ¿i vâltorile „timpului-cascadå” pune fa¡å
în fa¡å concep¡ia gânditorului privind teza
„retragerii” din istorie a românilor într-un orizont
atemporal, în structurile conservative ale tradi¡iei
(ca råspuns la atâtea opresiuni ce puneau, de fiecare
datå, în pericol fiin¡a na¡ionalå) cu istoria tråitå
(„timpul-cascadå”), Blaga fiind martorul ocular al
celor douå conflagra¡ii mondiale, dar ¿i „victima”
unui sistem totalitar, ce i-a „tolerat” personalitatea
incomodå, dar nu l-a scutit de un dosar de urmårire
informativå… Profund mâhnit de turnura ce o luase
dezvoltarea ¡årii imediat dupå „spornica eliberare”
a teritoriului (mai bine zis, dupå anii „Vârstei de
fier”, 1941-1944), Blaga a lucrat, în secret, în anii
ostracizårii sale, la romanul Luntrea lui Caron, råmas
ca o zguduitoare mårturisire de con¿tiin¡å a celui ce
tråia, în „obsedantul deceniu”, într-o stare de
insecuritate, anxietate ¿i spaimå, memorabilul
impact cu totalitarismul, a cårui ideologie este
radiografiatå de gânditor cu o necru¡åtoare luciditate
de analist.

Prin Luntrea lui Caron, Blaga descoperå func¡ia
terapeuticå, despovåråtoare a povestirii, låsându-ne
portretul final al unei înalte con¿tiin¡e scriitorice¿ti,
demne de laurii Premiului Nobel, care n-a fost så fie
¿i din pricina conjuncturii politice… Cåci, asistând
la „crucificarea României”, cum însu¿i scrie, Blaga
tråia el însu¿i propria-i crucificare. Deopotrivå
memorialisticå ¿i fic¡iune, scrierea pune în eviden¡å
¿i unele virtu¡i de prozator, epica fiind punctatå de
un realism magic ori de un fantastic în genul
povestirilor voiculesciene. Câteva portrete råmân
memorabile, precum acela al tulburåtoarei Ana Rare¿,
în realizarea cåruia Blaga pune multå pastå liricå. În
general, personajele (mai toate reale) apar cu nume
codificate. Dezvåluirea adevåratelor identitå¡i
constituie una din cheile de lecturå, prin apel la
biografie, epistolar ¿i mårturisiri, la unele comentarii
¿i exegeze. Este pus în eviden¡å, totodatå, ¿i
substratul mitic  al scrierii, trimiterile la acea
„realitate de substrat” (Mircea Tomu¿), care emite
din adânc reflexe cåtre întreaga operå, luminând din
varii unghiuri aspecte ale vie¡ii ¿i operei.

In totalitate, scrierea se constituie drept un
memento de reverbera¡ie istoricå, al unei înalte
con¿tiin¡e scriitorice¿ti, conturând în efigie
inegalabilul portret al lui Lucian Blaga, în ipostaza
apogeicå a dåinuirii sale.

Liviu Dan SINCULICI

S-au întors Filip ¿i Camasie. Doi generali,
douå cå¡ele flåmânde, comandându-i pe cei
treizeci. Uite-i cum li se întorc mercenarii. Zece
ani au fost sub flacårå. Så-i rugåm så nu moarå.

Jazz cu noduri. Spålându-¿i mâinile,
generalii simt båtåile inimii la o mie de cai. De
la o mie de såge¡i aflå scrâ¿netul påtrunderii.
Timpanele lor sunt ascunse în doi îngeri
despica¡i.

*
Pangratie, pictorul. ªi vine dintr-un tårâm

pe unde Dumnezeu n-a cålcat niciodatå. Clon¡
voluptå¡ii. La steaua fårå impuls, trident. Când
sunt lega¡i nevorbitorii la gurå.

Când în¿i¿i mor¡ii sunt socoti¡i cu numårul
fiarelor. Al pagodelor, al baghetelor lumii de
dinainte. Al gazelelor ce î¿i feresc ¿oldul de atin-
gerea såge¡ii. Al copacului cu douå ve¿minte de
scoar¡å.

Omul din singuråtate, Pangratie. Ocrotit
de discul nostru. Din vremea închinårii la foc.

*
Så-i deschidem, precum tigrului, o vânå de

la gât.
Cântec vorbit ¿i pasåre de apå. Floare, în

loc de sågeatå. Santal ce stinge focul.
Så ne bucuråm. Så ne pregåtim. Så ne

bucuråm.
Doamne, nu-i comandor nomad! Îi lipsesc

¿i uneltele sacrilegiu-lui!
*

Tablou de-al lui Pangratie: cåsåtoria
dintre un mangotier ¿i o lianå. Lumina toatå
abia venitå. Printr-o membranå dintre degete.
Aproape rugatå. Ca deasupra unui leu cu pasul
lung. Trågând o sanie de piatrå.

Subteranul strigåt al påsårii. Niobe!
Mâhnit cum numai oglinda poate fi

mâhnitå. Fluviul amintind o corabie  cåreia nu-
i poate fi îngåduit vreodatå så-l stråbatå.

*
Prin bra¡ul pictorului s-a scurs o sabie ca

a gândului. Cum s-ar scurge din vulturul alb
numai unghia, viscolul ¿i råstignirea. Înspre
luminå cu un singur sicriu, al sângelui, ca intr-
o transhuman¡å.

*
Doamne, då-mi iarå¿i iu¡eala mânzului. Nu

må låsa så accept durerile mor¡ii, nu må låsa. ªi
obstacole cât de mari få-må så depå¿esc. Carnea
mea, deschide-mi-o ca pe fânul cel nou în miezul
iernii. Ochilor, då-le iarå¿i floare de poem.

Oferå-mi, Doamne, iluzia cå-¡i primesc
durerile facerii, ca monedå de schimb!

*
Secolul urmåtor nu poate începe decât cu

Camasie
*

Un diamant de aer ¡intuit între påmânt ¿i
astre. Symetrie. ªi umbra respiratå de moarte.
Pe oasele culcate. În råstimpuri de lini¿te.

De n-ar fi îngerul mai seme¡ ca moartea!
*

Camasie: atent la marea aventurå; paznic
al såbåticiei; auzind cum na¿terea încå mu¿cå
dintr-o carte vegetalå.

*
Camasie: må apropii ¿i våd; a¿ putea crede

cå s-a adunat înainte de-a începe så se întunece;
a¿ putea spune cå mi s-a fåcut fricå; secolul
urmåtor nu poate începe decât cu Camasie;
Camasie.

*
Flutura¿i de zinc alb ca scuipatul unui

copil. Blues. Val ce sprijinå ¡armul. Lipim a¿a
marea cu o patrie. Patria valului. Stare de
catedrå ¿i de visterie. Memoria ca o literå tåiatå
din fructele de mare. Încå la nord, trece o plantå.
Secretå mårturisire a gravita¡iei. Având
nådejdea unei alte energii. Altei alunecåri în
sânge.

Alex GREGORA

OMUL DIN SINGURÅTATE,
PANGRATIE
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Cronicå literarå

VASILE PONEA

Cuvintele în tangaj sunt exprimåri me¿te¿ugite
a ceea ce s-a mai spus, dar… nu în acela¿i chip.

*
Crucea noastrå, pe care o ducem, constå în

setea de cunoa¿tere.
A¿a ne-a vrut Dumnezeu!

*
Calea cåtre moarte e presåratå cu via¡å!

*
Întotdeauna pasiunea exagereazå.

*
Citind... dacå rupi pagina închinându-te,

înseamnå cå Dumnezeu te îmbolde¿te spre
în¡elepciune.

Ve¿nicia con(stå) în ascuns, nu în palpabil!
*

Azi, prea mul¡i î¿i inhibå fericirea cu temerile!
*

În¡elepciunea, din påcate, då roade  la
båtrâne¡e.

*
Poate... ar fi necesar så ne na¿tem båtrâni, ¿i,

copilårindu-ne, så devenim cât mai cura¡i.
*

Gândirea artistului materializatå, este
stimulatorul care necondi¡ionat, obligå ¿i pe al¡ii
la reflec¡ie.

*
Renåscându-te zi de zi, firesc te luminezi ¿i,…

cåtre Divin te-ntrezåresc. De câte ori må uit în
oglindå,apar altå figurå. Nu multiplicarea
råutå¡ilor din oglindå må sperie, ci cea de pe stradå.

*
E o mare virtute så anulezi vremea cu

încrederea.
*

De e¿ti fiin¡å-ntâi ¿i-o con¿tiin¡å, eternitatea
ta petrece peste veacuri.

*
Prin suferin¡å veghem asupra privegherii

noastre!
*

Tot mai mult uitåm så contemplåm deci så
fiin¡åm.

*
Moartea mi se pare cea mai råbdåtoare, ne

a¿teaptå permanent la col¡-fatal. Din ce în ce se
înmul¡esc cei ce doar se uitå ¿i nimic nu våd ¿i peste
care… se dårâmå timpul.

*
Råspunderea consim¡itå statueazå indiferen¡a

fa¡å de Moarte.
*

De te vei “lumina” dând foc pådurii, te vei
mistui iute, ca ea.

*
Plåcerea poartå mascå, mâhnirea nicidecum.

*
Ce ecouri largi au de multe ori, lucrurile spuse

în surdinå.
*

N-am auzit pe nimeni så fie captivul libertå¡ii.
*

Minciuna råzbate prin timp ca poveste,
adevårul ca o lege.

*
Periculos e când vorbele, o iau înaintea

gândirii.
*

Verbul este legat de toate formele de energie.
*

Arta devine inutilå prin “trådarea” ei.

TENTAºIA CUGETÅRII

Exiså o irezistibilå tenta¡ie, la unii creatori, de
a cugeta. Postura este similarå cu a împåtimi¡ilor de
hai-ku ¿i nu se feresc, to¡i la un loc de un u¿or ana-
cronism: în un nou mileniu, dar la fel era ¿i la finele
celui anterior, când omenirea nu “stå pe gânduri”, ci
ac¡ioneazå rapid, fie ¿i necugetat, când izolarea pare
cu neputin¡å, ace¿ti oameni au pacien¡a, ¿i mai ales
timpul, så cântåreascå la miligram valoarea câte unui
cuvânt, så suprime în opera¡iuni succesive ¿i “råb-
dåtoare” vorbele considerate a fi în plus, så a¿tepte
la nesfâr¿it oportunitatea unei interven¡ii “la tribuna”
mult prea aglomeratå a vorbåre¡ilor, guralivilor,
palavragiilor de tot felul, ca så se pronun¡e o sin-
gurå datå, scurt, senten¡ios ¿i definitiv asupra câte
unei chestiuni ce nu totdeauna este la ordinea zilei,
a zilelor. Categoric, din punctul de vedere al impac-
tului social, colectiv, ac¡iunea în sine e utopicå ¿i
u¿or amuzantå (pentru privitor). Satisfac¡ia cea mare
este una în singularitate, eul provocator ¿i fåptuitor
fiind dominat de “importan¡a” realizårii finale,
bijuteria lingvisticå ¿i în acela¿i timp filozoficå.

Culmea, apar tot mai multe cår¡i de cugetåri,
fårå teama autorilor de a se suprapune, de a se plagia
fårå voie, de¿i a¿a ceva este foarte probabil, pentru
cå, vai, cugetårile, rezultatele îndelungilor medita¡ii
¿i experien¡e par a fi limitate ca numår ¿i, oricum,
s-au desfå¿urat de milenii, din antichitatea socraticå,
pânå la elegan¡a pascalianå ¿i a¿a mai departe.

Vasile Ponea autor al unei cår¡i de cugetåri, ti-

påritå în 2004 la Editura “Clusium”, î¿i traduce, gra-
¡ie excelentei Paula Romanescu, frazele cognitive
în limba lui Pascal, Montaigne ¿i La Rochefoucauld.
Întotdeauna am avut impresia cå în limba lui Voltaire
orice sunå mai bine decât în alte limbi, chiar ¿i o
banalitate sau prostie. Pe române¿te, cel pu¡in aceasta
din urmå “bubuie”, crapå fårå scåpare. Nu am pre-
ten¡ia cå må pot exprima cu certitudine, dar parcå
variantele franceze câ¿tigå în limpezime, dar ¿i în
conota¡ie, ajungându-se pânå la nivelul atât de râvnit
al ambiguitå¡ii în¡elepte (gen Pythia de la Delphos).
S-ar putea totodatå ca unele fraze, de tipul “jeu de
mots” så fie intraductibile, cum ar fi aceastå
rebusisticå, dar superbå exprimare: “Fiorurile date
de DOR, må rod ¿i må dor.” Ei, are ¿i limba româneascå
superioritå¡ile sau måcar specula¡iile ei! Ca så nu
mai amintim cå ne låudåm cu faptul cå sentimentul
de “dor” nu mai existå în vreo altå limbå.

Cert e cå toate gândurile, gândirile lui Vasile
Ponea au valoarea lor în sine, au percutan¡å ¿i, mai
rar întâlnit, o anume duritate. Nu este înså ocolitå
nici ironia, ceea ce îl apropie ¿i mai mult de limbajul
lui Cyrano de Bergerac sau de fandårile lui
D’Artagnan. Inutil så mai tragem concluzia cå, româ-
neasca, fiind virtual francofonå (na¡ia, desigur), chiar
dacå pe linie latinå, nu este refuzatå nicidecum de
savoarea, nuan¡ele infinite, insinuan¡a limbii fran-
ceze, a¿a cå nådåjduim ca vorbele lui Vasile Ponea
så nu se piardå pe drumeagurile na¡ionale ¿i så circule
(¿i) prin Europa.

Conf. univ. dr. VALENTIN TAªCU

REFLEXIVIATE ªI VIZONARISM

Dupå volumele de poeme Gânduri råstignite

(1997) ¿i Un tablou de intersec¡ii (1999), remarcabile
printr-o anume discursivitate a ideilor, dar ¿i prin
vizionarismul liric al unor autentice ståri de gra¡ie,
autorul Cuvintelor în ¡angaj  se dovede¿te, de astå
datå, un reflexiv în registrul acut al unor medita¡ii
filosofice, poetice ori social politice.

Propuse „¿ågalnicului timp” (de¿i numai
„¿ågalnic” nu poate fi), nu înainte de a-l invita pe
cititor la o violentå valorizare empateticå, aceste
gânduri, îndemnuri, apoftegme (ritmate strofic ¿i,
uneori, chiar rimate, amintind în surdinå de spiritul
ra¡ionalist al poetului) sunt mårturia unei luciditå¡i
artistice de netågåduit.

Observa¡ia, ocupând o largå problematicå
(filosofico-esteticå ¿i social moralå) este a¿ezatå atât
în planul unor valori de referin¡å, cât ¿i într-o
experien¡å sui generis a spiritului, surprins mai ales
în acea stare de „tangaj” a definirii sale, de expreså
referen¡ialitate ante-existen¡ialå. Aceste reflec¡ii, din
care nu lipsesc savoarea unui gnomism încå vizând
pragmaticul, dar nici ironia reconfortantå a unui
moralist livresc, se dovedesc a fi o „fereastrå” a Eului
care comunicå ¿i se comunicå reverberând, a¿adar, o
introspec¡ie acutå a sinelui printr-o retrospec¡ie
incitantå a lumii.

E, în toate, o remarcabilå dic¡ie a ideilor, la
ceasul mai totdeauna acut påtrunzåtor, a unor
deseninate scrutåri de sine.

Z.C.

Reflec¡ii

• Între mine ¿i ceea ce scriu existå
o legåturå platonicå.

• Speran¡a este un Sisif;
împlinirea-i bolovanul lui.

• Cu cât e¿ti mai meschin, cu atât
îmbåtrâne¿ti mai repede.

• Så arunci binele fåcut în mare,
dar så ai grijå ca marea så fie
curatå.

George
Dråghescu
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În via¡å omul are nevoie de regularitate. Un
ceasornic de perete ca så meargå bine, are nevoie
så i se atârne o greutate. Pentru cå, greutå¡ile ¿i
lupta întru bine ¿i råu s-a nåscut odatå cu omul.

Atât binele cât ¿i råul biblic ¿i social sunt
ca urmare a ac¡iunilor omului pre påmânt. De
aceea, paralel cu binele, ¿i råul s-a manifestat ¿i
se manifestå încå lupta: între luminå ¿i întuneric,
între adevår ¿i minciunå, între dreptate ¿i apåsare,
între moralitate ¿i desfrâu, între generozitate ¿i
zgârcenie, între altruism ¿i egoism, etc.

Aceste douå feluri de ceasornice ale vie¡ii -
diametral opuse - care se urgisesc din antichitate
pânå la noi, apar în toate ac¡iunile omene¿ti atât
individuale cât ¿i colective. A¿a cum, în drama
lui Faust, Goethe ne prezintå pe Mefistofeles,
prototipul naturii omene¿ti diabolice. Iar
Shakespeare ne înfå¡i¿eazå, prin Jago, firea
omului intrigant care uitå valoarea såråciei ieslei
din Betlehemul în care s-a nåscut religia cre¿tinå
¿i aleargå dupå bogå¡ie "îmbuibåtoare", uitând:
"cå vulpiile au vizuini ¿i påsårile cerului cuiburi,
iar Fiul Omului nu are unde så-¿i plece capul".

Atunci semnalul ceasornicului de
regularitate al binelui divin a båtut, încât: "orbii
våd, ¿chiopii umblå, surzii aud, såracilor li se
veste¿te "Anul Milostivirii". Pentru acest ceas al
milei ¿i al vie¡ii, de-a lungul veacurilor ¿i pânå
acum, nenumåra¡i filosofi, pedagogi, oameni de
litere, profesori ¿i clerici, s-au ocupat de om ¿i de
via¡a umanå, sub toate aspectele: individ, familie,
societate sau comunitate strânse în na¡iuni ¿i
rase.

Nu în ghiciturå, ci în oglindå ¿i pronie
dumnezeiascå a sosit anul mântuirii, ¿i acum este,
când în complexul binelui se sboarå din România
în Europa de obâr¿ie ¿i de totdeauna, ca prin
perseveren¡å ¿i caracter så supravie¡uiascå "felul
de a fi" al bunului ceas al vie¡ii în complex de
origine cre¿tinå daco-românå.

Noi suntem români ¿i "bine faci, bine gåsim"!

Preot iconom Alexandru Eug. CORNOIU,
30 ian 2005, Tg-Jiu

Preotul Alexandru Eugen Cornoiu printr-o sen-
sibilå cunoa¿tere a zonelor suflete¿ti,  cu înclina¡ie
spre fapte esen¡iale - scrieri în¡elepte ¿i folositoare
celor tråitori în confuzia "eternei" tranzi¡ii, ne dåruie
în¡elegere ¿i ståri spirituale. Ca paroh  la Biserica Sf.
Apostoli Petru ¿i Pavel, din Tg-Jiu, a reu¿it så devinå
remarcat prin atitudine binevoitoare, grijå ¿i dispo-
nibilitate pentru valori durabile. Meditativ ¿i biruitor
între ale gândirii clare, preotul iconom Alexandru
Eug. Cornoiu colaboreazå la câteva publica¡ii: Gor-
jeanul, Ager, Opinia, Caietele Columna, Frontiera
clipei, etc. este redactorul ¿ef al periodicului "Pro-
sens", fiind un om de echilibru între cele våzute ¿i
cele tainic - nevåzute… Este autor al cår¡ii "Reîn-
vieri", apårutå în anul 1997 la editura Funda¡iei cul-
turale "Dåruie vie¡ii farmec" Tg-Jiu, scriere apreciatå,
dezlån¡uind numeroase "ecouri" favorabile, regåsite,
în parte, în månunchiul culegerii "Forme spirituale
¿i ecouri", editatå în anul 1998 - Caietele ProSens
ale Funda¡iei culturale "Dåruie vie¡ii farmec". Per-
sonalitate complexå, pårintele Alexandru Eug. Cor-
noiu ne sugereazå cå adevårurile primordiale trec
mai întâi prin inimå spre ra¡iune, cå fiin¡a omeneascå
dezvoltå energii naturale care trebuie orientate în
direc¡ia ofensivå a binelui. Lucrarea de cuget ¿i suflet
"Reînvieri" ne înva¡å så apropiem stårile suflete¿ti
de faptele cotidiene, ne dezvåluie sensurile dintre
via¡å ¿i moarte (valorizând misterul mor¡ii), ne îmbie
cu seve låuntrice de sentimente ¿i idei.

Mårturisesc o anume înclina¡ie ¿i atrac¡ie pentru
oamenii de har ¿i evlavie. Strålucirea semenului
nostru ¿i rezisten¡a lui în timp provine din caracterul
¿i personalitatea sa, din atitudinea binevoitoare ¿i
rezultatele sale, pe måsurå.

Preotul Alexandru Eug. Cornoiu se råsfrânge
generos spre ceilal¡i, transformå semnul ¿i acumula-
rea în sens luminos, convinge simplu, prin surplus
de cunoa¿tere sufleteascå. Fiindcå, suntem atât cât
dåruim… Dar, mai ales, ce ¿i cum dåruim!

Autorul unui vast orizont de idei, filtrat prin
tråire ¿i bunåcuviin¡å, ne înva¡å "controlul gândirii"
care înal¡å structuri spirituale ¿i materiale, ne ini¡iazå
ori ne cultivå adânci în¡elegeri legate de taina
"fabulosului" Brâncu¿i.

În "Nostalgia infinitului" din volumul "Reînvieri"
pårintele care sluje¿te la Biserica Sfin¡ii Apostoli din
Târgu-Jiu, ce se aflå pe "axa sacrå" a operelor brâncu¿iene,
considerå geniile ca ni¿te profe¡i ai lui Dumnezeu, care  prin
lucrårile lor låmuresc tainele vie¡ii, ale lumii, ale divinitå¡ii.
Constantin Brâncu¿i "curå¡enia påmântului românesc"
reînvie, într-un anume fel, jertfa cre¿tinå ¿i singuråtatea vizio-
narå a altui Constantin… Brâncoveanu. Tainicå ¿i inspiratå
asociere de spirite române¿ti pentru eternitate.

Aceste "Reînvieri" contureazå liniile unui
destin în Libertate, înnobilat de voca¡ii, activitate
creatoare ¿i rostul contempla¡iei divine. Ni se suge-
reazå for¡a idealului care se opune alunecårii în
capcana cu fleacuri cotidiene. Oamenii deosebi¡i se
remarcå, tocmai prin cåldura "razei divinului din-
låuntrul lor". Disponibilitatea fa¡å de celålalt, sim-
patia fa¡å de faptul esen¡ial ne face posibilå depå¿irea
acestui interval de tranzi¡ie cenu¿ie. Reînvierea
gesturilor de caritate e un semn de sånåtate spiritualå
ori de însånåto¿ire a fiecåruia dintre noi.

Scrierile preotului iconom Alexandru Eug.
Cornoiu reamintesc despre o prielnicå asocia¡ie între
platonism ¿i cre¿tinism, între "eros ¿i caritate". Tre-
buie så påtrundå în prim plan zestrea primordialå a
bunåvoin¡ei ¿i a stårilor de suflet românesc. Biruin¡a
gândirii, a sentimentelor ¿i voin¡ei asupra celor
materiale reprezintå virtu¡i demne de experimentat…

Drumul spre generozitate ¿i adevårul prin iubire
rezoneazå fericit cu tåcerile creative ¿i gustul pentru
armonie ¿i libertate (ocolind ateismul care neagå
climatul religiei prin "argumente" ¿tiin¡ifice ¿i filozo-
fice). Existå în cuprinsul cår¡ilor sale îndemnuri la
mai multå inteligen¡å, la a nu da cu u¿urin¡å vina pe
aproapele tåu. Învå¡åmântul religios modeleazå  ¿i
"smulge sufletul de la toate gândurile rele ¿i amågi-
toare". E salutat cre¿tinismul ortodox cu deschideri
suflete¿ti, cu sim¡ire ¿i mlådiere spre universal. For¡a
educativå a adevårului religios este sus¡inutå
printr-un citat uimitor din B. Pascal: "Dumnezeu a
voit ca adevårurile primordiale så intre în inima
oamenilor nu pe calea ra¡iunii, ci, prin inimå spre
ra¡iune; lucrurile dumnezeie¿ti trebuie så le iube¿ti
mai întâi ¿i apoi så le cuno¿ti, pe când cele omene¿ti
trebuie så le cuno¿ti întâi ¿i apoi så le iube¿ti…"

Problema religiei ca putere socialå ¿i factor edu-
cativ esen¡ial se bizuie pe fondul sufletesc ancestral
al poporului român. Se reaminte¿te o inspiratå vo-

Flacårå de veghe
roavå a lui Ion Creangå: "De când cu stråinåtatea
ne-am înstråinat ¿i noi ¿i ne-am slåbit ¿i legea ¿i
limba ¿i inima". Prin noi ¿i prin stråbunii no¿tri s-a
nuan¡at credin¡a în adevår, în nådejde, în iubire ¿i
bunåtate. Calea reînvierii religiei în Bisericå, familie,
¿coalå ¿i stat exprimå, fårå îndoialå, revigorarea
na¡iunii române. În eseul "Modelarea credinciosu-
lui" preotul iconom Alex. E. Cornoiu considerå orto-
doxia ca un sistem de gândire miraculoaså, unde
Dumnezeu, autoritate absolutå, rânduie¿te lumii un
destin articulat prin bunå credin¡å, inspira¡ie ¿i har.
Fluxul harismatic ¿i stårile de fapt miraculos sunt
sub semnul misticii cre¿tine: "Duhul lui Dumnezeu
a suflat de unde a voit, prin cine a voit ¿i cât a voit".
Scrierea "Reînvierii" - adevårat manual de învå¡å-
minte ¿i cre¿tere moralå ne relevå prin confruntåri ¿i
convergen¡e cre¿tine, întårirea sentimentului de
unitate ¿i solidaritate umanå, ca formå superioarå de
libertate. Astfel, credin¡a stråmo¿eascå trebuie så fie
ca o "flacårå de veghe" în drumul sinuos ¿i biruitor
al neamului. Graiul påmântului românesc ¿i al
cår¡ilor sfinte påstreazå "parfumul" vechimii de duh,
veac, slavå prin secol, sfântå cruce, spirit, Iisus, Fiul
lui Dumnezeu, cuvinte rostite de oameni simpli, de
credincio¿i, timp de sute de ani, în pofida presiunii
neologismelor din societå¡ile moderne. Existå un
a¿a zis "ferment cre¿tin" care sugereazå solu¡ii
economice, o ¿tiin¡å a ordinii naturale, a justi¡iei
sociale, care trebuie så råzbatå mai întâi în suflete,
sprijinind solidaritatea dintre oameni. "Marele ajutor
al naturii" face så depå¿im  pesimismul indus de
savante teorii ¿tiin¡ifice, gra¡ie unui impuls irezistibil
cåtre bine, speran¡å ¿i divinitate. În rosturile ¿i
stabilitatea lumilor, "cuibul familial" este un
imperativ de luat în calcul. "Familia matcå" fiind
tipul de grupare beneficå care men¡ine tradi¡iile,
ini¡iativa, afec¡iunea pentru casa pårinteascå,
vitalitatea neamului. Degeaba e bunåstare dacå nu-i
pace låuntricå, demnitate ¿i dreaptå credin¡å. Aceasta
ne mårturise¿te cu voca¡ie de om cult ¿i inspirat
preotul Alexandru Eug. Cornoiu, fie direct, fie prin
prezentarea unor duhovnici ¿i clerici de isnoavå,
personalitå¡i complexe, precum preo¡ii Aristide
Geamånu (1901-1981), pr. Grigore Lepådat
Prejbeanu (1893-1976), pr. Ioni¡å Dobrescu Arjoci
(1852-1930) ¿i pr. Ilie Gh. Schinteie (1904-1995).
Cu certitudine, lucrarea de cuget ¿i deschidere umanå
"Reînvieri" ne înva¡å taina de a pre¡ui "bucuria
misterului" - via¡a ¿i moartea, în egalå måsurå, ne
întåre¿te fluxul låuntric de sentimente ¿i idei, ne
face capabili så reziståm la agresiunea oricårui timp
ingrat.

Preotul Alexandru Eugen Cornoiu crede ¿i
practicå haroterapia ¿i îndrumå la rugåciune, iubire
¿i fricå de Dumnezeu, la aspira¡ie spre nemurire prin
respectul poruncilor divine.

Ultima sa carte referen¡ialå "Monografia
Bisericii Sfin¡ii Apostoli Petru ¿i Pavel" din Tg-Jiu
este o mårturie a ståruin¡ei ¿i proslåvirii spiritului
cre¿tin, nådåjduind la unitate, armonie ¿i izbåvire
prin credin¡å.

Am lucrat împreunå la câteva proiecte-
programe comunitare precum "Focuri peste zåpezi-
Calea zorilor", tråind binecuvântarea unei dimen-
siuni sacrale, cosmogonice, privind pelerinajul puri-
ficator de la Våianu - Ciuperceni, la fiecare 1
februarie, cu sårbåtorirea Sfântului Trifon.

Pårintele Alexandru Eugen Cornoiu a fost ¿i
este mereu la manifestarea "Logodna vinului cu
ulcica" din preajma Sfântului Gheorghe, sårbåtoare
care împline¿te voca¡ia creatoare a producåtorilor
de vinuri alese, a me¿te¿ugarilor arti¿ti populari, a
tinerilor creatori înzestra¡i cu talent din mai multe
localitå¡i ale Gorjului.

Împreunå am fondat periodicul de culturå,
spiritualitate ¿i echilibru social "Prosens" presårat
cu miresme duhovnice¿ti ale omului misionar cre¿tin
¿i cårturar al Cetå¡ii.

I-am cunoscut rosturile, obâr¿ia, familia ¿i
neamul, fiind rudå de sânge prin bunica Mårioara
Bådi¡a Fometescu cu rådåcini "patriarhale" dinspre
preotul Ilie Schinteie, evlavios erudit gospodar din
zona mirificå a satului Arjoci-Godine¿ti, unde a
crescut preoteasa Georgeta, so¡ia cu har de mucenicå
a pårintelui Alexandru Eug. Cornoiu.

Energia moralå pare så fie taina personalitå¡ii
preotului iconom Alexandru Eug. Cornoiu

În confruntare cu îngânduråri legate de un timp
pu¡in prielnic climatului spiritual, preotul Alexandru
Eugen Cornoiu sublimå propria-i trecere în ceva
luminos, flacårå de veghe fiind, pentru ascensiunea
neamului såu, în credin¡å ¿i libertate

Din suflet îl pre¡uim, dorindu-i sånåtate fizicå
¿i prospe¡ime spiritualå.

Doru V. FOMETESCU

Ceasornicul vie¡ii în
complexul binelui omenesc
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Scriind un material mai amplu privind dezvol-
tarea învå¡åmântului în Gorj, de la primele ateståri
documentare pânå în zilele noastre, am descoperit,
nu tocmai întâmplåtor, o carte admirabilå.

Este vorba despre romanul ZMEUL DE HÂRTIE
de Ion Cepoi, a cårui ac¡iune este plasatå în secolul
al XIX-lea, avându-l ca protagonist pe Constantin
Stanciovici-Bråni¿teanu, ini¡iatorul învå¡åmântului
românesc la Târgu-Jiu.

Nåscut la 16 aprilie 1815 în Bucure¿ti în fa-
milia unui ajutor de calemgiu la Vistiernie ¿i fåcân-
du-¿i educa¡ia la ªcoala „Sf. Sava” conduså de Gheor-
ghe Lazår, dar ¿i la cea ob¿teascå de la Gole¿ti, tânårul
Costache va fi numit de Eforia ªcoalelor, la 1 aprilie
1832, profesor la Târgu-Jiu, unde va deveni ctitorul
ªcolii na¡ionale.

Proaspåtul dascål în vârstå de nici 17 ani începe
o muncå asiduå, solicitând ajutorul ocârmuirii ju-
de¡ului ¿i al magistratului Târgu-Jiului, astfel cå la
17 aprilie 1832 reu¿e¿te så deschidå cursurile ªcolii
na¡ionale de aici, având înscri¿i la început 50 de
båie¡i ¿i fete, mai apoi 60, ajungând în 1840 la 106,
iar în 1845 la 124 ¿i 39 „auditori ¡årani”.

Suntem în plinå epocå a Regulamentului Orga-
nic (1831-1834), pe baza cåruia se hotårâse înfiin¡a-
rea ¿colilor na¡ionale în fiecare capitalå de jude¡.
ªcoala func¡iona în casa pitåresei U¡a Måldårescu
(actualul sediu al Universitå¡ii „Jiul de Sus”, de lângå
Muzeul Jude¡ean „Alexandru ªtefulescu), iar inimo-
sul ei dascål se stråduia din råsputeri så dea prestigiu
institu¡iei nou create, pe care guvernatorul Princi-
patelor, generalul Kisseleff, o gåse¿te (în vizita sa
alåturi de cei ce vor deveni, pe rând, viitorii domni:
Al. Ghica ¿i Gh. Bibescu) bine orânduitå.

La 30 august, în cinstea domnitorului recent
ales Alexandru Ghica, pasionatul profesor organi-
zeazå primul spectacol de teatru la Târgu-Jiu cu pie-
sa Regulu la Cartagena a vienezului Heinrich von
Collin (traduså de Iancu Våcårescu în acela¿i an),
apoi cu Meropa lui Voltaire (traduså de Catinca
Sâmboteanu) ¿i alte trei piese, traduse ¿i adaptate de
el, despre care Ion Cepoi a scris pe larg în
documentarul såu „Artele spectacolului în Gorj”
(2002), o altå carte-documentar de valorificare a
tradi¡iilor culturale locale.

Mutat în 1841 la ¿coala din Slatina, Costache
Stanciovici tråie¿te nefericirea de a vedea cum holera
din 1848/49 îi råpune so¡ia ¿i tustrei båie¡ii, el råmâ-
nând numai cu Tincu¡a, cåsåtoritå Urziceanu. Revine
la Târgu-Jiu în februarie 1849 ¿i devine prezident al
Magistratului (primar) în douå rânduri, în 1850, apoi,
în perioada 1855-1857, fiind un timp ¿i judecåtor.
Dupå ce în 1882 fusese orânduit peste regia mono-
polurilor din ora¿, devine din nou primar între 1890
¿i 1891. Avea 80 de ani când, vizitat de ªtefånicå
(alias istoricul Alexandru ªtefulescu) î¿i schi¡eazå,
la solicitarea expreså a acestuia, biografia plinå de
succese, dar ¿i de drame, socotind cå „am fost mare

¿i mic, trufa¿ ¿i bicisnic, låudåros ¿i umil” (p. 273).
Personajul romanului este, în primul rând, o fi-

gurå complexå, mai întâi una scoaså din documentele
vremii (v. trimiterile fåcute de autor într-o „Preciza-
re” finalå), dublatå, a¿ zice, de o personalitate umanå
puternicå, bine individualizatå, un om care ¿i-a tråit
via¡a pe un registru complet, cu înål¡åri ¿i cåderi,
între sublim ¿i prozaic, între aventurå imundå ¿i re-
demp¡iune.

Acest roman istoric „având ca personaj cen-
tral Târgu-Jiul” de altådatå, cum specificå autorul
în aceea¿i „Precizare”, este o evocare pateticå în care
se simt miresmele limbii vechi, titlurile capitolelor
amintind de chapeau-urile sadoveniene ale unor is-
torii de de mult. De fapt, întreaga carte muste¿te de
dulcea¡a povestirii într-o limbå arhaizantå. Autorul
se dovede¿te un bun cunoscåtor nu numai al docu-
mentelor de arhivå, ci ¿i al limbajului suculent, plin
de arhaisme ¿i sintagme, într-o sintaxå specificå
etapei lingvistice respective (în finalul, scrierea be-
neficiazå de un Glosar, unde gåsim: cuvinte popu-
lare, fanariotisme, regionalisme, dar ¿i mårci ling-
vistice carateristice epocilor succesive Regulamen-
tului Organic ¿i Revolu¡iei pa¿optiste: anii domniei
lui Cuza ¿i ai lui Carol I pânå cåtre sfrâ¿itul secolului
al XIX-lea. O imagine a ac¡iunii pedagogice ¿i
culturale a lui Constantin Stanciovici-Bråni¿teanu
ne-o oferå Cap. al XIII-lea, în care ne este prezentatå,
în mare parte, Agenda dascålului (tipåritå pe speze
propii, la Bucure¿ti, în 1839), dar ¿i o parte din
coresponden¡a purtatå cu Eforia ªcoalelor în legåturå
cu pregåtirea dascålilor pentru ¿colile såte¿ti, cåci
¿coalei na¡ionale din Târgu-Jiu îi incumbau, în acea
vreme, ¿i prerogativele ¿colii normate.

Ne putem face o imagine exactå atât asupra
lipsurilor ¿i greutå¡ilor de tot felul, dar ¿i asupra men-
talitå¡ii frenatorii, iner¡iale, chiar ostile, cu care unii
oficiali, chiar negustori (memorabil evoca regretra-
tatul prof dr. Cornel Cârstoiu împotrivirea acestora
de a plåti taxa stabilitå prin sinaforå) tratau cauza
¿colii târgujiene la acea vreme de pionierat
(admirabilå îmbinare de fic¡iune ¿i document în
Capitolul VII. Despre campania cea nouå puså la
cale de dumnealui jupânul Neagoe Starâ¿in).

Dând curs pe spa¡ii întinse documentului de
arhivå dar ¿i unor pasaje reproduse din „Istoria
Târgu-Jiului” a lui Alexandru ªtefulescu, autorul
face så tråiascå, în paginile acestui vibrant ¿i suculent
roman de epocå, o întreagå galerie de personaje ¿i
personalitå¡i ale vie¡ii social-administrative ¿i
culturale (stolnicul Vii¿oreanu, Måldårescu, dr.
Dimitrie ¿i Ana Culcer, Francisc Milescu, Alexandru
ªtefulescu ¿.a., dar ¿i Lazår, Eliade, Florian, Eufrosin
Poteca, Petrache Poenaru, Gheorghe Cålinescu ¿.a.),
evocarea constituindu-se ca un elogiu patetic adus
¿colii gorjene de altådatå ¿i unei lumi råmase în
memoria culturalå a Târgu-Jiului.

Figura luminoaså de lampadofor iluminist pe

UUUUUn rn rn rn rn romomomomoman isan isan isan isan istttttooooorrrrric posic posic posic posic postttttmomomomomoderderderderdernnnnn
ZMEUL DE HÂRTIE

aceste meleaguri a lui Constantin Stanciovici se con-
figureazå înr-o restitu¡ie culturalå de toatå lauda.
Cåci båtrânul cårturar octogenar tråie¿te, - în aceste
pagini sus¡inute, marcate de omniscien¡å auctorialå
într-o strategie narativå totu¿i modernå, - în adevår,
ca un personaj autentic de roman, chiar dacå autorul
î¿i permite unele desincronizåri/libertå¡i artistice fa¡å
de cronologia strict biograficå… În final, el ajunge
un în¡elept, care, invitat de bunul amic ªtefånicå (id
est: istoricul Alexandru ªtefulescu, colegul institu-
tor de mai târziu), se hotårå¿te så-i predea acestuia
un set bogat de documente din care s-ar fi putut
reconstitui spiritul de mare noble¡e ¿i de ac¡iune al
personalitå¡ii sale. Tocmai în aceastå recitire cu
emo¡ie a vie¡ii sale, din care reverbereazå mesaje ale
unui „portret” in posteritate, sufletul båtrânului
dascål „s-a fåcut zmeu de hârtie”, înål¡ându-se
apogeic, la 3 noiembrie 1894, în lumea celor ale¿i,
la stele.

Dormindu-¿i somnul de veci „în cimitirul cel
nou de pe dealul Obregiei”, Constantin Stancio-
vici-Bråni¿teanu råmâne în memoria culturalå a
acestor timpuri o ilustrå figurå de pionierat, cåreia i
se cuvine o mai mare ¿i dreaptå pre¡uire. Sugeråm
Primåriei locale demersurile de dreaptå cinstire a
acestui corifeu al învå¡åmântului la Târgu-Jiu…

Tocmai acest fapt pare så-l exprime ¿i så-l
reitereze memoriei conjude¡enilor cartea d-lui Ion
Cepoi, virtuoz condeier la care, iatå, maniera
postmodernå nu înseamnå artificiu, obsecviozitate
ori alienare scipturisticå, ci mod de a crea durabil ¿i
ese¡ial, cåci romanul istoric postmodern Zmeul de

hârtie e o scriere admirabilå, de înalte ¿i largi ocoluri
cultural-ideatice.

Prof. dr. Zenovie C¢RLUGEA

1. Interpretând motto-ul “Cåci nu poate fi mai
cumplitå pedeapså decât a locui în cuvânt” ¿i ¡inând
cont de a prioritatea  CUVÂNTULUI-LOGOSULUI,
îmi dau seama dintru început ce grea råspundere î¿i
asumå autorul de a “locui în cuvânt” – sau poate cå
e prea convins de poten¡a sa, de mijloacele
pluridimensionale de care dispune?!… Oricare ar fi
adevårul – ¿i acesta este unul singur – pe care nu-l
de¡ine nici autorul, nici comentatorul sau vre un
låturalnic, inima-mi då imbold så-mi exprim umila
pårere.

“Mobilul” cår¡ii, de la care pleacå autorul în
dezvoltarea ac¡iunilor din cuprinsul ei, este unul
comun, arhivehiculat ¿i pe care personajul princi-
pal Franguli îl invocå cu o oarecare emfazå filoso-
ficå: “via¡a nu-i altceva decât un ¿ir de e¿ecuri ¿i
renun¡åri”. Apoi, pentru a se introduce în tema
motto-ului, autorul î¿i pune personajul så filosofeze
“…cum au apårut ¿i ce rost au cuvintele…” ¿i despre
cea mai grea problemå a aflårii – adevårului: “…må
båtusem ani de-a rândul cu morile de vânt, ¿i cå
adevårul s-a aflat dintotdeauna în fa¡a mea, lângå
mine, în mine sau cum vrei så-i zici…”. ªi cu acestea
zise, introducerea fiind fåcutå, autorul, cu o nuan¡å
pu¡in zeflemitoare, dar cu o concrete¡e suavå ¿i cu

Gânduri de cititor

trimiteri precise, procedeazå la întremarea unui soi
de antropologie filosofico-religioaså, care îi face
cinste, având în vedere profunzimea conceptelor pe
care le abordeazå, prin care lucreazå ¿i de asemeni
subtilitatea haricå prin care le a¿eazå în paginå.

Capitolul I “ Noaptea animalului care vorbe¿te”
concentreazå aproape întreaga valoare a cår¡ii,
prezentând o filosofie “u¿or de gustat, a religiei”, un
soi de antologie parafrazatå în care folose¿te artis-
tic-creator “limbajul verbal” – ¿tiind destul de  bine
cå la început cuvintele aveau  încårcåturå divinå, ce
exprimau realitatea purå-primarå, sau dupå cum
spune autorul: “cuvintele erau parola, cu care aveai
acces la realitatea originarå” –

Pasajele din capitolul I sunt prezentate cu un
discurs oarecum “råstit”, cred, tocmai pentru a fi cât
mai excitant pentru cititor ¿i, folosind “limbajul
verbal”, reu¿e¿te descrieri måiestrite ¿i ståri contra-
dictorii, dar fascinante ¿i de senza¡ie. Speculeazå,
råstålmåce¿te cuvintele ¿i ideile fåcând posibil un
comentariu låuntric în plus, fa¡å de cel ce urmeazå
firul nara¡iunii. Plaseazå în contextul general al
prozei, cu destul efect, poeme cu o încårcåturå
ideaticå deosebitå, subtilizând, abreviind, trecând

C¢ND ZEII CA ªI OAMENII

Vasile PONEA



p. 18      Portal ~ Mãiastra - nr. 2/2005

apoi direct ¿i brusc în caracteristici ¿i ståri lume¿ti
cu o u¿urin¡å ¿i o dezinvolturå demne de invidiat,
repovestind parcå întreg capitolul privind “Facerea
Lumii” ¿i de cådere continuå a omului pânå la starea
de azi. Reu¿e¿te så prezinte starea existen¡ialå cu
impar¡ialitate ¿i obiectivitate prin diverse metafore,
a¿a cum se procedeazå în filosofie, în arte ¿i religie
¿i, de aceea în demersul cår¡ii sunt prezentate veridic,
dur ¿i concret aspecte din via¡a lumeascå.

În lucrare întâlnim dialoguri efective, dar mai
mult un soi de dialoguri “în monolog”, aceasta cu
un oarecare iz de noutate. ªi tot ca o încercare origi-
nalå, autorul în capitolul II – “Despre genezå”, în-
cearcå ¿i reu¿e¿te så se mårturiseascå cinstit ¿i
prompt, printr-un soi de autopersiflare încitantå ¿i
dezlån¡uitoare de verb, deasemeni încearcå o revoltå
asupra destinului, dar despre care e con¿tient cå i-a
dat teme de dezbatere prin care î¿i joacå singur feste
cu bunå¿tiin¡å, ca orice creator. În unele pasaje din
capitolul II, voie¿te så deconspire “secrete” din creu-
zetul scriitorului, vorbind despre cum ar fi trebuit
så-¿i proiecteze opera ¿i în câte variante, fåcând pe
“durul” în unele fragmente, utilizând cuvinte cu
încårcåturå obscenå – posturå care  “nu-l prinde”.

2. Prin acest capitol, autorul a încercat o auto-
depå¿ire ieftinå, cred eu, care statuiazå un disconfort
cititorului ¿i care trebuia  så lipseascå din carte.
Aceasta putea så constituie o prozå de sine
ståtåtoare, utilizînd alte personaje ¿i al¡i parametrii
generalizatori. Aceea¿i pårere am ¿i în legåturå cu
urmåtorul capitol “Despre sfâr¿itul lumii”, chiar dacå
autorul se deståinuie¿te cinstit, cât ¿i legat de
adåugirea “Despre trofee, diplome ¿i medalii”, care
se constituie ca o explicitare supåråtoare.

Capitolele “Frumosul ¿i bestia” I, II, ¿i III ¿i
urmåtoarele capitole din carte, se sus¡in ¿i se com-
pleteazå foarte bine. Din pasajele respective
transpare o rezolvare de cunoscåtor profund al
nelini¿tilor omene¿ti ¿i pentru a crea ståri tensionate,
ca-n via¡å, pe lângå o nestatornicie mai implanteazå
altele: “…¿i apele/¿i påsårile/¿i cerurile celuilalt…/
sau: “…oamenii sunt a¿aaa,/ca un abuuur,/¿i aici/¿i

acolo./Se nasc, se duc,/vin, mor/cui îi paså?/; “…¿i
råtåcind dezorientat printr-un labirint de hudi¡i care
nu duc nicåieri…”

Încercând utilizarea unui mod de abordare
“novator” ¿i introducând în derularea nara¡iunii a
unor deståinuiri, mårturisiri ale autorului, cu privire
la multiplele posibilitå¡i de concepere a lucrårii ¿i a
modalitå¡ii efective prin care s-a elaborat, stricå
farmecul crea¡iei: “Am fåcut pauzå câteva zile ¿i spre
diminea¡å am revåzut cele scrise. Sentimentul gen-
eral este cel al pendulårii între o dozå de vanitate
prosteascå ¿i una de greu temperatå zådårnicie. De
neputin¡å în a gåsi drumul…” ªi, chiar de se criticå
printr-un soi de mea culpa: “Iatå de ce mi-e greu så
recunosc, dar recunosc în cele din urmå -, consider
cå toate astea sunt semne ale mediocritå¡ii” ¿i “
Diferen¡a dintre noi ¿i Ceilal¡i, dintre prostie ¿i
în¡elepciune, altfel spus dintre e¿ec ¿i reu¿itå este
datå de amploarea ¿i substan¡a paranoei” sau: “ Våd
cå încep så spun prostii din ce în ce mai mari,
(domnule cal) a¿a cå mai bine må opresc înainte de
a-mi fi prea ru¿ine de mine însumi” – se autocriticå,
mårindu-se.

“Frumosul ¿i bestia” (II) ¿i  “A Doua Litanie De
Dinaintea Nop¡ii” se sus¡in printr-o densitate de idei
cu subîn¡elesuri, imagini ¿i metafore de intui¡ie,
fantastice, dupå care autorul concluzioneazå abrupt:
“Vorbele råtåceau singure sub cerul împietrit,
întrupându-se în noapte aidoma unei chemåri
ne¿tiute a stråbunilor”… Se întâlnesc la tot pasul,
de bun augur, dialoguri, personificåri ¿i imagini
¿ocante: “ – Ce cau¡i la ora asta singurå la malul
mårii ? Câ¡i ani ai ?

- Nu sunt singurå. Stau cu Polinia în moara de
vânt. Are ea grijå de mine.

- Care Polinia ?
- Pisica mea ! N-ai våzut-o ?”
Întâlne¿ti în context de asemenea, asocieri de

imagini ¿i cuvinte fericite: “A¿a-i moartea ! (gândi
deta¿at Franguli. Råmâi suspendat între douå clipe
care nu mai reprezintå timpul, nu mai sunt nici trecut,
nici prezent, nici viitor, doar eternitate. Deci au
dreptate cei care pun semnul egal între bucurie ¿i

moarte, fiecare bucurie însemnând a muri pu¡in”…
Capitolul “Frumosul ¿i bestia “ (III) are un

subtitlu adecvat con¡inutului, care concentreazå
întreaga substan¡å a lui. De asfel de “cetå¡i” precum
cele descrise în capitol, a fost ¿i încå mai este presårat
påmântul; sunt aluzii pu¡in voalate…în care - Cel
mai… Cea -  “a în¡eles pe veci ce înseamnå
contrabanda cu orice fel de cuvinte…”. Capitolul
trateazå existen¡ialitatea ca un dat, un principiu
concret, fårå prea mare importan¡å prin generalizarea
sa, cu o filosofie ra¡ional-¿tiin¡ificå care închide
drumul, cåile unei adevårate filosofii intuitive.

Autorul trece cu u¿urin¡å de la fantastic la
concret, de la un trecut blamat, din cauza unor
anumite tare, legat de totalitarism, la un prezent cu
alte tare, dintre care cele morale ¿i cele culturale
sunt ¿i mai grave, ¿i mai nocive, ducând chiar pânå
la dispari¡ia cuvintelor din memorie, din limbaj.

ªi în “A Treia Litanie De Dinaintea Nop¡ii”, cu
o incisivitate suavå, vorbe¿te stilizat ¿i succint despre
marasmul stricåciunilor ¿i despre zorii în¡elepciunii,
despre “pedeapsa” crea¡iei ¿i despre Ve¿nicia
Supremå.

3. În continuare se mårturise¿te despre gre¿ala
voitå ¿i nevoitå, despre complexitatea firii omene¿ti
¿i despre fa¡etele ei, despre teoria contrastelor, fåcând
extrapolare de sensuri, de ståri ¿i situa¡ii, iar în final
face apel la cataclisme purificatoare ¿i repurifica-
toare. Capitolul ¿i cartea se încheie cu o concluzie,
care de¿i e fatalistå are o mare dozå de adevår:
“…Care-i diferen¡a dintre conducåtor ¿i condus?…
Una singurå. Uria¿å, totalå, absolutå. Con¿tiin¡a. Pe
care numai omul de rând o posedå, pentru cå doar el
are de dat mereu seamå atâtor altora afla¡i deasupra
lui”…

ªi totul se repetå cu ciclicitate în omenire –
pare o filosofie ra¡ional-¿tiin¡ificå, iar autorul
(profesorul), î¿i cere scuze  nejustificat, dupå pårerea
mea, cu prea multå insisten¡å.

Dupå lecturarea cår¡ii, cititorii î¿i vor face
desigur o cu totul altå pårere în compara¡ie cu a
subsemnatului, iar aceasta va fi spre binele tuturor.

În vara  anului 1932, stare¡ul Månåstirii Tisma-
na, pårintele Glicherie Lovin (el însu¿i autor al unor
lucråri de mårturisire ortodoxå) aducea, în presa vre-
mii, calde mul¡umiri unor institu¡ii ¿i persoane care
binevoiserå a face daruri sfântului
låca¿: Fabrica de mobilå Kortz &
Alexandrescu din Tg.-Jiu, Firma
Voiciloiu & Dragotå, Direc¡ia Peni-
tenciarului Central din Craiova,
domnii Luigi Pittini arhitectul ¿i
Nica Petrescu, un ilustru maestru
al baroului gorjean.

Printre donatori îl gåsim ¿i pe
CAIUS BREDICEANU, ministrul
de atunci al României la Viena,
care a dåruit o icoanå în stil bizan-
tin, reprezentând pe Sfântul Vasile
cel Mare - ,,în amintirea familiei
sale plecatå din Brådicenii Gor-
jului acum 180 de ani, în Banat."
(Gorjanul, Tg.-Jiu, 22-31 august
1932).

Caius Brediceanu provenea
din ilustra familie a diploma¡ilor
bånå¡eni, din care fåcea parte ¿i
Cornelia Brediceanu. Tiberiu,
Caius, Sempronia ¿i Cornelia, fra¡i
¿i sorå, erau descenden¡ii renumi-
tului politician bånå¡ean Coriolan
Brediceanu.

Pe Cornelia Brediceanu, Blaga o cunoa¿te încå
din timpul studiilor la Liceul ,,Andrei ªaguna" din
Bra¿ov, fiind colegi. Tânåra - ,,slåbu¡å, lini¿titå, cu
ochii vii ¿i inteligen¡i" - råspunde admira¡iei sin-
cere cu afec¡iune fireascå: ,,Ne comportam ca ¿i cum
ne-am fi cunoscut dintotdeauna."

,,Acel ghiocel negru", ,,creola aceea", ce pare
altora ,,inaccesibilå" ¿i de care ,,s-a încântat" chiar
un tânår profesor, nu e alta decât studenta de la me-
dicinå (înscriså à contre-coeur), la Universitatea din
Viena, în toamna lui 1917 ¿i întâlnitå frecvent la

biblioteca în care poetul î¿i petrecea o mare parte
din timpul zilei. Studenta de acum ,,nu mai era feti¿-
cana sub¡iricå, ce refuza cu dispre¡ båie¡os împlini-
rile", fåptura ei se împlinise armonios. ,,O priveam

pierdut", mårturise¿te poetul în scrierea memorialis-
ticå postumå Hronicul ¿i cântecul vârstelor (1965).
Dupå o logodnå secretå ¿i o tumultuoaså corespon-
den¡å, cei doi î¿i vor legitima legåtura. "Poemele
luminii sunt ale mele", va mårturisi mai târziu Cor-
nelia Blaga, destul de îngåduitoare cu "muzele" poe-
tului, care, dupå cum se ¿tie,  n-au fost pu¡ine…

Cåsåtoria cu Cornelia Brediceanu are loc în
1920 ¿i, la insisten¡ele cumnatului såu Caius Bredi-
ceanu, Blaga se pregåte¿te pentru cariera diploma-
ticå, urmând studii de drept la Universitatea din Cluj.

Va fi numit, apoi, ata¿at de preså ¿i consilier la
lega¡iile României din Var¿ovia (1926), Praga (1927-
1928), Berna (1928-1932; 1937-1938), Viena (1932-
1937).

Dupå o meteoricå presta¡ie ca secretar de stat la
Externe în guvernul Goga, Blaga avea
så meargå la Lisabona, ca ministru
plenipoten¡iar (1938-1939). Aceastå
activitate diplomaticå (evocatå cu un
realism sarcastic în romanul postum
Luntrea lui Caron, 1990), de anvergurå
europeanå, a fost puså recent în
eviden¡å atât de nepotul poetului,
Corneliu Blaga, cât ¿i de cercetåtorii
Pavel ºugui ¿i Constantin I.Turcu.

Revenind la familia Brediceanu,
vom observa cå înainta¿ii dinspre so¡ie
ai poetului se stråmutaserå din Brådi-
cenii Gorjului în Banat pe la mijlocul
secolului al XVIII-lea.

Originea gorjeneascå a Bredice-
nilor era cunoscutå în familia poetului,
foarte atent, de fapt, la arborele genea-
logic al înainta¿ilor ¿i descenden¡ilor
såi (a se vedea Bazil Gruia, Blaga

inedit. Amintiri ¿i documente, Ed.
,,Dacia", 1974, p. 250), fårå înså a-l
pasiona prea mult genealogia maritalå.

Dintre familiile boiere¿ti oltene
¿i mehedin¡ene (care sus¡inuserå  pe

austrieci împotriva turcilor, declinându-¿i astfel
voca¡ia europeanå), plecate în Banat dupå 1740
(când ståpânirea austriacå asupra Olteniei înceteazå,
ca urmare a råzboiului austro-turc din 1736-1739,
prin Pacea de la Belgrad, 1739) se numårå ¿i
ascenden¡ii Corneliei Brediceanu:

,,Dintre boierii olteni care au fost sili¡i så-¿i
påråseascå mo¿iile împreunå cu familiile lor ¿i s-au
stabilit în Banat, au fost Deicol Bråiloiu ¿i Gheorghe
Brådiceanu. Despre George Brådiceanu, ¿tim cå era
din Brådiceni, iar Barbu Bråiloiu se pare cå locuia
la Vådeni. În peti¡ia lor scriså în latine¿te,

L u c i a n   B l a g a  ¿ i  G o r j u l
IdentIdentIdentIdentIdentitå¡i genitå¡i genitå¡i genitå¡i genitå¡i geneeeeeaaaaalogicelogicelogicelogicelogice

Lancråm - Familia preotului Isidor Blaga, vara anului 1903 (lipse¿te Leti¡ia, sora
mai mare a poetului. Lucian î¿i sprijinå capul pe genunchii mamei sale.



Portal ~ Mãiastra - nr. 2/2005          p. 19

adresatå în 1749 cåtre Maria Terezia, solicitå
,,o slujbuli¡å", cu care så-¿i procure hrana cotidianå.
Împåråteasa le-a aprobat så li se acorde din nou
func¡ia de  plåie¿i  ¿i  scåuna¿i  pe care au mai
avut-o în Valahia.

Lui George Brådiceanu îi revine meritul cå a
dus în Banat entuziasmul ¿i flacåra româneascå,
transmiså urma¿ilor såi care au luptat acolo pentru
existen¡a neamului românesc. Fiul såu, Ion, din
comuna Boldur, trece la Lugoj, unde cre¿te urma¿ul
Vasile, tatål lui Coriolan Brådiceanu, marele lup-
tåtor pentru cauza românilor din Banat ¿i Transil-
vania. Fiii acestuia sunt Caius, fost diplomat român,
¿i Tiberiu Brediceanu, distinsul folclorist ¿i compo-
zitor…" (Dr. Gheorghe Gârdu - Brådiceni-Gorj în
primele ateståri documentare, în Serile la Brådi-

ceni, Anul II/ nr. 2, august 1998, p. 2 ¿i Vasile Cåråbi¿,
Istoria Gorjului, Ed. Editis, 1995, pp. 32, 49-50).

Desigur, în familia Brådicenilor, periplul oltea-
no-bånå¡ean al înainta¿ilor constituia o amintire
scumpå, a¿a se explicå darul de pre¡ (Icoana Sfântului
Vasile cel Mare) pe care Caius Brediceanu (a se obser-
va înlocuirea lui å cu e, într-o pronun¡ie mai literarå)
îl face în 1932 Månåstirii Tismana, nefiind excluse
anumite pelerinaje ale familiei în Gorj, la Brådiceni
¿i pe Valea Jale¿ului. Însu¿i Blaga cuno¿tea câte ceva
din arborele genealogic al familiei sale, dar ¿i din
cel al so¡iei. Cunoa¿tem ,,tratamentul" ironic la care
era supus poetul îndeosebi de cumnatul såu, cel care
are meritul de a-l fi determinat så urmeze studii de
drept la Cluj, dupå venirea de la Viena, în vederea
unei confortabile cariere diplomatice. În ,,Hronicul
¿i cântecul vârstelor" poetul evocå, desigur, cu
duioaså pre¡uire, figura bunicului såu, ,,mo¿ul Si-
mion Blaga", ctitorul casei natale ¿i preot în Lan-
cråm, dar ¿i pe mama sa, Ana, nåscutå Moga, ce fåcea
parte dintr-o veche familie de români venitå din Ma-
cedonia pe la sfâr¿itul secolului al XVII-lea
¿i care dåduse câ¡iva preo¡i ¿i chiar un
episcop al Sibiului.

În Lucian Blaga. Coresponden¡å de
familie (Editura Universal Dalsi, Buc.,
2000. Text stabilit ¿i comentarii de Dorli
Blaga), fiica ilustrului poet aduce într-o AD-
DENDA precizåri privind originea familii-
lor din care provin pårin¡ii Cornelia ¿i
Lucian Blaga.

Dacå pårin¡ii poetului, preotul Isidor
Blaga (1851-1908) ¿i Ana Moga (1859-
1933) proveneau din ramurile familiale Bla-
ga (atestatå documentar în Lancråm ¿i Sebe¿
încå din sec. al XVIII-lea) ¿i Moga (de
origine aromânå), pårin¡ii mamei Cornelia
proveneau din ramurile Rådulescu (din
Banat) ¿i Brediceanu (din Oltenia-Gorj):

,,Familia Brediceanu - precizeazå Dorli Blaga
- este de origine din Oltenia (denumi¡i ,,boieri
valahi" în documentele gåsite la Viena), fiind aduså
în Banat de împåråteasa Maria Tereya care le-a
acordat ¿i ea oarecari titluri boiere¿ti. Documentele
au fost gåsite în arhivele  de la Viena, de unchiul
meu Caius Brediceanu. Familia nu a fåcut înså uz
de aceste titluri. Coriolan Brediceanu era cunoscut
¿i foarte stimat în Banat prin propria sa activitate,
de avocat, apåråtor al intereselor popula¡iei româ-
ne¿ti ¿i reprezentant al acesteia în Parlamentul de
la Budapesta. A ajutat ¿coli ¿i copiii dota¡i. De exem-
plu, a subven¡ionat Liceul ,,Andrei ªaguna" din Bra-
¿ov, a ajutat så-¿i facå studiile pe Traian Vuia ¿i al¡i
copii, în biroul lui de avocaturå din Lugoj ¿i-au
fåcut stagiul diferite viitoare personalitå¡i, ca de
exemplu Petru Groza. Coriolan Brediceanu între¡i-
nea rela¡ii strânse de colaborare politicå ¿i prietenie
cu familia Bråtianu, cu Take Ionescu, Vasile Boe-
rescu, din Bucure¿ti. Aceste rela¡ii de prietenie au
continuat ¿i prin genera¡ia urmåtoare, a lui Caius
¿i Cornelia Brediceanu ( Mama mea)", op. cit., pp.
103-104.

Coriolan Brediceanu (membru în Parlamentul
de la Budapesta) ¿i Cornelia au avut patru copii,
dupå cum urmeazå.

1. Tiberiu Brediceanu (n. 1877), jurist, muzico-
log, compozitor, doctor în drept, ministru al cultu-
rii, director al Båncii ,,Albina", director al Operei
Române, membru al Academiei Române.

2. Caius Brediceanu (n. 1879), doctor în drept
la Viena ¿i Paris, participant activ la actul Marii Uniri,
fåcând parte apoi din Delega¡ia României la Confe-
rin¡a de Pace de la Paris, 1919; apoi, diplomat, mi-
nistru plenipoten¡iar al României în Brazilia, la Va-

tican, Viena (1930) ¿i Helsinki (1937-1939), retras
¿i stabilit la Sibiu.

3. Sempronia Brediceanu (n. 1887), råmaså
acaså alåturi de mama ei, din motive de sånåtate.

4. Cornelia Brediceanu (. 1897), urmând ¿coala
primarå la Lugoj, gimnaziul la Sibiu, Liceul comer-
cial din Bra¿ov, apoi la un liceu-internat din
Lausanne-Elve¡ia, cu bacalaureatul sus¡inut la
Liceul ,,Andrei ªaguna" din Bra¿ov în 1916, înscriså
la medicinå la Universitatea din Viena, cu doctorat
sus¡inut la Cluj, dupå råzboi. A fåcut parte din Dele-
ga¡ia României, la Conferin¡a de Pace de la Paris,
1919, ca secretarå a sec¡iunii de tineret, Transilvania,
numitå de Vaida. Cåsåtoritå în 1920 cu Lucian
Blaga, la Cluj.

Cât prive¿te originea gorjeneascå a Bredice-
nilor stråmuta¡i în Banat, poetul - care se instruise
atât la Sebe¿ cât ¿i la Viena în medii de culturå ger-
manå - cuno¿tea periplul bånå¡ean al familiei ce se
bucurase de protec¡ie austriacå.

Poetul nu avea, probabil, imaginea exactå a mo-
rilor ¿i pivelor de pe Valea Jale¿ului, dar numele
râului ¿i al fostului ,,jude¡ Jale¿" cu siguran¡å îl re¡i-
nuse ¿i se va regåsi în versurile sale, mai târziu, ca o
metaforå a timpului trecåtor: ,,Se cheamå Jale¿ râul,
râul-timp,/ªi-i potrivit din veci cu toamna./Ne oglin-
dim în ape, fa¡å, nimb/Dar så fugim, cå-i blestematå
coama." (Poveste).

Sau aceastå metaforå a morii solitare de lângå
râu, de un lirism grav ¿i referen¡ial aparte, sporitå de
ecoul vârstelor imemoriale, care ar putea sugera
însemnele unei civiliza¡ii arhaice reverberând sen-
timentul ve¿niciei:

,,Sunt ca o moarå lângå râu.
Obi¿nuitu-s-a gândul
så doarmå în mine
vârste de-a rândul.

Sunt ca o moarå lângå râu,
la poalele grindului.
Ro¡ile mele bat
în undele timpului.

Sufletul meu
se va trezi cândva,
când pietrele mele
n-or mai umbla."
,,Moara" - scriså cu majusculå, precum alte

cuvinte esen¡iale, ca Mama, Tata, Muntele etc. -
constituise în universul copilåriei un topos incon-
fundabil, sub semnul maleficului, dupå cum aflåm
în ,,Hronicul ¿i cântecul vârstelor" (cap. VIII):

,,Vârtejurile din bulboaca de la Moarå î¿i ce-
reau jertfa aproape în fiecare varå! Jertfa era de
obicei câte-un copil, care se abåtea prin locuri, un-
de, cu puterile ¿i cu îndemânarea sa, nu mai putea
så domine apele. De la rådåcinile adânci, ale sål-
ciilor ¿i ale arinilor, ce se întrezåreau uneori ro¿ii
prin apå, victima era scoaså la luminå, cu burta
umflatå" (Ed. Eminescu, Buc., ed. a II-a, 1973, pp.
39-40).

Sau moara de lemn de la Cåpâlna, un sat de
munte pe Valea Sebe¿ului, prin care trecuse cu fami-
lia încå de când avea opt ani¿ori, urcând la Oa¿a, în
masivul ªureanu. Så precizåm cå moara de la Cåpâl-
na a exercitat asupra poetului - aflat cu familia în
refugiul din primåvara-toamna anului 1944, la casa
preotului Vasile Bunea, din cauza alarmelor aeriene
¿i bombardamentelor - o fascina¡ie de-a dreptul
anistoricå, aici plasându-¿i ac¡iunea piesei, scriså
chiar acum, "Arca lui Noe".

Sau aceste versuri de îndureratå nostalgie dupå
,,paradisul pierdut", publicate în ,,Gândirea" (an IV,
nr. 1, oct. 1924), neincluse ulterior în nici un volum

¿i purtând titlul Cântare pentru trecut, unde imaginea
,,fantasticelor" mori, cu ro¡ile grele nåpådite de mu¿-
chi, rotunje¿te, alåturi de alte elemente componente,
topografia acelui univers al copilåriei, paradisiac ¿i
memorabil:

,,Singuråtatea mea råsunå
prin satul cu coperi¿ele negre.
Dacå ai fi cu mine ¡i-a¿ spune:
Uite, acesta e drumul
pe unde mânam dobitoace sfinte cu biciul;
uite, ace¿tia-s arinii
subt care smulgeam aripi din sânge de paseri.

Mai tråiesc ¿i azi - fantastice - morile,
cu ro¡ile grele de mu¿chiul verde al apei.
Lângå un veac trecut mai ståruie casa
unde mi-am fåcut intrarea în cântecul zilei.
ºi-a¿ aråta plinicarul ¿i ¿ura
pe-a cårei ste¿inå grea
îmi aruncam mårun¡i ¿i albi din¡ii de lapte -
såmân¡å magicå din care trebuiam så creascå cei noi.
ºi-a¿ aråta poarta întunecatå, unde puneam
frunzå mântuitoare de leu¿tean
så apår de strigoi
laptele ¿i ugerul vacilor…

Pe-aici mi-am trecut trupul gol al copilåriei
prin flacåra anilor.
Pe-aici s-a furi¿at ¿i vremea
ce mi-a adus desåvâr¿irile în råu.
Totul a fost un joc despletit
în luminå mare pe uli¡i.
Tot mai trist, tot mai trist
s-a înte¡it apoi îndemnul întoarcerii.
Când m-am trezit om ¿i cuget împlinit,
singuråtatea mea råsuna înaltå prin lume…"
În primåvara anului 1944, în timpul bombarda-

mentelor anglo-americane, Blaga se refu-
giazå de la Sibiu, unde func¡iona ca profesor
la Universitatea aflatå în refugiu aici, la Cå-
pâlna, un vechi sat de munte pe apa valea
Sebe¿ului, la familia preotului Bunea, care
avea o fiicå studentå a magistrului, unde rå-
mâne pânå în toamnå. Aici, la moara veche
de lemn, vede cum cele douå perechi de pietre
lucrau de zor, måcinând grâul, fåina mirosind
,,plåcut ¿i arhaic”. Aici, våzându-l pe mo¿ul
încårun¡it de pulbere, îi vine în minte o scå-
påråtoare inspira¡ie: ,,Noe a fost morar." Îm-
prejurarea e cât se poate de fericitå, cåci
subiectul ce-l urmårea de ani întregi ,,începea
dintr- odatå så prindå fiin¡å". E vorba de
cunoscuta pieså Arca lui Noe, scriså în doar
câteva såptåmâni (cf. Luntrea lui Caron, Ed.

Humanitas, 1990, pp. 16-17).
Iatå cum aceastå veche instala¡ie ¡åråneascå,

care este moara de apå, capåtå în universul operei
blagiene o semnifica¡ie simbolicå ¿i metaforicå apar-
te, constituindu-se într-o serie de imagini poetice de
o inconfundabilå expresivitate ¿i referen¡ialitate iti-
nerantå, ba mai mult, identificându-¿i destinul în
imaginea morii solitare ¿i spornice, a¿a cum våzuse
poetul pe valea Sebe¿ului sau poate pe Valea
Jale¿ului, în Gorj.

O moarå a Timpului în ve¿nicå neodihnå…)
devine metafora râului-timpå, în care orice oglindire
este primejdioaså:

,,Adulmecând miresme tari,
prin ferigi dese pârtia påtrunde.
Nu de izvor, ci ca de râu bogat
un murmur se aude, fårå unde.

Un ùliu, ¡ipând deasupra-n zbor rotat,
så iscåleascå-ar vrea ce se petrece.
Noi încå pe påmânt ¿i-n lume-am dat
de-o apå peste care nu se trece.

ªi-acum, când sufletele noastre vor
în bra¡e, unul altuia, så-¿i cadå,
inelul, cu clipitul lucitor,
în deget ¡i-l întorc, så nu mai vadå.

Se cheamå Jale¿ râul, râul-timp,
¿i-i potrivit din veci cu toamna.
Ne oglindim, în ape, fa¡å, nimb.
Dar så fugim, cå-i blestematå coama."
(POVESTE, Cântecul focului)

Z. C.

Cornelia ¿i Lucian Blaga
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Rezonan¡e

I
M-am pråbu¿it în frunza aråmie
sub mine-s miliarde de sicrie.

II
Ai grijå când te culci pe-un bra¡
cå poate så devinå la¡.
      III
Îmi retråiesc iubirile postume
Se înierneazå-n mine ¿i în lume.
      IV
„Ce preferin¡e ai?” - må întrebarå unii
de pro¿tii finndu-mi teamå, le-am zis
prefer nebunii

V
Lumina î¿i întinde oaza
atât cât poate-ai bate raza.

VI
Cu umilin¡å- n Dumnezeu
må-nchin la Sfânta Lui Icoanå
cu voia-I parte fac ¿i eu
din constela¡ia umanå

VII
Privesc cum curge râul cå altå treabå n-am
pe apå trece-o frunzå picatå dintr-un ram
sub apå lângå mal un rac ba parcå-s doi
trudesc så-mpingå apa ¿i timpul înapoi.

VIII
Iubita mea nu te-ntrista
cå vom sfâr¿i-n adâncul humii
atât cât frumuse¡ea ta
spore¿te frumuse¡ea lumii.

IX
Peste-ale Zidirii creste
peste marginile firii
tot femeia-a fost ¿i este
EVAnghelia iubirii.

X
Culcat cu mâna cåpåtâi
tu iarbå parcå må mângâi
când îmi ¿opte¿ti: råmâi, råmâi.

XI
Frumoaso-ntâi ne sco¡i din min¡i
te joci cu noi ¿i ne alin¡i
apoi doar gheare e¿ti ¿i din¡i.

XII
 I-auzi, i-auzi, i-auzi ia
stai cu duhul pe plåsea
så-mplân¡i vorba-n sinea mea
cu veninul tot din ea.

XIII
Nu pune pre¡ pe vorbe de vorbe-s to¡i såtui
nici pre¡ pe to¡i nu pune dar pe

CUV¢NT så pui.

Ne vom numi

Iubito, n-am venit så te alint
Când luna începuse så råsarå
Mi-a-nfipt în suflet cornu-i de argint
ªi m-a rånit luceafårul de searå.

Dar nu-i nimic noi fi-vom împreunå
ªi sufletele noastre le-om uni
ªi iarbå ne vom face ¿i ¡årânå
ªi ¡arå ¿i påmânt ne vom numi.

Iar dacå ¡ara nu vom fi în stare
S-o ctitorim a¿a cum se cuvine
Så ne luåm mormintele-n spinare
ªi-n moarte så ne-ascundem de ru¿ine.

Acaså la limba românå

Sub filele aerului uscate ¿i calde -
Codicele nostru timpuriu -
Secunde viu så brumeze smaralde,
Vreme cronicarilor, fragile scriu.

Cad în slavå, vocalele coapte,
Topind ghia¡a verdelui pânå
Pe pergamente desprinse de noapte,
Ard låmpi acaså la limba românå.

Nimic nu-i mai alb dulcelui stil,
Acaså de mårgean e un deal,
Un abecedar - un culcu¿ calofil -
Hronicul vechilor texte-n Ardeal.

Deschise coperte aproape spirtoase,
Pere¡ii casei båtrâne¿ti abia
Arcuiesc aguzi, fumegând måtase,
Frumoasei noastre Basarabia.

Constela¡ia

Lui Eminescu

ªoptitå mantie, tåmâie vocalei,
Mai dulcelui corn, trist pelerin,
Aer aripei planetei, cum vin,
Spre umårul stâng, pletele clipei.

Cald pustiu, în cuvinte treceai
Maså de brad, aprinså cu ape,
Sticloase-nseråri, cum buciumu-ncape,
Sorbind continuu, dealul din grai.

Tåia¡i pagini albastre, aproape
Suflatå lumânare, prin labinturi anni,
Când tremur spre stele, seara, ciobanii,
Mai adânc, tot mai adânc, pleoape.

In cumpånå, alcoolul pânzelor serii,
Pa¿i metrici ¿i moi, ritmuri târzii -
Dureros de dulci melancolii -
Din tratatul codrului ¿i mårii.

Filå de mesteacån

Prelins copaie, "indian" plåpând,
Nop¡ii, plantå presatå în cearcån,
Mårgele orale aburesc pe rând,
Pårul bunicii, filå spre mesteacån.

Neîncåpåtor cuvântul spre poveste,
In Carul Mare, când î¡i por¡i balada,
Cum a fost så fie ¿i cum este,
ºåran român cu rude-n Iliada.

Cum ¿terge timpul în picturå rarå,
Aripa de flutur, påpådii de lut,
Bulgårii zåpezilor din parå,
ºara paradisului pierdut.

Ovidiana

"De frigul  iernii vinul  înghea¡å în ulcior
Solidul vin,  sarma¡ii îl sfarmå-n din¡ii lor"

("Tristele" - Ovidiu)

Tot mai cite¿ti palimpsestii psaltire,
Crezând cå pergamentul va cosi
Cuvintele ca banii, pe paginå sub¡ire,
Pierdutå-ntre Calatis ¿i Adamclisi.

In ochii pelerinului din po¿ta lui Tiberiu,
Cu calul, spumå ¿i pintenii sângera¡i,
La margine-nghe¡atå de imperiu,
Rånit de o sågeatå traså de pira¡i.

Cu toga îngropatå în zalele latine,
Scriså-n limba dacå, despre-un ulcior cu vin,
Despre-un viteaz Scorilo - trist tremurând în sine -
Ovidiu, cântåre¡ul iubirii de Pontus Euxin.

Tot mai cite¿ti palimpsestii psaltire,
Crezând cå-n apa colii va sosi
Frumoasa adormitå, pe-o paginå sub¡ire,
Pierdutå-ntre Calatis ¿i Adamclisi.

Reni flåmânzi

Obosit ¿i prelins pe un lung
Drum de la vest, la vestå târzie -
Din ochi îmi cad reni flåmânzi
De mu¿chi ¿i licheni crescu¡i în hârtie.

Fotografii din ultraviolet ¿i infraro¿u
M-aduc pete, scame ¿i fulgi -
O încåierare între alb ¿i negru
Din opere îngrijite, complete ¿i lungi.

Cercei în urechi de påsåri cåzute,
Chef în desert, cu sucuri tomate,
Cum se dizolvå pe amintire
Litere în culori picurate.

Ghilgame¿

Au putrezit piei, s-au sfårâmat tåbli¡e
ªi-atât de mult a plouat cu alb,
Încât greu mai po¡i gåsi vocale-ntregi,
În cimitirul hårtiei orale.

Noi ne primenim oboseala,
Tot printre ultraviole¡i ¿i infraro¿ii
Voi sunte¡i mai aproape de Ghilgame¿,
A¡i putea, chiar, så-i trimite¡i vorbå.

Florian Saioc Romeo Ionescu

Îl cunosc pe domnul Romeo Ionescu de un
numår buni de ani, nu numai ca pe un concitadin al
meu ci ¿i ca un om al verbului foarte concentrat si as
face oarecum o antiteza între poezia foarte
debutantå, foarte revårsatå, inconformistå a lui
Spiridon ¿i cea concentratå, livrescå bazatå pe un
pur al cuvântului, pe care o promoveazå domnul
Romeo Ionescu.

Cred cå e nevoie într-o culturå, inclusiv într-o
culturå poeticå, de mai multe registre. ªi aceste
registre contrastante sau aparent contrastante,
contureazå o artå a poeziei de valoare, de care avem
nevoie. ªi încå odatå îl felicit pe domnul Romeo
Ionescu, pentru poezia domniei-sale, de cårturar,
de om care cultivå cuvântul, în sine, realizând o
poezie denså ¿i intelectualizantå.

Gheorghe Grigurcu - La lansarea

"Singuråtå¡ii pluralului"- Edi¡ie româno-

francezå - 2004, mai,  22

Biblioteca Chistian Tell, Tg-Jiu
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Când vii pe drumul ce leagå Novaciul de
Tg-Cårbune¿ti ¿i traverseazå Câmpul Mare ca un
¿arpe, la intrarea în Tg-Cårbune¿ti, vezi afi¿at pe un
panou scris cu litere mari: Sf. Mânåstire "Cåmårå-
¿easca" (cinci sute de metri la stanga).

De e¿ti un bun cre¿tin, la¿i în dreapta Spitalul
Cårbune¿ti ¿i apuci pe un drum stråjuit de castani
seculari, pânå ajungi pe creasta dealului Sura.

De aici î¡i apare în fa¡å un peisaj ce te duce în
istorie ¿i î¡i aratå ce este nou aici. Coloritul florilor
plantate cu atâta måiestrie dau un aspect peisajului
de crezi cå aici este raiul pe påmânt.

Prima priveli¿te este impunåtoare: båtrâna mâ-
nåstire având în dreapta ¿i clopotni¡a, de unde glasul
clopotului cheamå la slujbe pe credincio¿i.

În stânga mânåstirii sau în dreapta noastrå cum
coborâm spre mânåstire se våd douå construc¡ii pe
care le-am putea numi "capodopere" ale zilelor noas-
tre: casa de oaspe¡i ¿i ståre¡ia care cuprinde chiliile
maicilor ostenitoare în acest låca¿.

Tot aici se gåse¿te un loc special amenajat pen-
tru credincio¿i la zi de praznic, 29 august, când se
sårbåtore¿te hramul mânåstirii Tåierea capului Sf.
Ioan Botezåtorul.

Tot în spate se vede trapeza ¿i câteva acareturi
ale mânåstirii. Despre toate acestea vom vorbi în
continuare:

- Mânåstirea Sf. Ioan Botezåtorul  "Cåmå-
rå¿easca"este a¿ezatå pe malul drept al râului Gilort,
la 1,5 km est de ora¿ul Tg-Cårbune¿ti.

- Biserica mânåstirii este ridicatå la 1780 de
cåtre polcovnicul Mihai Col¡escu, în timpul voie-
vodului Alexandru Ipsilanti, dupå cum ne spune
pisania: "Cu ajutorul Sfintei ¿i de via¡å fåcåtoarei
Treimi, ziditu-s-a aceastå sfântå ¿i dumnezeiascå
bisericå, unde se pråznuie¿te hramul Sf. Ioan
Botezåtorul ¿i al Sf. Mare Mucenic Dimitrie -
izvorâtorul de mir. Din temelie s-au zidit cu toatå
cheltuiala ¿i osârdia dumnealui polcovnicul Mihai
Col¡escu cu so¡ia dumnealui în zilele Måriei sale-
Alexandru Ipsilante - voievod - 1780, ¿i s-a zugråvit
de fiul dumnealui Mihalache Col¡escu cu so¡ia lui
Luxa ¿i maica lui Catrina Col¡escu ¿i cumnata dum-
nealui Ruxandra în zilele înaltului împårat Nico-
lae Pavlovici-leat 1831. Matei zugrav ¿i Gheorghe
- calfå zugrav".

Masivitatea construc¡iei, zidurile au o grosime
de 1 m, cåmåru¡ele din turlå, de lângå clopotni¡å
din care una cu cuptor ¿i vatrå de gåtit, iar alta pentru
påstrarea proviziilor.

Crenelurile pentru tragere, scara din partea de
nord a pronaosului ¿i u¿a masivå din stejar, cu drugi
de blocare (azi înlocuitå), au fåcut din aceastå
bisericå o mini-fortårea¡å, care aståzi exprimå via¡a
zbuciumatå a acelor vremuri. Aici veneau ¿i ¡åranii
din satele învecinate så se apere de nåvålirile
du¿mane ¿i så ajute pe boieri în apårare.

Biserica este construitå în formå de corabie, cu
ziduri masive din cåråmidå, având pronaosul
despår¡it de naus, iar pridvorul a¿ezat pe stâlpi de
piatrå ornamenta¡i în stil brâncovenesc.

Are o singurå turlå a¿ezatå deasupra pronaosu-
lui, aceasta fiind caracteristicå sfâr¿itului de veac al
XVII-lea. Împrejmuitå cu zid de apårare fåcut din
piatrå de râu, a fost înzestratå de cåtre boieri cu cår¡i
¿i obiecte de cult, dar de-a lungul timpului ele au

fost furate, a servit întotdeauna ca cetate de apårare
contra cotropitorilor, aici era un loc de refugiu pentru
boieri când erau ataca¡i de turci ¿i de haiduci.

Ultima urma¿å a ctitorului, Anca Col¡escu, se
cåsåtore¿te cu Iorgu Cåmårå¿escu în anul 1850. Fiul
lor Toma Cåmårå¿escu - om de mare culturå, Prefect
al Gorjului între anii 1880-1916, face repara¡ie la
bisericå ¿i o înzestreazå cu obiecte de cult de mare
valoare. Toma moare în anul 1916. Urma¿ele lui,
Ana ¿i Ni¿a Cåmårå¿escu, în 1928, se stråduiesc så
acopere din nou biserica ¿i refac zidul de împrej-
muire. Ni¿a Cåmårå¿escu a fost ¿ef al stråjerilor din
România în timpul Regelui Carol al II-lea. De aici
reiese cå în perioada de vânåtoare a verilor calde,
Ni¿a ¿i regele Carol veneau înconjura¡i de suita lor
¿i prepelicarii care scoteau iepurii în fa¡a pu¿tii din
pådurea de pe dealul Surii.

Decora¡ia exterioarå a bisericii se compune din
douå registre: cel inferior, simplu tencuit, ¿i cel supe-
rior, din panouri dreptunghiulare, unele rotunjite în
partea superioarå.

Pictura bisericii este frescå în stil bizantin, scene
biblice de o rarå frumuse¡e. Portretele ctitorilor se
aflå în interiorul bisericii, la intrarea în pronaus, dez-
våluindu-se îmbråcåmintea timpului respectiv, totul
aråtând munca ¿i seriozitatea cu care s-a lucrat la
aceastå bisericå.

Slujitori ai bisericii nu se cunosc. Faptul cå aici
s-a slujit foarte rar a fåcut ca pictura så nu fie atacatå
de fum, ea råmânând ¿i aståzi foarte vie. În 1920
biserica este vizitatå de marele Nicolae Iorga, fiind
declaratå monument istoric. O restaurare are loc între
anii 1968-1969 de preotul Solomon Motocu,
acoperind-o din nou cu tablå ¿i reparându-se zidul
împrejmuitor. Dupå aceastå data råmâne în påråsire.

În septembrie 1994, prin încuviin¡area Sf. Sinod
cu binecuvântarea Înalt Preasfin¡itului Academician
Dr. Nestor Vornicescu - Arhiepiscopul Craiovei ¿i
Mitropolitul Olteniei, cu aprobarea autoritå¡iilor
ora¿ului Tg-Cårbune¿ti ¿i ale jude¡ului Gorj, a luat
fiin¡å Mânåstirea Sf.Ioan Botezåtorul "Cåmårå¿eas-
ca", actualmente este mânåstire de maici ¿i se fac
cele ¿apte laude zilnic.

Sub osteneala soborului de maici, din anul
1994 ¿i pânå în anul 2000, cu ajutorul unor sponsori
bine credincio¿i, s-a construit ståre¡ia, o adevårata
capodoperå care cuprinde chiliile de maici ¿i då o
imagine metropolitanå peisajului.

De asemenea, s-a construit trapeza unde se pre-
gåte¿te ¿i serve¿te mâncarea, pentru soborul de maici
¿i ostenitori ai acestui låca¿. Tot aici vin zilnic zeci
de oameni såraci, cårora li se serve¿te o maså din
bunå voin¡å ¿i din iubirea de aproape din partea
prea-cuvioaselor maici.

Duminica ¿i în alte sårbåtori vin credincio¿i
din diferite localitå¡i ¿i din ¡arå så asculte cuvântul
Sfintei Evanghelii ¿i slujba ce se såvâr¿e¿te, de cåtre
pårintele duhovnic monah ¿i de pårintele Ion

Popescu, slujitor al acestei sfinte biserici.
Secunda¡i fiind la strane de soborul de maici

sub îndrumarea Preacuvioasei maici stare¡e
Cristofora Monahia, care nu fac altceva prin vocea
lor blândå ¿i plinå de smerenie decât så te facå, pe
cel care ascul¡i, så crezi cå e¿ti alåturi de heruvimii
¿i serafimii care cântå împrejurul scaunului
Împårå¡iei Cerului.

Legat de buna gospodårie ¿i de înfrumuse¡are a
peisajului, a fost ridicatå o caså de oaspe¡i, o
adevåratå perlå cu ajutorul unor sponsori bine
credincio¿i. Aici sunt caza¡i oaspe¡ii ¿i turi¿tii care
vin la mânåstire så-¿i cure¡e sufletul ¿i så se umple
de duh ¿i adevår. La intrare dai într-un hol spa¡ios
pe care cei care vin îl folosesc ca salå de lecturå sau
discu¡ii duhovnice¿ti.

Tot aici, Înalt Preasfin¡itului Pårinte Mitropolit
Teofan - Arhiepiscopul Craiovei ¿i Mitropolitul
Olteniei - se întâlne¿te cu preo¡ii din protopopiatul
Cårbune¿ti la conferin¡ele ce le ¡ine cu preo¡ii.

Mânåstirii i s-a atribuit ca hram Tåierea capului
Sf. Ioan Botezåtorul, sårbåtoare ce se ¡ine la 29 au-
gust în fiecare an. În fiecare an la aceastå datå soborul
de maici, în frunte cu preacuvincioasa maicå stari¡å
Cristofora Monahia, ajutatå de preotesele mai apro-
piate ¿i femei bine credincioase, depun eforturi deo-

sebite pentru a prågåti agapa ce se serve¿te dupå ce
s-a terminat slujba de pråznuire, såvâr¿itå de Înalt
Preasfin¡itul Pårinte Teofan - Arhiepiscopul Craiovei
¿i Mitropolitul Olteniei, înconjurat fiind de un sobor
de preo¡i ¿i diaconi.

Dupå predica arhiereascå plinå de duh ¿i de
adevår, expuså de Prea Înalt Preasfin¡itul Pårinte
Mitropolit, toatå lumea se înfruptå din agapå, care
este binecuvântatå de Înalt Preasfin¡itul Pårinte
Mitropolit, atât la a¿ezarea la maså cât ¿i la ridicarea
ei, a¿a cum ne înva¡å sfintele canoane.

Dupå care to¡i credincio¿i se îndreaptå spre ca-
sele lor, cu suflete încårcate de atmosfera înål¡åtoare
¿i o bunå cuvântare, arhiereascå din partea Înalt
Preasfin¡itul Pårinte Mitropolit.

P. C. Preot Ion M. POPESCU

MÅNÅSTIREA "SFÂNTUL IOAN BOTEZÅTORUL" -
"Cåmårå¿easca" Tg-Cårbune¿ti

Via¡a cre¿tinå

Artistul plastic ILIE ALEXANDRU
Artistul plastic ILIE

ALEXANDRU (n. 1 februa-
rie 1971) este absolvent al
Liceului ,,Ecaterina Teodo-
roiu” din Tg.-Jiu. A frecventat
cursurile de Artå Bizantinå la
Patriarhia Românå din
Bucure¿ti în perioada 1993-
1994, la prof. Grigore Popes-
cu, autorul picturii-fresc• din
pridvorul Månåstirii Tismana
¿i al întregii picturi-frescå de
la Månåstirea Lainici.

A lucrat în Italia, la Ber-
gamo, unde a avut expozi¡ii
de icoane în perioada 1996-

1998. A studiat, în paralel, sculptura cu prof. Gianfranco
Guerra.

A participat la Simpozionul «Brâncu¿iana - 2003»
(ca ajutor la realizarea sculpturii artistului Nicolae ªaptefra¡i
¿i «Brâncu¿iana - 2004», ca ajutor la realizarea sculpturii
japonezului Tosio Yanaghi.

În prezent, executå lucråri de artå funerarå cu fratele
såu Daniel – S.C. ARTILYADA  SRL.

Reproducem, în acest numar, cateva din sculpturile
artistului gorjean.

Redac¡ia
Sculpturå de Ilie Alexandru
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Provenien¡a ¡åråneascå a lui Brâncu¿i, din strå-
buni, precum ¿i cre¿terea primitå "acaså" în regiunea
jude¡ului Gorj, l-au înrådåcinat unei spiritualitå¡i
specifice, cu datini stråvechi, påstrate cu sfin¡enie
din genera¡ie în genera¡ie, cårora li s-a încorporat,
dominându-le, un cre¿tinism infiltrându-se treptat
¿i firesc, fårå a fi fost impus vreodatå, încå din timpuri
apostolice. Astfel, motivele decorative ale unor vre-
muri neolitice, încårcate de semnifica¡ii apotropaice,
în expresii cosmogonice, de în¡elepciune, în forme
sintetice de o simplitate geometricå: spirale, rombul,
ovoidul, darcul, "din¡ii de lup" sau "de feråstråu"
etc. au stråbåtut veacurile pânå în zilele noastre, inte-
grate bogå¡iei de icoane ¿i de repetarea neabåtutå a
semnului simbolic al Crucii veghind la råscruci, în
case, pe acoperi¿uri sau în cimitire. Stråbunicul lui
Brâncu¿i, cum ¿tim, a ridicat bisericu¡a de lemn din
cimitirul de peste drum de casa lui natalå, cioplind-o
cu barda ¿i ornamentându-i stâlpii ¿i pålimarele cu
însemne arhaice, care aveau så fie preluate de
Brâncu¿i ¿i reconfigurate "într-altfel" în opera lui:
întru modernitate ¿i aprofundare a în¡elesului ini¡ial.

Ca orice copil de ¡åran - dar probabil mai intens
ca al¡ii, întrucât mama lui a vrut så devinå preot -
Brâncu¿i fusese integrat vie¡ii religioase a satului,
participând la liturghii ¿i la celelalte slujbe zilnice
sau din timpul sårbåtorilor, ca ¿i la toate închinårile
¿i rugåciunile de pe tot parcursul zilei: la lucru, la
maså, la drum, la culcare etc. Pårintele Ståniloae con-
semneazå faptul cå "¡åranul român se desprindea la
Liturghie så vadå lumea cu al¡i ochi, învå¡a så o
vadå poleitå în albul strålucirii dumnezeie¿ti, plinå
de taina prezen¡ei divine, a luminii taborice."
("Liturghia ¿i unitatea religioaså a poporului
român"). Cu ace¿ti ochi ¿i-a privit Brâncu¿i ¿i propria
lui crea¡ie, din momentul integrårii acesteia în tra-
seul dominat de cele trei opere ale cotiturii: de cu-
min¡enia påmântului, Iubire ¿i Rugåciune. Din mo-
mentul atingerii unui anumit nivel de desåvâr¿ire
formalå, de esen¡ializare ¿i abstractizare, unele dintre
fåpturile mâinilor lui, din atelier, începeau så
iradieze luminå, fie cå erau în bronz polisat pânå la

Dimensiuni ale spiritualitå¡ii cre¿tine în opera lui Brâncu¿i

strålucire (Muza, Måiastra, Pe¿tele, Leda, Dra.
Pogany, Torsul de tânår, etc.), fie cå, alte ori, erau
într-o marmurå albå de puritatea astrelor (Pasårea
în spa¡iu din 1925, Muza adormitå, Începutul lumii,
etc.). Prin aceste realizåri excep¡ionale, unice în
epocå, Brâncu¿i se aråta totodatå reprezentantul prin
excelen¡å al acelui ¡åran român despre care pårintele
Ståniloae a spus cå: "nu mai era iobagul dispre¡uit,
ci copilul lui Dumnezeu, în casa minunat frumoaså
a Tatålui ceresc, înfrå¡it cu plaiul, câmpul, codrul,
împletindu-¿i cântecul cu trilul påsårilor." (Id. ibid.)
Carola Giedinn Welcker îi consemneazå lui Brâncu¿i
"sim¡irea unei legåturi mistice cu natura animalå ¿i
vegetalå... el era frate cu copacul, coco¿ul..." (În vol.
"Brâncu¿i"). Legåtura aceasta misticå cu lumea în-
conjuråtoare, caracterul miraculos al naturii, din care
fåcea parte ¿i omul, i-a fost desigur intensificatå în
drumurile pe care, copil fiind, le fåcea, nu numai la
ciobanii de la stânå, la renumi¡ii olari, dar ¿i la mâ-
nåstirea Tismana, din preajmå, unde se pare cå a
cântat în stranå ca ¿i în alte rânduri de mai târziu (la
Biserica Mavrogheni din Bucure¿ti sau la Biserica
românå de la Paris). Înfiin¡atå în secolul al XIV-lea
de Sfântul Nicodim (denumit mai târziu "de la
Tismana"), venit de la Muntele Athos cu învå¡åtura
"rugåciunii neîntrerupte a lui Iisus", din predania
cuvântului isihast, ce se råspândea atunci în toatå
lumea ortodoxå ¿i påstrându-se pânå aståzi ca fiind
învå¡åtura esen¡ialå a Råsåritului. În spiritul acestei
predanii, care probabil cå se mai påstra în vremea
copilåriei lui Brâncu¿i, ¿i poate cå ¿i aståzi, operele
izvorâtoare de luminå vorbesc deopotrivå despre
energiile dumnezeie¿ti necreate care scaldå
continuu lumea.

A¿adar, în acel an 1904 în care Brâncu¿i a ajuns
la Paris spre a-¿i desåvâr¿i învå¡åtura sculpturii
occidentale studiate la Bucure¿ti, el nu era un simplu
învå¡åcel absolvent strålucit al ªcolii de Arte
frumoase, el venea în "capitala mondialå a artei
moderne", cum era denumit Parisul, încårcat de o
profundå, gravå, spiritualitate de la el de acaså. Nu-i
de mirare cå în aceste condi¡ii, realizårile lui din
atelierul academist al profesorului Anton Mercie i
s-au pårut pânå în cele din urmå "cadavre" ¿i cå nici
succesele lui în stilistica marelui sculptor inovator
Rodin nu l-au mai mul¡umit, dându-i sentimentul
cå "pasti¿a".

Se cunosc destul de pu¡in fråmântårile ¿i
strådaniile care i-au determinat alcåtuirea formelor
operelor sale ¿i mesajul fiecåreia dintre acestea. Le
cunoa¿tem sau le bånuim din relatarea unor mo-
mente de pe parcursul creårii lor, ca în cazul "Ru-
gåciunii", sau dintr-unele mårturisiri sporadice ale
artistului, ca atunci când a spus cå a dorit "ca Måiastra
så-¿i ridice capul, fårå a exprima, prin aceastå mi¿care
mândrie, orgoliu sau sfidare." Adåugând cå a fost
una dintre cele mai dificile probleme ¿i numai dupå
o îndelungatå strådanie a izbutit så redea aceastå
mi¿care, integratå în avântul zborului. (V. Petru
Comarnescu, "Brâncu¿i", p. 200) Sau, mai cu seamå,
din înså¿i evolu¡ia treptatå a variantelor unei anumite
teme: Sårutul, Muza (devenind "Începutul lumii",
"Nou nåscutul", "Dra. Pogany" sau "Torsul de tânår"),

Prolog

Zilele dinainte de ceremonie
se desfå¿urau în sine,

Sinea lor erau ele.
Monade påråginite într-un ou.
ªi astfel s-au conjugat

primele verbe ale logosului.
Erau pâraie de luminå

în sinea zilelor acelea;
Luceferi, lunå, soare, stele,

veneau din viitor.
O slobozenie de mituri
se întrema la ¿coala haosului.
Doar sinea ståtea perfectå,

cioplitå din volume de gânduri.

Coloana, Pasårea etc. Se ¿tiu, de asemenea, din aceste
pu¡ine elemente ale desfå¿urårii straniului lui proces
de crea¡ie începând din 1907, strådania lui de
sterilizare a lucrårilor sale mimetice prin netezirea
detaliilor ¿i a expresivitå¡ii figurilor (cu tot patosul
lor rodinian) ¿i intercalare a acestora tot mai mult
unei forme ovoide ("Urform"), simbol al formei ori-
ginare ¿i principiu al lumii. Era acest procedeu o
continuare duså pânå la extrem a preocupårii lui de
totdeauna, încå de la acel "Cap de expresie" din 1906,
care a umplut de admira¡ie pe exege¡i, de decantare
¿i deplinå armonie a pår¡ilor. "Simplitatea nu este
un scop în artå", a spus el, "dar ajungi la simplitate
mergând cåtre esen¡a lucrurilor."

Întreaga crea¡ie brâncu¿ianå de maturitate,
a¿adar, råsåritå din dialogul concentrat al artistului
cu materialul såu, a însemnat un îndelung ¿i råbduriu
traiect de efilare ¿i geometricå abstractizare a unor
forme observate cu minu¡ie în realitate ¿i de extra-
gere astfel ¿i exprimare a sensurilor esen¡iale, defi-
nitorii ale acestora (zborul påsårii, blânde¡ea, duio¿ia
femininului, tendin¡a generalå de înål¡are ¿i trans-
cendere etc.) Crea¡ia brâncu¿ianå nu este o prolife-
rare întâmplåtoare a unui imaginar debordant, ca în
cazul lui Picasso ¿i a atâtor altora, ci este o treptatå
devenire ¿i diversificare a triadei ini¡iale, din 1907.
Întru aceasta, Brâncu¿i î¿i a¿eza operele în pozi¡ii ¿i
lumini diferite, în rela¡ii diferite unele cu altele, pu-
nându-le uneori så se roteascå u¿or, ¿i le fotografia.
ªi nu fåcea asta dintr-o simplå etalare esteticå, ci
pentru a le surprinde firea, rostul, devenirea ¿i nu în
ultimul rând: tinderea lor cåtre o împlinire, perfec-
¡iune, care e totodatå Divinå. Cåci traiectul acesta
deopotrivå riguros ¿i imprevizibil, Tao fiin¡ial al
înså¿i curgerii neoprite cosmice, urmând convinge-
rea de secole a ¡åranilor lui, î¿i are o "¡intå". Este
totodatå convingerea exprimatå de Sfântul Maxim
Mårturisitorul, sintetic gânditor al teologiei bizan-
tine, din secolul al VII-lea, cå organizarea eternå a
lumii e chematå så înainteze prin mi¿care la o maximå
transfigurare pentru a reflecta în ea pe Dumnezeu ¿i
devenind astfel un templu al Dumnezeului celui viu.
("Ambigua") ªi într-adevår ¿i atelierul lui Brâncu¿i,
pânå în cele din urmå, låsa celor ce-i treceau pragul,
tot mai mult sentimentul de templu.

Prin înså¿i devenirea ei - începând din 1907 ¿i
pânå la sfâr¿itul vie¡ii - opera lui Brâncu¿i a mårturisit
convingerea artistului într-o devenire a întregii lumi
- din care fåcea parte - ,dupå ra¡iunile (cu termenul
Sfântului Maxim Mårturisitorul) inplantate în firea
ei de la origini ¿i o conduc. Aceste "ra¡iuni" - esen¡e
de a fii - determinându-i mi¿carea (curgerea) neîntre-
ruptå, ca o apå sau luminå, îi spalå ¿i îi simplificå
formele fårå oprire, apropiindu-le ¿i integrându-le
astfel continuu, la nesfâr¿it, însu¿i Principiului
Frumuse¡ii Absolute, Dumnezeu.

Este un proces prin care se manifestå cumin¡enia
påmântului, care sperå ¿i a¿teaptå. Iubirea care leagå
¿i împline¿te într-o dåruire de sine jertfelnicå, spre
to¡i oamenii, toatå natura ¿i spre Divin, pânå când
fiecare om, ¿i cu el toatå crea¡ia, devine simplå, sobrå,
asceticå tor¡å, scarå, Rugåciune: Coloana fårå sfâr¿it.

Dr. Nina STÅNCULESCU

Poeme de stare despre Brâncu¿i

I

Cum a¿ putea vorbi despre tine sculptore,
 fårå så te trezesc?

Fårå så-¡i profanez somnul intrat de mult
în atlase ¿i dic¡ionare.

Am doar cuvinte
în care curg gânduri netrezite.

Atât de mult te-au sufocat ideile noastre
încât mi-e teamå så nu te lovesc,
råstignit fiind pe stâlpii ciopli¡i de ciobani.
Erai o minune la care se închinau simboluri,
armai cu luminå lespezile

ce acopereau stråbunii no¿tri,
lespezile pråbu¿ite peste sufletele lor.
Oasele lor, zidare, le tencuiai în zidurile

cetå¡ilor noastre de iarbå ¿i codru.
Nevestele noastre, manole,

le-ai furat zidindu-le în doine.
Ai populat mesele tale

cu pietatea arborilor no¿tri
în care neråbdåtor a¿tepta câte un geniu.
ªi strachinile noastre

le-ai dus la praznicele tale,
¿i horele, ¿i vârstele noastre

le-ai închis în sipete dåltuite.
Ai populat apele spiritului cu pe¿ti de

piatrå,
¿i ¡estoase de piatrå,
nåpådindu-ne cu nostalgia pove¿tilor,
balade cântate de clopote din turle,
rapsozii de bronz ai zeilor no¿tri.

II

Era o vale bogatå în timp,
Arcade de clipe sus¡ineau ogoarele cerului.
Vaste teritorii afânate în care armate de

dål¡i
ascundeau materia privirilor.
Tu erai copil brâncu¿i,

 erai alåturi de noi la bine ¿i la råu.
Spuneai pe acolo, a¿a într-o doarå,

rugåciuni pietrelor.
De ce?
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"N-am fåcut altceva nimic, m-am jucat", dar
"toatå jucåria are un în¡eles" - va mårturisi Tudor
Arghezi în Ars poetica.

"Jocul" acesta înseamnå, înså, una din cele mai
interesante aventuri ale limbajului, cåci de la homo
sapiens la homo faber, iar de aici la homo ludens,
jocul devine fenomen de culturå în cadrul civiliza-
¡iei umane, iar poesis-ul, ca ipostazå a spiritualitå¡ii
creatoare, are deopotrivå o func¡iune sacrå ¿i profanå,
entitå¡i congruente în perspectiva transfigurårilor ¿i
expresivitå¡ii estetice. De la jocul ideilor, al tropilor
¿i figurilor de stil, la elementele de prozodie, poetul
are la dispozi¡ie o întreagå strategie ¿i un întreg
instrumentar în a concepe poesis-ul ca manifestare
ludicå a spiritualitå¡ii ¿i imaginarului artistic, în sen-
sul defini¡iei baconiene a poeziei: Poesis doctrinae
tenquam somnium / poezia ca un vis al în¡elepciunii.

Creatorul este, a¿adar, un homo ludens, care î¿i
asumå lumea ¿i sensurile profunde ale existen¡ei.
Întreaga sa crea¡ie izvorå¿te dintr-o viziune ludicå,
bine definitå, asupra artei sale poetice. Este acesta
un fel de a concepe poezia ¿i de a o mårturisi.

Pretutindeni unde î¿i expune ideile sale pro-
gramatice, Tudor Arghezi nu numai cå laså så se
în¡eleagå, dar chiar afirmå uneori expressis verbis
cå a conceput "me¿te¿ugul literar" ca o joacå plinå
de sens ¿i gravitate.

Poetul e dispus så se "joace" cu cuvintele: le
excitå aroma, le avivå rånile cu sticlå pisatå, le in-
fecteazå complet. O asemenea voca¡ie artisticå ar
izvorî dintr-o prodigioaså dispozi¡ie naivå. Creatorul
este, a¿adar, un Demiurg, pe care nu l-a påråsit gra¡ia
jocului de copii, fantezia disimulårilor ludice. For-
mele jocului supune limbajul ¿i poetul ne face pår-
ta¿i, cu cea mai dezarmantå naivitate, la o ceremonie
a improviza¡iei ludice, în sens artizanal, nu lipsitå
de umorul "copilåririi" sale cu semnifica¡ii mai
adânci: "Câteodatå, ¿i destul de des, am strâmbat
resorturile într-adins, ca så le våd cum sar ele strâmbe
¿i am lipit o pensulå cu chinoroz pe nasul cuvântului
care må necåjea..."

A supune limbajul la aceste exorcizåri ludice
înseamnå, de fapt, "me¿te¿ug" artistic, artå poeticå,
"potrivire de cuvinte", astfel cå jocul - ca expresie a
poesis-ului arghezian, cuprinde, în acolada sa inten-
¡ional-esteticå, tot ceea ce poate fi mai spectaculos
¿i profund în via¡å, reprezintå, altfel zis, o ipostazå
deloc redundantå ¿i plinå de tâlcuri a artei poetice
argheziene. Trebuie så precizåm cå, în luciditatea sa
de homo faber al unui "me¿te¿ur literar", poetul nu
se laså furat de gratuitatea ludicului, împingând cu-
vintele spre alegoria simbolurilor. Dincolo de apa-
ren¡e, jocul înseamnå, a¿adar, în poezia lui Arghezi,
o viziune artizanalå asupra lumii, în sensul bricola-
jului artistic, aducând în planul discu¡iei ideea de
migalå, de artisticitate ¿i construc¡ie poeticå.

Artistul e marele artifex care folose¿te strungul,
nicovala ¿i alte unelte din acela¿i inventar sugestiv
("La bancul meu cu menghinå micå" - Ars poetica).
El detestå "cumin¡eniile" limbajului ("corectitudi-
nile profesorilor de limba românå, care fac dic¡ionare,
culegeri, categorii ¿i clasificåri...").

"Limba fuge înainte" spune Arghezi, prilej de a
aprecia pe cei care "au sårit gardurile, au for¡at u¿a,
au spart pece¡i domne¿ti ¿i s-au înfruptat ho¡e¿te.".

Nicolae Balotå observa firea ludicå a poetului
care "se copilåre¿te voit", în inten¡ia de "a reduce"
universul miniatural la cuvinte ¿i întreg bestiarul
domestic la un alfabet, ca într-o picturå naivå sau
neo-primitivå, tinzând prin stilizare excesivå la
manierism: "În lumea ludicå a miniaturalului, totul
are un caracter estetizant".

Nicåieri, înså, în aceste miniaturi naiv-lirice ¿i
artificializant-manieriste, poetul nu renun¡å la "me¿-
te¿ug", chiar dacå undeva mårturise¿te cå ¿i-a dorit
ca toatå aceastå esteticå a "copilåririi" franciscane
så fie puså în "stihuri neme¿te¿ugite".

ªi în astfel de texte "aluziile cultice" sunt foarte
frecvente, chiar în Psalmi, unde, prin evocarea ace-
luia¿i univers domestic ¿i gospodåresc, poetul intrå
în reverbera¡ii cu transcendentul, la un "taifas" de
neao¿å confraternizare cu un Dumnezeu care nu este
altul decât Mo¿ul în¡elept ¿i blând din basmele copi-
låriei, precum în Denie: "Seara stau cu Dumnezeu/
De vorbå-n pridvorul meu./El e colea, peste drum,/
În altarul lui de fum,/Aprinzând între hotare/Mucuri
de mårgåritare."

Nicåieri, în asemenea copilåriri lirice de larg
ecou speculativ, nu pot fi întâlnite atitudini ironice
sau grote¿ti din alte registre. "Desenele curate ¿i sim-
ple" (Jucåriile), aflate sub zodia protectoare, securi-
zantå (Jean-Pierre Richard) a "copilåririi", plutesc
ele însele în acea gra¡ie a ludicului cu inten¡ionalitate
metafizicå, bucurându-se de o "imunitate" plenarå.
Într-o asemenea viziune, jocul reface, la Arghezi,
legåtura spiritului cu transcendentul, cu Divinitatea
- "singura legåturi cu Eternitatea pe care ¿i-o îngåduie
viziunea poeticå arghezianå".

Înså Arghezi nu e un Savonarola. Nu distruge
fårå så clådeascå nimic, nu detestå fårå så propunå
ceva. De la început poetul simte necesitatea revolu-
¡ionårii limbajului artistic. Inova¡iile sunt acelea care
între¡in spiritul unei limbi ¿i nu regulile standard.
Întregul spirit novator al liricului nostru nu a scåpat
criticii literare (Lovinescu, Ralea, Cålinescu, Ciocu-
lescu ¿.a.), o revolu¡ionare a mijloacelor de expresi-
vitate, adicå o ac¡iune programaticå de regenerare a
limbajului poetic. ªi pentru a-i atenua gravitatea ¿i
caracterul såu mai "col¡uros", "în råspår", "bolovånos"
¿i "abrupt", - poetul recurge la expresivitatea ludi-
cului. Paradox exemplar, dar Arghezi se teme de un
singur lucru: så nu facå literaturå! O spune franc, la
adresa spiritelor "elitiste", în polemica ce o poartå
cu Ion Barbu imediat dupå apari¡ia Cuvintelor po-
trivite. Reac¡ia autorului Jocului secund era, desigur,
fireascå, ca ¿i rezerva mårturisitå, mai târziu, a lui
Blaga, fa¡å de spiritul teluric ¿i carnal al liricii ar-
gheziene (dar så precizåm cå, fa¡å de discreta rezervå
blagianå, umorile ¿i idiosincraziile argheziene se
fac sim¡ite în paginile publica¡iilor!).

Poetul då o adevåratå båtålie pentru a smulge
cuvintelor sensuri noi. Le "ciocåne¿te" pe toate fe¡ele
ca un fåurar iscusit ¿i descoperå aur veritabil, reflexe
inoxidabile în cele mai "compromise" cuvinte: "Din

bube, mucegaiuri ¿i noroi,/Iscat-am frumuse¡i ¿i pre-
¡uri noi." Marea sa artå, fåcutå cu aparen¡a gratuitå a
jocului, constå în a potrivi cuvintele. Chiar volumul
de debut ne propune, prin titlu, o mare capacitate de
inven¡ie artizanatå, me¿te¿ugåreascå-în sens poetic.

O idee permanentå a lui Arghezi este cea privi-
toare la munca de rob a artistului. El va vorbi cu
"religiozitate" de truda crâncenå a artistului. Toatå
aceastå prea serioaså aventurå, fie ea ¿i "copilårire"
artisticå, are un sens: så creeze o lume dupå un chip
¿i o asemånare nouå, a¿a cum Demiurgul plåmåde¿te
îngeri din lutul cel mai fetid, cu aerul grav al senio-
ratului constructiv: "Vocabularul e harta prescurtatå
¿i esen¡ialå a naturii ¿i omul poate crea din cuvinte
simboluri, toatå natura din nou, create din materiale
în spa¡ii ¿i o poate schimba."  Ba mai mult -
Demiurgul nu este numai creatorul unei lumi, ci mai
ales al unui Univers. Cutare critic remarca, cu destulå
îndreptå¡ire, cå Arghezi "a realizat un sistem solar
verbal, cu legile, planetele, circuitele ¿i fazele lui".

Artistul î¿i asimileazå, a¿adar, crea¡ia prin joc,
el î¿i "potrive¿te" cuvintele în a¿a fel încât are reve-
la¡ia unor sensuri noi. Slova de foc ne dovede¿te cå
el este un inspirat, un posedat de harul poetic, iar
"slova fåuritå" afirmå încå o datå valoarea artisticå a
trudniciei sale. Poetul le "împårecheazå" în Cartea
sa, dându-le, odatå cu rigoarea formalå, existen¡å
eternå.

Dar poezia, ame¡itå de largi ocoluri specula-
tive în tânjirea dupå transcendent (Psalmii), revine
instinctiv la concrete¡ea imaginarului, la figurile
"copilåririi". Vârsta copilåriei este un spa¡iu securi-
zant, tonic ¿i la to¡i marii no¿tri poe¡i, de la Eminescu
la Blaga, se gåsesc foarte bine reprezentate imaginile
copilåriei. La Arghezi tema e mai de duratå, cu båtaie
esteticå mai complexå. Un adevårat univers
miniatural, al existen¡elor mårunte, al gâzelor ¿i
florilor - adicå tot ceea ce critica va numi poezia
"boabei ¿i a fårâmei" - va veni så punå în eviden¡å
noi ¿i noi ipostaze ale jocului artizanal arghezian.
Ochiul poetului descoperå în lumea micilor vietå¡i
un adevårat spectacol al vie¡ii ¿i plenitudinii, ¿i
Arghezi jubileazå cu un suflet de copil la frågezimile
¿i gingå¿ia lumii. Tot acest carnaval miniatural, înså,
include sugestii tematice ¿i semnifica¡ii majore de
gåsit în întreaga sa poezie.

Chiar tema gravå a mor¡ii este transpuså de
Arghezi în alegoria jocului, întorcând oarecum
"Miori¡a" pe dos, dar ajungând la aceea¿i reflec¡ie
gravå. Poetul vorbe¿te copiilor de moarte, ca de un
"joc viclean, de båtrâni", vechi de când lumea,

To¡i s-au întrebat în contemporaneitate.
Conclavuri de critici veneau

 cu teodolite så-¡i måsoare spiritul,
¿i tu fugeai, verb crescut

printre muguri de salcå mustoaså.
Fugeai de noi, în spirit,

cu dorin¡a sincerå de a te urmåri.
A plouat peste ¡arinile

pe care ridicai mese såracilor,
pridvoare de luminå unde agoniseai eroii
în lumea aceea a tainelor.
ªi ai råmas copil brâncu¿i,
fiindcå precum copiii

¡i-ai muiat mâinile în joc.
Atingeai cu ele mun¡ii

dându-le starea de stâlpi.
Ai mutat spa¡iul mioritic în guggenheim,
¿i påsårile noastre în ¡ara lui carolmartel,
¿i crezul iubirii în ¡ara maharajahilor,
ca så umpli lumea de noi nevåzu¡ii.

Iar nouå, celor de aici, ne-ai låsat sårutul,
curcubeul unui legåmânt al intimitå¡ii.

III

Aveai o robuste¡e în privire
pe care pozele oxidate de vreme

n-au reu¿it så o ¿teargå.
ªi totu¿i erai ¿trengar, brâncu¿i.
Erai ¿trengar fiindcå fåceai

stâncile så ofteze,
Oficiai un ritual påtima¿

cu mun¡ii ¿i pådurile,
le furai ideile ¿i le orânduiai prin muzee.
Furai måruntaiele mun¡ilor

¿i turnai clopote de piatrå.
Furai paznicii de la turme,

ca så redai libertate ierbii.
Tu ai râs de ferestre.
Ne-ai bågat lumina în case

prin ziduri.
Ve¿nic era un praznic la masa noastrå,
ve¿nic era o nuntå

la care tu furai o ladå de zestre,
ve¿nic era un botez

la care tu furai o cumin¡enie de copil.
Era sângele nostru, artistule.

Îl ¿erpuiai printre por¡ile tale.
Copiii no¿tri erau ¿i copiii tåi,

fiindcå tu nu ai avut al¡i copii.
Mesele noastre erau mesele tale,
sarea noastrå era sarea ta,
sarea mun¡ilor ce ¡i se dåruia

precum o mamå
î¿i dåruie¿te pieptul pruncului.
Ai botezat toatå lumea în religia ta,

diacone.
Iordane de râuri

 îndreptai cåtre våile påmântului.
Cred cå toate apele ascultau de porunca ta
¿i plecau lini¿tite

prin manualele de istoria artei.
Fiindcå tu erai ¿i un bun fântânar.
Scoteai izvoare din stâlpi,
izvoare tåmåduitoare

în care spålai de påcate zilele såptåmânii.
Noi te-am iubit cu to¡ii.
Oricât de departe erai,

tu î¡i låsai icoana în curte la noi,
¿i nu ne lipseai niciodatå.

Ludicul ca expresie a poesis-ului arghezian
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atenuând astfel, în transfigurarea alegoriei,
gravitatea implacabilului accident existen¡ial: "Puii
mei, bobocii mei, copiii mei!/A¿a e jocul./Îl joci în
doi, în trei,/ Îl joci în câte câ¡i vrei./Arde-l-ar focul!"
(De-a v-a¡i asuns).

Creatorul, investit cu har demiurgic, scoate din
planul realului obiecte ¿i fenomene, în general reifi-
cåri ¿i legitå¡i insolubile, integrându-le într-un plan
secund, adicå în starea de gra¡ie a figurii ludice.

În Cântec de adormit Mitzura, imaginarul urcå
în registrul cântecului de leagån, evocând o lume a
armoniei ¿i diafanului, un rai infantil în miniaturå:
"Doamne, få-i bordei în soare,/Într-un col¡ de ¡arå
veche,/Nu mai mult decât o floare,/ªi îngust cât o
ureche (...)/Då-i un fluture blajin/ªi o broascå de sma-
rald./ªi-n pådurea de pelin/Få så-i stea bordeiul cald./
ªi mai då-i, Doamne, vopsele/ªi hârtie chinezeascå,/
Pentru ca mânjind cu ele,/Slava ta s-o zmângåleascå./
ªi când totul va fi gata/S-o muta la ea ¿i tata..."

În vinele poeziei curge sângele "me¿te¿ugului"
¿i al jocului numit undeva "zbeg", o alchimie de
înaltå combustie poeticå. În acest sens, poezia se
na¿te de la sine, sub imperiul ludicului ca stare de
gra¡ie ¿i confesiune programaticå: "Om în vârstå ¿i
târziu,/Tot am învå¡at så scriu./Prins ca de-o copilå-
rie,/Mâna se porni så scrie.../Se gåsesc pe câte toate/
Slovele mele culcate./Slovele cele mai bune/Le-am
scris negre, în cårbune,/Pe deasupra cu vopsele./
Le-am pus cearå cu mårgele,/ªi dintr-unele tipare/
Mi-a-ncol¡it ¿i câte-o floare./Nici acum nu ¿tiu
s-aleg:/Me¿te¿ug a fost, ori zbeg?" (Inscrip¡ia
inscrip¡iilor).

Folosindu-se de acelea¿i figuri ale ludicului,
ale "copilåririi" cu me¿te¿ug, poetul conferå ¿i ero-
sului o viziune de spectacol gospodåresc: "Vrei tu
så fii påmântul meu,/Cu semånåturi, cu vii, cu he-
le¿teu,/Cu pådure, cu izvoare, cu jivini?" (Logodnå).
E în astfel de versuri un omagiu adus iubirii maritale,
cåminului ¿i, desigur, copiilor care vor veni så aducå
fericirea deplinå a cuplului. Cartea cu jucårii ¿i atâtea
volume de asemenea facturå sunt expresia în¡elegerii
lumii ca joc ¿i a jocului ca manifestare a vie¡ii. Så
observåm cå, recuperând o inocen¡å pierdutå, dar ¿i
o sensibilitate de tip ontologic, pretutindeni gestul
¿i viziunile ludice apar desolemnizate, chiar în
Psalmi sau în alte poezii unde "contactul" cu
Divinitatea, mai bine zis monologul liric, este destul
de familiar. Dobândirea universului miniatural al ar-
moniei ¿i purita¡ii se face prin condi¡ia sine qua non
a "copilåririi", de unde ¿i invoca¡ia exorcizantå a
acestei ståri de gra¡ie transmundane: "Få-te, suflete,
copil/ªi strecoarå-te tiptil/Prin porumb cu mo¡  ¿i
ciucuri,/ a så po¡i så te mai bucuri..."

Miniaturalul este, a¿adar, o dimensiune a "jo-
cului" ¿i pe aceasta se întemeiazå o poezie de mare
candoare ¿i gingå¿ie: "Mi-a umblat în påpådie/O
goangå cu pålårie/ªi cåma¿å stacojie..." (O låcustå).

Existå, înså, ¿i o laturå grotescå a "jocului",
dând na¿tere la adevårate parabole de umor negru,
foarte transparente, de tipul: "Într-o ¡arå care-a fost/
Era mare cel mai prost/Bi-ba, ba-ba,/Cine-o
leacå-avea de cap/ªi-l punea dupå dulap./Hu-hu,
hu-hu,/Bu-hu, hu-hu..." (Hora de båie¡i).

În poezia de dupå råzboi, târziu oricum, Arghezi
descoperå o altå ipostazå a "jocului": alegoria fa-
bulei ("când poezie, când surâs, când pu¿cåturå" -
Fabula fabulelor), cultivå cu aceea¿i candoare, gin-
gå¿ie ¿i prospe¡ime mai vechea lui pasiune pentru
universul "boabei ¿i al fårâmei", melancolizând în
surdinå marile sale teme de odinioarå.

"Plåcerea me¿te¿ugului ¡ine atât cât dureazå scrisul",
scrie Arghezi în Scrisoare cu tibi¿irul, iar scrisul nu e "o
jucårie anodinå, ci o torturå frumoaså", de unde ¿i
"me¿te¿ugul blestemat ¿i fericit al cuvintelor".

Amintindu-¿i în interviul acordat lui Ion Biberi,
de munca sa de bijutier în periplul parisian, îndeo-
sebi de "strungul mic, de mare fine¡e" de care s-a
despår¡it la venirea în ¡arå, Arghezi considerå munca
"literatului" drept muncå de bijutier, -  confesiune
foarte interesantå sub aspectul artei poetice, al arti-
zanatului artistic. De unde ¿i impresia cå o bunå
parte a operei sale, o considerabilå dimensiune a
imaginarului poetic al poesis-ului arghezian s-a
plåmådit în retortele ludicului:

"De fapt nu fac mare deosebire între îndeletni-
cirea bijutierului ¿i a literatului. Mi-a plåcut totdea-
una lucrul bine organizat, armonios, mi-a plåcut så
lucrez cu materiale concentrate, cu aurul, care e in-
coruptibil, ¿i cu diamantul, care e o sintezå, deci cu
materiale învecinate cu steaua ¿i cu luna. Sunt
lucruri aparent mici, dar cu toate dimensiunile ¿i
adâncimile înghe¡ate în stil de eternitate."

Z. C.

Mar¡i, 19 aprilie 2005, s-au împlinit 16 ani de
la moartea pictorului târgujian Iosif Keber.

Nenumåra¡i sunt factorii care au concurat pentru
a se ajunge la situa¡ia fericitå ca ora¿ul nostru så fie
înobilat de prezen¡a ¿i activitatea acestui artist. Unii
dintre ei sunt dramatici, a¿a cum ar fi refugiul strå-
mo¿ilor såi flandrezi (luterani evangheli¿ti din ora¿ul
Trier, lângå Luxemburg), în urma sângeroasei nop¡i
de Sf. Bartolomeu (23-24 August 1585), când pro-
testan¡ii au fost masacra¡i de catolici. Fiind alunga¡i
mai târziu ¿i din Salzburg ei vor emigra în Transil-
vania, în 1735.

Înså¿i tatål pictorului, Iosif Keber (dulgher de
meserie) a trebuit så fugå din localitatea Turni¿or,
deoarece trebuia så fie ucis în chiar noaptea nun¡ii
sale cu Ana Stoica, pedepsit de ¿ovinismul celor din
neamul jongre¿tilor, pentru simpla vinå cå s-a
cåsåtorit cu o româncå botezatå în religia ortodoxå.
El va trece mun¡ii ¿i va începe o via¡å nouå în Târgu
Jiu; un an mai târziu, la 30 Iulie 1897, i se na¿te
primul copil, numit tot Iosif Keber.

Pe lângå anumite tråsåturi de caracter puternice,
mo¿tenite de la înainta¿ii såi, un factor foarte impor-
tant  care l-a ajutat pe viitorul artist så î¿i descopere
talentul a fost cu siguran¡å pitorescul naturii din
împrejurimile ora¿ului såu natal. Acest fapt l-a
datorat înså, poate în egalå måsurå, ¿i unor dascåli
care au ¿tiut så-i descopere ¿i så-i canalizeze
capacitatea creatoare. Primul a fost Liviu Popa (el
însu¿i artist ¿i director al ªcolii de ceramicå din
Târgu-Jiu), cel care i-a fost profesor de desen la
Gimnaziul "Tudor Vladimirescu". Deci forma¡ia sa
de peisagist o datora - a¿a cum de altfel îi ¿i plåcea
så spunå - ora¿ului ¿i oamenilor såi.

 "Elevul de talent" Iosif Keber nu ¿i-a dezamågit
profesorii. În anul IV de gimnaziu, la vârsta de 15
ani, prime¿te medalia de aur la concursul de desen
din cadrul Expozi¡iei generale de la Ia¿i a liceelor
din ¡arå (1912). Aceastå victorie îi va schimba
întreaga via¡å, deoarece îndepårteazå orice opreli¿te
în orientarea sa definitivå pe calea artei.

Este firesc deci så îl regåsim pe tânårul Keber
ca student la ªcoala de arte frumoase din Bucure¿ti,
din påcate într-o perioadå grea datoratå ostilitå¡ilor
primului råzboi mondial. Aici el s-a specializat în
picturå, artå decorativå ¿i gravurå, fiind îndrumat de
profesori ¿i arti¿ti de prim rang: Fritz Storck,
Artachino, Dimitrie Paciurea, Demetrescu Mirea, dr.
Dimitrie Gerota etc.

Talentul, dârzenia ¿i perseveren¡a l-au propulsat
mereu în fruntea colegilor såi, ob¡inând în anii de
studiu nu mai pu¡in de 22 de premii. În anul 1922
prime¿te Premiul academic I pentru picturå "Le
compte de Nouy" (pentru desenul în cårbune "Nud

dupå naturå", aflat aståzi la Academia Românå) ¿i
încå alte douå, unul pentru picturå ¿i altul pentru
artå decorativå. Toate aceste distinc¡ii justificå pe
deplin maturitatea artisticå, la 25 de ani, a
studentului Keber.

A întreprins ¿i o cålåtorie de studii în Europa,
ajungând la München unde a cunoscut îndeaproape
preocupårile arti¿tilor germani pentru înoirea artei
secolului XX. A ob¡inut diploma de absolvire a ªcolii
de arte frumoase din Bucure¿ti în anul 1923, fiind
astfel al doilea artist din Gorj (dupå sculptorul Cons-
tantin Brâncu¿i) care a reu¿it aceastå performan¡å.

În perioada 1921-1944 pictorul a fost prezent
în 27 de expozi¡ii, majoritatea lor la "saloanele
oficiale" din capitalå. Lucrårile sale se afirmå în buna
tradi¡ie românescå a artei, dar, de¿i crezul såu aristic
se aflå pe linia ¿colii române¿ti de picturå, se pot
totu¿i observa ¿i unele influen¡e de facturå
impresionistå ¿i expresionistå.

Cea mai importantå expozi¡ie personalå a sa a
fost realizatå la Sala Mozart din Bucure¿ti, unde a
expus 57 tablouri, îndeosebi în ulei, inspirate în mare
parte de peisajele gorjene care, nota bene, erau
"aproape complet necunoscute în manifestårile
plastice" de pânå atunci, a¿a cum remarca un critic
de artå al vremii. Succesul expozi¡iei din 1938, când
Keber a fost numit "un oltean de talent" sau "un
autentic ¿i mare talent" care "exceleazå în special în
peisagiu", s-a continuat ¿i în anul urmåtor, pictorul
fiind prezent în toate expozi¡iile colective
organizate în capitala României.

Artistul târgujian nu a fost numai un excep¡io-
nal desenator ¿i pictor peisagist, ci ¿i un valoros
pictor monumentalist (fresca fiind înså ¿i ea "o pic-
turå judicios gânditå anterior", a¿a cum singur
afirma), ceea ce l-a fåcut pe Brâncu¿i så declare, încå
din 1937: "Keber este un Puvis de Chavannes al
nostru".

Prima autoriza¡ie pe care artistul a primit-o pen-
tru a picta biserici în "cuprinsul Ungro-Vlahiei" a
fost în 1923 din partea Mitropoliei Bucure¿ti. Dupå
acest an el a pictat sau a restaurat picturi în numeroase
biserici din ¡arå, a¿a cum ar fi: "Sf. Apostoli" ¿i "Sf.
Nicolae" din Târgu-Jiu, "Sf. Dumitru", "Sf. I. Hera" ¿i
"Sf. Arhangheli" din Craiova, "Buna Vestire" ¿i "Sf.
Dumitru" din Râmnicu-Vâlcea, "Catedrala Ardea-
lului" din Sibiu, "Schitul Darvary", "Sf. Ioan" ¿i
"Precupe¡ii Vechi" din Bucure¿ti ¿i multe altele.
Picteazå de asemenea catapeteasma cu 45 de icoane
pentru Biserica românå din Ierusalim.

Keber a construit în 1923 o caså dupå gustul
såu (cu banii ob¡inu¡i mai ales de pe urma lucrårilor
sale de picturå monumentalå în frescå), care,
împreunå cu numeroase tablouri, colec¡ii de cår¡i,
albume de artå, albume de fotografii etc., a fost
dåruitå ora¿ului såu natal Târgu-Jiu. Actual Muzeul
memorial "Iosif Keber" (din str. 11 Iunie 1848)
påstreazå la etaj numeroase obiecte ¿i câteva tablouri
ale artistului, iar la parter adåposte¿te Biblioteca de
artå, sec¡ie a Bibliotecii Jude¡ene "Christian Tell".
Numeroasele lucråri de ¿evalet ale pictorului au fost
donate -  prin intermediul testamentarul såu, domnul
profesor dr. I. Mocioi - Muzeului de artå Târgu-Jiu
din cadrul Complexului muzeal al Gorjului.

În încheiere mai men¡ionåm ¿i faptul cå asupra
vie¡ii ¿i operei artistului gorjean au fost scrise douå
biografii valoroase: "Pictorul Iosif Keber" de
profesor dr. I. Mocioi (prima edi¡ie apårutå în anul
1981, iar cea de a doua, revizuitå ¿i adåugitå, în
anul 2002) ¿i "Keber" de profesor Octavian
Ungureanu (1996).

Dr. Ing. Sorin Lory Buliga

In memoriam

IOSIF KEBER

Te-ai dus în mun¡i ¿i ne-ai cioplit tåcerea,
Din stânci, din brazi, ar¡ari ¿i mari stejari
Sårutul tu l-ai pus la maså cu puterea,
Coloanå nesfâr¿itå peste ani.

Pe grani¡å cioplit-ai lung contur
De vise slobozite-n întuneric
ªi n-ai låsat în urma ta nimic obscur,
Doar numele plutind în timp eteric.

ºi-ai a¿ezat la cinå pe cei dragi,
Cioplind ca un Hristos murind pe cruce
Pe scaune de piatrå-nve¿mânta¡i ¿i azi
Råmân tåcu¡i povarå sub sårutul dulce.

Zalmoxian cu chip de dac în daltå
Ai tot cioplit mereu în timp, la nesfâr¿it.
Brâncu¿i, tu ai intrat pe-o altå poartå
Cioplind în mun¡i, în nori, în cer, în infinit!

Pr. Marinescu Ion

BRÂNCUªI
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Pe cea mai mare parte dintre noi, cre¿tinii orto-
doc¿i, începutul Postului Mare ne gåse¿te, uneori,
nepregåti¡i spiritual. Omul "s-a smintit" la fiecare
teorie ¿tiin¡ificå, la fiecare import de "inteligen¡å
apuseanå", la fiecare încrâncenare cu realitatea. ªi
atunci,  zi de zi  cåutând ajutor, în fiecare dintre noi
lucreazå harul lui Dumnezeu.

"Învå¡a¡i de la Mine, cå sunt blând ¿i smerit cu
inima" este îndemnul pe care Mântuitorul Iisus
Hristos, în aceste momente, îl pune în sufletele
noastre.”

Aceasta înseamnå cå pe lângå înfrânarea fa¡å
de cele lume¿ti, trebuie totodatå så îmbråcåm o hainå
nouå din punct de vedere spiritual. Så ne fie totuna,
dacå cineva ne laudå sau ne hule¿te ¿i så iubim pe
vrå¿ma¿ii care încearcå så ne supere, ca pe ni¿te prie-
teni. În acel moment putem spune cå postim cu ade-
vårat.

Mul¡i dintre semenii no¿tri tråiesc încå,
intoxica¡i cu teoria marxistå care definea credin¡a
în Domnul nostru Iisus Hristos ca fiind un instru-
ment în mâna claselor exploatatoare, cu ajutorul
cåruia så se poatå explica inegalitatea socialå. Pentru
sånåtatea lor ¿i pentru a se împåca cu realitatea, ace¿ti
cetå¡eni ar trebui så ia drumul mânåstirilor din mun¡ii
Carpa¡i, unde vor gåsi învå¡åtura ¿i calea cea
adevåratå.

"O, OM! Ce mari råspunderi ai
De tot ce faci pe lume
De tot ce spui în scris sau grai
De pilda ce la al¡ii dai
Cåci ea mereu, spre iad sau rai
Pe mul¡i o så-i îndrume!
Ce grijå trebuie så pui
În via¡a ta, în toate,
Cåci gândul care-l scrii sau spui
S-a dus, în veci nu-l mai aduni
ªi vei culege roada lui
Ori viu, ori mort, odatå!
Ai spus o vorbå, vorba ta,
Mergând din gurå-n gurå
Va-nveseli sau va-ntrista
Va curå¡a sau va-ntina
Rodind såmân¡a puså-n ea
De dragoste sau urå!
Scrii un cuvânt cuvântul scris
Este un leac sau o otravå,
Tu vei muri, dar tot ce-ai scris
Råmâne-n urmå drum deschis
Spre-ocarå sau spre slavå!..."
Iatå, doar câteva din versurile Sf. Ioan Iacob

Hozevitul  scrise pe zidurile Sf. Mânåstiri Fråsinei -
Vâlcea (unul dintre cele mai importante locuri de
învå¡åturå cre¿tinå). Din aceastå parte a ¡årii noatre
radiazå spre to¡i cre¿tinii specificul filocalic al Pust-
nicului Neofit Carpatinul consemnat în scrierile sale,
de cåtre Ieromonah Ghelase Gheorghe.

Cine l-a cunoscut pe pårintele Ghelase Gheor-
ghe nu-l va uita niciodatå, iar pre¡uirea ¿i recuno¿-
tin¡a noastrå pentru învå¡åturile sfin¡iei sale sunt
ve¿nice. "Så nu ui¡i, tåticule, de unde ai plecat, så
nu ui¡i de origini!" ne spunea, deseori,  pårintele
Ghelase Gheorghe.

A crede vine de la latinescul "credere" care în-
seamnå, printre altele, a avea încredere în cineva.
Stråmo¿ii no¿tri din vechime aveau încredere în
Zalmoxe, care i-a învå¡at multe lucruri în via¡å, dar
în primul rând le-a întårit încrederea în Zeus ¿i în
preo¡ii lui. Avem mai multe izvoare despre aceastå
credin¡å, dar, dupå Ierom. Ghelase Gheorghe, "Zalmo-
xe cel gråitor în antichitate, doar ca Marele Tåcut
al Noului Testament, poate fi în cinstirea de stråmo¿,
de pomenire neuitatå".

Zalmoxe, marele nostru stråmo¿, nu mai este
"Zeul-Mo¿" ci "Mo¿ul nostru" cu icoana lui Hristos
în bra¡e ce se dezvåluie din tåcerea lui de tainå.

Am fost ¿i am råmas un popor credincios, care
ne-am închinat permanent luminii (Soarelui), lui
Hristos Dumnezeul nostru, dåtåtorul de via¡å.

Minunate sunt vorbele Ierom. Ghelase Gheor-
ghe din lucrarea sa  "Ultimul urma¿ al lui ZALMOXE,
primul mucenic dac cre¿tin": "…Apostolul Lui
Hristos, Andrei,/Întradevår a fost la noi/ªi ne-a adus/
Chipul, Lui Hristos/În FAºA cåruia/Eu, Chipul lui
ZALMOXE/Am îngenuncheat/ªi am dezbråcat
"Haina de mag"/ªi am primit "HAINA NOUÅ"  de
PREOT al Lui HRISTOS"..…/- Magule,/Ultimul
urma¿ al lui ZALMOXE,/Te-ai fåcut/Primul Mucenic
Dac Cre¿tin/Sângele tåu Sfin¡it/A "ridicat acest
påmânt"/La Cer,/Care s-a fåcut/"Haina lui
ZALMOXE",/Ce de acum/Nu va mai fi "Zeu ¿i
în¡elept"/Ci PREOTUL Lui HRISTOS./

Doar HRISTOS / Este ADEVÅRATUL / ¿i
UNICUL DUMNEZEU / Al cerului ¿i al påmântului".

Atunci, când s-a scris cu adevårat istoria ¡årii
noastre tråia în Apuseni un demn urma¿ al lui
Zalmoxe, un pusnic cu icoana Maicii Domnului în
bra¡e, cåruia, mai apoi, i s-a spus simplu "Mo¿-
Pustnicul".

Tot ce am învå¡at de la Mo¿-Avva suntem datori
så transmitem genera¡iilor actuale ¿i viitoare, care
"au chemare" pot ¿i sunt pregåti¡i så primeascå
"învå¡åtura din  Carpa¡i", din aceastå "grådinå a
Maicii Domnului", cum a mai fost numit "påmântul
dacic", de un în¡elept al zilelor noastre.

"Învå¡a-voi pe cei fårådelege cåile Tale ¿i
necredincio¿ii la tine" (Psalmul 50) este promisiunea
¿i datoria pentru "talantul" ce l-am primit ¿i pe care
trebuie så-l înmul¡im. ªi aceasta nu o facem din
mândrie, ci cu smerenie ¿i mare sfialå, cu mul¡umire
pentru harul dåruit nouå de  Dumnezeu.

Tråim într-o lume "nebunå" dupå profit, dupå
un câ¿tig imediat ¿i fårå prea mare efort. "Pe mine,
care zac de boalå în locul cel de råutate, tåmådue¿te-
må  Fecioarå, ¿i må  întoarce din nesånåtate în
sånåtate." (Paraclisul Preasfintei Nåscåtoare de

Dumnezeu). Aceastå pu¡inå rugåciune ar trebui så o
repete to¡i cei ce se gândesc numai la afaceri ¿i sunt
mândri de ei. Sfin¡ii pårin¡i ne aratå cå mândria este
mai rea decât toate bolile ¿i toate påcatele  ¿tiute ¿i
ne¿tiute.

 Fere¿te-te de omul mândr! Din mândria omului
izvoresc toate neplåcerile ¿i toate relele cât sunt pe
påmânt. De regulå oamenii mândri  se declarå atei ¿i
sunt "sclavi banilor". Ei cumpårå con¿tiin¡ele unora,
se cred mai de¿tep¡i ¿i mai "descurcåre¡i" decât al¡ii
¿i râvnesc tot timpul la o îmbogå¡ire imediatå. Înså,
se mai întâmplå uneori, ca unii dintre ei så-¿i mai
aplece urechea spre cuvintele de învå¡åturå ale lui
Mo¿-Avva.

Dar, cine-i Mo¿-Avva?
Dupå tradi¡ia dacicå Mo¿ul era În¡eleptul

slujitor a lui Dumnezeu. Marele Preot Traco-dacic
se numea Marele Mo¿ ¿i to¡i Pustnicii se numeau de
asemenea Mo¿-Pustinicii. Din învå¡åtura cre¿tinå
aflåm numele de Avva ¿i a¿a s-au påstrat ambele
denumiri ce s-au transmis printre pustnici, de-a
lungul vremurilor, ca Mo¿-Avva. Iar, Mo¿-Avva
Ghelase Gheorghe a fost ¿i råmâne pentru totdeauna,
pentru ucenicii såi Mo¿-Avva-unicul, prin toatå
învå¡åtura sa, ¿i sfântul, prin tot ceea ce ne ¡ine uni¡i
de spiritul såu ¿i de via¡a sa plinå de suferin¡å, pe
care a dus-o, ca un luptåtor întru credin¡å, pânå în
ultima clipå.

Nimeni så nu-¿i închipuie cå cineva ar putea
vreodatå så descrie via¡a unui pustnic, a unui om

care tråie¿te în sihåstrie, concentrat pe Iubirea Lui
Dumnezeu cea peste ¿i dincolo de toate sentimentele
¿i în¡elesurile.

Majoritatea dintre noi, cre¿tinii am ales cårarea
cea largå pe care merge toatå lumea ¿i pe care este
foarte greu så urci spiritual. Oare câ¡i dintre noi s-au
încumetat så urce muntele indiferent de vreme, ¿i
mergând pe poteca strâmtå, så fi atins vârful munte-
lui?! Pu¡ini, foarte pu¡ini cautå credin¡a ¿i cuvântul
tåcerii a cårui vibra¡ie fiind atât de mare este perceput
foarte greu. Este cuvântul care tåmåduie¿te ¿i te trece
peste "Hotarul transcedental", învå¡ând ce este
Iubirea de Dumnezeu atât pe cel mai ne¿tiutor cât ¿i
pe cel mai preten¡ios în iubirea divinå.

"La Hotarul ve¿niciei, råmâne doar IUBIREA
ta, în separare totalå fa¡å de Har, dar fårå så te
påråseascå de fapt, HARUL. Acum se VEDE ce este
IUBIREA ta, dacå a crescut în Tårie ¿i neclintire.

Peste "Hotarul transcedental" tu, Fåptura, nu
po¡i trece, dar CHEMI ca DIVINUL så Trecå la tine.
Aici este Taina noastrå. DIVINUL VINE la tine dacå
tu ÎNTINZI IUBIREA ta proprie, pe care DIVINUL så
o facå PUNTE.

O, Tainå minunatå!
Tu stricåcios ¿i lipsit de toate, ÎNTINZI o fårâmå

de IUBIRE de Crea¡ie, care se face PODUL
Suprafiresc peste pråpastia Ve¿niciei.

Aici este Taina LITURGICULUI Cre¿tin.
DIVINUL S-a revårsat în Crea¡ie ¿i a FÅCUT Lumea,
dar Lumea trebuie så dea ¿i ea un RÅSPUNS propriu
de Crea¡ie, care va fi TRUPUL DIVINO-Crea¡ie ce
va LEGA Crea¡ia de DIVINITATE.

Fårâma ta de IUBIRE de Crea¡ie este CHIPUL
Nemuritor din tine. Pe acest CHIP VINE
DUMNEZEU de DINCOLO ¿i-l face EUHARISTIE
TRUPUL DIVINO-Crea¡ie. De aceea Cre¿tinul fårå
ÎMPÅRTÅªIREA din TRUPUL Lui HRISTOS este
lipsit tocmai de  LEGÅTURA peste "pråpastia
Ve¿niciei. În sens Cre¿tin, Via¡a Fiecåruia este tocmai
"Cre¿terea IUBIRII proprii", care så fie fåcutå la
"Hotarul Ve¿niciei", în TRUPUL-PUNTEA
Ve¿niciei".

Acum la "Hotarul Ve¿niciei" ¡i se "Cântåre¿te
IUBIREA proprie" ¿i dacå poate ÎNTRUPA pe
HRISTOS, e¿ti "izbåvit de întunericul mor¡ii" (Mo¿ul
din Carpa¡i, Colec¡ia Isihasm, pag.120).

Unii tineri care sunt chema¡i så asculte cuvântul
tåcerii iau drumul stråinåtå¡ii ¿i îl cautå în Muntele
Tåcerii în Sfântul Munte Athos, dar pu¡ini ¿tiu cå
acest cuvânt este la ei acaså, în mun¡ii no¿tri.
Såvâr¿ind ritualul "rugåciunii iconice" mai pu¡in
cunoscut, vor descoperi Specificul Filocalic al
PUSTNICULUI NEOFIT Carpatinul.

Lucian-Ion MEDAR

ÎNVÅºÅTURÅ DIN CARPAºI

Degetele neostenite cu har plåmådesc ¿i dezmiardå lutul
Tålmåcindu-i cucernic legenda ¿i råscolindu-i trecutul,
Ochii iscoditori oglindesc epopeea viselor lumii,
Palmele trudite mângâie fårå preget tainele humii.

Cioplite, prin farmec, ¿i lemnul ¿i piatra prind via¡å
ªi masa tåcerii ne macinå timpul fårå strop de rågaz;
Fåclie ¿i far, infinita coloanå se-nal¡å spre ceruri semea¡å,
Proptind ¿i våzduhul ¿i glia pe-un ciot de grumaz.

BRÂNCUªI Stejarul ¿i stânca se laså cu greu dåltuite
Iar templul de piatrå sfin¡e¿te a drogostei soartå,
Altar al unirii pe veci stråjuit de-a sårutului poartå,
Prinos de credin¡å ¿i doruri din somn netrezite

Îndemânatice mâini, ale vie¡ii izvoare scormonesc în jåratic
Cumin¡enia påmântului a durat în stråfunduri un bo¡ de cetate.
Sunt maldår de trude, obâr¿ii, ecouri ¿i datini cu greu adunate
ªi-ncremenite în ghemul de piatrå el însu¿i ostatic.

Georges DUMITRESCO

Elve¡ia
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Întâmplarea, desigur, numai întâmplarea nefe-
ricitå face ca Premiul Nobel pentru literaturå så oco-
leascå de câtva timp cultura românå, dupå ce, în
câteva rânduri, steaua în strålucire maximå a unor
poe¡i trimitea mesaje îndreptå¡ite. Dupå ce, în dece-
niile din urmå, numele unor Nichita Stånescu sau
Marin Sorescu  ar fi intrat  pe unele liste de propuneri,
op¡iunea unui Nobel pentru literatura românå a re-
suscitat o idee promo¡ionalå mai veche. E cazul lui
Lucian Blaga, care, în deceniul al ¿aselea, figurase
pe o astfel de listå, meritând cu prisosin¡å o asemenea
recunoa¿tere universalå.

Faptul, dacå s-ar fi împlinit, nu numai cå ar fi
constituit consacrarea definitivå a lui Lucian Blaga
în concertul universal de valori, mângâindu-i ultimii
ani de via¡å, tråi¡i  în resemnare ¿i evidente strâmtori
materiale, dar ar fi  însemnat ¿i o mare izbândå pentru
literatura românå, aflatå, sårmana, la ora aceea, în
nefericitul impas al realismului socialist, atât de
pustiitor în ideologizarea lui propagandisticå, în acti-
vismul  contrafacerilor mimetice, în maniheismul
primitiv al înghe¡ului dogmatic.

,,Dacå l-ai fi luat Tu - i se adreseazå  poetului
Axente Creangå cineva într-un råva¿ - o ¡arå întrea-
gå s-ar fi înål¡at. ªi istoria noastrå ar fi trecut peste
punctul mort al nadirului ei!".1

Acel fatalism exprimabil  în sintagma ,,n-a fost
så fie" se conjugå azi cu ,,amânarea" sine die a acestei
binemeritate recunoa¿teri pe mapamond, ne¿tiind
noi în¿ine, românii, când se va mai produce o astfel
de conjunc¡ie favorabilå a astrelor pentru cultura
românå, când petele albe din aceastå geografie spiri-
tualå a Europei se vor reduce… Cåci fie ¿i prin aceste
lacune  ¿i regretabile omisiuni, cultura românå, ca
parte a culturii universale, în aspira¡iile ei valorice
¿i umanitariste, î¿i atestå prezen¡a în concertul uni-
versalitå¡ii creatoare.

,,În ansamblu, înså, laurea¡ii Premiului Nobel
pentru literaturå - scria criticul literar Lauren¡iu Ulici
- compun o galerie de mari valori ale sec. al XX-lea,
semnificativå, chiar ¿i prin omisiuni, pentru dina-
mica ideologiei literare ¿i a modurilor de expresie
din literatura universalå a acestui veac. Privitå în
integralitatea ei, aceastå  galerie este o oglindå  a
spiritului omului modern  în expresie literarå. O
oglindå din care ne privesc ochii lui Amfion,
legendarul constructor cu lira, o oglindå în care,
privindu-ne, putem recunoa¿te cea mai adâncå
esen¡å a fiin¡ei noastre."2

Pe la mijlocul deceniului al cincilea, mai exact
prin 1945-46, opera poeticå, filosoficå, dramaticå ¿i
eseisticå a lui Lucian Blaga, profesor universitar ¿i
academician, vreme de peste un deceniu în slujba
diploma¡iei române¿ti cu succese notabile, se bucura
nu de unanimå, ci de largå recunoa¿tere în cadrul
culturii române, în ciuda unui Iorga atât de capricios
¿i retractil  sau a unui Bogdan-Duicå, un confin la
fel de opac fa¡å de puternica modernitate a celui
contestat ¿i care-l ,,trântise" cândva pe poet la exa-
menul de docen¡å. Neimpresionat de ,,faptele acestui
rinocer  impotent", Blaga  îi scria lui Ion Chinezu, la
21 aprilie 1930, având convingerea sigurå, în
perspectiva posteritå¡ii, a actului de injusti¡ie ce i se
face: ,,va råmâne în istoria literarå printr-o singurå
ispravå: prin atitudinea fa¡å de mine. Amin."3

Nefiind deloc vorba de o supraevaluare a pro-
priei opere, vom constata cå  poetul era foarte atent
la receptarea operei sale în epocå, plåcându-i - cum
zice ªerban Cioculescu  într-un dialog cu I. Opri¿an4

-,,så fie elogiat ¿i så se vadå anturat  ¿i adulat",
råspunzând la cuvinte de mul¡umire celui mai anonim
admirator ¿i foarte preocupat fa¡å de orice recep¡ie
criticå, contestatarå. Într-o vibrantå evocare a  per-
sonalitå¡ii, Ovidiu Papadima apreciazå cå Blaga
,,¿i-a construit statuia cu perseveren¡å, cu luciditate,
cu metodå ¿i cu îndreptå¡ire". Neconsolându-se ca
al¡ii cu ideea posteritå¡ii justi¡iare (ironizatå ¿i de

Eminescu în Scrisoarea I), autorul Nebånuitelor
trepte era convins de adevårul cå ,,tot contempora-
neitatea pregåte¿te cimentul pentru soclul statuilor
de mai târziu. Ea i-l toarnå, contemporaneitatea."5.

A¿adar, foarte atent la laude ¿i destul de irascibil
la critici, Blaga în¡elegea exact, lucid ¿i pragmatic,
raportul dintre contemporaneitate ¿i posteritate: ,,El
era foarte sensibil  la elogii. ªi,  fårå îndoialå, tot
atât de sensibil, în råu, la critici. Era foarte sim¡itor
la critici."6.

Propunerea lui Blaga la Premiul Nobel are loc
în 1956. Referatul fusese întocmit  de prof. dr. Basil
Munteanu, de la Paris, ¿i trimis comisiei respective
de la Stockholm, însårcinatå cu decernarea premiu-
lui. În lucrarea Lucian Blaga inedit. Efigii docu-
mentare, Basil Gruia afirmå cå Blaga  însu¿i avusese
în mâini referatul întocmit de prietenul såu Basil
Munteanu: ,,Cite¿te-l cu aten¡ie - mi-a spus. Nici eu
n-a¿ fi putut face o prezentare atât de clarå asupra
operei mele. E o sintezå extraordinarå. Mi-l restitui
în câteva zile. Nu mai am alt exemplar."7

În ciuda prudentei recomandåri, d-na Cornelia
Blaga avea så-i relateze peste o såptåmânå: ,,Basil  a
plecat cu referatul la Stockholm, având certitudinea
cå to¡i cei din comisie vor vota pentru acordarea
premiului  lui Lucian." Tot de la Cornelia, Basil ar fi
aflat cå juriul de la Stockholm ar fi ,,preferat"  un
poet spaniol, care era båtrân ¿i foarte bolnav.8

A¿adar, Lucian Blaga avea cuno¿tin¡å de faptul
cå fusese propus pentru Premiul Nobel, el însu¿i ci-
tind Referatul ce va fi înaintat înaltei comisii. Faptul
este confirmat ¿i de Dorli Blaga  în lucrarea Lucian
Blaga. Coresponden¡å de familie, unde se reproduce
chiar o scrisoare a ,,tatålui" cåtre fiica sa, studentå,
aflatå la Bucure¿ti, din toamna lui 1956: ,,În toamna
1956  Blaga a fost propus pentru Premiul Nobel.
Statul român nu ¿i-a dat  înså asentimentul", scrie
Dorli Blaga, reproducând  apoi scrisoarea tatålui aflat
la Cluj (preocupat cu traducerea lui Faust), care-o
roagå så intervinå  pe lângå Beniuc (ca ,,o ultimå
încercare ce-o mai fac")  pentru reglementarea re-
munera¡iei ce fusese stopatå. Mai întâi, poetul pune
problema pensiei sale, pe care ,,Fondul Literar" a
transpus-o la ,,Prevederile sociale", unde ,,se pare
cå s-a împotmolit": ,,În cele din urmå eu doream så
mi se dea pensia de la Fondul Literar, la care am
dreptul. Dreptul ¿i l-au ob¡inut al¡i scriitori, în acest
timp de când  mie mi se  tot råspunde cå nu sunt
bani." Pierderea ar fi, calculatå de poet, de vreo
17.000 - ,,pensie la care a¿ fi avut drept din mai
1955": ,,Adaugå la aceastå sumå, de care am fost
frustrat într-un fel, pierderea de vreo 25.000 pe care
am avut-o  la Editurå  din  pricinå cå traducerea
mea (Nathan de Lessing) a fost calculatå  la cate-
goria III. A pierde într-un an ¿i jumåtate la vreo
40.000 - din drepturi, înseamnå ceva. Eu ca membru
al Uniunii Scriitorilor a¿ avea un drept så cer ca
rodul muncii mele så fie apårat. Dar vezi,  asta este
situa¡ia mea în ¡ara mea. În timp  ce stråinii må
propun  pentru Premiul Nobel - fårå ca måcar så
¿tiu despre  asta, Editura îmi då certificat de tradu-
cåtor categoria III. Atrage te rog aten¡ia lui Beniuc
asupra  acestor neajunsuri, pe care nu sunt dispus
så le mai suport (…).  Tata."9.

Profund indignat cå este plåtit ca traducåtor
clasa a III-a  ¿i cå pensia (ce se va rezolva cu 1 ianuarie
1957, pe baza Decretului MAN  nr. 117 din 23 martie
1956, comunicat printr-o adreså a Ministerului
Prevederilor Sociale nr. 50/823) råmâne în continuare
o problemå stringent-vitalå, Blaga îi cere fiicei sale
så meargå la Miron Constantinescu. Prin insisten¡a
¿i audien¡a lui Dorli Blaga (cåsåtoritå în primåvara
lui 1957 cu Tudor Bugnariu, cumnat cu C.
Daicoviciu) la Miron Constantinescu  se rezolvå ¿i
,,problema încadrårii piesei Nathan de Lessing,
traduså  de Tata".

În cursul anului 1956 avusese loc întâlnirea
dintre Lucian Blaga ¿i Miron Constantinescu, episod
relatat  în a doua variantå a romanului.

Vestea cå poetul figureazå pe lista litera¡ilor
propu¿i la Premiul Nobel i-o aduce - conform
episodului narativ din romanul Luntrea lui Caron10
- lui Axente Creangå (alias Lucian Blaga) doamna
Ana Rare¿, so¡ia  unui ilustru profesor  naturalist
epurat de la Universitatea din Ia¿i:

,,N-ai auzit nimic? Se poate? Asearå am ascul-
tat întâmplåtor postul de Radio Zurich. Se citeau
comentariile corespondentului de la Stockholm.
Corespondentul vorbea despre candida¡ii la Premiul
Nobel de literaturå  pe anul acesta. ªi la un moment

dat se spunea cå în cercurile Academiei de la
Stockholm se vorbe¿te  foarte serios de ¿ansele unui
poet român: Axente Creangå! (…) Corespondentul
mai da informa¡ia cå ar fi sprijinit îndeosebi din
partea ¡årilor latine. Mai amintea printre candida¡i
vreo patru nume. Nu le-am re¡inut. Un spaniol. Doi
francezi (…). Bånuiesc cå este vorba despre o ini¡i-
ativå a stråinåtå¡ii, iar nu de la noi. Cåci, dupå
cum e¿ti tratat de ai no¿tri, nu cred cå ai fost propus
pentru aceastå cea mai înaltå distinc¡ie interna¡io-
nalå chiar de la Bucure¿ti!"

Prietena sa, Ana Rare¿, îi explicå lui Axente cå
,,e¿ti întâiul scriitor român propus, ¿i încå din ini-
¡iativå de peste hotare, la cea mai înaltå distinc¡ie!
Cu aceasta ne atrage luarea aminte a lumii asupra
Ta ¿i asupra noastrå!"

Råmas singur, Axente face legåtura  între  vestea
aduså de Ana ¿i vizita recentå  pe care  i-o fåcuserå
poetului la Alba Iulia - unde se afla director  la
Biblioteca Bathyaneum - ,,oamenii partidului":

,,Guvernul ¡årii, a¿a-mi spuneam, a putut afla,
pe cale diplomaticå, despre cele ce se petreceau la
Academia de la Stockholm. Îmi pårea dintr-o datå
foarte probabil cå conducerea partidului, aflând
despre ce se discuta la  academia care de zeci de ani
decerna premiile, considerate drept cea mai mare
distinc¡ie ce poate fi acordatå unui om al spiritului,
s-a gråbit så ia contact cu mine pentru ca eventuala
mea încoronare cu laurii de la Miazå-Noapte så nu
må gåseascå cufundat cu desåvâr¿ire în anonimatul
artificial, în care eram ¡inut de-atâ¡ia ani  din ¿i
prin bunåvoin¡a noului regim. Pentru conducerea
partidului întâlnirea a fost poate ¿i un prilej de
tatonare în vederea unei tranzac¡ii. Nu mi s-a fåcut
oare o aluzie în acest sens? - Într-o atmosferå de
teroare generalå fusesem scos, în  cursul anilor, din
literaturå, din teatru, de la Academia Românå, de
la Universitate, ca så fiu  trimis  la o muncå intelec-
tualå  de jos (…) Ajuns în ora¿, pe strada principalå,
må întâlnesc cu prietenul Basil Gruia, avocatul. El
se repede spre mine: Am auzit! Am auzit! Te felicit cu
toatå cåldura!"11

În varianta romanului, poate din modestie, poa-
te din considerentul  antrenului ¿i motiva¡iei epice,
poetul se face a nu ¿ti nimic. ªtim, totu¿i, din docu-
mentarul lui Basil Gruia, cå Blaga era la curent cu
propunerea fåcutå de prof. dr. la Sorbona Basil Mun-
teanu, - pe care Blaga îl propusese ca membru cores-
pondent, în sesiunea generalå a Academiei Române,
din 15-31 mai 1939, fiind votat în plen la 26 mai 12,
aflat la Paris  în serviciul diploma¡iei culturale, ba
mai mult, poetul însu¿i avusese sub ochi  Referatul
cu propunerea  ce va fi înaintat comisiei  delibera-
tive de la Stockholm. Nu peste mult timp, Axente
Creangå (alias poetul) aflå de la Radio Paris cå
Nobelul pentru Literaturå  fusese ,,acordat unui poet
spaniol în surghiun prin America de Sud" - ,,Eram al
doilea (ca voturi primite, n.n.), imediat dupå spanio-
lul care a cules laurii. Personal eram nespus de mul-
¡umit  de succesul moral   pe care izbuteam så-l
ob¡in, cu totul pierdut, cum eram, într-un buzunar
de provincie transilvanå."

,,În momentul de fa¡å când scriitorii români au
capitulat în chipul cel mai lamentabil în fa¡a liniei,
- îi spune Leonte Påtra¿cu venind special  så-l felicite
la Alba-Iulia, în urma "scrutinului de la Stockholm"
- tu ai salvat  demnitatea tagmei. Atitudinea ta cores-
punde întocmai substan¡ei spirituale, ce-¡i vine din
veacuri, din Câmpul Frumoasei. Este în ea, într-un
fel, satul nostru. Så nu-¡i închipui cå tu e¿ti altceva
decât satul  nostru. Un sat e¿ti. Un sat ridicat la
nivelul azurului…"13

Premiul fusese atribuit poetului spaniol Juan Ramón
Jiménez, decedat doi ani mai târziu, în 1958, în Puerto Rico.
Autorul Pastoralelor ¿i Grådinilor îndepårtate, celebru prin
comportamentul transmundan ¿i exersarea ideaticå a stårilor
de gra¡ie, scria o poezie a puritå¡ii ¿i inefabilului, îndeosebi
recunoscutå, el însu¿i mårturisind a fi tråit în ¿i prin poezie,
ca unul din marii ini¡ia¡i ai spiritului, din stirpea per-
fec¡ioni¿tilor. Motiva¡ia juriului se fåcea ,,pentru   poezia
lui, care, în limba spaniolå, constituie un exemplu
de înaltå spiritualitate ¿i de puritate artisticå"14.

Documentarul lui Basil Gruia, ca ¿i Corespon-
den¡a de familie publicatå de Dorli Blaga - în care
poetul se exprima tran¿ant, expressis verbis: ,,În timp
ce stråinii må propun pentru Premiul Nobel…"  -
dovedesc cå Blaga avea cuno¿tin¡å de evenimentul
de la Stockholm. Oarecum roman¡at în paginile ro-
manului, episodul råmâne un fapt real de istorie
literarå, confirmat ¿i de al¡i contemporani care

Dosare neelucidate
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l-au cunoscut pe poet, bunåoarå ca Pan M.
Vizirescu, care  î¿i aduce aminte de faptul cå, mult
mai târziu, un grup de tineri protestau pe lângå
Zaharia Stancu ,,pentru cå nu s-au fåcut demersurile
necesare ca så i se acorde  lui Blaga Premiul Nobel",
discu¡ie publicatå în România literarå: ,,Ei ¿tiau
cå fusese propus de cineva ¿i cå propunerea nu a
fost sus¡inutå de cine trebuia. Zaharia Stancu nu a
putut så dea un råspuns mul¡umitor pentru studen¡i,
dar s-a spus cå ar fi fost preferat de cåtre comisia
Premiului Nobel un poet mai în vârstå decât Blaga,
amânându-l pe el pentru mai târziu. Pe urmå s-a
întâmplat invers, cå tocmai Blaga a murit ¿i poate
celålalt a supravie¡uit" - informa¡ie inexactå!15

Dorind så verifice informa¡ia la surså, I. Opri¿an
mårturise¿te cå s-a adresat Academiei de la
Stockholm, råspunzându-i-se cå nu existå nici un
,,dosar Blaga": ,,Eu am scris Academiei Suedeze -
precizeazå istoricul literar în interviul luat lui Dorli
Blaga, la 15 februarie 1987 - ¿i am întrebat dacå
existå un asemenea dosar, ¿i mi s-a spus cå nu-i nici
un dosar. Pe urmå m-am gândit, ¿i am så scriu din
nou: nu o fi existând un dosar, dar poate cå poetul
va fi fost, totu¿i, inclus pe listå…"16 Aceea¿i  precizie
o face Ion Opri¿an în interviul cu ªerban Cioculescu,
luat la data de 25 martie 1986: ,,Vreau så vå fac o
mårturisire asupra unui lucru, pe care nu l-am mai
comunicat nimånui. Eu  am scris Academiei Suedeze
¿i am rugat så mi se transmitå în copii eventualele
documente aflate  la dosarul Blaga pentru Premiul
Nobel. Mi s-a råspuns  cå nu existå nici un dosar
Blaga în arhiva Premiilor Nobel".17

Dorli Blaga precizase cå poetul ,,a fost propus
de câteva ¡åri ¿i de Basil Munteanu, din Fran¡a, ¿i
de Rosa del Conte, din Italia. ªi poate c-au existat
¿i alte propuneri, nu ¿tiu! Asta a fost în 1956. ªi s-a
ajuns  cu voturile pânå în ultimul scrutin, când i s-a
acordat premiul unui scriitor spaniol în emigra¡ie,
mai în vârstå decât tata, cu o diferen¡å de douå
voturi (…). S-a anun¡at oficial  la ni¿te posturi de
radio stråine, de pildå, din Londra." 18

A¿adar, så recapitulåm, pentru o mai clarå
în¡elegere, printr-o confruntare a datelor:

Ana Rare¿ îl anun¡ase pe Axente Creangå, alias
Lucian Blaga,  cå un post de radio de la Zürich a
difuzat ¿tirea cu propunerea  poetului pentru Premiul
Nobel, alåturi de un spaniol, doi francezi ¿i rusul
ªolohov.

Dupå o såptåmânå, Axente  aflå de la ,,postul de
Radio Paris" cå  premiul a fost decernat ,,unui poet
spaniol aflat  în surghiun  prin America de Sud".

În interviul acordat lui I. Opri¿an, Dorli Blaga
nume¿te drept ,,referen¡i"  pe Basil Munteanu ¿i Rosa
del Conte, precizând cå ,,s-a anun¡at oficial la  ni¿te
posturi de radio stråine, de pildå, din Londra."

Care så fie, totu¿i, explica¡ia  acestui eveniment?
Så fie doar o ,,legendå creatå", cum scrie I.

Opri¿an: ,,Am impresia cå  e  o legendå creatå. S-a
zis  cå ar fi fost propus  de prietenii  lui de peste
hotare…"19

În legåturå cu Premiul Nobel, Blaga apreciase
cå era doar ,,o ini¡iativå  a ¡årilor latine", a¿adar ,,o
ini¡iativå a stråinåtå¡ii", - într-un moment foarte
delicat al existen¡ei sale, când dosarul de la securitate
- publicat relativ recent - era pe punctul de a-l deferi
unei amenin¡åtoare experien¡e carcerale… Însu¿i
poetul era con¿tient de pericolul iminent al canalu-
lui, dovadå fiind mårturisirea fåcutå fiicei sale, într-o
scrisoare din octombrie 1951: "Eu încerc så må
adaptez la noua via¡å cu ore fixe ¿i foarte nepoetice.
Câte odatå stau cu capul pe fi¿ele, ce sunt nevoit så
le fac despre produsele literare ardelene de la 1842.
Acest canal e totu¿i preferabil altuia."20

Så amintim cå poetul, care fusese scos de la
catedrå la 1 aprilie 1949 ¿i îndepårtat de la Academie,
era de ani întregi în disgra¡ia regimului, multe din
cår¡ile lui fiind trecute în incriminantul Index libro-
rum prohibitiorum. El nu fusese suspendat din învå-
¡åmânt datoritå "unor ambi¡ii ¿i invidii personale"
(ce i-ar fi angajat pe unii comilitoni de teapa lui
Pavel Apostol, N.I. Ignat sau I. Vitner), ci conform
articolului 40 din Directivele de bazå ale NKVD
pentru ¡årile din orbita sovieticå, document "strict
secret" elaborat de Moscova la 2 iunie 1947 ¿i trimis
partidelor comuniste din Europa Centralå ¿i
Råsåriteanå,21 acea "scripturå stalinistå" a comuni-
zårii României la care însu¿i Blaga face referiri în
Luntrea lui Caron.22

Supus urmåririi informative de cåtre Securitatea
clujeanå, prin dosarul operativ deschis la 20 decem-
brie 1955 (¿i închis abia la 22 mai 1961)23, Blaga,
incriminat ca "exponent al regalitå¡ii ¿i burgheziei",
va tråi în anii stalinismului ¿i dejismului cei mai
nenoroci¡i ani ai vie¡ii sale, impactul cu totalitarismul
relevând o con¿tiin¡å exemplarå a omului ¿i artistu-

lui, care, asistând la "crucificarea României", tråia
el însu¿i propria-i crucificare.

Planând asupra sa iminenta arestare (Achim
Mihu afirmå chiar cå poetul a fost încarcerat câteva
zile în sediul Securitå¡ii clujene, fiind eliberat la
insisten¡ele Corneliei pe lângå dr. Petru Groza, prin
Veturia Goga, care-l avea pe înaltul oficial drept
fin24), în anii negri ai valurilor de areståri ¿i epuråri
politice (1953-58), poetul ne-a låsat în scris mårturia
zguduitoare a acestei ståri de nelini¿te ¿i insecuritate,
când, ¿tiind cå este supus unui permanent filaj, i se
pårea cå aude "båtåi în u¿å":

"Nu må scol så deschid. Sunt încredin¡at cå
fiin¡a care a båtut va intra cu deschizåtoarea de u¿i
¿i por¡i. (...) Odatå trezit nu mai dorm. Må zvârcolesc
pânå se crapå de zi, cåci la aceastå orå mai e
posibilå, din clipå în clipå, vizita nocturnå. Må våd
mereu cuprins în conul de luminå al unei låmpi
electrice, ¿i aud un glas cu modula¡ii moscovite:
Sunte¡i arestat!"

În martie 1952, într-o scrisoare cåtre Elena
Daniello, poetul îi mårturisea, cu gândul la uciderea
lui Arhimede de ignobilul soldat roman, cå "pe la
amiezi mai aveam vreo trei pagini de transpus [din
Faust, I, secven¡a Zi înce¡o¿atå.] ªi-atunci, cineva
nea¿teptat sunå la u¿å. Mi-am zis: dacå sunt ei, am
så le spun: Noli tangere circulos meos. Dar n-au
fost ei", adicå ofi¡erii de securitate.25

În perioada valurilor de areståri, care aveau loc
noaptea, când istoria "înceta så mai lucreze cu idei,

ea lucra numai cu dube", Lucian Blaga a tråit sub
spectrul spaimei ¿i anxietå¡ii: "O teamå similarå îl
paraliza pe Lucian Blaga. In ultimii doisprezece ani
de via¡å în care a avut nenorocul så tråiascå sub
"dictatura proletariatului" ¿i så perceapå consecin-
¡ele agresiunii comuniste exercitate asupra sa, Lu-
cian Blaga s-a aflat statornic sub inciden¡a unei
constante ståri de nelini¿te, determinate de a¿tep-
tarea producerii iminente a unei amenin¡åri înfri-
co¿åtoare: arestarea, internarea administrativå, fårå
judecatå, impunerea unui domiciliu obligatoriu, in-
cluderea în "unitå¡i de muncå", judecarea, condam-
narea, întemni¡area, moartea: "Blaga pe care-l întâl-
neam zilnic abia surâdea, era apåsat, torturat de
anxietate" comenta Nicolae Balotå: "nu încape îndo-
ialå cå fusese înfrico¿at, amenin¡at, cå se vedea
uneori arestat, sau, cel pu¡in, izgonit din locuin¡å,
din ora¿..."26

Dovadå cå Blaga sim¡ea cå "arestarea" sa era
iminentå e ¿i faptul cå poetul î¿i ia måsuri de salvare
a operei, depunând la diferi¡i prieteni ¿i cunoscu¡i
de încredere manuscrisele operelor sale (la nepotul
såu Liciniu Blaga din Beiu¿, la veri¿oara Vichi
Bena-Medean, asistentå universitarå la Cluj, la fosta
studentå Livia Popa din Dumbråvei, la so¡ia prof.
Daniello) - fapt deconspirat ¿i consemnat, de altfel,
în dosarul de la Securitate al poetului.

"În 1952, Gh. Gheorghiu-Dej, sub pretextul "de-
vierii de dreapta", i-a eliminat din partid pe Ana
Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu. Noul ¿ef al
Ministerului Afacerilor Interne a fost numit Alexan-
dru Dråghici, iar întreg aparatul represiv a fost su-
bordonat lui Gheorghiu-Dej personal. În consecin¡å,
securitatea a ob¡inut autonomie deplinå." (I. Bålu).

În martie 1953, imediat dupå moartea lui Stalin,
Blaga semneazå contractul cu ESPLA, faptul
aducându-i "o fårâmå de lini¿te":"Era convins cå
atâta timp cât are un contract cu o editurå, existen¡a
sa nu poate fi amenin¡atå de toate câte ne amenin¡au
în lumea aceea vråjma¿å."27

În interviul acordat lui I. Opri¿an, la 3 mai 1982,

Vasile Netea evocå mårturisirea pe care Blaga i-o
fåcuse, în 1956, la Bucure¿ti, în prezen¡a lui Vladimir
Streinu, ªerban Cioculescu, Vladimir Donescu, Bar-
bu Theodorescu, Cornel Regman, Gabriel ºepelea
¿i Paul Teodorescu, to¡i veni¡i så facå sexagenarului
"urårile de cuviin¡å". Fiind, ca ¿i Liviu Rebreanu,
preocupat de Premiul Nobel, Blaga - "foarte con¿-
tient de personalitatea lui, de importan¡a lui, de
talentul lui" ¿i "convins cå ¿i pentru poporul român
ar fi sosit momentul ca måcar unul din fiii såi så
primeascå un asemenea premiu" - s-ar fi deståinuit
celor de fa¡å astfel: "ªi atunci ne-a explicat cå,
într-adevår, este vorba så i se acorde Premiul Nobel,
pentru care a fost propus de un grup de scriitori
elve¡ieni, de un grup de scriitori din Germania Fe-
deralå, de un grup de scriitori italieni ¿i chiar de
unii scriitori de peste ocean. Acestea erau atuuri
destul de mari, fiindcå avea o mare importan¡å cine
te propune ¿i cum te propune. Deci, el era, în acel
moment, în a¿teptarea hotårârii comisiei respective.
ªi ne-a vorbit cu oarecare interes despre aceastå
chestiune spunând cå "acuma råmâne så a¿teptåm".
Nevorbind nimic despre memoriul alcåtuit de Basil
Munteanu, consideråm cå "amintirea" lui Vasile
Netea este pu¡in exageratå (Cioculescu, în memo-
riile sale, neconfirmând episodul), memorialistul afir-
mând cå Blaga se gåsea oarecum într-o situa¡ie deli-
catå, func¡ionând ca "documentarist" la Biblioteca
Universitå¡ii din Cluj, fiind totodatå convins de
naivitatea poetului: "Unui om care în ¡ara lui este -
hai så zic un cuvânt grav - ostracizat, era greu så i
se acorde acest mare premiu."28

Se gândise oare cineva, din afarå, ca, prin or-
chestrarea acestei ac¡iuni propagandistice în favoa-
rea poetului - pe cale radiofonicå, a¿adar, din Elve¡ia,
de la Paris ¿i Londra -, så tempereze elanul factorilor
de represiune, tocmai într-un moment când  începu-
serå  epurårile politice ale unui nou val  de represiune
intelectualå, punându-l, în acest fel, la adåpost pe
scriitorul român de eventuale abuzuri?!…

Credem cå ,,regizorul" din umbrå, de fapt, au-
torul Referatului, confirmat de mai mul¡i martori,
nu fusese altul decât Basil Munteanu, spirit iluminist
¿i desåvâr¿it prieten, gratulat de Blaga cu ,,Baiazid"
de la Sorbona! Så amintim cå, la un moment dat,
Blaga  spera în triada de aur  ce-ar fi alcåtuit-o, la
Cluj, împreunå cu Vasile Båncilå ¿i Basil Muntea-
nu.29

Oricât de plauzibil ar pårea, faptul de a fi pro-
pus, din afarå, la Premiul Nobel, avea aceastå mizå,
care s-a dovedit justificatå ¿i de bun augur, cåci ime-
diat Blaga  e vizitat de ,,oamenii partidului", ba mai
mult, i se acordå pensia ce întârziase nepermis de
mult ¿i i se reglementeazå drepturile de traducåtor.

,,Marele nenoroc al lui Blaga, afirma Edgar
Papu, a fost cå a scris într-o limbå care nu era de
circula¡ie interna¡ionalå. Dacå limba ar fi fost o
limbå cunoscutå, Blaga ar fi fost recunoscut chiar
în plan universal, tot atât de mare ca Brâncu¿i."30

În comunicarea Filosofia lui Blaga - sus¡inutå
la Sebe¿ - Alba,  la 11 mai 1984, în cadrul Festivalu-
lui Interna¡ional ,,Lucian Blaga", edi¡ia a IV-a, Cons-
tantin Noica afirma încå de la început cå, dacå secolul
al XIX-lea fusese ,,al lui Eminescu", ,,secolul al
XX-lea va fi socotit al lui Blaga", regretând cå noi
românii n-am ¿tiut så valorificåm opera acestuia ¿i
s-o impunem ,,logosului european": ,,De aceea va
trebui så tålmåcim veacului, în limbile care s-au
impus în el, opera gânditorului nostru. Dar ne
gândim  cå poate de aceea, printre limbile logosului
european, nu se aflå ¿i graiul nostru: pentru cå n-am
¿tiut la timp cum så în¡elegem  ¿i ce så facem cu
opere ca aceasta a lui Lucian Blaga".31

Pe lângå acest impediment al circula¡iei res-
trânse a operei, Blaga întâmpinase, desigur, ¿i rezis-
ten¡a regimului totalitar, care "¿i-a adus contribu¡ia
(sa), trimi¡ând un emisar la Stockholm, ¿i anume pe
Zaharia Stancu, pentru a persuada prestigiosul juriu
så nu-l premieze pe Lucian Blaga", emisar care "s-a
executat cu râvnå ¿i cu succes", râvnind el însu¿i la
premiul în cauzå.32

Dincolo, înså, de toate acestea, nu trebuie så
uitåm cå acordarea prestigiosului premiu de consa-
crare universalå comportå unele "condi¡ionåri" ¿i
aspecte de naturå nu neapårat cultural-axiologicå.

"Acesta este un premiu care, într-adevår, - mår-
turise¿te într-un interviu Andrés Sorel, pre¿edintele
Asocia¡iei Scriitorilor din Spania - încearcå så
recompenseze calitatea scriitorului, dar, uneori, este
supus unor condi¡ionåri de naturå politicå, socialå,
sau, pur ¿i simplu, e vorba de scriitori tradu¿i ¿i
cunoscu¡i, care au avut sprijinul Academiei regale
suedeze, iar al¡ii nu intrå în acest joc de loterie
literarå."33

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA
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Bisericu¡a dintre brazii înal¡i
ca pasårea cerului în cuibul
lui Dumnezeu

coroanå pe cre¿tetul
unui munte spåtos
în care ere ¿i sfere se-ntunecå
¿i-n mistere alunecå -
nicåieri lacrimi ¿i fericiri mai curate
¿i-adânci!

Duhul molcom al apelor
då iure¿ pe stânca fierbinte,
el vine din noaptea granitului
salutând våile, stelele.

Stihial ¿i jertfelnic izvorul
în zdrumicata lui coborâre,
dar mai truditoare iarba
în sui¿ul ei deloc gure¿
spre culmi.

Târziu,
din vatra albastrå
peste brazi ¿erpui¡i de fulgere
se-ntinde imenså ¿i clarå o Céri¿te
luceferind amintiri...

Zenovie Cârlugea

La Påltini¿
2003

De primavara

Se-ncumetau så prade
podoabe pentru vânturi
ªi lostri¡a cuminte
¿i påstravul hoinar,
De primavara solzii
luceau ca ni¿te ¡inte
În marginea tåioaså
a pietrelor de var.

ªi miezul zilei, Doamne,
frumos ca o livadå
Când se adunå floarea
¿i se întoarce-n rod,
Înconjura påmântul
cum înconjori o pradå,
Legându-l pe la tâmple,
cu capete de pod.

Dinspre påduri

Dinspre påduri, din guri de lup,
Spre marginile de livadå,
Mi¿carea florii n-are trup
ªi nici putere så mai vadå.

Un ghem de fulgere rotesc
Peste påmânturi focul sacru,
Se-aud vuind, semn cå pornesc
Såge¡ile lui Odoacru.

ªi cum izbesc, corni¿a crapå
ªi zborul aripei se frânge,
Iar peste-ntinderea de apå
Mai cad rubine mari de sânge.

Båtrânul fierar

Pe batrânul fierar, îl mai ¿tii?
Avea oasele fe¡ei uscate,
Ochii mari desenau geometrii
În alcovuri de toamne târzii,
Cu prigorii ¿i ceruri brumate.

Î¿i lega peste brâu uneori
Doar un sort, dintr-o piele mai veche,
Argåsit ¿i muiat în unsori
Så nu-l treacå scânteie sau nori,
Ori vreun trup, dintr-o altå pereche.

Îi strigam: Iatå fierul încins,
Numai bun så-l îndoi peste roatå,
Må privea ca pierdut într-un vis
De profet råtåcit ¿i proscris,
Lângå vatra cu buza cråpatå.

Doar la ceasul ales de-nnoptat,
Când de fulger se numåra cerbii,
Se ruga, petrecându-si curat
O cåma¿å de in înflorat
Sårutând, în genunchi,  firul ierbii.

Pre¡ul sarii

Despre spinii råtåcirii
Så vorbim, chiar de-am gre¿i,
Cine dintre noi cunoa¿te
Începutul primei zi…

Cum så scazi ce nu po¡i pierde
ªi scåzând, cum så aduni,
Când tot restul este unu
Împår¡it între nebuni.
Cu dovezi la îndemânå,
De vorbe¿ti în altå limbå,
Chiar de vinzi ¿i chiar de cumperi,
Pre¡ul sarii nu se schimbå.

Cåci morala nu stå-n lege,
Nici în dogmele erorii,
Ci-n credin¡a, care na¿te
Dintr-un bulb, splendoarea florii.

Când fluturii mor

Când fluturii mor, se rup
legåturile-n ziduri
ªi casele curg
istovind dimine¡i,
O urmå de dropii,
råmaså-ntre grinduri,
Måsoara båtaia
diurnei såge¡i.

ªi-n lume, un mers
de ¿enilå se-aude,
De parcå fierarii
sunt strân¿i la un loc,
Så toarne-n cåldari
jumåtå¡ile crude
De aripi, topite-n
sålbatecul foc.

George
Dumitru
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avea": Atâtea trepte/Atâtea temple/Atâta greu pânå
departe/Pânå-n luminå/Nu-i loc de moarte/Amarå
vinå -/Omul cetate/Cu suflet-noapte/Cu trup luminå/
Hranå - iubire/Alcåtuire/De dor/De tinå./

Poemele în stil Tanka sunt ni¿te sculpturi ale
unor idei sau a unor instantanee tråite, învåluite într-o
manta de har, iar poeta este precum vântul care lo-
ve¿te de veacuri stâncile ca orice sculptor care nicio-
datå n-a fost premiat. Exemplificåm: Valea Frumoa-
sei/un pârâia¿ gråbe¿te/la întâlnire./Eu trec sub cerul
lumii/umbrå printre cuvinte./ sau: Între dileme/a cu-
noa¿te a iubi/cât drum de zgurå./În orice zbor cåde-
rea/pânde¿te råbdåtoare./ Iatå ¿i o fotografie ritmatå
låuntric ¿i rimatå cu boare: /Rufe la uscat/mânzul se
joacå-n iarba/cu iz de pelin./Pe botul lui de boare/
spuma caldå de lapte./ ¿i cum pentru noi to¡i, la ca-
påtul timpului se a¿terne infinitul timp, poeta doar
ne sugereazå:/Colonie de ciori/în plopii de la garå/
vacarm de ¿atrå./Så pleci la drum de¿i ¿tii/cå-n vreme
la capåt…/ iar aparentele paradoxuri ale naturii sunt
certitudini pentru univers: /Iedu¡ priponit/crucea
Sfântului Andrei/de veghe la drum./Dinspre-asfin¡it
se-nal¡å/prelung urlet de fiare./; iar în demen¡a ei,
natura stå în echilibru: /Drumul ciutelor/la izvorul
din stâncå/pe întuneric./Stele ochii jivinei/se-aprind
- rugå pågânå./  Iatå cum ne este prezentatå o defini¡ie
superbå fårå onomatopee: /Parc cu narcise/câinele
vagabond/viseazå lan¡ul./ Cucii î¿i plimbå cuibul/
între douå silabe./  Prezentåm în continuare extraså
din volum o suavå compåtimire ¿i o hazlie dojanå:
Descul¡ în casa lui/ cu ceru-acoperi¿/surâde cer¿eto-
rul./Luna s-a agå¡at/în plasa de påianjen./  Cåtre fi-
nal poeta ne aratå metaforic calea demnå de urmat,
conjugatå cu înfå¡i¿area exterioarå a în¡elepciunii:
Så-ncerci så deprinzi/primii pa¿i spre luminå/cu sfii-
ciune./De-atâta timp tåcerea/încearcå så m-ajungå./
¿i conchide în final cå de¿ertåciunea în¡eleptului se
referå la tot ce-i påmântesc, iar omul mårunt ¿i pur
cântå, cåci nu gânde¿te lumesc, ci divin:  /
Tace-n¡eleptul:/ De¿ertåciune-i totul./Eu -/om
mårunt -/cânt./

Vasile Ponea

Cartea de poeme "Însorit regat", autoare Paula
Romanescu, se constituie ca o evocare a unei expe-
rien¡e låuntrice-transcendentale, de multe ori exce-
siv serafic ¿i care ne îmbogå¡e¿te sufletul  cu forme
nea¿teptate de expresie. Respectivul volum de ver-
suri este alcåtuit din trei capitole: Însorit regat, Ca-
trene ¿i Poeme tanka, tematica lor îmbrå¡i¿ând as-
pecte de via¡å ¿i de tråire sufleteascå.

Poeta fiind con¿tientå cå Sinele este incontur-
nabil, cå Eul nu-l poate privi din diferite perspec-
tive exterioare ¿i cå Sinele este doar numeric egal cu
Eul - dar în nici-un caz calitativ, scruteazå în adân-
curi, în imaginar, cåtre ceva ce pare absent, dar care
este deosebit de sensibil.

În lumea aceasta imaginarå, fårå spa¡iu ¿i timp,
ci doar cu un prezent atemporal, poeta ¿tie cå nu
poate intra decât realizându-se pe sine înså¿i. Aceasta
rezidå din poemul "Conversa¡ie":/…. sunt/Umbrå-n
verbul cuvânt/Unic în felul meu,/ Sunt urmå de
luminå pe påmânt./ ….../

-Dar suflete ce e¿ti, ce-i suflete?/ - Ecou ¿i re-
flectare sunt/A tot ce spui ¿i faci tu pe påmânt./; iar
din poeziile "Iubire, însorit regat!" ¿i "Frontierå" se
desprind nobilele idei, cå:  a ¿ti så iube¿ti e o mare
virtute, atâtea anotimpuri ne petrec cu o nostalgie
fårå frontiere, dar ¿i cu iubire vie ¿i cu siguran¡å
"necuprinsul ne cuprinde".

Desigur trestiile din noi se frâng …/…umbrele
celor de altå dat'/spun de-un exil în altå umbrå…/
…/iar omul e: "un pion pe o tablå de ¿ah" ¿i nu
poate så înfrunte marea iubire a Lui iar pentru cå:/
Paradisul e plin,/Încerca¡i så crea¡i/Un infern locui-
bil!/ - cu alte cuvinte suporta¡i-vå, îngådui¡i-vå,
schimba¡i-vå ca fiii aceluia¿i Pårinte, care vå vrea
binele. De¿i acceptå credin¡a dogmaticå, lucru ce
transpare din poezia "Poveste", revine în poemul
Unde ¿i cum? cu durere ¿i nostalgie la întrebarea:
"Eu, unde så te caut? Cum?". Autoarea ¿tie cå doar
tråind în dorin¡e curate te po¡i realiza frumos.

"A¿teaptå-må" este un poem de o mare profun-
zime, de un zbucium  sufletesc de mare intensitate,
redat în ni¿te strofe suave, care deconspirå parcå o
împåcare cu destinul:/….…/

Må furi¿ez în zâmbet. Mi-e lacrima cårare/Se
sfarâmå lumina, întunecimea doare…/A mai cåzut o
stea. Pornesc. E drumul lung/Pân'la pragu-¡i de
noapte. A¿teptå-må, ajung…/

Deosebit de plastic oglinde¿te via¡a în devenire
¿i moartea ce ne vine:/Cu fiecare toamnå copacul î¿i
mai pune un inel/- Logodnå sacrå a cerului cu glia -/
Când frunzele cåzânde în aur se preschimbå/- Lo-
godnå-mpåråtescå a zårii cu pustia-/…./, iar între
cele douå certitudini extreme trebuie så ne ducem
frumos ¿i demni crucea:/Nu-i påråsit acel ce din iu-
bire/Pe sine jertfå lumii se aduce./Spre-a nu uita cå-

rårile luminii/Purtåm prin via¡å trupul nostru - cruce./
Poemul "Påmânt" ne prezintå puterea de dis-

cernere a autoarei ¿i de în¡elegere  perfectå a exis-
ten¡ei omene¿ti în tulburåtatea veridicå, iar în poezia
"Domni¿oara Pogany" se då o defini¡ie superbå,
originalå sculpturii  lui Brâncu¿i:/De teamå så nu
strige vreo-ntrebare/S-a-nchis pierind în linia tåcerii,
/Miss Pogany - råsfângere a firii/Limpede cânt, cer
infinit iubirii./

Capitolul "Catrene" prezintå într-o formå suc-
cintå concep¡ia poetei despre via¡å în general, påreri
despre diverse personalitå¡i, despre în¡elepciune,
dreptate, adevår, onoare, crea¡ie, implicare sau nu ¿i,
despre faptul cå întâlnim prea mul¡i suficien¡i de
sine. De asemeni  autoarea se întreabå; cum po¡i
iubi cu urå, când din complicitatea cu påcatul te
scoate doar iubirea?!… Exemplificåm cu câteva ca-
trene:/E în¡esatå lumea cu genii ne-n¡elese/Dar nici
cu lene¿ii nu stå mai prost:/Primii se plâng cå via¡a
n-are rost,/Lene¿ii spun cå… perlele-s culese…/sau:/
Cum så po¡i sculpta zborul cu mâini de muritor,/

2. Tåcerea în graiu-i-zbor-cântec o måiastrå?/
ªi totu¿i infinitul ¿i cerurile dor/De dor de întrupare-n
secunda omeneascå./precum ¿i:/Infernul sunt ceilal-
¡i?Avea Sartre dreptate?/Dar flacåra din noi ce e, cenu-
¿å ternå?/Dar por¡ilor închise sub grele reci låcate/
Nu noi le suntem cheie de temni¡å eternå?/de ase-
meni: /Justi¡ia n-ar trebui så zacå/Legatå-n veci la
ochi, ci în cåtu¿e;/Dreptatea-i este rudå prea såracå,/
Neadevårul - templului såu, u¿å./

Deosebit de plastic ¿i suav ne sugereazå cå
strålucirea pentru unii e suferin¡å pentru al¡ii: La
gâtul meu perlele-au înnoptat/Dar eu nu strålucirea
lor o voi, ci/Så pot lua din suferin¡a scoicii/Acel
bob de nisip de altå dat'./Iatå  cum, cu multå dibåcie
autoarea ne prezintå ginga¿ metaforizate,  subîn¡e-
lesuri:/Femeia ¿i-adevårul se cuvine/Så nu se-arate-n
lume dezgolite:/În strai de umbrå e cu mult mai bine/
Så-nvålui jarul marilor ispite./

Onoarea ¿i-adevårul aduc ¿i suferin¡e dar te înno-
bileazå:/Mi-ai cerut mâna într-o zi cu soare/De foc
aprins pe cre¿tete de stânci;/Råspunsul mi-a fost cru-
cea de onoare/Cu care urc golgotele, de-atunci…/

În catrene sunt prezentate ¿i o serie de tråiri
apodictice, eterate sau în supliciu: Timpu-a trecut ¿i
cum/Nu m-a gåsit,/Mi-a însemnat c-un rid/Chipul
ghicit./În viziunea autoarei soarta se distribuie:/Acel
om ne¿tiut/din via¡a mea/pentru care exist/må va
afla?/

Grafica din carte sus¡ine cu brio ideile textului
¿i parcå le prelunge¿te în sufletul cititorului.

Totu¿i nu se poate spune cå nu se întâlnesc în
volum ¿i poeme inegale, cu idei prea vehiculate sau
chiar confuzii ¿i dualitå¡i, mai ales în primele douå
capitole, vezi poemele "Cålåtorie" ¿i "A fi sau a

Gânduri de cititor
ÎNSORIT REGAL

Paula Romanescu

În stabilirea posibilitå¡ii, imposibilitå¡ii sau a absurditå¡ii atingerii idealului
fericirii au purces filosofi, clerici ¿i chiar oameni simpli încå de la "începuturi".
Afirma¡ia cå aceste "începuturi" coincid cu începuturile filosofiei ar fi o calomnie
pentru cå nu se poate afirma cå, discutând despre fericire, discipolii lui Cristos o
discutau din punct de vedere  filosofic.

Este un termen care, chiar ¿i în viziune filosoficå, implicå accep¡iuni multi-
ple ¿i totalmente diferite. Nu se poate da o defini¡ie exactå, pentru cå filosofia
înså¿i este o ¿tiin¡å relativå. Ceea ce înså este comun tuturor filosofilor privind
fericirea este cå aceasta reprezintå un ideal urmårit, fårå absolut nici o excep¡ie,
de fiecare persoanå în parte, fie începând cu cel mai înver¿unat pesimist pânå la
optimistul cel mai pur, fie începând cu omul cel mai simplu pânå la cel mai
învå¡at dintre filosofi.

Dar, este oare un ideal posibil sau înså¿i defini¡ia de ideal ne opre¿te în a
vedea fericirea ca pe o certitudine? Asta numai dacå idealul este identificat cu
absolutul, intangibil ¿i el. Oare a tinde spre absolut, înseamnå a tinde spre fericire,
¿i indiferent de originea absolutului atingerea lui se va identifica iminent cu
aceastå stare de beatitudine perfectå?

Ideal, absolut, perfec¡iune sunt termeni ce s-au cerut folosi¡i în formularea
întrebårilor ¿i încercårilor de a defini fericirea. Fiecare dintre ei se identificå rând
pe rând cu o imposibilitate. Ori asta nu face oare din fericirea înså¿i doar o
himerå pentru naivi? Î¿i mai au måcar rostul încercårile de a defini cåi întortocheate
¿i impregnate de absurditate pentru atingerea ei?

Råspunsul se cere a fi afirmativ nu în speran¡a unei atingeri întârziate a
acestui ideal, ci pentru men¡inerea puterii noastre de a continua så tråim în
deplinåtatea facultå¡ilor noastre mintale. Închipui¡i-vå o lume în care to¡i sunt
con¿tien¡i cå fericirea este imposibil de atins, con¿tien¡i de faptul cå este posibilå
doar atingerea unui surogat al fericirii, o lume care nu poate tråi fårå certitudini
¿i fårå speran¡e, care nu suportå ¿i nu acceptå surogatul. Este adevårat cå ave¡i în
imagine o lume de nebuni adânci¡i în depresie, o lume care nu ¿tie nici måcar så
zâmbeascå?

Din acest motiv avem nevoie de filosofi ai fericirii, avem voie så ne mintim

DeDeDeDeDesprsprsprsprspre fe fe fe fe fererererericiciciciciririririreeeee cå suntem ferici¡i, interzicându-ne a vedea adevårul sau, chiar incapabili de a
mai vedea adevårul datoritå unui probabil pact cu el însu¿i al unui Mare Anonim,
în accep¡iunea blagianå,  de a ne ascunde måre¡ia fericirii supreme ¿i micimea
presupusei noastre fericiri, astfel încât, în timp, am ajuns så râdem de dragul unui
zâmbet considerându-l exponent înzecit al unei evidente fericiri.

Din acelasi motiv avem nevoie de credin¡a în Cel de Sus, adicå, credin¡a
într-o întruchipare a Marelui Anonim, care ne va asigura "dincolo" o nouå fericire
incomparabilå cu cea din timpul vie¡ii.

Astfel se ajunge la termenul de credin¡å, la sentimentul de credin¡å, la Rai ¿i
Iad, la bine ¿i r¿u, fiind necesarå o nouå întoarcere în timp. Oare popoarele
antichitå¡ii, crezând în zei, ¿i în întruchipåri ale aceluia¿i intangibil Mare Anonim,
în Câmpii Alizee ¿i Tartar, ¿i în acela¿i bine ¿i r¿u, nu fåceau acela¿i lucru pe care
noi îl facem acum? Nu î¿i ofereau oare singuri subfericiri legându-se la ochi,
neobliga¡i de nimeni, ¿i mul¡umindu-se så spunå cå mai au întotdeauna pe fragila
Speran¡å? ªi crezând în Rai, Câmpii Alizee, Iad ¿i Tartar, în Dumnezeu ¿i zei nu
ne-am oferit dintotdeauna o protec¡ie incon¿tientå de nebunie?

Sau sunt ferici¡i doar copiii în naivitate ¿i cei ce înnebunesc realizând
prezen¡a surogatului, cå purtându-se copilåre¿te, så se simtå ferici¡i? Mai suntem
în måsurå a-i privi cu scârbå pentru cå au clacat sau ar trebui så îi privim cu
invidie pentru cå sunt cei care ¿i-au atins fericirea? Dar în legile ce duc spre
fericire este interziså invidia, deci nu, nu suntem în måsurå så îi privim astfel
pentru cå nici måcar nu mai realizåm scopul abandonårii lor în nebunie.

Nici måcar din punct de vedere legislativ nu ni se oferå certitudinea
posibilitå¡ii de a atinge fericirea, ni se asigurå doar dreptul de a ne cåuta fericirea;
cruntå ironie. Ni se oferå ca speran¡å nåframa peste ochii ce poate nu se vor
deschide niciodatå. Dar ne vom sim¡i ferici¡i. Sau fåcând pe ceilal¡i ferici¡i, chiar
dacå le oferim o fericire falså, vina orbirii  este înghi¡itå de uitare? Nu, nu este
uitatå pentru cå nici måcar nu mai are ce så fie uitat; timpul a rezolvat aceastå
problemå mutând-o în incon¿tient.

Oricare ar fi punctul de plecare fericirea råmâne totu¿i un ideal intangibil.
Con¿tien¡i sau nu de intangibilitatea sa vom continua så tindem cåtre el ¿i fåcând
abstrac¡ie de imposibilitate, în analogie cu A. Camus, trebuie så ne închipuim pe
noi în¿ine ferici¡i.

Aniela STÅNESCU
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Factori geografici ¿i conjuncturi politice ¿i eco-
nomice au impus ¿i în Oltenia formåri de  ¡åri¿oare
române¿ti cunoscute cåtre jumåtatea secolului
al-XIII-lea. Erau a¿ezate de-a lungul apelor sub con-
ducerea marilor cnezi ¿i voievozi. Înså de abia se
terminase nåvålirea cumanå, ca în 1241 så fie marea
invazie a tåtarilor. Fåcând ravagii înspåimântåtoare
¿i în Transilvania, spre a preveni o eventualå repetare
a nåvålirii, Bela al-IV-lea, regele Ungariei, a luat o
serie de måsuri de apårare. Un punct vulnerabil al
statului ungar, expus nåvålirilor dinspre råsårit, cât
¿i a celor dinspre miazåzi ale bulgarilor, era Banatul
de Severin. De aceea regele ungar cheamå Ordinul
Cavalerilor Ioani¡i sau Ospitalieri din Ierusalim,
cårora le conferå numeroase avantaje ¿i drepturi în
schimbul apårårii grani¡ei.(1)

Diploma sau actul pe care Bela al-IV- lea îl då ca-
valerilor Ioani¡i, la 2 iunie 1247, constituie pentru istoria
neamului nostru unul dintre cele mai importante documente,
cåci el ne atestå pentru prima datå organiza¡ia olteanå sub
raportul politic, economic, social ¿i militar. Bela al-IV- lea
acordå Ioani¡ilor  "întreaga ¡arå a Severinului împreunå cu
mun¡ii ce ¡in de ea ¿i cu toate celelalte ce atârnå de ea,
precum ¿i cu cnezatele lui Ioan ¿i Farca¿ pânå în râul Olt,
afarå de ¡ara cnezatului voievodului Litovoi, pe care îl låsåm
românilor, a¿a cum l-au ståpânit ace¿tia ¿i pânå acum". (s.n.)

Orânduielile pe care le va face Ordinul cavale-
rilor Ioani¡i, atât pentru libertå¡ile cât ¿i pentru ju-
decå¡ile nobililor ¿i celorlal¡i care ar veni din alte
pår¡i så locuiascå ¡inutul amintit, cât ¿i hotårârile
judecåtore¿ti, vor fi socotite drept bune ¿i tari.

Din punct de vedere al organizårii politice Di-
ploma Ioani¡ilor certificå existen¡a unor forma¡iuni,
dintre care 4 în dreapta Oltului ¿i una în stânga lui.

În Oltenia se men¡ioneazå mai întâi "ºara Se-
verinului" , urmeazå apoi cele trei cnezate: al lui
Ioan, al lui Farca¿ ¿i al voievodului Litovoi. Erau
forma¡iuni politice vechi, a¿a cum erau ¿i în
Transilvania, cunoscute încå din secolul al-IX-lea.

În depresiunea Târgu-Jiului, tåiatå prin mijloc
de râul Jiu, prelungindu-se spre apus pânå în depre-
siunea Tismanei, iar spre råsårit pânå la Olt (dupå
unii autori ¿i dincolo de acest râu) era centrul ¡årii
Litua (TERRA LYTUA) conduså de voievodul
Litovoi (3) (Lytuoy Woiavoda). Documentul nu cu-
noa¿te cum se numea aceastå ¡arå de cåtre locuitorii
ei, ¿i a numit-o dupå numele domnului.

ºara Litua era un voievodat întins, în primul
rând pe teritoriul jude¡ului Gorj de aståzi, din mo-
ment ce îngloba ¿i "ºara Ha¡egului" (Terra Harszoc)
cu cele ce ¡in de dânsa, o continuare naturalå prin
Valea Jiului, loc pe unde ¿i legåturile românilor de
dincolo ¿i de dincoace au fost permanente.În sud
voievodatul cobora spre câmpie. Din lipså de dovezi
nu se pot stabili hotarele acestui însemnat voievodat.
În realitate Litua era o ¡arå de munte.

La sfâr¿itul secolului al XIX- lea, Witold Rola Piekarski
în¿tiin¡eazå pe Ha¿deu cå tradi¡ia påstra pe Gilort, la Novaci,
pe "Letin vodå" adicå pe Litean - cum mai este cunoscut
Liton sau Litovoi - voievod (4).

Sub raport juridic cnezatele lui Ioan ¿i Farca¿
au o situa¡ie inferioarå fa¡å de "cnezatul voievodului
Litovoi" ¿i "¡ara lui Seneslau". Primele douå sunt
cedate cavalerilor Ioani¡i fårå vreo restric¡ie, întoc-
mai ca ¿i  "ºara Severinului"  ¿i  "Cumania",  pe câtå
vreme ultimele douå nu sunt cedate, ci råmân româ-
nilor "a¿a cum le-au ¡inut ei ¿i pânå acum".

A¿adar, "ºara Litua" sau a lui Litovoi, ca ¿i a lui
Seneslau aveau o situa¡ie de drept superioarå (5).
Cele douå voievodate se bucurau de o autonomie
largå, pe care ¿i-o sporeau ori de câte ori li se ofereau
împrejuråri prielnice.

Diploma ne relevå cå regele Ungariei avea anu-
mite "venituri ¿i foloase"  din cele douå ¡åri: jumåtate
pentru sine ¿i jumåtate pentru Ioani¡i. Nu erau obli-
gate så presteze ¿i slujbe. Ele aveau o¿ti capabile så
lupte alåturi de oastea regelui ¿i a cavalerilor; aveau
o nobilime localå din mijlocul cåreia cei doi voievozi
î¿i vor fi ales dregåtorii de la cur¡ile lor ¿i pe cei ce
adunå dårile (6).

Sub raportul vie¡ii economice diploma amin-
te¿te de "morile în fiin¡å" din ¡inuturile concedate.
Mori se aflau, desigur, pe apele de munte ale Gorjului
cum sunt: Motru, Tismana, Bistri¡a, Jale¿ul, Jiul etc.
dar nu puteam ¿ti în ce stadiu de dezvoltare se aflau.
Bånuim cå nu se deosebeau cu mult fa¡å de aståzi.
Fiind mori, însemneazå cå erau terenuri potrivite
pentru cultivarea cerealelor. Se fåcea deci o agricul-
turå. Aci erau ¿i "fâne¡ele ¿i på¿unile" necesare
cre¿terii vitelor mari ¿i mici, condi¡ie esen¡ialå a
dezvoltårii economice, politice ¿i sociale, pentru o
popula¡ie deaså, mai cu seamå în partea de deal ¿i de
munte a jude¡ului. Privite în ansamblu, ståpânirea
lui Litovoi reprezintå cel mai important nucleu
politic românesc din Oltenia.

TERRA LYTUA
Gorjul de odinioarå:

Tot sub raport economic se înregistreazå ¿i pes-
cåriile de la Dunåre (piscationes Danubii) ¿i ele¿teele
de la Celei (ac piscinae de Cheley), din venitul cårora
regele î¿i opre¿te jumåtate.

Geograful Ion Conea sus¡inea cå e vorba de
Celeiul din jude¡ul Gorj ¿i nu cel din Romana¡i (7).
Trebuie subliniat cå în Dunåre era pescuitul natural,
¿i din apele sale erau amenajate ele¿teele. ªi din
moment ce e vorba de piscine, deci de mai multe
ele¿tee sau iazuri, acestea nu puteau fi decåt aici la
Dunåre ¿i în nici un caz la Celeiul Gorjului, unde
cantitativ, astfel de ele¿tee erau inferioare celor de
pe Dunåre. Pescuitul de la Dunåre cât ¿i ele¿teele de
la Celeiul Romana¡ului, constituiau un factor eco-
nomic important de care regele ungar nu putea face
abstrac¡ie, fiind direct interesat, pe datå ce î¿i oprea
jumåtate din venituri (8). De la Celeiul Gorjului ce
venit putea så aibå, chiar dacå ar fi fost vreun ele¿-
teu!… Iar dacå e vorba de påstråvi - cum sus¡ine I.
Conea - avea regele Ungariei destui în apele Transil-
vaniei… Mai mult, îndeletnicirea de pescar, care så
aducå un venit, nu se putea exercita decât la apele
mari ca Dunårea, Jiul, Oltul etc. , ¿i în nici un caz la
ni¿te pâraie ca Celeiul, Orlea, Izvarna ¿i alte ape
similare.

Diploma Ioani¡ilor mai aratå cå la jumåtatea
secolului al XIII-lea în ºara Litua, ca ¿i în întrega
Oltenie, în afarå de cnezi ¿i voievozi, mai erau ¿i
nobili - majores terra - în termenul nostru boieri, ¿i
rusticii - adicå ¡åranii. A¿adar, încå înainte de
întemeierea ºårii Române¿ti, existå o stratificare
socialå : o påturå superioarå de proprietari, de nobili
sau boieri, ¿i o påturå inferioarå de rustici sau de
¡årani. În chip firesc trebuie fåcutå legåtura între

ace¿ti " rustici" ai veacului al XIII-lea ¿i "vecinii"
sau "rumânii" întâlni¡i documentar în secolul al
XV-lea. E una ¿i aceia¿i påturå socialå, purtând înså
alt nume (9). Existå de asemenea, ¿i organiza¡ie
militarå. Cnezii ¿i voievozii trebuiau så adune oaste
în caz de luptå. O¿tenii se recrutau din ¡arå ¿i erau de
arme deosebite. Luptele lui Litovoi ¿i ale lui Bårbat
sunt edificatoare pentru aceastå vreme.

Cavalerii Ioani¡i, cårora li s-au acordat atâtea
privilegii ¿i drepturi, au avut o scurtå ståpânire. Dupå
1260 ei erau pleca¡i din Severin. Lor li se datore¿te
probabil clådirea turnului din aceastå localitate. Tot
ace¿ti cavaleri au clådit ¿i turnul (cu mormântul în
el) de la Poiana-Gorj. Astfel de întårituri pot så fi
fost ¿i în alte pår¡i ale Olteniei (10).

Dupå moartea regelui ªtefan al VI- lea al Unga-
riei (1272) ¿i pe timpul când urma¿ul såu Ladislau
al IV-lea era încå minor, voievodul "Litovoi
Gorjanul" - cum îl nume¿te N. Iorga - ocupa împreunå
cu fra¡ii såi o parte din teritoriul din sud de Carpa¡i,
pe care-l avea coroana ungarå ca putere suzeranå ¿i
refuzå så mai plåteascå tribut (11). În actul din 1285,
ståpânitorul ºårii Litua de pe "toatå valea Jiului", e
înfå¡i¿at "ca un adversar de temut", ¿eful unei familii
cu aparen¡å de dinastie, vechiul calificativ de "cneaz
voievodal" a dispårut; Litovoi e voievod (12).

Regele Ungariei a încercat så-l aducå pe Litovoi
la supunere pentru recunoa¿terea suzeranitå¡ii ¿i la
plata tributului pe cale pa¿nicå. Cu toate insisten¡ele
regelui, mândrul ¿i curajosul voievod gorjean a
refuzat cu demnitate preten¡iile maghiare ¿i astfel
s-a ajuns la conflictul armat. Împotriva lui Litovoi
regele a trimis pe magistrul Gheorghe. Pe câmpul de
luptå Litovoi î¿i pierde via¡a, iar fratele såu Bårbat a
fost luat prizonier ¿i dus în fa¡a regelui care, pentru
a-l elibera, a pus "så se stoarcå o însemnatå sumå de
bani", pe care Bårbat a fost nevoit s-o plåteascå,
instituindu-se din nou tributul fa¡å de regele ungar
(13). Plata acestei sume mari de bani ne demonstreazå
o stare economicå dezvoltatå în ºara Litua.

În fruntea voievodatului lui Litovoi råmâne
acum ca voievod fratele såu Bårbat, sprijinit desigur
¿i de ceilal¡i fra¡i ai såi. "ºara Ha¡egului", care în
diploma Ioani¡ilor era aråtatå ca fåcând parte din
ºara Litua, nu mai apar¡ine de data aceasta.
Documentele de dupå 1275 men¡ioneazå alåturi de
"Micud, pe banul de Severin" ¿i pe Petru "comitele

Podul Jiului - imagine de arhivå

Palatul administrativ - Imagine de arhivå

de Ha¡eg"(14).
Lupta lui Litovoi cu ungurii s-a purtat dupå

råzboiul dintre regele Boemiei, Ottokar, ¿i regele
Ungariei, Ladislau, care a avut loc între noiembrie
1276 ¿i mai 1277, regele va fi trimis pe magistrul
Gheorghe, dupå ce au fost înåbu¿ite råzvråtirile
izbucnite în diferite pår¡i ale regatului ungar (15).
Lupta  pare a se fi dat pe lângå Ha¡eg. Râul Bårbat
de lângå aceastå localitate aminte¿te de lupta  fra¡ilor
voievozi gorjeni, adversarii dinastiei arpadiene(16).

Probabil cå re¿edin¡a voievodului Litovoi så fi
fost în Ha¡eg sau în Sântå Maria-Orlea , unde se aflå
cea mai impunåtoare bisericå de piatrå, a cårei
vechime merge pânå în secolul al XIII-lea(16). La
sud de Carpa¡ii Gorjului, în secolul al XIII- lea, nu
ne este cunoscutå nici o localitate ¿i nici o clådire
de zid. O a¿ezare cu råmå¿i¡e romane este exclus så
fi servit ca re¿edin¡å. Lupta de la râul Bårbat, aflat în
apropierea celor douå localitå¡i, pledeazå pentru
ipoteza  re¿edin¡ei amintite.

Dupå pårerea unor autori, la lupta din 1277 ar
fi fost un Litovoi al II-lea. Nicolae Iorga afirmå clar
cå " cel ce putea så aibå 30 de ani pe la 1250, ar fi
avut mai pu¡in de 60 dupå 1272" (18). Dar putea så
fie ¿i de 40 de ani în 1247, iar în 1277 ar fi avut 70
de ani. De asemenea, actul din 8 ianuarie 1285, care
aminte¿te de lupta dintre Litovoi ¿i magistrul
Gheorghe, relateazå simplu: "voievodul Litovoi
împreunå cu fra¡ii såi, în necredin¡a sa, a cuprins pe
seama sa o parte din regatul nostru ce e dincolo de
mun¡i" (19). Dacå ar fi fost un urma¿ al lui Litovoi
din 1247, cancelarii de atunci, foarte meticulo¿i în
redactarea actelor, nu se putea så nu fi consemnat
tocmai acest lucru esen¡ial, fiind vorba de un
voievod, conducåtor de stat.

Ocuparea Ha¡egului de cåtre unguri, care a avut
loc în urma "mi¿cårii lui Litovoi", constituie încå
un argument în sprijinul identitå¡ii acestuia cu un
voievod din 1247 (20). A¿adar, excludem ideea
existen¡ei unui Litovoi  al II-lea.

În sfâr¿it, Litovoi, voievodul ¡årii Litua, este
"cel dintâi domn român cåzut în apårarea mo¿iei
sale" (21). Simbol al libertå¡ii ¿i independen¡ei
române¿ti råmâne una din figurile de seamå ale
neamului nostru.

Pentru jude¡ul Gorj este cea dintâi figurå istoricå
a cårei statuie ar trebui så fie alåturi de cea a lui
Tudor Vladimirescu din Tîrgu-Jiu .

Fra¡ii Litovoi ¿i Bårbat se impun så fie eterniza¡i
prin denumiri de stråzi ¿i ¿coli în diferite ora¿e ale
Gorjului.
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Între voievodatul lui Litovoi ¿i ºara Ha¡egului
au existat tot timpul multiple legaturi. Încå din 1247
påmântul Ha¡egului este amintit ca district româ-
nesc, în Diploma Ioani¡ilor care aratå cå voievodatul
lui Litovoi îi apar¡inea ¿i ºara Ha¡egului.

La lupta pentru autonomie fa¡å de regii Unga-
riei, duså de voievodatele dinte Carpa¡i ¿i Dunåre
au ajutat ¿i råzvråtirile românilor din sudul Transil-
vaniei, iar prin acei "rustici" men¡iona¡i în Diploma
Ioani¡ilor trebuie så în¡elegem pe românii transilvå-
neni trecu¡i peste mun¡i, deoarece despre o iobågie
dezvoltatå încå nu poate fi vorba mai ales aici la sud
de Carpa¡i, unde organiza¡iile ob¿te¿ti erau puternice
iar la procesul de uzurpare a ob¿tilor nu luase un
puternic avânt. (rustici = cei de la ¡arå; ¡åreni li se
spune pânå azi locuitorilor de la ¿es, din ºara Ha-
¡egului, de cåtre cei de la deal - "pådurenii" din Poiana
Ruscåi). Episodul glorios de luptå ¿i dârzå împotri-
vire a lui Litovoi ¿i a fratelui såu Bårbat s-a petrecut
undeva în ºara Ha¡egului. Unii sunt de pårere cå
înså¿i re¿edin¡a lui Litovoi ¿i Bårbat era ora¿ul
Ha¡eg. Aici a cåzut Litovoi luptându-se în 1277 îm-
potriva o¿tilor regelui Ladislau Cumanul. ªi, parcå
vrând så transmitå posteritå¡ii amintirea voievoda-
tului Litovoi odatå cu numele acestuia, un "Litovoi
diac" ¿i-a înscris numele printe cititorii ceilal¡i în
pisania bisericii din Streisângiorz-Cålan .

Ctitoriile Streisângoirz, Strei, Demsu¿, Prislop
sunt cele mai vechi monumente de arhitecturå ro-
mâneascå fiind ridicate cu sprijinul cnezilor ¿i voie-
vozilor din ºara româneascå. Se ¿tie cå Nicodim,
ctitorul Vodi¡ei ¿i Tismanei este ¿i ctitorul Prislopu-
lui Hunedoarei.

Înså¿i asemånarea blazonului Corvine¿tilor cu
stema ºårii Române¿ti - corbul cu inel în cioc- este
simbol al legåturilor dintre teritoriile de o parte ¿i
de alta a Carpa¡ilor.

Tot mai puternic apare în con¿tiin¡a poporului
ideea Unirii politice a Transilvaniei cu ºara Româ-
neascå. De pe la anul 1514 ¿i 1520 ne-a råmas un
hrisov al lui Neagoe Basarab prin care se hotårnice¿te
grani¡a "prin vârf în vârf" pe cumpåna apelor între
ºara Româneascå ¿i Transilvania. Printre neme¿ii
Ha¡egului, care au pus semnele pe mun¡i, alåturi de
boierii olteni, era ¿i Cândea, boierii legându-se “ca
între aceste ¡åri så nu se mai facå certuri, råzboaie,
ci så fie mare pace ¿i frå¡ie". "Solii lui Iana¿, craiul
Ardealului ¿i ai lui Basarab Voievod ¿i domn a tot

VOIEVODATUL LUI LITOVOI ªI ºARA HAºEGULUI

påmântul Ungro-Vlahiei" s-au întâlnit la Meri¿or,
de fa¡å fiind ¿i Nandra din Pui, Stanciu, Dan ¿i Mihai
Roman din Pe¿teana.

De-a lungul veacurilor, din multe sate ha¡egane
au plecat peste mun¡i locuitori, întemeind a¿ezåri
noi în Valea Jiului ¿i mai jos. Cei din Petros au pus
temei Petro¿anilor, cei din Coroie¿tii Ha¡egului s-au
mutat la Jiu-Coroie¿ti, iar din Râu-Bårbat la Bårbå-
teni; ciobanii din Vaidei, ¿i Uric la Uricani ¿i tot a¿a
mai departe spre sud.

Existå o Pe¿teanå ¿i un Runc, Orlea, Vaidei,
Vålari ¿i în Gorj ca ¿i în ºara Ha¡egului.

În anii premergåtori revolu¡iei lui Horea, din
1784, mul¡i iobagu din Râu-Bårbat, Tu¿tea, Clopo-
tiva, de pe Valea Streiului fug în Oltenia. Dar ¿i de
aici emigran¡i fugi¡i din calea primejdiei otomane
s-au a¿ezat în secolul al XV-lea la Câmpul lui Neag
¿i dincolo, iar mai târziu pânå în secolul al XIX-lea
îi întâlnim veni¡i în cåutare de lucru la minele de
fier din Poiana Ruscå.

Boierii munteni ¿i olteni ¿i-au aflat întotdeauna
refugiu în Transilvania din calea turcilor. Mul¡i din-
tre ei aveau în ståpânire aici sate întregi, întårind
ocine pe seama månåstirilor. Boierul Ladislau Drå-
culea ¿i fratele såu Ioan ståpâneau satele Låpugiu,
Ohaba,Tei ¿i Fintoeg. Iar în 1596 spåtarul Stanciu
Benga pribege¿te cu to¡i fiii såi în Transilvania.

Între teritoriile legate prin defileul Jiului s-au
stabilit multiple legåturi care au generat ¿i gråbit
procesul de consolidare a forma¡iunilor politice.

Dar ståpânirea stråina din Transilvania, autori-
tå¡ile habsburgice ¿i austro-ungare au avut interes
så împiedice aceste rela¡ii, fie economice, culturale
sau politice.

Astfel, în secolele XVI-XIX, transportul fierului
era atât de intens în regiunile de la sud de Carpati,
încât pe la 1722 guvernatorul Transilvaniei då ordin
Comitatului så opreascå exportul de fier pentru a-l
expedia Cur¡ii din Viena. Un alt exemplu: påstorilor
li se interzice så treacå peste mun¡i.

În timpul råscoalei ¡åråne¿ti din 1907 "din fa¡a
råscoalei 7 familii de boieri s-au refugiat din Gorj
la Petro¿ani".

Autoritå¡ile iau måsura de a întåri paza grani¡e-
lor din ºara Ha¡egului ¿i cei de la sud de Carpa¡i a
existat ¿i o vie ¿i permanentå legåtura spiritualå. Pe
potecile muntelui, ciobanii ha¡egani ¿i momârlani
din Valea  Jiului ¿i-au dus turmele la iernat. De atâtea

În "Cålåtorie în Grecia", Pausanias poveste¿te
cå Alexandros, un spartan bogat, nemul¡umit de le-
gile lui Licurg, i-a distrus acestuia un ochi, lovindu-l
cu bastonul. Plutarh precizeazå, conform notei de
subsol, cå Licurg s-a vindecat ¿i nu a råmas orb.

Mutilarea cuiva este un gest barbar, dar nu pot
så nu må gândesc cå dacå legiutorii no¿tri ar risca un
ochi, ar face, cu siguran¡å legi mai bune. Nu se în-
dreaptå lumea prin violen¡å, dar nici prin voturile
unor parlamentari, mai mult sau mai pu¡in compe-
ten¡i, mai mult sau mai pu¡in one¿ti ¿i atât de des
absen¡i de la locul de muncå ¿i, dacå totu¿i se fac ¿i
legi corecte, existå întotdeauna posibilitatea unor
ordonan¡e sau instruc¡iuni de aplicare, care anuleazå
inten¡ia cea bunå.

În legåturå cu legile, ne aflåm într-o dilemå greu
de depå¿it. Democra¡ia ne determinå så respectåm
legile votate de reprezentan¡ii ale¿i, justificând astfel
op¡iunea demosului, iar dacå legile sunt proaste ¿i
cei care le aplicå, incorec¡i, în numele aceleia¿i de-
mocra¡ii, nu putem så punem mâna pe baston, ca în
vremea lui Licurg, pentru a pune lucrurile la punct.
Putem doar så a¿teptåm alte alegeri, dar votul pe
liste ne lipse¿te de posibilitatea de a alege pe cei

care credem noi cå ne reprezintå. Dupå cum se vede,
nici noua Constitu¡ie nu ne-a adus votul uninominal
¿i nici reducerea numårului de parlamentari, prea
mul¡i pentru o ¡arå micå ¿i såracå, în opinia multora
dintre noi.

Am fost la Sparta într-o varå fierbinte ¿i uscatå,
a¿a cum sunt toate verile în Grecia ¿i am cåutat
printre livezile de måslini ¿i printre pu¡inele resturi
de zidårie, råmå¿i¡e ale puterii acestei renumite cetå¡i.
Nici temple, nici palate sau bucå¡i de statui care så
aminteascå de viteazul Leonidas sau de miticul rege
Menelau, care a pornit råzboiul troian, de dragul
Elenei. Am ridicat din praf o mânå din ceramicå, un
obiect votiv adus la templu de un bolnav vindecat
miraculos ¿i câteva cioburi de oale. Pe locul cetå¡ii
på¿teau lini¿tite câteva capre. Doar muntele Taiget,
de pe înål¡imea cåruia erau arunca¡i copiii nåscu¡i
cu o infirmitate, stråjuia seme¡ zarea.

Pausanias în¿irå, în cartea lui, o mul¡ime de tem-
ple, statui ale eroilor ¿i semi-zeilor, de pie¡e încon-
jurate de coloane ¿i de morminte monumentale, ale
unor personaje istorice sau legendare. Dintre toate
må împresioneazå înså existen¡a unui templu închi-
nat Afroditei Ambologera, adicå "Cea care amânå
båtrâne¡ea".

În "Symposion", Plutarh citeazå o rugåciune:
"Bunå Afrodita, amânå în timp båtrâne¡ea!" Un ade-
vår rareori cunoscut, acela cå dragostea ne påstreazå
tineri, avea la Sparta un altar ¿i o zei¡å. Suntem de-
parte de credin¡a în dragoste a grecilor antici, pe

ºara lui Litovoi - dupå Schwantz

veacuri, pe acelea¿i drumuri de munte sau ¿es, pe
drum de paji¿te sau de piatrå seacå s-au transmis
dintr-o parte în cealaltå obiceiurile stråvechi ¿i
cântecele ciobåbe¿ti stråvechi ¿i basmele cu Miori¡a,
Iovan Iorgovan ¿i doina dorului dupå ciobanul care
"de când s-a dus la Lotru/i-am pierdut urma cu totul/
¿i de când s-a dus la baltå/nu l-am mai vazut
niciodatå." În privin¡a basmului Iovan Iorgovan,
C.S. Nicolåescu-Plop¿or, prelucrându-l pe temeiuri
populare, i-a eviden¡iat aria sorgintei ¿i circula¡iei
din Retezat la Dunåre. Peste jude¡ele Hunedoara,
Gorj, Mehedin¡i, Cara¿-Severin, ¡inuturi unite ¿i pe
aceastå cale prin acelea¿i obiceiuri ¿i tradi¡ii
legendare ¿i folclorice.

Note:
1. Documente B, veacul XII-VII, p.1-5 ¿i C veac XI-XIII,

vol. I, Academia R.P.R.
2. Documente C, p.329+353
3. Octavian Florea,Regiunea Hunedoara, Ghid

Turistic, Deva, 1959, p.323
4. Documente B ¿i C, vol. II, p. 272
5. Nicolae Iorga, Cea mai veche ctitorie de neme¿i

români din Ardeal, în memoriile Sec¡iunii istorice, VI,
Bucure¿ti, Academia Românå, 1926

6. Otavian Florea, op. cit. p. 323
7. Ibidem, p.277
8. Ziarul Hunyadmegye, nr. 25 din 11 aprilie 1907

Beniamin BASA

ANTICHITATE ªI ACTUALITATE

påmântul cårora a ie¿it din mare, frumoaså, vicleanå
¿i alinåtoare Afrodita. Iubirile noastre sunt complica-
te, interesante de cât dai ¿i cât prime¿ti, mutilate de
teama cå vom suferi sau încorsetatå de convenien¡e.

Am pus-o pe Afrodita în lan¡uri; nu cele ale
cåsåtoriei, pentru cå adulterul este relativ frecvent,
ci ale opiniei publice. De cele mai multe ori, opinia
publicå îi condamnå pe cei ferici¡i, cu asprimea celui
care a încercat ¿i n-a reu¿it. Printre criteriile care
definesc valoarea unui om, ar trebui trecutå ¿i capa-
citatea acestuia de a iubi, pentru cå doar ceea ce este
fåcut din dragoste, este bine fåcut. Mai sinceri decât
noi, cei vechi au iertat multe påcate comise în numele
iubirii ¿i zei¡a i-a råsplåtit påstrându-le disponibili-
tatea pânå la båtrâne¡e. Noi îmbåtrânim înainte de
maturitate, supunându-ne unei ipocrizii care a
izgonit-o pe Afrodita din cetate.

Suntem morali (când suntem cu adevårat mo-
rali), seci ¿i neferici¡i, pentru cå nu mai avem curajul
de a ne a¿eza obrazul, în palma mângâietoare a iubirii.

Eu ¿i cår¡ile mele! Tovarå¿i de drum, refugiu în
fa¡a vie¡ii de toate zilele ¿i încântåtor acompaniament
al lenei mele reflexive, sunt poate singurul ajutor pe
care pot så contez, în orice împrejurare. Lumea
cår¡ilor este una în care pot så må ascund, så evadez,
så cålåtoresc, så må lini¿tesc ¿i så visez, fårå nici un
risc ¿i fårå så incomodez pe nimeni.

Cine spunea cå paradisul ar trebui så arate ca o
imenså bibliotecå? Mie mi-ar conveni de minune.

Elena Brådi¿teanu
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"Tu ¿tii cå la vârsta de 16 ani fusei unitå cu
Pontius, roman, dintr-o familie nobilå ce ocupa în
Iliria un post de seamå. Må despår¡ii cu greu de cerul
Narbonei, de amintirile scumpe ale ¡årii mele.
Ajunsei mama unui copil, care-mi era mai de pre¡ ca
lumina zilei. Când fiul meu avea cinci ani, Pontius
fu numit guvernator al Iudeii.

La Ierusalim, în grådina noastrå cu liliac,
palmieri ¿i portocali, îmi petreceam timpul cu fiul
meu, brodam ¿i citeam versurile lui Virgiliu. O familie
mi-a aråtat prietenie. El (Iair) era ¿ef de sinagogå, iar
so¡ia sa, Salomeea, plinå de virtute ¿i bunåtate;
aveau o fiicå de 12 ani - Lemida.

Salomeea îmi vorbea de Dumnezeu ¿i-mi citea
din cartea lor sfântå. Lemida cânta imnuri sfinte,
compuse de un rege al lui Israel, pe care eu încercam
så le redau pe lirå lângå leagånul copilului. Adesea
cådeam în genunchi så må rog ¿i må ridicam în-
tåritå. Lemida s-a îmbolnåvit ¿i a murit în bra¡ele
mamei sale.

Am alergat så plâng alåturi de Salomeea.
Tatål Lemidei, în loc de durere, aråta o încredere

adâncå.
Lângå el au apårut trei oameni såråcåcios

îmbråca¡i ¿i unul mai tânår. Ridicai ochii cåtre cel
din urmå, dar îi coborâi parcå orbitå de soare.
Privirea-i era vie ¿i påtrunzåtoare. På¿ii dupå el, fårå
så ¿tiu unde merge ¿i, când u¿a se deschise, våzui pe
Lemida întinså în patul såu, înconjuratå de lumini.
Era tot frumoaså, fruntea-mai albå decât crinii, dar
tråsåturile obrajilor ¿i buzele învine¡ite aråtau cå
moartea o atinsese.

Iair, tatål copilei, se aruncå la picioarele stråi-
nului ¿i-i spuse: "Ståpâne, dacå tu vrei, ea va tråi!"
Tresårii ¿i inima-mi råmase atârnatå de buzele celui
pe care-l întreba. Acest om luå mâna Lemidei ¿i,
aplecându-se cu o privire puternicå asupra-i, zise:
"Fiica mea, scoalå-te!" La aceste cuvinte, copila as-
cultå. Ea se ridicå, ochii såi se deschiserå, via¡a înflori
din nou pe buzele sale ¿i strigå: "Mama mea"!
Salomeea se aruncå în bra¡ele ei, råmânând
înlån¡uite.

Iair, cåzut la picioare, sårutå marginea ve¿-
mântului aceluia pe care-l numise ståpân. Eu însåmi
cåzusem în genunchi, dar må ridicai, låsând aceastå
familie în bucuria ei.

La cinå i-am povestit lui Pontius cele ce
våzusem. El mi-a spus:

"- Tu ai våzut pe Iisus din Nazaret, urât de
oameni, de farisei ¿i de preo¡ii trufa¿i ai templului.
Ura lor cre¿te pe zi ce trece, råzbunarea-i amenin¡å
capul ¿i totu¿i cuvintele Lui sunt ale unui în¡elept,
iar minunile sale sunt ale unui Dumnezeu".

- Dar tu-l vei apåra (am zis eu), vei avea atâta
autoritate?"

- Autoritatea mea nu e decât o pårere, fa¡å de
acest popor råzvråtit. ªi, totu¿i, nu a¿ putea suferi så
våd vårsându-se sângele acestui drept".

Se apropia ziua de Pa¿ti. Joia Pa¿telui, Pontius
mi-a zis:

 "- Soarta este tristå pentru Iisus, capul såu a

fost pus pre¡ ¿i în aceastå searå se a¿teaptå så fie
dat prins în mâinile marelui preot".

Voind så uit toate acestea må culcai, dar vise
ciudate îmi umplurå capul. Îl visai, fa¡a sa avea
strålucirea soarelui, era purtat de aripi de Heruvimi.
Cu o mi¿care a mâinii despår¡i pe buni de råi. Cei
dintâi înaintarå spre el strålucind de o tinere¡e
ve¿nicå, ceilal¡i cådeau într-o pråpastie de foc, jude-
cåtorul zicându-le:

"- Ve¡i da seamå de sângele pe care L-a vårsat
pentru voi"!

Må trezii ¿i auzii un zgomot ce se apropia din
ce în ce mai mult. Luai pe fiul meu în bra¡e ¿i voii så
alerg la so¡ul meu. Ridicai perdeaua de purpurå ¿i ce
priveli¿te, Fulvia!... Pontius ¿edea pe tron înconjurat
de mul¡ime. Sub aparenta sa nepåsare, se ascundea o
tulburare adâncå. În fa¡a lui, cu fruntea însângeratå,
cu mâinile legate, ¿edea Iisus, lini¿tit ¿i nemi¿cat.
Nu se vedea în înfå¡i¿area lui nici teamå, nici
mândrie, nici mânie. Chipurile toate, întunecate, re-
flectau urå.

"- Ce voi¡i de la mine?" - a întrebat Pontius.
"- Noi voim moartea acestui om".
"- Ce crimå a såvâr¿it?"
"- El prooroce¿te dårâmarea templului, î¿i zice

Regele Iudeilor, pretinde a fi Christosul, Fiul lui
Dumnezeu, meritå så fie råstignit!"

Trimisei un rob la so¡ul meu så-l cheme. El

påråsi Tribunalul ¿i veni. Eu må aruncai în genunchi
în fa¡a lui, zicând:

"- În numele copilului nostru, fere¿te-te de a
lua parte la omorârea acestui în¡elept nemuritor.
Eu l-am våzut în aceastå noapte în vis, înconjurat
de slavå cereascå. Crede-må, o singurå picåturå din
acest sânge va pecetlui pentru totdeauna
condamnarea ta".

"- Ceea ce se întâmplå må înspåimântå, dar ce
pot så fac? Armata romanå este o for¡å neputin-
cioaså contra acestui popor råzvråtit".

Nimic nu era lini¿tit, decât ¡inuta împåråteascå
a osânditului. El suferea, dar cu bucurie. Pårea cå se
ridicå în sfere neajunse de om, ca flacåra unei sfinte
jertfe. So¡ul meu înspåimântat cedå, în fine. Ah!
Clipå nenorocitå pentru totdeauna. Pontius strigå:

"- Eu sunt nevinovat de sângele acestui drept!"
Dupå aceea nu mai ¿tiui nimic. Crezui cå via¡a

mi se terminå. Când îmi revenii, våzui pete de sânge
proaspåt, råspândite pe un stâlp.

"- Aici, Nazarineanul a fost biciuit ¿i dupå
aceea l-au încununat cu spini!" - zise o sclavå.

"- Acum el î¿i då via¡a…" - zise altå sclavå.
Fiecare din aceste cuvinte îmi stråbåteau inima

ca o sabie. Îmi dådui seama cå în aceste zile se
petrecuserå lucruri în afarå de puterile omene¿ti.
Cerul era de aceea¿i pårere. Nori negri, cu forme
hidoase, se låsau pe påmânt, iar din marginile lor
aprinse ¡â¿neau fulgere. Cåtre ceasul al nouålea din
zi, întunericul se låså pretutindeni, o zguduiturå
clåtinå påmântul.

Catapeteasma, care ascundea chivotul mår-
turiei, s-a despicat în douå. Centurionul care
supraveghease råstignirea lui Iisus a zis:

"- Acela, pe care l-am omorât, a fost cu ade-
vårat Fiul lui Dumnezeu!"

Pontius cu capul în mâini zise:
"- De ce n-am eu pe acest om, chiar cu pre¡ul

vie¡ii mele!"
La poartå s-a înfå¡i¿at un om, s-a închinat

înaintea lui Pontius ¿i a zis:
"- Må numesc Iosif. Vin så vå cer încuviin¡area

de a coborî de pe cruce corpul lui Iisus, ca så-l
îngrop într-un mormânt al meu."

Iisus fu a¿ezat într-o scobiturå tåiatå în piatrå.
S-au a¿ezat paznici pentru supraveghere. Dar a treia
zi, El ie¿i biruitor ¿i plin de slavå din acest mormânt.

Via¡a lui Pontius nu mai fu, apoi, decât o ¡esåturå
de amåråciune ¿i triste¡e. Eu tråii mai singurå ca
totdeauna. Salomeea ¿i Lemida må priveau cu teamå.
Renun¡ai så le mai vizitez.

Evanghelia a ajuns aståzi singura mea mân-
gâiere. Fiul meu, atât de iubit, a murit în bra¡ele
mele. Îl socotesc fericit cå a scåpat de blestemul ¿i
de osânda numelui pårintesc.

Apostolii, când s-au dus så vesteascå
Evanghelia, au introdus aceste cuvinte: "EL A
SUFERIT SUB PONTIUS PILAT"!

Groaznic blestem.
Adio, Fulvia! Plânge-må!"

Claudia
Notå: Tradi¡ia spune cå Pontius Pilat ¿i-a pus

capåt zilelor, iar Claudia a trecut la cre¿tinism,
perseverând în rugåciuni pânå în ziua mor¡ii sale.

Traducerea de mai sus a fost realizatå de preot
IOAN V. POPESCU-BÅLEªTI ¿i tipåritå în anul 1932
la Tipografia Nicu D. Milo¿escu - Tg-Jiu.

Selec¡ie de Zoia Elena DEJU

Stigmat ¿i mântuire

Scrisoarea CLAUDIEI, so¡ia lui Pilat Pontius,
 cåtre FULVIA (prietena sa)


