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Profesor de Istoria Artei, membru uitat al
Uniunii Sscriitorilor ca şi al secţiei de critică a
Uniunii Artiştilor Plastici - Ionel Jianu evoca în
1982 un triptic de aur al prieteniei - în sensul
socratic al termenului - înfiripat în 1930 între
Petru Comarnescu, Mircea Eliade şi Dinu Noica
- „o prietenie care a durat până la sfârşitul vieţii.
Deşi cel mai vârstnic dintre cei patru, am rămas
singurul supravieţuitor...”

Acum, ultimul s-a dus să întâlnească într-un
rai al prieteniei eterne pe cei trei fruntaşi ai
generaţiei sale.

Ionel Jianu a fost-alături de Petru Comarnescu
- un adevărat ferment al generaţiei noastre,
asociind, antrenând, dinamizând şi făcând pe mai
mulţi dintre noi să se afirme. În diverse domenii,
înjghebări şi acţiuni culturale şi artistice pe care
le-a întemeiat în decursul vieţii sale: în 1929-
1930, Caietele de sinteză naţională „Acţiune şi
reacţiune”, iar în 1931, gruparea intitulată
„Forum”, care a avut un ciclu de admirabile şi
neuitate conferinţe la Fundaţia Carol I, când, în
afară de cei patru, au luat cuvântul şi Mircea
Vulcănescu, Mihail Sebastian, Şerban
Cioculescu, Ionel Cantacuzino ş.a. „Forum” se
va destrăma însă, metamorfozându-se într-o altă
prestigioasă grupare: „Criterion”.

Dar Ionel Jianu a fost nu numai întemeietorul
„Acţiunei şi Reacţiunei”, dar şi al revistei
„Lumină şi Coloare” - desigur cea mai frumoasă
publicaţie românească interbelică editată dintr-o
iniţiativă particulară. Şi tot el este cel care, în
1942 a înfiinţat „Căminul Artei”, galerie unde s-
au perindat nu numai prestigioase expoziţii - dar
unde a avut loc şi debutul lui Horia Damian, al
lui Ion Vlad, Siegfried ş.m.a.d. - precum şi o
manifestare suprarealistă cu Trost, Păun,
Gherasim Luca şi cu concursul lui Gellu Naum.

TRIPTICUL DE AUR

Barbu BREZIANU
(continuare în pag. a 2-a)

În zilele de joi 23 şi vineri 24 septembrie 2005,
s-au desfăşurat la Polovragi ample manifestări
laice şi liturgice prilejuite de aniversarea a 500
de ani de la prima atestare documentară a Sfintei
Mănăstiri.

Organizate sub patronajul Arhiepiscopiei
Craiovei şi Mitropoliei Olteniei, activităţile au
culminat cu simpozionul de excepţie prezidat de
ÎPS Teofan, având
alături pe P.S.
N i c o d i m ,
episcopul Stre-
haei şi Mehe-
dinţiului, pe P.S.
Gurie, episcop-
vicar al Arhi-
e p i s c o p i e i
Craiovei, pr. Răz-
van Tismonariu –
vicar administra-
tiv, Evghenia
Vaida – stareţa
Mănăstirii Polo-
vragi, preot pro-
topop Aurelian
Dumitrescu – protopopiatul teritorial Tg.-
Cărbuneşti, protosinghel Ioachim Pârvulescu –
arhimandrit al Mănăstirii Lainici, monahi şi
monahii de la mănăstirile gorjene, oficialităţi,
parlamentari, membri ai Adunării Eparhiale din
Arhiepiscopia Craiovei, un numeros public.

După oficierea de către ÎPS Teofan a Sfintei
Liturghii, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 24
septembrie, au urmat lucrările simpozionului
„Sfânta Mănăstirea Polovragi – la 500 de ani”,
desfăşurat în sala de oaspeţi proaspăt împodobită
cu pictură, reprezentând chipuri şi scene
memorabile din Vechiul şi Noul Testament.

Mai întâi, IPS Mitropolit Teofan a făcut
cunoscute oaspeţilor momentele programului,
dând cuvântul inaugural maicii Evghenia, care,

Sfânta Mănăstire Polovragi – la 500 de ani
cu „mare emoţie şi negrăită bucurie” a evocat
istoricul sfântului locaş dăinuind aici, la poalele
muntelui şi la ieşirea Olteţului din chei, de o
jumătate de mileniu şi devenind, din 1968,
mănăstire de maici, cu binecuvântarea
mitropolitului Firmilian, obşte care numără
momentan 36 de vieţuitoare.

Au luat cuvântul, apoi, dr. ing. Ştefan
Popescu-Beja t ,
prefectul judeţului
Gorj, prof. dr. Dan
Ilie Morega –
subprefect, ing. Ion
Călinoiu, preşe-
dintele Consiliului
Judeţean Gorj,
Stefan Făsuiescu -
primarul comunei
Polovragi, prof. dr.
Vasile Marinoiu –
directorul Muze-
ului Judeţean Gorj,
care,  cu acest
„prilej de bucurie
sfântă”, au omagiat

importanţa evenimen-tului şi beneficul
parteneriat dintre Mi-tropolia Olteniei şi
Administraţia judeţului Gorj. În continuare,
maica Gabriela a susţinut o comunicare bine
documentată privind „Valori de patrimoniu în
Mănăstirea Polovragi” - manuscrise şi cărţi vechi
de sute de ani, tipărite la Bucureşti (177), Blaj
(112), Neamţ (35), Sibiu (30), Iaşi (20), Braşov
(6), Târgovişte (3), Buzău (3), Buda (212), Viena
(3) şi Sankt Petersburg (2). A urmat comunicarea
„Prigoana comunistă şi martirajul Mănăstirii
Polovragi”, prezentată de prof. dr. Toma
Rădulescu de la Muzeul de Istorie din Craiova, -
membru în Adunarea Eparhială -, care face parte

(continuare în pag. a 2-a)

În 1967, când la Bucureşti avea loc primul
Colocviu Internaţional   Brâncuşi, la Paris tocmai
văzuse lumina tiparului un volumaş dens, apărut la
Editura ARTED, sub coordonarea lui Ionel Jianou.
Cartea însumează trei eseuri compacte semnate de
Mircea Eliade (Brâncuși și mitologiile), Petru
Comarnescu (Confluenţe în creaţia lui Brâncuși) şi
Ionel Jianou, editorul (Tradiţie și universalitate în arta
lui Brâncuși).

Autorii, care îşi făcuseră debutul în
cultură în urmă cu patruzeci de ani şi
preconizaseră încă de atunci un
existenţialism ,,avant la lettre”, erau acum
sexagenari şi binecunoscuţi în cultura
română şi universală. Mircea Eliade

ajunsese un nume de notorietate în istoria religiilor, Petru Comarnescu
făcuse strălucite studii în America şi se afirmase ca unul dintre cei
mai prestigioşi critici de artă român, iar Ionel Jianou, cu studii
temeinice la Sorbona, semnase deja, până atunci, nu mai puţin de
douăzeci şi cinci de cărţi de istoria artei. Toţi trei, însă, îl cunoscură
foarte bine pe Constantin Brâncuşi şi, fiind conştienţi de geniul
Titanului din Hobiţa Gorjului, se încercaseră în a-i ,,descifra” opera,
într-un moment când în brâncuşiologia universală se impuseseră deja
câteva puncte de vedere, ţintind o anumită interpretare de tip
exhaustiv.

Cu atât contribuţia acestor oameni de cultură români este mai mare cu cât ei
încearcă, în opoziţie cu un anumit exclusivism exegetic (S. Geist, spre exemplu),
să sublinieze filoanele mitologiilor arhaice, substratul ancestral al ideaticii

 UN TRIUMVIRAT EXEGETIC
PETRU COMARNESCU  -   IONEL JIANU

brâncuşiene şi, evident, modulaţia etno-folclorică în
care s-a transmis, aparent, acest mesaj ancestral.

Ceea ce nu înseamnă că ei pledau pentru un
Brâncuşi „arhaizant sau folclorizant”, ci „insistau
asupra modalităţii profund moderne şi personale în care
Brâncuşi a ştiut să-şi tragă seva spirituală din rădăcinile
sale strămoşeşti”(Cuvânt înainte, p.10).

Témoignes sur l’oeuvre de Brâncuşi (1967) a
circulat, timp de 30 de ani, în ediţia franceză
princeps, fiind citată frecvent de
brâncuşiologi români şi străini ca o lucrare
de referinţă.

Iat-o, acum, şi în limba română, în
traducerea Ninei Stănculescu, căreia îi
aparţin „Cuvântul înainte” precum şi Notele
de la sfârşitul fiecărui eseu în parte. Este meritul deosebit al Fundaţiei
Culturale „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu de a repune într-o
circulaţie mai largă această carte de mare valoare exegetică. Ea a apărut,
cu numărul de serie 4, în colecţia „Brâncuşiana”, sub îngrijirea
aceloraşi „impenitenţi” brâncuşiologi: regretatul scriitor şi editor
Nicolae Diaconu şi brâncuşiologul de renume Ion Pogorilovschi, care
şi-au propus să deruleze un program de mare impact, cu surprize
editoriale de răsunet, dintre care amintim cartea semnată de regretatul
V.G. Paleolog, Procesul sculpturii moderne (1996), după ce a zăcut

zeci de ani în sertarele unor edituri nevrednice şi în vremuri mai puţin favorabile…
Cartea este editată cu sprijinul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei şi apare în

  (continuare în pagina a 29-a)  Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA
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Concomitent, Ionel Jianu a înfiinţat şi editura
„Căminul Artei”, pentru care a scris şi tipărit în
condiţii grafice bibliofile, monografii dedicate lui
Luchian, Tonitza, Pallady; aceste cărţi aduceau
însă şi un lucru necunoscut încă la noi: un aparat
critic ştiinţific, fiecare lucrare având şi o fişă
muzeografică - disciplină pe care Ionel Jianu o va
introduce şi la studiile sale pariziene - peste 60 la
număr - aproape 30 fiind redactate şi
tehnoredactate de el, în editura sa „Arted” -
precumpănind, de această dată, nu pictura, ci
sculptura şi maeştrii sculpturii universale -
începând cu Brâncuşi şi terminând cu George
Apostu.

Pe urma lui Ionel Jianu rămâne nu numai o
întreagă bibliotecă scrisă de el, însoţită şi de
nenumărate studii, cataloage şi articole - dar şi
amprenta unei generozităţi, a unui bun-gust şi a
unei omenii pe care nu trebuie să o uităm noi cei
de pe malurile Dâmboviţei.

În amintirea lui, o rugăciune a avut loc
duminică 28 martie (1993), la ora 12.40, la Biserica
Visarion.

„Cotidianul”, marţi, 30 martie 1993.

  (urmare din pagina 1)

dintr-o mai amplă lucrare aflată în pregătire şi minuţios documentată din arhiva CNSAS-ului.
Cu acelaşi prilej, a fost lansată lucrarea „Monahismul ortodox ca viaţă profetică, apostolică şi martirică”,

a mitropolitului de Nafpaktos – Grecia, în frumoasa traducere a monahului Calist de la Mănăstirea Lainici.
Traducătorul a făcut o pertinentă prezentare a cărţii, subliniind principalele idei pe care este structurată această
lucrare de doctrină monastic-ortodoxă. Apărută în condiţii grafice de excepţie la Editura Mitropolia Olteniei
şi reproducând pe coperte pictura cu Muntele Athos din pridvorul sfântului locaş de la Polovragi (înlocuind, în
viziune originală, obişnuita Judecată de Apoi), cartea a fost donată, împreună cu un pliant-album şi un CD,
participanţilor la simpozion. A fost vizionat, în continuare, un film documentar privind momente importante
din istoria mănăstirii şi aspecte din viaţa de obşte. În final, participanţii au semnat în „Cartea de Aur” a
mănăstirii, inaugurată de IPS Teofan, care a mulţumit tuturor celor ce s-au ostenit întru desfăşurarea cu succes
a tuturor activităţilor derulate, inclusiv Administraţiei Judeţene pentru atenţia constant acordată, în general,
vieţii bisericeşti de pe meleagurile Gorjului. „Mănăstirea Polovragi – scria părintele Dumitru Stăniloaie –
este o mănăstire de autentică poezie românească” sau chiar „Pasărea măiastră a duhovniciei româneşti”,
cum bine aprecia ÎPS Bartolomeu  (Valeriu Anania), episcopul Clujului, Vadului şi Feleacului, care şi-a început
viaţa călugărească la această sfântă mănăstire, „unde Olteţul bate toaca şi deschide cu cheile lui o gură de rai,
mărturie a unui trecut care ştia să zidească, să picteze, să tipărească…” (Marin Sorescu).
Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA, Membru în Adunarea Eparhialã, a Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei

Sfânta Mănăstire Polovragi – la 500 de ani

Pentru noi, două mari evenimente se leagă de
domnia lui Radu cel Mare (1495-1508):
aniversarea a 500 de ani de la ctitorirea Sfintei
Mănăstiri Polovragi, la care participăm cu toţii
astăzi; celălalt, lucru extrem de important pentru
civilizaţia românească, este apariţia primei cărţi
tipărite în Ţara Românească,- la 1508, anume
Liturghierul lui Macarie, un călugăr sârb, bun
cunoscător al meşteşugului tiparului în slove
chirilice. Înţelepciunea voievodului Radu se
dovedeşte încă odată, căci prin tipar se deschide o
cale de spiritualitate românească şi ortodoxă în
acelaşi timp, iar cu precădere, de-a lungul secolelor,
în centre diferite, se vor tipări cărţi necesare
cultului; tot ele fiind şi primele abecedare ale
românilor până târziu. Macarie mai tipăreşte, după
tipicul învăţat la tipografia de la Cetinje în Serbia,
Octohoiul (1510) şi Evanghelierul (1512), în
vremea domnitorilor ce-au urmat, care sunt Mihnea
Vodă şi Neagoe Basarab, acesta din urmă el însuşi
autor al celebrei cărţi numită “Învăţăturile lui Neagoe
către fiul său Teodosie”.  Un avânt special îl ia
activitatea tiparului în vremea diaconului Coresi, care
tipăreşte, la Târgovişte, Braşov sau Saşi-Sebeş, 22 de

cărţi, dintre care unele în româneşte, ceea ce la vremea
respectivă, când limba de cultură şi de cancelarie era
slavona, era un lucru cu totul deosebit, căci abia târziu,
la mijlocul sec. al XVIII-lea, în vremea marelui domn
Matei Basarab şi cu sprijinul neprecupeţit al
cumnatului său, savant al timpului Udrişte Năsturel,
şi cu osteneala mitropolitului ţării, Teodosie,
activitatea tiparului se va răspândi şi se vor face primii
paşi, destul de timizi, în promovarea limbii române în
biserică. Noile tipografii înfiinţate la Câmpulung,
Govora, Mânăstirea Dealu ori Târgovişte vor scoate
la lumină cărţi noi, unele traduse chiar din latină, dar
şi primele cărţi de legi eclesiastice şi laice, care sunt
Pravila de la Govora şi Îndreptarea legii (1652), din
acest tiraj existând şi în muzeul mănăstirii noastre un

Valori bibliofile în Mănăstirea Polovragi

exemplar bine conservat. Un avânt deosebit îl cunoaşte
tiparul în vremea domnului Şerban Cantacuzino
(1678-1688), care iniţiază pe lângă Apostolul şi
Evanghelia apărute în primii cinci ani ai domniei,
realizarea unui monument al bisericii noastre şi al
limbii literare româneşti căreia i se aşează astfel bazele:
Biblia supranumită „de la Bucureşti”, care apare la
1688, chiar la începutul domniei celui care fusese
numit ispravnic al lucrării respective, importantul
domn creştin şi martir al credinţei ortodoxe, Sfântul
Constantin Brâncoveanu. În vremea lui se înfiinţează
noi tipografii în Ţara Românească, la Buzău, unde
episcolul Mitrofan va edita, la sfârşitul secolului, cele
12 Minee necesare fiecărei biserici, la Snagov,
Bucureşti şi apoi la Râmnic. Cel mai important rol
însă în evoluţia tiparniţei de la Râmnic, episcopie de
care ţinea toată Oltenia, îl are episolul Damaschin
(1708-1725) care, deşi în întreaga sa păstorire a tipărit
doar trei cărţi, a reuşit să traducă (el explicitând intenţia
de a tipări cele 12 Minee în româneşte chiar
ocupantului austriac al Olteniei, care se înstăpânise
aici din 1718, în urma păcii de la Passarovitz), aproape
toate cărţile necesare cultului ortodox în limba română,
pe care urmaşii săi în scaunul episcopal le vor tipări
de-a lungul secolului  al XVIII-lea (caracterizat drept
„fanariot” şi deci cu o încărcătură suplimentară de
limbă greacă, care devine limba claselor superioare).
Prima mare realizare în acest sens este Triodul
imprimat în 1731 în vremea episcopului Inochentie,
fost stareţ al Mănăstirii Brâncoveni.

Se formează la Râmnic meşteri tipografi vestiţi în
epoca cum sunt: Dimitrie Pandovici, Lavrenţie şi
Rafail din Mănăstirea Hurezi, Climent Ieromonahul
(care tipăreşte 13 cărţi printre care Penticostarul
existent în muzeul mănăstirii noastre), familia
Atanasievecilor care îşi transmit meseria din tată în
fiu şi acoperă circa 80 de ani din activitatea
tipografiei.Apogeul activităţii tipografice, ca impact
major în dezvoltarea ortodoxiei româneşti, revine
episcopilor Chesarie (1773-1780) şi Filaret (1780-

1792), propovăduitori ai credinţei şi savanţi în acelaşi
timp, care au tradus şi dat la lumina tiparului cele 12
Minee realizate între 1776 şi 1780. Episcopul Filaret
şi-a dovedit calitatea de veritabil om de cultură şi prin
tipărirea unor cărţi necesare activităţilor laice, cum
sunt „Pildele filosofeşti”(1785) şi  „Gramatica” lui
Enăchiţă Văcărescu, la 1787.

Activitatea tipografiei râmnicene intră apoi într-
un con de umbră, deşi aici se tipăreşte în continuare
până în 1819, când, după apariţia Acatistului, ea este
vândută fraţilor Gheorghe şi Nicolae Vlădescu.

Mănăstirea Polovragi are posibilitatea să se înscrie
pe linia păstrării valorilor spiritualităţii româneşti şi
din acest punct de vedere, căci ea deţine în depozit
2320 cărţi vechi româneşti din care 985 sunt valori
certe de patrimoniu, fiind tipărite în intervalul 1652-
1830. Câteva din cărţile importante merită a fi
menţionate: „Îndreptarea legii”(1652), apărută la

Târgovişte, este cea mai valoroasă tipăritură expusă
în muzeul mănăstirii fiind considerată primul cod de
legi din Ţara Românească; Apostolul şi Sfânta
Evanghelie, apărute în timpul voievodului Şerban
Cantacuzino (1682, respectiv 1683) se înscriu şi ele
între cărţile de excepţie şi care nu se cunosc în
momentul de faţă în număr prea mare, lucru evident
dacă ne gândim la vicisitudinile vremurilor de-a lungul
a peste 300 de ani câţi au trecut de la apariţia lor. Se
cuvine de asemenea menţionat Antologhionul din 1705
tipărit de Antim Ivireanul şi nu putem trece cu vederea
cărţile Râmnicului, care se ridică la 393 de exemplare
pentru toată perioada dintre 1705 şi 1819.

Avem privilegiul de a deţine produse tipografice
de patrimoniu, care, la nivelul actual al inventarului,
sunt ilustrative pentru foarte multe centre tipografice
din ţară şi din Europa: cărţi de Bucureşti sunt 177, de
Blaj-112, de Neamţ-35, de Sibiu-30, de Iaşi-20, de
Braşov-6, de Târgovişte-3, de Buzău-3, de Buda-212,
de Viena-3 şi de Sankt Petersburg-2.

Din paginile lor aflăm o mulţime de informaţii
privind cumpărarea cărţilor, evenimentele majore:
războaie, răscoale, expediţii ale turcilor peste Dunăre,
efecte meteorologice deosebite: secetă, inundaţii, iarnă
grea şi lungă, spaima cutremurelor, dar şi blesteme
pentru hoţii de cărţi. Multe însemnări se termină cu
formula extrem de filosofică „am scris cu mână de
ţărână” ceea ce indică efermeritatea omului, dar şi
convingerea că „scrisul va dăinui” atât cât şi cartea,
obiect preţios şi de mare trebuinţă spirituală.

Din cele relatate iese în lumină atât valoarea
nepreţuită a odoarelor vechi păstrate în mănăstiri cât
şi contribuţia pe care au avut-o mănăstirile în
răspândirea culturii în general. Este de datoria noastră
ca dreptmăritori creştini să ocrotim şi să preţuim
mănăstirile şi bisericile moştenite din strămoşi, cu atât
mai mult pe cele păstrătoare de documente istorice şi
să ne rugăm Domnului ca şi urmaşii noştri să ducă
mai departe tradiţiile noastre creştin-ortodoxe.

24 septembrie 2005,Polovragi

Revistå de culturå editatå de
S.S.F.R. - Filiala Tg-Jiu & C.J.C.P.C.T. Gorj
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Vineri 30 septembrie a.c., în sala de spectacole a Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”
din Târgu-Jiu, a avut loc a doua întâlnire, după cea de anul trecut cu „Autoportret într-o
oglindă spartă”, a publicului târgujian cu scriitorul OCTAVIAN PALER, cu prilejul
lansării cărţii sale de eseuri Eul detestabil.

Manifestarea culturală de excepţie a fost deschisă de primarul municipiului,
dr. ing. Florin Cârciumaru, care a salutat prezenţa în oraşul nostru a marelui scriitor,
urând succes deplin întâlnirii cu cititorii dar şi un sejur plăcut
în oraşul de pe Jiul de Sus. Dăruind marelui scriitor un „Înscris
de excelenţă”, domnia-sa a făcut apoi cunoscut participanţilor
că, la ora aceea, are loc la Târgu-Jiu întâlnirea cu grupul de
americani care au cumpărat, în apropierea Coloanei Infinite,
terenul pe care va începe neîntârziat construcţia unui  Muzeu
„Constantin Brâncuși” – o realizare de mare impact în viaţa
culturală românească şi de amplu ecou pentru întreaga cercetare
brâncuşiologică.

La cele două mese de pe prestigioasa scenă târgujiană, au
luat loc scriitorul Octavian Paler, Georgeta Dimisianu – director
al Editurii „Albatros” şi Olga Turbatu – redactor de carte şi
de această dată, ca şi prof. Viorel Gârbaciu, directorul Şcolii
de Artă, d-na prof. Alexandra Andrei – director al Bibliotecii
Judeţene „Christian Tell” şi d-na prof. dr. ELENA ROATĂ,
căreia i se datorează, de fapt, aducerea la Târgu-Jiu a marelui
scriitor, precum şi întregul program al manifestării.

În cuvântul său, dl V. Gârbaciu a apreciat acest „eveniment cultural deosebit” şi a
prezentat oaspeţii serii, iar d-na A. Andrei a făcut o pertinentă prezentare a scriitorului,
schiţându-i biografia şi amintind bibliografia, de la „Viaţa pe un peron”, „Scrisori
imaginare”, „Apărarea lui Galilei”, „Aventuri solitare”, „Polemici cordiale”, „Un om
norocos” la „Deşertul pentru totdeauna”, „Don Quijote în Est”, „Mitologii subiective”,
„Autoportret într-o oglindă spartă”, „Caminante. Jurnal şi contrajurnal mexican”… În
toate aceste scrieri  întâlnim aceeaşi literatură confesivă plină de reflecţii profunde şi
parabole adânci, aceleaşi nelinişti şi dezbateri pe teme etice, sociale şi estetice, ca şi

Scriitorul OCTAVIAN PALER la Târgu-Jiu
năzuinţa de atotcuprindere şi desăvârşire.  În continuare a luat cuvântul scriitorul,
mărturisind motivele care l-au determinat să scrie această carte şi răspunzând unor întrebări
venite din public (prof. Angela Giorgi, lector dr. Lazăr Popescu, prof. univ dr. Gheorghe
Mihăiţă, studenta Mădălina Popeangă-Cornoiu ş. a.). A fost un prilej minunat de a-şi
exprima încă o dată convingerile sociale, etice şi estetice. Răspunsurile scriitorului au
venit să precizeze atât un crez literar, cât mai ales concepţia filosofică şi morală care

prezidează proza sa eseistică, atât de bogată în idei cultural-
filosofice şi plină de reflecţii acute, penetrante, urgente. O.
Paler este, indiscutabil, un „reper” în căutarea de sine a omului
contemporan. Spirit cioranian prin excelenţă, însă neducând
filosofia negaţiei la exces, O. Paler este profund neliniştit de
criza morală a societăţii româneşti (în care „mitocănia” îşi
joacă rolul ei nefast pe întregul palier social şi politic).

În finalul întâlnirii cu iubitorii de literatură din Târgu-Jiu
(între care au fost prezenţi şi elevi de la Colegiile Naţionale
„Ecaterina Teodoroiu”, „Tudor Vladimirescu”, „Spiru
Haret”), dl Ocatavian Paler a oferit, atent cu fiecare, autografe
pe cartea „EUL DETESTABIL”– pe când afară se pornise o
ploaie torenţială…

A primit mulţumiri şi omagii nenumărate, dar şi publicaţii
din partea unor scriitori gorjeni (revistele „PORTAL-
MĂIASTRA” şi „COLUMNA”), cu o glacială cordialitate…

A doua zi, scriitorul a vizitat Hobiţa şi Curtişoara, trăind, probabil, mai aproape,
nostalgia dezrădăcinării sale din satul făgărăşean Tisa, părăsit la 11 ani pentru a începe
marea sa aventură cultural-literară în lumea Capitalei.

Venirea la Târgu-Jiu a d-lui O. Paler o datorăm, expressis verbis,  inimoasei profesoare
Elena Roată, care  „a reuşit să mă smulgă din încăpăţânatul meu sedentarism bucureştean,
întrucât eu nu mai ies de multă vreme în lume, în deplasare, dintre câinii vagabonzi ai
Bucureştiului…”

Cronicar

Întâlnire cu cititorii
La întâlnirea cu cititorii din 30 septembrie 2005

de la Târgu-Jiu, Octavian Paler a făcut o interesantă
mărturisire literară privind momentele care l-au
determinat să scrie această carte.

Astfel, un „moment-şoc” i-a fost prilejuit de o
călătorie în Italia, unde plaiurile mirifice ale Toscanei
(create de zei, cum zicea Anatol France), cerul şi
norii, „insomniile geologie” ale peisajului montan
şi chiparoşii ca nişte „flăcări funebre” îi păreau
cunoscute de când lumea, foarte familiare, în general,
un peisaj „deja-vu”. A învăţat italiana „cu o uşurinţă
ce m-a uimit şi pe mine”, având surpriza de a fi
întrebat, acolo, pe plaiurile italice, din ce parte a
Italiei este… Revenit la Bucureşti, cineva i-a făcut
un horoscop „invers”, precizându-i expresis verbis:
„Rezultă că aţi trăit în secolul al şaisprezecelea la
Florenţa şi că, în viaţa anterioară, aţi fost pictor.”
Deşi spune tranşant că nu a avut niciodată abilităţi
pentru învăţarea limbilor străine şi că nu crede în
fenomenul metempsihozei, scriitorul mărturiseşte,
totodată, că fascinaţia pentru pictură şi mitologie şi-
o explică mai greu. De aici un al doilea motiv invocat
în scrierea cărţii: mitul lui Narcis. Revenind mereu
în cărţile sale la acest mit (o „obsesie dublă”),
scriitorul constată că de-a lungul vremurilor acest
mit a fost culturaliceşte răstălmăcit, ba chiar înţeles
greşit. Dincolo de prejudecata înrădăcinată din
timpuri mitologice de a vedea în Narcis un „tip
pervers”, îmbătat de o egolatrie condamnabilă,
legenda se cere mai adânc şi complex interpretată,
pe motivul că nu există în istoria sinuciderilor nici
un om care, iubindu-se atât de mult pe sine, şi-a luat
de unul singur viaţa, - dimpotrivă, aceştia au luat-o
pe-a altora… Văzând în Narcis un condamnat de zei
pentru „răceala” sa faţă de nimfe (indiferenţă pe care
zeiţa Nemesis, cea veghetoare la armonia lumii, a
taxat-o drept „misoginism”), autorul îl „reabilitează”
pe erou, aducând în discuţie problematica
redescoperirii identităţii, afirmând că „oglinda” ne
trimite în suflet fie un sentiment de „încântare”, fie
unul de „amărăciune” şi „duşmănie”. Ca şi uriaşul
patagonez (din povestirea navigatorului florentin ce
l-a însoţit pe Magellan în prima sa călătorie în jurul
lumii), care, îngrozit de chipul din oglinda ce i s-a
pus în faţă, şi-a pierdut minţile şi a luat-o la fugă,
Narcis trebuie să fi trăit el însuşi acest moment-şoc
al propriei descoperiri.

Legenda lui Narcis ar sugera că, în cunoaşterea
de sine pe care o recomandau stăruitor, trebuie să
existe o limită. Însă, dacă Narcis ar fi găsit în sine
motive destul de puternice pentru a trăi, nu s-ar fi
sinucis. Ceea ce înseamnă că „nu e atât consecinţa
cunoaşterii de sine, cât eşecul ei.” Dacă Narcis ar fi
fost artist, desigur că el „ar fi renunţat cu siguranţă
să-şi facă autoportretul”, spre deosebire de atâţia
pictori care într-adevăr „s-au flatat” în tablouri, având
grijă să-şi dea un rang, avantajându-se ca vârstă şi
aspect. În acest sens, Rubens poate fi socotit „un bun
exemplu” (deşi, în alte pânze, „izbeşte plăcerea de a

displăcea”, ceea ce, la o privire de amănunt spune
mult!).

Având în vedere „aceste derive prin istoria artei”
(cum ne precizează autorul cărţii în autograful
acordat), suntem puşi în temă de la început cu privire
la interesul acordat de artişti autoportretului ca gen
pictural, făcând loc, de fapt, alături de chipurile
altora, şi propriei expresivităţi sufleteşti, tumultului
interior. Cu autoportretul, arta plastică descoperă
dimensiunea interioară a artistului, „ionicul” triumfă

asupra „doricului” (Calomniatul Narcis, pp. 13-14).
În acest sens, intenţia de a scrie despre

autoportretele pictorilor sub semnul „eului
detestabil” ni se lămureşte de la început. Unii şi-au
pictat chipul obsesiv, surprinzându-se în diferite
momente ale vieţii şi la diferite vârste (gen
Rembrandt), alţii au fost mai puţin risipitori cu
propria lor „portretistică”, rămânând enigmatici în
refuzul de a-şi dezvălui personalitatea lăuntrică în
legătură cu ipostazele biografiei concrete.

Sub acest aspect, Eul detestabil este o carte de
analiză itinerantă a unei autoportretistici celebre, de
la mitul (cu tâlc) al lui Narcis  la Tintoretto,
Parmigionino, Pontormo, Dürer, Masaccio,
Botticelli, Leonardo da Vinci (acesta fiind de o
referenţialitate expresă), Tizian, Rafael, Rembrandt,
Breugel, Rubens, Caravaggio, El Greco, Velázquez,
Frans Hals, Bosch, Goya, Van Gogh, Gauguin,
Renoir, Modigliani, Toulouse-Lautrec, Magritte,
Picasso… Nu sunt uitaţi maeştii penelului românesc,
precum Andreescu, Luchian, Petraşcu, Pallady…

Interesul pentru autoportretistica acestor mari
artişti, care vin din epoci istorice şi regiuni geografice
diferite, dar care se întâlnesc sub semnul aceleiaşi
„căutări” / definiri a propriei identităţi, se
concretizează în sprintene eseuri de mare rafinament,
în care îşi dau mâna observaţii de amănunt privind
istoria artei cu reflecţii filosofice acute şi judecăţi de
valoare de înalt gust estetic, toate într-o redactare
literară în care freamătă atât dicţiunea ideilor cât şi o
beletristică savuroasă, un spirit raţionalist-melancolic

(a se vedea, de pildă, rezerva ironică faţă de
„enigmele” din pânzele lui Magritte…), însă
pretutindeni de o confesivitate necruţătoare şi
memorabilă.

Ceea ce face aici dl Octavian Paler e un fel de
detectivistică, o „carte de spionaj”: „Am spionat, în
analiza picturilor cu autoportretele, întrebările pe care
ei şi le-au pus în legătură cu ei înşişi”, cu propria lor
identitate (ne vine în minte acea „detectivistică
filologică” practicată cândva de criticul Şerban
Cioculescu).

În al treile rând, autorul mărturiseşte că, deşi are
oroare de bătrâneţe (subiect discutat în contradicţie,
de atâtea ori, cu regretatul său prieten Al. Paleologu),
ar dori să scrie „un elogiu al persoanelor învechite”.

Considerându-se el însuşi o persoană „învechită”,
autorului îi displac: proasta creştere, superficialitatea,
spiritul pragmatic, materialist al tinerei generaţii şi,
desigur, „mitocănia”, care poate fi regăsită pe toate
treptele sociale, inclusiv sub cupola Parlamentului.
România trece, la ora de faţă, crede O. Paler, nu numai
printr-o criză de valori, dar, ceea ce este mai grav, şi
printr-o „criză de destin naţional”. Aici, mai mult
decât oriunde şi oricând, se verifică această
convingere a lui Ortega y Gasset, potrivit căreia „a
fi de dreapta sau a fi de stânga nu sunt decât două
forme de a fi imbecil.”

În România au dispărut clasele care asigurau
patrimoniul nostru psiho-mental (boierimea şi
ţărănimea), de aici obsesia privitoare la „Cum vom
intra noi în UE? Vom intra ca români adevăraţi, ca
popor cu tradiţie şi personalitate, sau ca «populaţie»
fără identitate?!”

România adevărată nu este cea văzută la
televizor, în costume „Armani” şi cu limuzine la
poartă, România adevărată este aceea care zace în
bordeie, care e înecată de ape şi de toate mizeriile şi
neputinţele, care nu are asigurate reţete compensate,
care supravieţuieşte ca vai de ea… E necesară, aşadar,
readucerea înţelepciunii şi valorilor ca priorităţi în
reconstrucţia naţională. Abandonând ideea de a crea
„omul nou”, în numele căreia au lucrat nazismul şi
comunismul, trebuie să vedem în ce măsură
democraţia „a reuşit” să readucă în societate
echilibrul, armonia, înţelepciunea…

În ultimul rând, „cartea este un mod deghizat de
a-mi face propriul meu autoportret”. Conform
paradoxului lui Oscar Wild: „Daţi-i omului o mască
şi vă va spune cine este!”.

„În fiecare din aceste cazuri – a mărturisit public
autorul – eu vorbesc despre obsesiile mele, despre
certitudinile şi îndoielile mele.” Având tot mai puţine
vanităţi, autorul crede azi mai mult decât oricând în
vorba Ecleziastului, văzând totodată în
„deşertăciunea” lumii o filosofie a omului împăcat
cu sine, cu semenii, cu soarta. E o înţelepciune a
„omului învechit”, care se dobândeşte odată cu vârsta
şi cu o anumită reflecţie asupra lumii şi vieţii, o
filosofie a împăcării, o ataraxie a eliberării şi
absolvirii de contingent.
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Cartea „Eul detestabil” este, de fapt, o reluare a
celei din 1986 („Un muzeu în labirint”), însă într-o
formulă mai densă şi mai bine motivată estetic,
autorul permiţându-şi să dea, în mod
explicit, ironiei lui Blaise Pascal – „le
moi est haďssable”, - un înţeles
melancolic.

Urmărit de-a lungul câtorva
secole de pictură – de la umanismul
renascentist până la maeştrii
sfârşitului de mileniu doi (Magritte,
Picasso) – autoportretul îi oferă
autorului prilejul să facă nu numai un
excurs de istorie şi estetică a artei,
ci, mai ales, să „citească” biografiile
respective cu o privire pătrunzătoare
de analist. Urmărind, atent,
spectacolul vieţii (fără a face
biografism), în strânsă legătură cu
evenimentele social-politice ale
vremurilor, eseistul sesizează nuanţe
şi accente, lumini şi umbre în evoluţia autoportretelor
pe care artiştii şi le-au făcut, unele fiind compuse fie
cu încântare egolatră şi sfidătoare, altele cu acea
crispare lucidă împinsă până la detestabilul
„autodenunţ”. Iată de ce „eul” (înţeles şi în viziunea
lui Paul Valéry ca „detestabil”, prin extrapolare)
devine, într-o acută reflecţie de sine, „haďssable” –
ceea ce ne aminteţte atât de suicidul  marilor vizionari
ce au trăit mitul lucidităţii extreme, dar şi de scriitorii
şi artiştii care s-au dovedit necruţători cu ei înşişi ca
şi cu dramele comediei umane din propriile opere.
Analişti necruţători ai sufletelor, aceştia au privit şi
în propriul suflet, descoperind în această oglindă
interioară o adevărată galerie de succedanee
imagistice, sensul expresivităţii fiind acela de la
încântare şi accept la refuz, dezgust, urâţenie,
detestare, disconfort total şi extrem.

Desigur că în evoluţia sa istorică autoportretul
nu poate fi smuls din contingent, dându-i-se o
semnificaţie metafizică, autarhică, gratuită, de plutire
imuabilă peste învolburările vremurilor. Tocmai în
acest spectacol de biograf-detectiv rezidă plăcerea
autorului de a citi autoportretele. Îl vedem pe cutare
artist, de cele mai multe ori fiind de condiţie socială
modestă, pus în situaţii delicate să lupte cu viaţa.
Iată-l cum se „descurcă”, dar şi cum se încurcă cu o
chemare de destin în propria-i biografie, cum iţele
fatalităţii îi blochează afirmarea. Din bogat sau din
om cu stare, dominând şi sfidând lumea, devine
falitul urmărit de portărei, urât de concetăţenii urbei,
implicat în cazuri ciudate şi în acţiuni îndoielnice,
chiar excomunicat, pentru comportament imoral şi
scandalos, şi aşteptând graţia papală, care vine prea
târziu (vezi Caravaggio – Capul lui Goliat). Mai
totdeauna artistul merge în întâmpinarea fatalităţii şi
predestinării sale cu o voiluptate diabolică (ca
Modigliani), ori flagelându-se ca un Van Gogh, care-şi
trimite urechea tăiată prostituatei de la  bordel şi

„ E u l  d e t e s t a b i l ”
trăieşte apoi plăcerea (masochistă) de a-şi executa
autoportretul, mai apoi împuşcându-se şi sfidând
moartea fumând… O teatralitate de nebun, s-ar

spune, şi, totuşi, un individ destul de
lucid care vrea să-şi construiască în
mod original personalitatea şi să-şi
afirme, în acest fel, propria-i
identitate: „Vreau cu orice preţ să
merg înainte, vreau să fiu eu însumi.”
Un artist care nu se joacă cu
cuvintele, dar aminte cu culorile
(Vânătorul de corbi).

Autoportretul a evoluat, aşadar,
de la „detestarea” altora la
„detestarea de sine”, de la edenul
renascentist al frescelor biblice la
infernul din sufletul artistului.
Tocmai aceasta este tema cărţii şi ea
poate fi urmărită atât în cadrul mai
larg al unor biografii celebre, dar şi
ca evoluţie a genului autoportretistis

în istoria artei.
Să ne oprim, bunăoară, la cazul lui Picasso, „cel

mai glorios pictor al secolului XX”, cu nume
imposibil: Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan
Nepomuceno Crispin Crispiniano de la Santissima
Trinidad Ruiz Blasco. Un nume luxuriant ce târăşte
după sine „ca o cometă” umbrele stră-
moşilor…Renunţarea la ceremonialul onomastic şi
însuşirea apelativului matern „Picasso” e un semn
că artistul vrea să renunţe la legendă şi să devină o
certitudine. Şi n-o face decât abuzând gustul estetic
al epocii prin „Les Demoiselles d’Avignon”, reuşind
să scandalizeze pe un Apollinaire sau pe un Braque.
Emblematică pentru întreaga sa creaţie este piesa
„Ulise şi sirenele”. Spaniolul din Malaga venit la
Pari va traversa, cum se ştie, mai multe etape de
creaţie, dar care e specificitatea identitară a artistului,
se întreabă O. Paler: „Dar care e adevăratul Picasso?
Perioada albastră, perioada roz, perioada neagră,
perioada iberică, perioada cubistă, perioada
neoclasică, perioada suprarealistă, mereu o nouă
experienţă, mereu o nouă cotitură, mereu o altă stare
de spirit, mereu o altă concepţie despre artă (…) Nu
mai ştii ce să crezi, eşti uluit, derutat, în timp ce
Picasso, cu masca lui de «şopârlă bântuită de duhuri»
se justifică cu un zâmbet: «Pictura este mai puternică
decât mine».(…) Nimic nu-l opreşte. Are un
hedonism al aventurii fără precedent. Pictează,
gravează, sculptează, fericit şi nefericit, jovial şi
mânios, juvenil şi acuzând vârsta, impunându-şi
angoasele, temerile, capriciile, pasiunile cu aceeaşi
dezinvoltură. Într-adevăr, care e adevăratul Picasso?
Cel care, împreună cu Braque, face cubismul să
triumfe pentru a-l părăsi? Cel care dă lovitura de
graţie perspectivei pentru a o reînvia ulterior? Care
combate ceea ce el însuşi a impus? Care exclamă
«trebuie ucisă arta modernă», angajându-se în toate
tentativele artei moderne? Îşi asumă toate tehnicile,

toate stilurile şi toate riscurile. Părăseşte ceea ce a
descoperit şi lasă impresia că ascunde în această
eternă infidelitate singura sa fidelitate adevărată.”

În toate aceste „metamorfoze” s-a risipit spiritul
său febril şi lucid, încât o definire exactă nu poate fi
decât aceea care ţine cont de toate aspectele: „Ceea
ce ne îngăduie să privim şi din altă perspectivă
metamorfozele sale. Fiecare tablou al său e, poate,
un detaliu dintr-un mare ansamblu, singurul capabil
să ne dea măsura adevărului. Fiecare infidelitate
urmăreşte o fidelitate globală. În acest caz, a privi o
singură etapă din evoluţia sa e cum ai privi un singur
por din palmă. Un tablou al lui Picasso nu mai e doar
„un tablou”, ci e o parte dintr-o operă mai vastă, de
peste 10 000 de lucrări se pare, eclectică doar în
sensul în care omul este şi râs şi plâns.”

Permiţându-şi luxul de a deveni o legendă în
timpul vieţii fără a deveni şi captivul ei, Picasso este
acel Ulisse care „şi-a condus corabia pe valurile
agitate ale unui secol ce n-a dus lipsă nici de sirene,
nici de catastrofe.” (Pictura care muşcă, pp. 252,
255 şi 256).

Astfel de comentarii ce privesc nu numai omul
concret şi crezul său artistic, ci şi epoca în care a
trăit, întâlnim la tot pasul – de aici impresia că O.
Paler a parcurs, în mod obligatoriu, biografiile
artiştilor înainte de a scrie despre picturile şi, în
special, despre autoportretele lor. Eseistul cunoaşte
atât de multe amănunte şi întâmplări – unele chiar
picante de-a dreptul – încât „autoportretele”
comentate devin pretexte pentru a contura adevărate
portrete in aqua forte. Apelul la amănunte, la fapte
aparent derizorii şi nesemnificative are un scop: să
dea imaginii create acea impresie de concreteţe, de
trăire vie, de viaţă  trăită la maxim ori pe culmea
tuturor disperărilor. Din toată această factologie
narativă se ridică, însă, autoportretul artistului, cu
luminile şi umbrele sale, cu evoluţia sa firească de la
etapă la etapă, de la o stare de spirit la alta, în general,
de la imagini conformist-idilice la figurile
problematizării vieţii şi existenţei, ale disconfortului
introspectiv, iar de aici la şocul „detestabil” al
autocunoaşterii, sub zodia negrei lucidităţi.

Bun cunoscător, aşadar, al vieţii şi operei acestor
artişti, O. Paler descoperă, dincolo de
„autoportretele” propriu-zise, anumite accente şi tuşe
destul de semnificative şi în alte lucrări, astfel că
„autoportretele” intră în dialog cu întreaga operă (în
special cu anumite lucrări socotite emblematice,
tocmai pentru a revela adevăratul portret.

Scontând pe semnificaţiile întregii opere, eseistul
tinde, în aces fel, la autoportrete complexe,
definitorii, integratoare, cu nuanţele de rigoare,
desigur, pretutindeni spiritul actorial fiind prezent
prin semnificaţie, intenţionalitate estetică, mesaj.

Demersul dlui O. Paler este cât se poate de corect
şi el nu poate conduce decât la aceste integrale
portretistice, în care, analizându-i pe alţii, autorul se
surprinde pe sine, cu gândurile şi obsesiile sale, cu
trăirile şi atitudinile sale, cu opţiunile şi refuzurile
unui mare cărturar.

Z.CÂRLUGEA

Se poate afirma, fără teamă de a greşi, că Biserica şi fiii săi, în calitatea lor de slujitori ai
Adevărului veşnic, au fost consideraţi, de către regimul totalitar comunist, cei mai aprigi
duşmani.După o relativă relaxare, care a urmat morţii lui Stalin, martie 1953, regimul comunist
din România a înăsprit măsurile luate împotriva slujitorilor Bisericii. Rapoartele securităţii şi
ale organelor de partid subliniau faptul că numărul monahilor şi monahiilor din România a
crescut după 23 august 1944, comparativ cu anii 1938-1940, că mânăstirile erau „focare de
reacţionarism “ şi, prin urmare, se impuneau unele măsuri. Dacă până în ianuarie 1958 aceste
măsuri au fost oarecum temperate, în primul rând prin abilitatea vrednicului de pomenire
patriarh Justinian, odată cu decesul lui Petru Groza, descendent dintr-o familie de preoţi, au
început ample procese politice, în care erau implicaţi călugări, preoţi şi civili, procese care
urmau să dea, în final, impresia opiniei publice interne şi internaţionale că există o conspiraţie
generală menită să dărâme regimul. Aici putem încadra anchetele din primăvara anului 1958,
de la mânăstirile oltene Polovragi  şi Tismana, anchetele care au dus la arestarea membrilor
„Rugului Aprins” şi au fost urmate de procese în toate localităţile unde erau tribunale militare
şi anume la Timişoara, Constanţa, Sibiu, Iaşi, Cluj şi, nu în ultimul rând, la Bucureşti şi Craiova.

Pretextul pentru prigonirea vieţuitorilor Mănăstirii Polovragi a fost găsit, în ziua de 3
martie 1958, când, în urma unor denunţuri din comună, a fost depistat şi arestat fostul colonel
Iulian Popovici, condamnat de jandarmi la Odessa în anii 1942-1944. Acesta venise în comună
la recomandarea ieromonahului Gherasim Bica, stareţul mânăstirii Govora, care îl cunoştea
bine pe protosinghelul Veniamin Nicolae, stareţul de la Polovragi. Se urmărea implicarea
Bisericii în legătură cu cei acuzaţi de crime de război pentru a se crea o confuzie, mai ales
pentru opinia publică internaţională, între faptele condamnate de tribunalele internaţionale şi
nobilul misionarism creştin al celor peste 300 de preoţi şi călugări din Oltenia, în Transnistria,
în anii 1942-1944. Nu trebuie neglijat faptul că protosinghelul Veniamin Nicolae achiziţionase
pentru Mitropolia Olteniei un autocamion, un imobil în Bucureşti, lângă Mănăstirea Antim,
unde au avut loc o serie de întruniri cu caracter religios, numeroase unelte şi maşini agricole.În
argumentarea noastră aducem în discuţie două izvoare deosebite: mărturia lui Ion Ioanid, care
a fost închis la Timişoara împreună cu părintele Veniamin, şi mărturia reprezentantului
Departamentul Cultelor, făcută în anul 1967 cu prilejul deschiderii lucrărilor de la pavilionul
anexă al Arhiescopiei Craiovei.

“Atunci când mi-a destăinuit întregul sistem pe care îl pusese la cale, am fost peste măsură
de impresionat de ingeniozitatea procedeelor şi detaliilor imaginate de părintele Veniamin
pentru a obţine repartiţiile de materiale care i se refuzau, comenzile mai avantajoase la care
nu avea acces şi acceptarea unor preţuri de vânzare, ca şi privilegiul unor norme de lucru mai

Prigoana comunistă şi martirajul Mănăstirii Polovragi
bune. Venind de la un profan în domeniul afacerilor, părerea pe care mi-am făcut-o despre
geniul organizator al părintelui Veniamin nu ar fi avut nici o valoare dacă nu mi-ar fi fost
confirmată şi de Iosif Ripan. El însuşi contabil, ştiuse să-i pună părintelui întrebări competente
şi înţelesese totul mult mai bine ca mine. Era şi el uimit de inventivitatea şi judecata infailibilă
a părintelui Veniamin”(Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele, ed. II, vol.III,
Ed.Humanitas, Buc.,2002, p.205-206).

În anul 1967, împuternicitul judeţului Dolj raporta la Departamentul Cultelor că, din punct
de vedere al gândirii economice, protosinghelul Veniamin Nicolae valorează la un loc cât vicarul
administrativ şi cei trei consilieri, că împreună cu mitropolitul Firmilian fac o echipă redutabilă
care nu  poate fi controlată de către organele de stat (n.n se subînţelege: Securitatea).

Nu trebuie neglijat faptul că mitropolitul Firmilian nu permisese infiltrarea agenţilor
Securităţii, aceştia erau îndepărtaţi sub diverse pretexte. Astfel, rapoartele Departamentului
Cultelor întocmite pe baza referatelor organelor de Securitate subliniau faptul că cei 13 stareţi
(4 stareţe şi 9 stareţi) din Arhiescopia Craiovei ascultă numai de Mitropolitul Firmilian, fiind în
stare să şi moară pentru dânsul, fapt pentru care recomandau să fie schimbaţi, iar dacă nu se
poate, mănăstirile să fie închise sub pretexte administrative.

Dar să revenim la Mânăstirea Polovragi şi să rememorăm  o parte din întâmplările de atunci.
Din spirit umanitar, călugării Mănăstirii Polovragi, mai precis cei 9 vieţuitori, în frunte cu
protosinghelul Veniamin Nicolae, Tit Moldovan, stareţul mânăstirii, Emilian Gâţu şi alţii,
hrăniseră pe colonelul Iulian Popovici care se ascundea în satul Polovragi.Vieţuitorii mănăstirii
au fost convinşi că după arestarea acestuia vor avea şi ei de suferit. Protosinghelul Veniamin
Nicolae, la mijlocul lunii martie 1958, a fost arestat în Bucureşti şi adus la mănăstire pentru a fi
anchetat. Stareţul mănăstirii, Tit Moldovan, a fost arestat în ziua de 20 martie 1958 de pe o
stradă de lângă Protoieria din Târgu Jiu, iar ieromonahul Emilian Gâţu, atunci când a revenit în
mănăstire după ce făcuse o călătorie în comuna natală Pătrăuţii de Sus din fostul judeţ Storojineţ
din Bucovina de Nord.

Anchetele au fost deosebit de dure, au început în prima săptămână a Postului Mare şi s-au
încheiat în Săptămâna Luminată. Veniamin Nicolae, Tit Moldovan şi Emilian Gâţu erau bătuţi
zi şi noapte de Securitate. Anchetele se desfăşurau în special în salonul cel mare al mănăstirii
şi, pentru a nu fi auzite strigătele părinţilor, din sat, în timpul bătăilor crunte (care culminau
prin electrocutarea acestora, beţele cu care erau bătuţi aveau spini pe ele) echipele de securişti
de la Târgu Jiu şi Craiova porneau motoarele a patru maşini.

  (Continuare în  pagina 20) Prof.dr.Toma RÃDULESCU, Craiova
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 O istorie a literaturii române văzută prin
evenimente sau

ordonată pe anu-
mite idei funda-
mentale (aşa nu-
mitele „idei în
mers” ), ce-au ani-
mat-o dintotdea-
una, ar fi numai
interesantă, la
modul ilustrativ,
dar chiar necesară,
de vreme ce
cronologia cultu-
raliceşte istoricistă
a fenomenelor
investigate are,
mai peste tot, o
legitimă substruc-
ţie de continuitate

spirituală şi ideologică. E, în alţi termeni, vorba
de acele linii de înaintare ortogenetică, usor
recognoscibile în straturile de profunzime, şi care
au făcut posibilă concepţia organicistă a
domeniului exprimată atât de limpede de un N.
Iorga sau G. Călinescu.

Cu siguranţă că, într-o astfel de carte, epoca
Marii Uniri ar însemna unul din acele capitole
esenţiale, în a cărui matcă s-ar aduna năzuinţa de
veacuri a cărturarului român, privind ideea unităţii
naţionale, dar şi aspiraţia multiseculară a poporului
nostru pentru libertate socială şi independenţă
naţională.

1 DECEMBRIE 1918 este actul legitim al unei
voinţe unanime, exemplificând o lăuntrică
năzuinţă, adică acea conştiinţă de veacuri a unităţii
de neam, limbă, teritoriu, tradiţii, aspiraţii…Căci
de o unitate de simţire şi cuget românesc putem
vorbi dintr-un început, mărturie fiindu-ne mai întâi
tradiţia orală de pe ambele versante ale Carpaţilor.
Nu altfel simţiră cnejii şi voievozii români şi pe
aceleaşi dimensiuni se întemeiază cele trei
provincii istorice, separate vremelnic, în ciuda
indisolubilei unităţi etnice. Acest pluralism statal
vremelnic nu era caracteristic numai evului mediu
românesc, dacă avem în vedere principatele şi
ducatele franceze sau chiar cnezatele ruse…

Reconstituirea statului unitar pe temeliile vetrei
strămoşeşti reprezintă  ideea directoare a
intelectualităţii progresiste şi a scriitorimii române
dintotdeauna.

Mai întâi trebuie amintite unele încercări, în
Dacia antică, de unificare a triburilor geto-dace
din Carpaţi şi Câmpia Română, într-un stat dac
centralizat puternic. Acest efort, concretizat
uneori, mai ales sub regele Burebista, a fost
spulberat, timp de mai bine de o mie de ani de o
istorie vitregă, căci, aflată în calea migraţiilor
barbare, acea Dacie regalistă şi, mai ales, Dacia
Traiană şi-au amânat mereu idealul unificării
teritoriale depline. Acest IDEAL nu va fi însă
înăbuşit, numai aşa ne explicăm de ce
contemporanii au văzut în Mihai Viteazul
înfăptuitorul primei uniri, la 1600, un Restitutor
Daciae…

Actul istoric al Marii Uniri, premers, cu
secole, de ideile culturale ale umanismului
românesc, îşi dovedeşte încă o dată temeinicia şi
organicitatea spirituală…

Mai întâi a fost acea DACIA ANTIQUA a
magilor zalmoxieni şi regilor daci, locuită de o
poporaţie traco-getică, ale cărei hotare atingeau
Balcanii şi prin care – vezi „Memento mori” de
Eminescu – Dunărea curgea nu ca o graniţă, ci ca
un fluviu interior. O Dacie solară, cufundată în
legendele şi mitologia unei străvechimi
multimilenare. O Dacie contemporană cu vestita
Heladă, furnizând acesteia prototipul unor
personaje mitologice şi epopeice celebre, ba chiar
eroi asimilaţi, apoi, de cultura mediteraneană
(Dionisos, Orfeu, Achile, Medeea...). O Dacie care
avu norocul să-l nască pe Zalmoxis, ferventul
discipol al şcolii pitagoreice şi care, din rege şi

IDEALUL MARII UNIRI
mare preot, devine însăşi expresia unei religii de
transcendenţă, peste care, mai târziu, creştinismul
se va altoi firesc (v.Dumnezeu s-a născut în exil,
de Horia Vintilă).

Mai apoi, în zorii culturi scrise medievale, s-a
ivit conştiinţa latinităţii şi unităţii poporului de
pe ambele versante ale Carpaţiilor, pe care o
întâlnim în tot secolul al XVII-lea românesc
(Varlaam, Udrişte Năsturel, Dosoftei, Simion
Ştefan, Nicolae Milescu). Grigore Ureche afirma
răspicat, fără să-şi dea seama că va lansa un poncif
pentru câteva sute de ani, că „Românii câţi se află
lăcuitori în Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la
Maramuroşu, de la un loc suntu cu moldovenii şi
toţi de la Râm se trag.” Ideea este reluată de Miron
Costin în stihurile aşezate în fruntea Letopiseţului
său şi dezvoltată, apoi, pe o bază de argumente
istorice, lingvistice, etnografice şi folclorice, în
„De neamul moldovenilor...” Erudiţie vastă pe care
abia Cantemir o egalează cu „Hronicul vechimei
a româno-moldo-vlahilor”.

Astfel de idei şi cărţi circulau în întreg spaţiul
românesc fără a ţine cont de acele graniţe
vremelnice impuse de cancelarii aulice europene.
Stolnicul Constantin Cantacuzino, care studiase
la Padova, utiliza, bunăoară, în manuscris,
„HUNGARIA” lui Nicolaus Olahus, marele
umanist european din secolul al XVI-lea (aflat în
corespondenţă cu celebrul Erasmus de Rotterdam),
pentru ideile sale valoroase privind originea,
unitatea de limbă şi teritoriu a dacilor romanizaţi...

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
corifeii Şcolii Ardelene au făcut din aceste idei
un adevărat program de luptă politică şi nu e
întâmplător faptul că un cărturar precum Ion
Breazu a considerat, mai târziu, literatura
Transilvaniei o adevărată şcoală de înalt
patriotism şi pedagogie naţională.

Vom regăsi aceste idei, colorate de un
militantism aparte, apoi, în programul
mesianicilor romantici, adică în plină epocă
unionistă (Kogălniceanu, Bălcescu, Russo,
Alecsandri, Bolliac, Bariţiu, Andrei
Mureşanu, Alexandrescu, Bolintineanu,
Eliade...). Dar şi în piesele de teatru ale unui
Aricescu sau Pascaly...

Evocând această unire de simţire şi cuget,
N. Iorga aprecia:

„Noi am făcut Unirea de la 1859, dar
Unirea artistică şi literară o făcusem încă din
sec. XVI-lea, după cum Unirea cu Ardelaul
sub formă culturală şi artistică era făcută după
vremea lui Brâncoveanu, şi de aceea Unirea
definitivă este aşezată pe baze atât de solide...”

Unirea din 1859 a constituit, pe de o
parte, temeiul României moderne, punând
bazele independenţei de stat, iar pe de altă
parte, ea a fost treapta necesară, logică şi de
neînlocuit în devenirea unităţii noastre statale.

„Când s-a ales Cuza domn – scria Alexandru
Papiu-Ilarian, la 1860 -  entuziasmul, la românii
Transilvaniei, era poate mai mare decât în
Principate.”

De aceea nu trebuie să mire pe nimeni faptul
că mulţi cărturari iluştri au văzut în Transilvania
drept leagănul românismului ...

„Lampadaforii” UNIRII vin din negura
veacurilor şi se întrupează în contemporanii epocii,
într-o vreme când îndemnul „prin unitate
culturală – la unitatea politică” domina momentul
înălţător al luptei comune.

Un rol imens a revenit, în epocă, presei,
societăţilor culturale şi, desigur, scriitorilor
(O.Goga, G.Coşbuc, Onisifor Ghibu, Şt.O.Iosif,
I.Agârbiceanu, Il.Chendi, O.C.Tăslăuanu, Emil
Isac, Ioan Lupaş, Vasile Voiculescu,
Şt.I.Neniţescu, Eugeniu Speranţa, Mircea
Rădulescu, Corneliu Moldoveanu, D.Nanu,
Al.Vlahuţă), mulţi din aceştia neprecupeţindu-şi
viaţa pe câmpul de bătaie (sau scăpând ca mutilaţi
de război: Perpessicius, Camil Petrescu, Eugen
Goga, Ion Trivale, Mihail Săulescu, Alexe
Mateevici, Ion Gorun, Const.T.Stoika)...

În 1891 se înfiinţa, la Bucureşti, la 24 ianuarie,
„Liga pentru unitatea culturală a românilor”, care
număra, printre membrii ei marcanţi (Barbu
Delavrancea, N.Iorga, Al.Odobescu, I.L.Caragiale,
G.Coşbuc, V.A.Urechea, A.D.Xenopol, Spiru
Haret, Take Ionescu, Nicolae Filipescu, Victor
Babeş...) nume de rezonanţă în cultura română,
militând pentru cauza „românismului”, a unităţii
sale de simţire şi cuget, la loc de cinste putându-
se aminti preţuirea faţă de cei care, la 1892, lansau
acţiunea „MEMORANDUMULUI”...

În toiul precipitării evenimentelor şi
intensificării luptei pentru cauza naţională, „Liga
pentru unitatea culturală a românilor” va deveni,
în 1914, „Liga pentru unitatea politică a tuturor
românilor”, sub preşedenţia lui Vasile Lucaci şi
B.Şt.Delavrancea, având ca secretar general pe
N.Iorga. În acest fel, s-a ajuns la concluzia că o
unitate culturală fără o unitate politică nu are nici
o chezăşie...

Într-un apel din 15 iunie 1915, semnat, printre
alţii, şi de O.Goga, şi publicat în ziarul „EPOCA”,
condus de N.Filipescu, se afirma:

„Ideea unităţii politice a neamului românesc,
propagată de noi ani de-a rândul în ziarele din
Ardeal, ne călăuzeşte şi acum, când credem că a
sosit ceasul.

Z.C.
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 În ziua de 14/27 octombrie 1916, oraşul Târgu Jiu a înscris o pagină glorioasă
în istoria României cu prilejul bătăliei de la podul de peste Jiu, când trupele române,
animate de rezistenţa opusă de populaţia oraşului, au respins o puternică ofensivă
germană.

 Bătălia de la Podul Jiului a avut loc datorită unei spărturi în poziţia de apărare
a oraşului, ca urmare a deplasării batalionului, ce avea misiunea  de apărare a
oraşului Târgu Jiu, spre teatrul de lupte de la Rasoviţa, din timpului Primului
Război Mondial.

În dimineaţa de 14/27 octombrie 1916, la
Târgu Jiu rămăsese doar o companie de miliţie,
formată din 2-3 plutoane, pentru paza podului
peste Jiu.  În acest gol al poziţiei, s-a strecurat
mai întâi „o compania de vânători inamică, din al
12-lea Regiment de vânători german, urmată apoi
de o alta” - aşa cum relata, în baza unui ordin al
Brigăzii 144 germane către Batalionul III/3.3,
comandantul Grupului Jiu din Divizia XI-a,
colonelul Ion Anastasiu, generalul de mai târziu.1

 Relatările despre lupta de la Podul Jiului sunt
numeroase, subiectivitatea fiind însă evidentă în
fiecare mărturisire, articol sau studiu.

Rămâne însă de netăgăduit rezistenţa opusă
timp de câteva ore, în faţa inamicului, de populaţia oraşului Târgu Jiu: civili,
cercetaşi, sergenţi de stradă şi câţiva activi.

 După unele relatări, s-a trecut la mobilizarea unui număr mic de civili, care
au primit armament, şi împreună cu efectivul redus al companiei de miliţie s-au
îndreptat spre podul de peste Jiu.

 „A fost unul dintre cele mai mari şi înălţătoare tablouri ale neamului - afirma
generalul C. Găvănescul, în cartea document „Războiul nostru pentru întregirea
neamului”, (Iaşi, 1918, p.38) - copii între moşnegi luptând alături pentru ţară…
amestecaţi cu câţiva ţărani şi civili, iar lângă ei, imediat în spatele lor, mai multe
femei venite şi ele să ajute, pansând pe răniţi, cărând muniţiuni soldaţilor până pe
linia de luptă sau încurajând pe luptători. Şi toţi aceştia erau veniţi aici cu voia
lor, neîmpinşi de nimeni, nemânaţi de nimeni decât de dragostea de ţară şi de
iubirea de neam.”

 După alte relatări, însă mult mai puţin obiective, „străzile oraşului au fost
baricadate şi în mare parte minate”2. Pe strada principală care duce spre podul de
fier peste Jiu, s-au instalat două piese de artilerie de însoţire, având misiunea de
a executa trageri directe asupra duşmanului ce ar fi încercat să pătrundă în lungul
podului.3

 Ajuns la pod, detaşamentul condus de colonelul Obogeanu, care primise ordin
de apărare a Târgu Jiului, căpitanul Genică Sadoveanu, comisarul Ioan C. Popilian
şi maiorul Mlădinescu,4 a răspuns cu focuri de armă la tirul mitralierelor inamice,
reuşind să oprească ofensiva acestora, dinspre Dealul Târgului, până la venirea
Companiei 13 din Regimentul 58 românesc.  În alte surse se afirmă că a sosit o
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89 de ani de la…

Bătălia de la Podul Jiului
companie a Regimentului 59 infanterie, care, „după puţină luptă la dig, a trecut
podul şi prin apă”5 şi a pus duşmanul pe fugă. După retragere, Batalionului V/
69austriac (aşa cum se afirmă în unele surse) a lăsat armament, muniţie, câţiva
morţi şi răniţi.

 Eroismul locuitorilor oraşului Târgu Jiu a fost providenţial. Chiar dacă
informaţia a cunoscut o nepermisă diluare, ziarul „Times” nota în acele zile despre
eroismul românilor, în speţă al târgujienilor: „s-a opus o rezistenţă disperată într-

o poziţie căreia germanii i-au dat numele Târgu
Jiului şi au luptat timp de trei zile vitejeşte contra
celor mai bune trupe germane”6.

 Părerile şi convingerile despre „Bătălia de la
Podul Jiului” au rămas însă la fel de contradictorii
şi la 88 de ani de la acest eveniment. O întrebare
care stârneşte şi astăzi controverse în rândul
istoricilor, cu precădere a celor gorjeni, este acea
în legătură cu participarea Ecaterinei Teodoroiu la
lupta de la podul Jiului.

 Pe lângă aceste consideraţii interpretativ-
istorice, departe de fi înscrisă în paginile
manualelor de artă militară, ca exemplu de „înaltă
concepţie strategică sau de iscusită execuţie
tactică”, lupta de la Podul Jiului va rămâne

întipărită în sufletele românilor şi gorjenilor de pretutindeni.
 17 ani mai târziu, la data de 7 octombrie 1933, regele Carol al II-lea, însoţit

de o parte a miniştrilor guvernului Alexandru Vaida - Voevod7, vizita oraşul Târgu
Jiu. Cu acest prilej, regele a decorat oraşul cu „Virtutea Militară de Război”, ca
un omagiu adus eroismului cu care „populaţia sa în ziua de 14 octombrie 1916, a
respins, la Podul Jiului, atacul trupelor germane, îndreptate contra oraşului”8.

 Încheiem aceste rânduri, cu cea mai deplină convingere că nici o evocare
istorică, nu va putea reda la adevăratele sale trăiri pilda de curaj a eroilor bătăliei
de la podul Jiului.  Este însă acesta omagiul şi recunoştinţa noastră pentru cei care
şi-au înscris numele în paginile de aur ale istoriei.

Andrei POPETE - PÃTRAªCU

Note
1 Ion Mocioi, Ecaterina Teodoroiu. Eroina poporului român, Craiova, Editura Scrisul românesc,

1981, p. 62.
2 Apud Colonelul Alexandru Niculescu, Luptele de la Jiu, Bucureşti, 1976, p. 68.
3 Tratatul de Istoria Românilor, editat de Academia Română, vol. VII, tom II, Bucureşti Editura

Enciclopedică, 2003, p. 428.
4 Ion Mocioi, Op. cit. p. 63-66.
5 Apud, Ibidem.
6 Apud, Tratatul de Istoria Românilor, editat de Academia Română, vol. VII, tom II, Bucureşti

Editura Enciclopedică, 2003, p. 428.
7 Tratatul de Istoria Românilor, editat de Academia Română, vol. VIII, Bucureşti, Editura

Enciclopedică, 2003, p. 779.
8 Arhivele Statului, jud. Gorj, fond Primăria oraşului Târgu Jiu, vol. II, Dosar nr. 26/1933, f. 55.

Cunoscut ca poet şi prozator de formulă reflexiv-
introspectivă, dar şi ca autor de monografii ori solide
panorame documentare privind istoria cultural-
artistică a Târgu-Jiului (Artele spectacolului în Gorj,
2002, Lupta cu Minotaurul, 2003), dl ION CEPOI
ne surprinde plăcut cu acest Manual de istorie
alternativă, ce ne dezvăluie o altă faţetă a
personalităţii sale – aceea a unui umorist dotat cu
întregul arsenal al genului şi capabil, deci, de
performanţă artistică.

Premiată, recent, în cadrul Festivalului Naţional
de Umor „Ion Cănăvoiu” (ediţia 2005, Târgu-Jiu),
cartea „se luptă” într-o înverşunare delicioasă cu o
materie vastă privind istoria Omenirii de la „Facerea”
ei la Omul Contemporan, mai bine zis la „gorjeanul”
zilelor noastre. Demistificând, luând în răspăr,
ironizând miturile biblice consacrate, cam în maniera
livresc-ludică în care, parţial, o făcea Marin Sorescu
în poezia şi teatrul său, autorul intenţionează, de fapt,
să realizeze o „istorie alternativă” a omului de azi,
reliefând o bogată caracterologie comportamentală
specifică societăţii româneşti în ansamblu şi, în
special, lumii gorjeneşti. Spiritul analitic labruyčrian,
aţ zice, al autorului vizează o faună tipologică plină
de pitoresc, în care se regăseşte, bineînţeles, şi
gorjeanul zilelor noastr, de la omul politic şi arivistul
impenitent la funcţionarul obidit-obedient ori
veleitarul trepăduş-paranoic din aria culturală -
impostură uşor identificabilă în pagina spumoasă a
cărţii.

„Manualul de istorie alternativă” (încă o dată se
vede şi de aici că idealul promovării „omului nou” a
fost o aberaţie întreţinută utopic!) este o carte de umor
spumos şi reconfortant, greu de definit. Ea poate fi
considerată o amplă povestire, dar mai cu seamă un
„roman de moravuri”, compus din varii „fiziologii”
(în sensul celebru al speciei şi al „Prologului” la
romanul „Ciocoii vechi şi noi” de Nicolae Filimon,
1862), structurat pe capitole, subcapitole, secvenţe,

           „Manual de istorie alternativă”ION CEPOI

- plimbându-şi dispozitivul ironiei optice asupra
societăţii noastre cu acea gravă şi crudă persiflare
demistificantă, expunând public natura pragmatică

şi lipsită de scrupule a unei tipologii umane
ameninţând să devină „normală”, generată de
dinamica dezvoltării economice, sociale şi culturale,
dar şi de contextul istorico-politic în care aceasta se
produce. E un mecanism complicat al felului în care
moravuri promiscue şi o „nouă” mentalitate
incriminantă  ameninţă acea naturalitate şi
autenticitate a specificului şi diferenţierii noastre în
istorie…

Dl Cepoi o ia, prin evocarea domniei-sale, aşadar,
foarte de departe, de la inevitabilul mit biblic al
„facerii” Omului, ca să ajungă la ipostaza degradată
a „gorjeanului” din zilele noastre, ca tip
comportamental, în care „creaţia” şi „analiza” (ca
să vorbim în termenii criticului Garabet Ibrăileanu,
ca moduri de creaţie literar-artistică), îşi dau mâna în
mod fericit. Ba aş spune chiar că e mai multă „analiză”
în această proză de râs gâlgâitor, de pufnire
intempestivă, oarecum vindicativă…

Maniera aceasta serios-panoramatică ne aminteşte
de „fiziologiile” paşoptiştilor noştri moralişti, de

odobesciana  Pseudokinegetikos, de incipit-ul
Baltagului sadoveanian, ba chiar de amintitul
„Prolog” al „Ciocoilor…” lui Filimon. O parte din
scriere ar suplini, întrucâtva, partea o doua, nescrisă,
a „Ciocoilor…” (nu mai avem, desigur, de a face cu
romanul epocii fanariote, ci cu „epopeea”
postdecembristă şi a celebrei baroniade locale…).

Documentaristul care în „Artele spectacolului în
Gorj” (2002) încerca nu fără temei să definească, la
modul filosofiei culturale, specificitatea spiritului
pandur (în sensul în care un Petre Pandrea definea
„oltenismul” vorbind de o „metafizică a Olteniei”),
ne dezvăluie, de astă dată, reversul medaliei, faţa
cealaltă a „bietului” gorjean aflat sub vremuri şi
orientându-se dintr-un istinct al conservării specific
speţei umane. Această „cădere în istorie” din ipostaza
angelică a mitologiei, această „cădere în păcatul”
pervertirii a omului contemporan (inclusiv a
„gorjeanului”) – iată tema majoră a comediografului
lucid, cu faţa transfigurată de un plâns scârbit…şi,
totuşi, tolerant până la atingere cu personajele sale,
cărora le aplică, badijonând, bobârnacul prieteniei!

În multe din aceste scene de autentică „istorie
alternativă”, autorul însuşi – răstălmăcind într-o amplă
persiflare epică spiritul machiavelic al reuşitei - este
implicat. Ceea ce nu înseamnă deloc că s-ar sustrage
contextului radiografiat, dimpotrivă, el se supune,
insidios, acestei analize „spectrale” de moravuri şi
comportamente, scrutându-şi secvenţial biografia cu
acea luciditate de artist estet, care-l absolvă de
compromisul clipei istorice (a se vedea istorisirea
participării sale la „îmbulzeala” şi „misteriada”
Evenimentelor din decembrie 1989, în calitate de
funcţionar public la Consiliul popular municipal). Un
capitol din cele mai spumoase este cel „Despre
neamul gorjenilor…” , persiflându-l pe Miron Costin.
Parafrazându-l pe cronicarul care a scris „De neamul
moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor…”,
declarăm cu convingere că „nasc şi la Gorj” scriitori
de toată isprava şi admiraţia.

Z. C.
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Marţi, 27 septembrie, 2005,
la Clubul Floreasca din
Bucureşti, au avut loc
festivităţile prilejuite de
acordarea Premiilor Patrimo-
niului Românesc, conferite
anual de Asociaţia Română
pentru Patrimoniu (ARP).

Imediat după eveniment,
domnul Dr. Artur Silvestri,
fondatorul ARP, cunoscut
scriitor, istoric al civilizaţiilor

şi promotor cultural cu activitate enciclopedică, ne-a
acordat un interviu în exclusivitate.

Creştinii sunt cei care se iubesc fără să se
cunoască

- Stimate domnule Artur Silvestri, cum vi s-a părut,
acum, imediat după încheiere, complexa manifestare
de astăzi?

- Mi s-a părut în nota obişnuită, tradiţională de-
acum, căci aceasta nu este prima şi, dacă o vrea
Dumnezeu, nici ultima. Ceva este însă straniu în toate
aceste reuniuni şi am să vă spun şi de ce am întotdeauna
această impresie. De obicei există o notă mondenă, ori
de câte ori se întâlnesc oamenii, în ziua de astăzi; există
şi o notă protocolară iar întâlnirile dintre oameni în
această Românie – stranie, la rândul ei – sunt, în
principal, deopotrivă, mondene şi protocolare.
Substanţa – când există – e firavă - şi tocmai de aceea
aici mi s-a părut că a fost o întâlnire stranie. Ea nu a
avut nici o secundă un caracter monden; un caracter
protocolar – da, pentru că aici vin oameni parcă din alt
timp, pentru care buna cuviinţă este un principiu capital.
Până la urmă acest gen de Românie tainică, despre
care vorbesc mereu, arată că există – şi de aici şi
caracterul enigmatic, poate insuflat, pe care îl are o
întâlnire cum este aceasta.

- Unde aţi văzut substanţa – din punctul
dumneavoastră de vedere?

- Sentimentul de comuniune a fost important.
Comuniunea nu este nici episod monden, nici episod
protocolar. Este „ceva” în care oameni din toate părţile
vin – cum spunea, foarte pătrunzător, Viorel Roman –
se iubesc fără să se ştie, fără să se întâlnească şi chiar
fără să se cunoască. A şi exemplificat splendid, cu
răspunsul dat unui împărat roman de către creştini:
creştinii sunt cei care se iubesc fără să se cunoască.
Şi oamenii aceştia, pe care i-aţi întâlnit astăzi aici, se
iubeau dinainte fără să se cunoască pentru că privesc în
aceeaşi direcţie. Aici cred că este, de fapt, substanţa
esenţială: într-o ţară în care sentimentul destrămării,
este, de la o zi la alta, mai puternic deşi România nu se
destramă, unde meritul este înlocuit de cu totul altceva
şi nici nu ştii măcar cu ce anume şi care ar fi de fapt
această pseudovaloare; într-o ţară în care Fapta Mare,
ori nu se cunoaşte, ori nu se recunoaşte; într-o ţară cum
este aceasta, sau cum sunt cele pe care le denumim
Româniile de suprafaţă, apar astfel de episoade de
comuniune, în care oameni din toate părţile vin, deodată,
ca la o chemare, simţind că între ei, de fapt, circulă, un
fel de fluid misterios.

Dacă măcar 100 de oameni există, avem sentimentul
că lucrurile nu se precipită către haos

- Aş zice că astfel de episoade de comuniune nu
apar chiar de la sine; mai trebuie o scânteie, mai trebuie
un mediu, mai trebuie un liant şi mai trebuie încă multe
alte lucruri.

- Aşa este. Dar, pe de altă parte, chiar dacă nu era
un liant, unii dintre ei ajungeau să se cunoască, cine
ştie cum şi în ce vreme fiindcă există, într-un fel, şi
între ei mulţimile din această ţară în alt fel, o alcătuire
consubstanţială. Pentru că Acel Care le îndrumă pe
toate, le potriveşte. Eu aşa văd, de altminteri această
realitate de dincolo de vizibil dar care se vede tocmai
fiindcă lucrează! De aceea spun că, până la urmă, chiar
nu este atât de important să se cunoască fizic, câtă vreme
pot să facă împreună-lucrare – cum s-ar zice. Şi chiar
dacă nu ajung să facă împreună-lucrare, prin însuşi
faptul că acolo unde sunt, ei făptuiesc ceva - cât de
mărunt sau cu aparenţă măruntă - însemnează că, într-
un absolut, al Acelui Care ne îndrumă, împreuna-lucrare
e făcută. Aşa văd de fapt lucrurile. Unii însă, nu le
înţeleg aşa pentru că, dacă aţi observat, la un moment
dat, aici, a apărut ideea că, decât să fie şaptezeci de
premii, mai bine să fie zece şi bune. Dar eu nu cred că
această încheiere este adevărată. Pentru că, şaptezeci,
oricum înseamnă prea puţin pentru cei 7000 de bărbaţi…

- Cei 7000 ascunşi, ca să facem o referire la predica
Î.P.S. Părinte Mitropolit Daniel, de Sfântul Ilie, la noi,
la Botoşani, când Atotputernicul i-a spus: “Ilie, nu eşti
singur, mai sunt încă 7000”1.

- Este un lucru esenţial cel pe care l-aţi adus în
discuţie. Eu vorbesc, de obicei, cu multă lume, de peste
tot; nu numai cu toată lumea, încerc să vorbesc şi cu
fiecare fiinţă vie; de la fiecare fiinţă vie înveţi ceva.
Iată, ca să stărui aici, puţin, o realitate ce o ignorăm de
obicei: lumea vie. Noi avem sfinţii români, între care
doi sunt „sfinţi animalieri”, la care sfinţenia se leagă
de animale. Unul este Sfântul Dimitrie cel Nou
Basarabov, care a început lunga lui penitenţă, ce l-a
adus la sfinţenie, pentru că a călcat pe un pui şi l-a
omorât fără să voiască. Şi a doua – Sfânta Mavra de la
Ceahlău, sfânta cu căprioara. Noi, poate nu ne dăm
seama ce anume, în stratul acestui popor, însemnează
înţelegerea lumii fără grai. E un lucru extraordinar
de important şi de aceea spun că e bine să ascultăm pe
toată lumea, chiar dacă este cu grai sau fără grai; căci

                                  ARTUR SILVESTRI: „SUNT UN OM LIBER!”
întotdeauna există cineva care ne vorbeşte într-un fel
pe care ar trebui să-l înţelegem. De aceea, ca să mă
alătur la ceea ce aţi spus, cei 7000 pot să fie mult mai
mulţi, pot să apară cine ştie de pe unde şi, de fapt, dacă
măcar o sută de oameni există, tot avem sentimentul că
lucrurile nu se precipită către haos.

Pomenirea este un lucru extraordinar, esenţial
- … Şi astfel Sodoma şi Gomora ar putea scăpa!
- Aşa este. Dacă un singur om bun ar fi fost acolo,

cele două cetăţi ale răului nu erau şterse de pe faţa
Pământului. Şi atunci, ceea ce ar trebui noi să facem
este să facem binele şi să facem binele înfăptuind ceva.
Până şi o fântână… Dar ce e o fântână? E un lucru
tulburător să o faci. Nu contează că îţi ţine minte numele
cineva şi, astfel, viaţa ta îşi găseşte rostul şi nu se
risipeşte. Dar l-ai făcut! Şi, ori de câte ori cineva o să-
şi potolească setea, luând apă în căuşul palmelor,
aproape cu un gest ritualic, din fântâna care a fost făcută
de cineva, o să-l pomenească pe acel om; un om
înfăptuitor.

- Pomenirea este un lucru extraordinar, esenţial. Ea
apare, şi trebuie să apară, acolo unde „lucrează”.
Memoria, sustragerea faţă de acest rău indefinit care
înseamnă uitarea. De aceea, noi aici, am început să
facem o lucrare împotriva uitării, pentru faptă mare şi
pentru a reconstrui, în strat tainic, o Românie care a
existat şi care încă mai există. Nu ştiu de ce am început-
o, probabil pentru că aşa trebuia.

 Un mare povăţuitor – Mitropolitul Nestor
Vornicescu

- Dumneavoastră înşivă sunteţi un săpător de fântâni
– am spune; aţi mers până la substratul tracic, unde i-
aţi găsit pe “călugării sciţi”, ulterior continuaţi în atâţia
alţi urmaşi întru credinţă2.

- Am făcut ce am putut, în toate felurile, şi voi mai
face; căci Legatul încă nu s-a încheiat. Între altele, am
căutat să văd şi acolo unde alţii nu vedeau. Probabil că
încă odată un “ceva” m-a îndrumat şi către aceasta. Dar
am avut şi învăţători; iar sentimentul că ai învăţători,
că te găsesc ei sau că tu îi găseşti, mi se pare unul capital.
Eu am avut un învăţător şi un povăţuitor mare, care a
fost, întâi de toate, marele Mitropolit Nestor Vornicescu,
lângă care am crescut ca intelectual şi alături de care
am înţeles foarte multe din ceea ce era creştinismul
timpuriu la noi şi, mai ales pe primii scriitori creştini
de limbă latină, de atunci, din „epoca străromână”. Acest
apostol al străromânităţii, este încă prea puţin
cunoscut în valoarea lui de acţiune, în primul rând. Nu
e doar cărturărie în Fapta lui, fiindcă nu doar cărturăria
este importantă, importantă este şi acţiunea. Iar
Mitropolitul Nestor Vornicescu ar trebui evocat mai des
de cât se face de obicei. În această seară am făcut o
evocare pe care ştiutorii au desluşit-o. Am spus că am
orânduit un grup de cercetare literară Mitropolitul
Nestor şi că ne-am propus să începem, din primul
trimestru al anului viitor, să publicăm Fontes Litteris
Daco-Romaniae, care va fi o carte de fundament, pe
care el şi-o visase, o imaginase şi n-a mai apucat să o
facă. Iar aici mai ating încă o temă dramatică: şi anume
fracturile din cultura română şi din istoria românească.
Sunt prea multe aparent, deşi întotdeauna peste fracturile
care se văd apare o continuitate pe care n-o vedem dar
care există. Şi atunci iată cum le potriveşte Cine le
potriveşte, că le potriveşte Cineva. El (Mitropolitul
Nestor Vornicescu – n.red.) s-a dus, l-a chemat Domnul,
lucrarea poate a fost lăsată neîncheiată. Dar nu - ea
continuă tainic, astăzi, acum şi aici. Uitaţi-vă, eu m-am
apucat acum şi o s-o închei! Aceasta înseamnă că
lucrarea şi modelul Mitropolitului Vornicescu au rămas,
şi le vom încheia la un moment dat; vom încheia „lucrarea”
şi vom confirma şi modelul. Şi după noi vor veni alţii.

Semne cereşti la privegherea Mitropolitului
Antonie Plămădeală

- Da, dar începeţi, la rândul dumneavoastră , alte
lucrări.

- Conştiinţa că după tine vor veni alţii te mângâie
şi-ţi dă sentimentul că nu vei muri de tot. Şi că rămâne
şi o povaţă, şi o învăţătură şi, poate, un zid de isprăvit
care va trebui isprăvit cândva.

- Şi am mai avut un povăţuitor, pe marele Vlădica
Antonie Plămădeală…

- Dumnezeu să-l ierte!
- Dumnezeu să-l ierte! Domnul l-a chemat la El

acum, de curând. L-am văzut rar, dar l-am întâlnit des,
pentru că aveam un fel de comunicare neobişnuită în
zilele de astăzi şi mai ales în ultimii douăzeci de ani.
De la Vlădica Antonie am înţeles că pentru Fapta Mare
nu trebuie să te aştepţi la nimic. La nici o mulţumire,
decât la mulţumirea pe care ţi-o dă Cel care te-a făcut
să o faci. Şi am mai învăţat ceva. N-am să uit câte zile
am – sentimentul de seninătate pe care mi l-a arătat
într-o zi fără nume, de demult, parcă de niciodată. Era
acum peste 15 ani, cred că era în vara lui 1989; eram la
Mânăstirea Sâmbăta, cu Vlădica şi cu soţia mea,
Mariana Brăescu: mănăstirea se făcea şi creştea tainic
şi ea, pentru că şi ea a fost o lucrare tainică şi a poruncit-
o Cineva, a poruncit-o Cel care le porunceşte pe toate.
De aceea, Sâmbăta e aproape ca o Catedrală a Neamului,
e aproape o hieroglifă a românităţii. Eram acolo şi el
avea deja mormântul gata făcut. M-am îndreptat către
o pergolă; era un şir de morminte de Mitropoliţi şi acolo
era placa lui funerară, pe care îşi însemnase numele. El
a venit şi, aşa, îngândurat puţin - dar nu mult - a spus:
“Şi aici eu am să vin să mă odihnesc”. Era un sentiment
de trăire a postumităţii pe care nu l-am întâlnit la nimeni,
decât la o fiinţă fără grai pe care am pierdut-o acum
câţiva ani. Era tulburător cum Vlădica Antonie putea

să spună aceasta. Acest sentiment al omului, sau al fiinţei
care trece pentru că trebuie să treacă, nu l-am întâlnit la
nimeni. Şi este o mare lecţie, n-am s-o uit niciodată.

De aceea, după ce am aflat că a plecat la Domnul,
m-am dus, în noaptea de dinainte de înmormântare, la
priveghiul Vlădicii. Am plecat noaptea şi m-am întors
către dimineaţă la Bucureşti. M-am dus ca să-l văd. Şi
să-i spun, în sinea mea, şoptit, ce credeam că am de
spus pentru el. Să ştiţi că nici această noapte n-am s-o
uit vreodată, pentru că în jurul nostru, în jurul Mănăstirii
Sâmbăta, pentru că la Sâmbăta era atunci… (
interlocutorului nostru i se frânge glasul iar ochii i se
înrourează de lacrimi – N.Red.)… Era la Mănăstirea
Sâmbăta, ajunsesem de la Braşov pe o furtună
îngrozitoare, care nu se mai termina, pe o ploaie
cumplită, cu care ne tot pedepseşte Dumnezeu şi ne
biciuieşte în acest an pentru că, probabil aşa trebuie să
o facă, să ne trezim odată şi să nu mai îngăduim răul
insidios ce pare că ne stăpâneşte. Şi am ajuns la
Sâmbăta, şi era senin şi linişte. Şi undeva, pe toate
cerurile înconjurătoare, pe toate orizonturile, nu erau
decât fulgere şi trăsnete şi răul care era departe. Aici –
nu! Cât am stat acolo, nu s-a mişcat nimic. Parcă nici o
frunză nu se mişca. De abia când am plecat, la mică
distanţă, a început potopul. Vedeţi? Acestea sunt semne!
Sunt semnele vremii, domnule Radu Căjvăneanu! Nu
sunt coincidenţe! Nimic nu e întâmplător, până la urma
urmei, dacă stăm să ne gândim. Aceasta e, de fapt, o
altă realitate despre care vorbim puţin, sau poate nici
n-o percepem, uneori.

Noi suntem o treaptă a României tainice
- Să ne întoarcem de la amintiri, fie ele proaspete şi

impresionante, către lucrarea dumneavoastră, astăzi la
ceea ce se numeşte, prescurtat, ca un simbol, ARP.

- Asociaţia Română pentru Patrimoniu e o treaptă
a României tainice. Nu e mult - nu-i puţin. Important
este că există. Dar dacă ajungem la ceea ce invoc
frecvent şi anume Pomenirea Părinţilor – cred că nu
facem puţin. Măcar să arătăm că această idee există!

- Întâi de toate, când am gândit-o, acum aproape un
an de zile, era după ce înfiinţasem Asociaţia “Biblioteci
pentru sate”. Atunci, într-un an de zile, am reuşit să
donăm vreo 20.000 de volume la tot felul de biblioteci
şi şcolare, şi comunale…

- Şi acum, după inundaţii, aţi donat din nou…
- Am refăcut o bibliotecă şcolară într-o comună

unde, pur şi simplu, aceasta a fost măturată de ape.
Asociaţia a dat mai bine de 2000 de cărţi, dintre care
1000 dintre cărţile mele. Nu ne-a pus nimeni să facem
asta, nici nu ne-am întrebat de ce altcineva care are bani
sau, de fapt, autoritatea publică nu o face. Nu acesta
este esenţialul: important este să faci. Am vrut să arătăm
„învăţături”. Întâi – că puterea e la cetăţeni. Acolo e
puterea, nu e în altă parte! Cine le-a dat puterea - le-a
dat-o lor! Şi să mai spunem un lucru - şi anume că nu
suntem singuri; nimeni nu e singur dacă se gândeşte
bine. Şi, apoi, că nu trebuie să ne fie frică. Şi nu numai
că nu trebuie să ne fie frică ci şi – dacă avem o datorie a
vieţii noastre pe pământ - trebuie să ne-o ducem până la capăt!
Indiferent de cum ar fi – o datorie mai mică sau mai mare noi
trebuie să o ducem până la capăt. De aceea am făcut aceste
lucruri, le-am făcut şi pentru a fi exemplu şi model dar
şi pentru a se vedea că aceste patru învăţături reprezintă
o Cale. Nu e Calea, este una dintre ele.

Nu ştiu dacă toate acestea sunt importante în această
etapă. Dar, fie şi pentru faptul că oameni care nu au
avut niciodată un cuvânt bun primit de la cine trebuia
sau nu au avut o recunoaştere cât de mică şi totuşi au
făcut foarte mult, aşa cum s-au priceput ei. Dacă văd o
recunoaştere - aceasta îi întăreşte în lucrarea lor. Şi poate
că nu puţin.

În vremurile de astăzi pare că există o cultură oficială
obligatorie

- Şi cum vedeţi perspectiva de pe această piatră care
s-a pus la o temelie?

- S-au pus mai multe pietre. Perspectiva nu este numai
aceasta ci este a oricui încearcă în România să facă, până
la urmă, ceva. Răul constă la noi, astăzi, în descurajare.
Dar au mai spus: Nu trebuie să ne fie frică şi trebuie să
începem cu ceva. Cred că noi ar trebui să revenim la două
alte poveţe, între care prima este de o mare simplitate. Şi
anume, cum spuneau înţelepţii chinezi: că o călătorie de
1000 de leghe începe cu un pas. Trebuie să începem cu un
pas, să-l facem! Şi să nu ne fie frică, fiindcă dacă am
cutezat, însemnează că aşa trebuia. Şi a doua povaţă, venită
tot din China unde altcineva spunea că trebuie să lăsăm să
înflorească 1000 de flori. Pentru vremurile de astăzi când
pare că există o cultură oficială obligatorie…

- Iar?
- Există categoric !
- Iar există?
- Tot timpul a existat şi ar însemna să ne iluzionăm

dacă nu observăm că aşa stau lucrurile. Noi avem, din păcate, o
tradiţie a elitei coloniale care se perpetuează şi există şi astăzi.

- V-aş contrazice dar nu facem dispută acum…
- Dar mie mi se pare că acest fenomen este cât se poate

de evident. Uitaţi-vă numai la caracteristicile culturii
oficiale din România din acest moment. Cultura oficială
din România este o cultură care are nişte caracteristici
foarte bine definite.

Interviu

Note
1  “Totuşi, când Sfântul Ilie se credea că este singurul care a mai

păstrat dreapta credinţă, Dumnezeu i-a spus: mai sunt 7000 de bărbaţi,
de oameni, care, în ascuns, păstrează credinţa şi nu şi-au plecat genunchii
lor în faţa idolului Baal“. Î.P.S. Părinte Daniel, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, Cuvânt de învăţătură de Sfântul Ilie , în  Gazeta Creştină ,
Botoşani, nr. 189, 1 – 14 august 2005.

2 Vezi  Dr. Artur Silvestri, “Arhetipul  călugărilor sciţi – Eseuri
despre Bizanţul paralel” Editura Carpathia Press, Bucureşti, 2005

  (continuare în pagina 48)
Radu CÃJVÃNEANU
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Unul din cei mai proeminenţi oameni de cultură din
România de azi, a cărui Operă acoperă spaţii vaste din
istoria culturii şi spiritualităţii universale, este dl OVIDIU
DRIMBA (n. 3 septembrie 1919, în localitatea Margine –
Bihor). A urmat liceul la Oradea, apoi Facultatea de Litere
la Universitatea din Cluj (1935-1942), obţinând în 1948
doctoratul în litere. La Cluj, prin ordin al ministrului, va
fi numit asistent al marelui profesor Lucian Blaga la
catedra de „Filosofia culturii” (1946-48), devenind
conferenţiar universitar (în 1955), apoi profesor la
Institutul de Teatru (1968) şi Universitatea din Bucureşti
(la catedra lui Tudor Vianu, 1962-68).

Cu lungi stagii de profesorat universitar în Italia, la
Torino (1968-1979), apoi la Universitatea Catolică din
Milano (1952-79), dl. Ovidiu Drimba s-a dovedit un
cercetător avizat al literaturii universale, abordând subiecte
de mare complexitate din spaţiul culturii iberice şi italice,
dar şi din literatura scandinavă, precum Leonardo da Vinci
(1976), Ovidiu (1960, 1966, 1971, ed. def. 2001), Eseuri
de literatură străină (1976), Eseişti spanioli (1982), Pagini
despre cultura europeană (1945, 1994), Federico Garcia
Lorca, rapsodul (1981), Rabelais şi Renaşterea Europeană
(1963 şi 2003), Scriitori, cărţi, personaje (1969, 1996,
ed. def. 2002). Neîntrecute rămân până azi, prin abordarea
sistematică şi vizionară, constituind adevărate „tratate” nu
numai pentru învăţământul superior românesc: Istoria
teatrului universal (ed. I, 1973, ed. def. 2000), Istoria
literaturii universale (I-III, 1963-1971; ed. def. în 2 vol.
1998).

O pasiune cultivată asiduu, cu tenacitate şi vocaţie de
largă deschidere culturală, panoramatică s-a concretizat
în lucrări precum Incursiuni în civilizaţia omenirii (I-III,
1993-1997).

Însă unică şi monumentală, emblematică pentru figura
scriitoricească a marelui Drimba, este Istoria culturii şi
civilizaţiei (în 11 volume, 1984-2003), unde cercetătorul
desfăşoară o erudiţie amplă, uriaşă chiar, reeditând mutatis
mutandis enciclopedismul unui Mircea Eliade în cadrul
culturii române şi universale.

Asistent al lui Blaga, la catedra de „filosofia culturii”,
din 1946, dl O. Drimba este, desigur, şi un cercetător
profund al operei celui pe care l-a dat culturii universale
Albastrul Lancrăm. Să amintim, mai întâi, lucrarea
Filosofia lui Lucian Blaga (1944, 1995), purtând girul
ştiinţific al filosofului şi care, vreme de aproape cinci
decenii, a rămas unică, chiar de referinţă în bibliografia
de specialitate. Sau cele zece studii dedicate ilustrului său
dascăl, publicate de-a lungul vremii în „Revista Fundaţiilor
Regale” (1944, reedidat în 1995), „Universul literar”
(1942), „Familia” (1991) şi „Paşii Profetului” (valoros
periodic al Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”,
1995-2002). Retipărite recent în lucrarea Literatură,
cultură, civilizaţie (2004), aceste studii abordează fie
„arhitectura poeziei lui Blaga” şi raportul dintre „filozofie”
şi „poezie”, fie „dilema” mult dezbătută de critica literară:
dacă a fost sau nu Blaga „gândirist”. Date interesante
privind omul, profesorul ori studentul de la Oradea vin să
lumineze din aproape alte faţete ale personalităţii,
alăturându-se unor studii de viziune interpretativă şi
lămuritoare, precum „Clasicitate în poezia lui Blaga” sau
„Lucian Blaga văzut de C. Noica”.

Literatură, cultură, civilizaţie conţine, însă, şi alte
studii şi eseuri, unele despre cunoscuţi scriitori români
(de la Nicolae Milescu, stolnicul Constantin Cantacuzino
şi Petru Cercel la I. L. Caragiale, Agârbiceanu, D.
Popovici, Tudor Vianu, Eugčn Ionescu), altele îmbrăţişează
fenomenul cultural universal cu aceeaşi fervoare de
umanist luminat şi enciclopedit autentic: Ovidiu, Petrarca,
Fedérico da Montefeltro, Palladio, Garibaldi, Giuliano
Bonfante, Ortega y Gasset…

Mişcându-se cu erudită dezinvoltură în cadrele
„culturii” şi „civilizaţiei” universale, profesorul Drimba
porneşte de la reconsiderarea acestor concepte într-o
viziune integratoare modernă (a se vedea detalierea
chestiunii în eseul Pentru o istorie a culturii şi civilizaţiei,
pp. 270-288, adevărată mărturisire de credinţă făcută, iată,
după apariţia celor 11 volume ale monumentalei  Istorii a
culturii şi civilizaţiei).

Admirabilă prin bogăţia şi varietatea structurală a
materiei, Literatură, cultură, civilizaţie este o carte din
aşa-numita serie a „scuturării podoabelor”, cum s-a

 

Cronica literarå

OVIDIU DRIMBA: „Simbolismul în România. Începuturile”
exprimat T. Vianu despre producţia poetică eminesciană
din perioada 1883…

Cam din aceeaşi serie face parte şi recentul eseu
Simbolismul în România (Începuturile), apărută la
Editura Universităţii din Oradea (2004). Prezentată ca teză
de doctorat în limba şi literatura franceză, în 1947 (cu
titlul: „Les premičres influences du symbolisme français
sur la poésie roumain”), în cadrul Facultăţii de Litere şi
Filozofie a Universităţii din Cluj, textul lucrării este, cu
excepţia primelor două capitole, inedit. Să precizăm că
susţinerea lucrării a avut loc în luna iunie 1948, comisia
fiind compusă din profesorii Ioachim Crăciun – decan,
preşedinte; Yves Auger – coordonator ştiinţific, D.
Popovici, Lucian Blaga şi Liviu Rusu – membri.

Propunându-şi să stabilească începuturile
simbolismului românesc, exegetul se raportează, desigur,
la cadrul cultural european al epocii, în special la cel
francez, precizând că, în ultimele decenii ale secolului al
XIX-lea, în mentalitatea şi cultura occidentală se naşte o
reacţie puternică împotriva romantismului retoric şi
parnasianismului descriptiv, adică acea originală „forma
mentis” – novus modus cogitandi -, manifestându-se în
varii domenii ale culturii. „Antiscientismul” acestei noi
atitudini culturale – exprimat de concepţiile agnostice şi
relativiste – aduce în locul elogiului scientist acea „trăire
intimă” (Ernest Renan), exaltându-se sentimentul iubirii
şi profunzimile eului (Auguste Comte). Acest modus
cogitandi centrat pe relativism şi antiscientism este propriu
şi altor domenii ale culturii (de la fizică şi matematică la
psihologie, filozofie, muzică şi pictură). Consecventă şi
coerentă, noua orientare estetică devine „stil de cultură”,
promovând primatul spiritului. „Marea favorită va fi
poezia”, scrie O. Drimba, iar genurile condamnate ŕ priori
la insucces: romanul, teatrul şi critica: „Favorita epocii va
rămâne poezia – poezia simbolistă; o poezie de factură
nouă, dar nu mai puţin în corelaţie ideală cu tendinţele
stilistice exprimate în celelalte domenii ale culturii epocii;
tendinţe angajate şi angrenate în unitatea organică a unui
stil de cultură.”(p.29).

Abordarea aceastor „Începuturi” ale simbolismului
nu se face în manieră istoricizantă, intenţia metodică a
exegetului fiind aceea „de a încerca să semnalăm şi să
definim obiectul poeziei simboliste, metoda şi mijloacele
prin care înţelege a se realiza, precum şi natura efectului
estetic obţinut, cu alte cuvinte – însăşi esenţa
simbolismului.” (p.31). Aşadar nu o abordare cronologică,
istoristă, ci una de clarificare a esteticii simboliste şi a
unor aspecte interpretate până acum „fie confuz, fie (…)
în mod fals”: „Starea sufletească incertă, nedefinită,
confuză, «muzicală», ca obiect al poeziei; funcţia
gnoseologică a actului poetic; o nouă concepţie despre
natură şi funcţia simbolului; formula unei «poezii active»;
sau noile mijloace formale folosite: iată principalele
inovaţii ale poeziei simboliste, asupra cărora ne vom opri.”
(p.33)

Reconsiderând aceste „abateri” ale simbolismului de
la spiritul de ordine şi claritate al geniului francez, criticul
apreciază tranşant că formula simbolismului a constituit
„marea licenţă poetică” a poeziei franceze. Sunt cercetate,
apoi, relaţiile simbolismului cu romantismul, dar şi cu
„decadentismul”, cu „poezia simbolului”, funcţia
gnoseologică a actului poetic simbolist, „muzicalitzatea”
specifică, tehnica şi versliblismul simbolist cu probante
citate şi instructive exemplificări.

Desigur, punctul de pornire al noii lirici îl constituie
lirica baudelairiană prin ambivalenţa receptării
(subiectivitatea eului şi lumea exterioară, dătătoare de
senzaţii şi disconfort existenţial), între cele două lumi
existând o relaţie profund antinomică – „une tenébreuse
et profonde unité”.

Comentând „peisajul liric al epocii”, cercetătorul
operează judicios distincţii literare, ideologice şi estetice,
tratând despre „byronism”, „baudelairianism” şi
„rollinatism”, dar şi despre „eminescianism” ori despre
relaţia dintre „romantismul german şi simbolism”. Este
îndepărtată „confuzia” făcută multă vreme între noţiunea
de „simbolism” şi cea de „decadentism”, stabilindu-se
anumite date privind specificitatea, dar şi „interferenţa
noţiunilor”.

„Primatul eului pur” ar exprima principiul fundamental
al simbolismului, de aici credinţa în virtuţile simbolului şi
magia sugestiei, în muzicalitatea tulburătoare şi inefabilul
stării de spirit. Căci poezia simbolistă, adăugăm noi, nu
mai este, în principal, o poezie de idei, filosofică, în sensul
consacrat de amplele meditaţii romantice asupra lumii,
vieţii, existenţei universale, ci poezia unor stări de spirit,
de obicei tensionate senzitiv şi „monocorde”, precum scria
criticul E. Lovinescu despre Bacovia.

În ceea ce priveşte literatura română, O. Drimba
distinge trei faze premergătoare simbolismului: 1)
contactul romanticilor paşoptişti cu vulcanica operă a lui
Byron din care acum se realizează primele traduceri
(Gr.Alexandrescu, Ion Heliade Rădulescu, C. Negruzzi,
C. A. Rosetti, Stefan Vârgolici, D. Bolintineanu); 2)
„experienţa romantică eminesciană dominată de puritate
şi suavitate”; 3) „experienţa baudelairiană manifestată însă
mai întâi prin influenţa epigonului său decadent Maurice
Rollinat” (popularizată de ziarul bucureştean „La Voix de
Roumanie” din 1863, datorită lui Ange Pechmeja).

Desigur, momentul Macedonski este hotărâtor în
„sincronizarea cu noua poezie franceză” prin propria lui
experienţă parisiană. Rolul lui Macedonski şi al
„Literatorului” este imens, copleşitor şi definitiv în
impunerea noului curent, tocmai pentru că acesta definea
poezia drept „senzaţiune şi sentiment ce decurge din
senzaţiune”, cam ceea ce susţinuse şi Albert Mockel („tout
poeme s’adressee d’abord aux sens, et par le sens au coeur,
puis ŕ l’intelligence”). Ideea o consemnase ţi Tudor Vianu,

afirmând că Mace-
donski „este cel
dintâi, în literatura
noas t ră ,  ca re  a
a juns  în  ch ip
conştient la prin-
cipiul că poeziei îi
aparţine domen-iul
simţurilor, nu al
reflecţiunii.”

Sunt men-ţio-
nate tempera-men-
tul structural
rmantic al auto-rului
„Nopţii de mai”,
tendinţa de sin-
cronizare (prin
teoriile sale şocante
şi intenţia de a scrie
poezie simbolistă
conform „audiţiei
c o l o r a t e ” … ) ,
concepţia antiin-
telectualistă şi senzorialistă, muzicalitatea verlainiană,
tehnica „instrumentalistă”, maniera sinestezică, ambiţia
verslibristă (însă „primul nostru poet cu adevărat verslibrist
este considerat Al. Petroff, precedându-l cu ani buni pe
Gustave Kahn). La un moment dat, Macedonski este
convins că „rolul de căpetenie în poezia modernă îl are
poezia simbolistă complicată de instrumentalism” (1892),
devansând astfel cu 12 ani metoda lui René Ghil. Se cunosc
atât articolele teoretice ale lui Macedonski promovând
ideea de poezie modernă („logica poeziei este ilogică”),
cât şi „realizările” concrete, simbolistico-instrumentaliste,
cu caracter experimental (Dar să precizăm că însuşi
Macedonski se va lepăda de Verlaine şi de simbolism, la
un moment dat, tinzând a fi el însuşi, adică un scriitor
complex, o conştiinţă estetică scindată, în opera căruia se
pot identifica, la o analiză de amănunt, mai multe faţete
(romantism, parnasianism, neoclasicism, realism,
modernism, manierism şi elemente de rococo), scriitorul
cochetând cu toate şi depăşindu-le pe rând. Această
formulă estetică compozită, de mixtum  compositum, ne
duce cu ideea la un baroc macedonskian ca mod de viaţă
şi stil de creaţie, Macedonski fiind în literatura română
„scriitorul cu afinităţile spirituale, estetice şi
temperamentale cele mai pronunţat baroce…într-atât
spiritul baroc defineşte în esenţă spectul dualist,
contradictoriu, ambivalent al spiritului poetului (…)
Iluzionarea şi dezamăgirea, el desengańo sunt tipice
barocului şi la Macedonski, în opera căruia apar notele
cele mai baroce din întreaga literatură română” (Adrian
Marino, Dicţionarul ideilor literare, 1973, Almanah
„Tribuna”,1978). Aceeaşi convingere de relativă
unanimitate raportată la personalitatea artistică şi umană
a lui Macedonski, exprimată şi de Edgar Papu: „Trebuie
să recunoaştem că nici unui alt literat român ivit după
marea perioadă istorică a stilului nu i s-au ilustrat atât de
pertinent trăsăturile baroce. Noi l-am vedea perfect încadrat
pe Macedonski în acel baroc fin de sičcle” (Barocul ca tip
de existenţă, 1977). Chiar noi, având în vedere stilistica,
tipologia şi caracterologia specific baroce, am făcut
această probantă interpretare în Eseu asupra barocului
macedonskian, 276 pag (1977). După părerea noastră
Macedonski nu poate fi prins exact în nici o altă formulă,
el scapă oricăror determinări estetico-ideologice; spiritul
său incomod se constituie într-o complicată formulă barocă
tip fin de sičcle – barrochus finisaecularis, cu tensiunile
atât de contradictorii ale epocilor de tranziţie, în sensul în
care ne propune acest stil Eugenio d’Ors. Contribuţia sa
la agitarea ideilor şi esteticii simboliste este, desigur,
binecunoscută, dar deschiderea spre modernitate a sa este
mai mare, bunăoară, decât aceea care-l priveşte pe
Eminescu, faţă de care se va detaşa programatic.

Foarte interesante sunt aprecierile critice privind
colaboratorii „Literatorului”, precum şi comentariile de
profunzime asupra unor Ştefan Petică („teoretician şi poet
simbolist”) şi Dimitrie Anghel („un simbolist nedeclarat”).
Mai există şi Cercul literaţilor „neoficiali”, dar şi destui
Adversari, adversităţi şi poziţii paradoxale (precum
rezerva lui Titu Maiorescu faţă de „atmosfera estetică
viciată” de un Macedonski sau de „sarcasmele” lui I. L.
Caragiale).  Nu trebuie să uităm contribuţia revistei „Viaţa
nouă” (1905) a lui Ovid Densuşianu, el însuşi teoretician
acceptabil al poeziei citadine, dar, ca şi Macedonski, autor
de versuri considerate de critică „forţate”, „convenţionale”,
„lipsite de suflu liric”…

În urma acestui excurs judicios şi la obiect, se impune
concluzia că începuturile simbolismului românesc nu
trebuie înţelese ca o „transplantare mecanică”, imitativă,
epigonică a simbolismului francez, ci ca o asimilare în
sens creator şi original, ca o reformulare a ideii de
modernizare a liricii, ca o nevoie imperioasă de exprimare
a noii sensibilităţi.  Aflate sub înrâurirea directă a unor
simbolişti francezi (chiar prezenţa simboliştilor din şcoala
belgiană), începuturile simbolismului românesc constituie
o perioadă dinstinctă – „importantă pentru studiul relaţiilor
culturale franco-române, şi importantă ca primă etapă a
simbolismului în literatura română”.

În totul, mai vechea lucrare de doctorat a d-lui profesor
Ovidiu Drimba îşi păstrează, iată, după mai bine de o
jumătate de secol, actualitatea, prin modul fluent şi strâns
al documentării de a privi acest curent, în legătură organică
cu acea forma mentis specifică noilor forme ale culturii şi
civilizaţiei europene, dar şi prin relaţionări pertinente,
observaţii de amănunt, spirit critic şi, nu în ultimul rând,
vocaţia privirii globale şi analizei aplicate.

Z. CÂRLUGEA

Ovidiu DRIMBA, la 85 de ani
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După ce exegeţii lui Brâncuşi i-au studiat
sculpturile luate ca entităţi (faza analitică a cercetării),
au început să le coreleze în cicluri evidente sub aspect
formal şi mai apoi în cicluri tematice (faza sintetică).

Au fost decelate următoarele cicluri:
- capetele de copii, la care Dan Grigorescu /1/

subliniază evoluţia spre simplitate, iar Barbu
Brezeanu /2/ distinge două faze: rodiniană (1906-
1907) şi ovoidală (1907-1921);

   - torsurile cilindrice de băieţi şi ovoidale de fete/
femei (iniţial naturaliste);

   - portretele seriale stilizate: Narcis, Prometeu,
Danaidă, Muza adormită, Domnişoara Pogany,
Negresa blondă, Principesa X, Eileen, Nancy
Cunard, Baroneasa R.F., Portretul doamnei Meyer
etc.;

   - animale, păsări (cărora Athena Tacha Spear
le-a dedicat o carte importantă /3/), peştii - alcătuiund
ciclurile: Foca, Pinguinii, Ţestoasele, Cocoşii,
Păsăruica, Măiastra, Pasărea în spaţiu etc;

   - ovoidele (inventariate de majoritatea
exegeţilor începând cu V.G.Paleolog /4/) dintre care
amintim seriile: Începutul lumii, Primul strigăt, Noul
născut, Muzele, Prometeu, Narcis, Domnişoara
Pogany, Eileen, Negresa blondă etc;

  - clepsidrele, remarcate de I. Pogorilovschi /5/:
scaunele Mesei şi ale Aleii, modulele Coloanelor,
Planta exotică, Adam şi Eva, numeroase socluri etc;

  - Săruturile/cuplurile /6/:  cuplul reprezentat
figurativ pe soclul primei Măiestre, cele şase versiuni
ale Sărutului, Piatra de hotar, Poarta sărutului,
Portretul lui Petre Stănescu + Rugăciunea;

- ochii brâncuşieni, care l-au fascinat pe
V.G.Paleolog /7/: ai Domnişoarelor Pogany, ai lui
Narcis, ai Muzelor şi Danaidelor, ai copiilor şi
femeilor, ai cuplurilor îmbrăţişate în Sărutul ce
dăinuie dincolo de moarte.

Treapta superioară de sinteză exegetică o
constituie evidenţierea ciclurilor formal-tematice:

- originea lumii (Începutul lumii, Noul născut,
Primul strigăt) şi centrul lumii (Coloanele nesfârşite)
- menţionate de Mircea Deac /8/;

- fecunditatea, feminitatea (Naşterea, Torsurile
de fete şi femei, Leda) şi durerea (Laokoon, Supliciul,
Prometeu) - evaluate de V.G.Paleolog /9/.

Cristian Robert-Velescu /10/ descoperă în opera
brâncuşiană următoarele teme iniţiatice:

 - separarea androginului: Rugăciunea, Figură
arhaică, Fragment de tors, Cuminţenia pământului,
Sărutul;

- pedeapsa: Supliciul, Prometeu;
- focul: Prometeu, Cocoşii, Începutul lumii,

Primul strigăt, Muzele, Păsările (flăcări în bătaia
soarelui);

- somnul (micile mistere eleusine): Somnul, Muza
adormită, elementul acvatic şi grota ambientale
(prezente în Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu
şi în proiectele Templelor nerealizate);

- moartea eliberatoare (marile mistere eleusine):
Cocoşul, Socrate, Cupa, Coloana (în accepţiile de
spic eleusin şi falus), Poarta trecerii lumilor, Masa
(tăcerea).

Aliteraţia sculpturilor în funcţie de materialele
din care au fost creeate relevă afinităţi afective
profunde: ciclul lemnului valorificând motive
folclorice româneşti (Vrăjitoarea, Coloanele,
Arcadele, Cocoşii etc) şi universale (Himera, Adam
şi Eva etc); ciclul bronzurilor polisate şi al marmurei
şlefuite reiterează mituri solare mediteraneene
(Prometeu, Narcis, Leda, Pasărea etc.), iar ciclul
pietrei cioplite ne transpune în paleolitic ( Cuminţenia
pământului, Figura arhaică etc.).

În ceea ce priveşte analiza întregii creaţii
brâncuşiene, Ionel Jianu a mers cel mai departe dintre
toţi exegeţii, încercând să grupeze în cicluri tematice
toate sculpturile artistului.

În MONOGRAFIA din 1963 /11/ autorul propune
gruparea sculpturilor după trei mari teme (care oferă
o privire asupra cosmogoniei şi gândirii filosofice
brâncuşiene):

- misterul existenţei, evocând Facerea lumii şi
etapele trezirii conştiinţei umane ( Începutul lumii,
Noul născut, Adam şi Eva, Primul pas, Prometeu,
Fiul risipitor, Leda, Muza adormită, Muza,
Vrăjitoarea, Socrate, Spiritul lui Buddha);

- construirea lumii şi legătura om şi pământ
(Coloana fără sfârşit, Poarta sărutului, Masa tăcerii,
Templul contemplării şi al descătuşării);

- solidaritatea dintre tot ce există şi aspiraţia spe
absolut (Măiastra, Pasărea în văzduh, , Peştele,
Cocoşul, Pinguinii, Foca, Ţestoasa zburătoare).

INTRODUCEREA LA SCULPTURA LUI
BRÂNCUŞI din 1976 /12/ priveşte opera ca formă în
devenire pe 3 mari axe:

- drumul către omenie şi căutarea formelor

  Urmându-l pe Ionel Jianu
primordiale (Sărutul, Rugăciunea, Începutul lumii,
Noul născut, Adam şi Eva, Fiul risipitor, Vrăjitoarea,
Spiritul lui Buddha);

- nostalgia cerului (Măiastra, ciclul Păsărilor în
văzduh, Cocoşul, Foca, Ţestoasa zburătoare).

- în căutarea absolutului (Ansamblul monumental
de la Târgu-Jiu, Templul contemplării şi al
descătuşării).

Ambele sisteme de grupare lăsau la o parte seria
portretelor – Ciclul Domnişoarei Poganz, Portretul
Doamnei Eugen Meyer, Portretul Principesei X,
Portretul lui Nancy Cunard, variantele Negresa albă

şi Negresa blondă, seria Torsurilor, Cuminţenia
pământului şi altele. În CONSTANTIN BRÂNCUŞI
– Viaţa şi opera  /13/ autorul încadrează aceste
portrete şi torsuri în capitolul “Om şi natură în opera
lui Brâncuşi”, întregind astfel viziunea sa asupra
universului artistic brâncuşian.

Urmând exemplu lui Ionel Jianu de a integra toate
sculpturile brâncuşiene într-un ansamblu care să
reprezinte o viziune închegată asupra lumii, am
conceput cartea UNIVERSUL FORMELOR LUI
BRÂNCUŞI (Ed. Fundaţiei “Constantin Brâncuşi”,
Târgu-Jiu, 2001).

În viziunea mea poetică am  reunit în spaţiul sacru
din jurul Ansamblului monumental de la Târgu-Jiu,
marcat de Pietrele de hotar ale iubirii, toate creaţiile
plastice ale sculptorului, inclusiv pe cele distruse,
pierdute, precum şi sublimele proiecte ale Templelor
Iubirii şi Descătuşării sufletului de cor.

Ideea de bază care m-a călăuzit în structurarea
universului plastic brâncuşian a fost aceea că
sculpturile lui Brâncuşi reprezintă forme arhetipale,
contururi interpretabile prin prisma ideilor platonice,
prototipurile ideale ale lumii reale.

Brâncuşi a ajuns la realitatea profundă, esenţială,
coborând pe filiera stilizării artei populare româneşti,
până la tradiţia/mitologia primordială indo-
europeană.

Demiurgul nostru a uzitat modelul genezei
biblice, creind vieţuitoare ale apelor, cerului,
pământului, personaje mitologice, himere, aspiraţii,
vise.

Mi-am închipuit la Masa tăcerii, reiterând
versiunea cu cele 12 scaune clepsidrice grupate în 6
perechi (variantă tatonată de Brâncuşi la Târgu-Jiu,
aşa cum atestă fotografia făcută de Ion Alexandrescu,
pietrarul utilizat de sculptorul gorjan la realizarea
Ansamblului monumental,  cuplurile primordiale, ai
căror descendenţi vor popula întregul univers:

1. - Fiinţele chtoniene: Cuminţenia pământului
(Ia) şi Animalul nocturn (I);

2. - Fiinţele acvatice: Peştele (Ia) şi  Peştele (Ib);
3. - Fiinţele amfibii: Foca (I) şi Foca (II);
4. - Fiinţele aeriene: Pasărea măiastră (Ia) şi

Pasărea în văzduh (Ia);
5. - Fiinţele terestre (oamenii): Adam şi Eva

(versiunile iniţiale, separate,
      sculpturile au fost apoi asamblate în 1916-

1922 ?);
6. - Fiinţe mitologice, aspiraţii, himere, vise:

Prometeu (Ia) şi Repaus -  Muza adormită (I).
Între Masa tăcerii şi Poarta sărutului sunt

amplasate figurile impresionist-naturaliste de copii,
bărbaţi şi femei (realizate de Constantin Brâncuşi
înainte de anul cotiturii artei sale, 1907), iar între
Poartă şi Coloana fără sfârşit,  cele puternic stilizate,
aparţinând lumii esenţiale, create după ce artistul şi-

a descoperit ‘’Drumul Damascului’’.
Pe Aleea scaunelor întâlnim desfăşurarea

ciclulului genezei universului brâncuşian: Începutul
lumii - Primul strigăt - Noul născut.

Facerii lumii, am considerat-o  prioritară în
tematica artistului, dedicându-I, în  capitolul final al
cărţii, două interpretări: una biblică (descriind cele
7 zile ale genezei universului brâncuşian) şi una
mitologică (descoperind legături semnificative între
entităţi sculpturale şi cicluri, pe linia omologiei
cosmologice stabilite de regretatul nostru indianist,
Sergiu Al-George: ou - ţestoasă - axa lumii).

Am imaginat, de asemenea, în viziunea pe care o
propun pentru interpretarea universului brâncuşian,
o Alee a sărutului, un ‘’domos’’ care ne conduce,
trecând pe sub Poarta sărutului, la Templele Iubirii
(două variante reconstituite, după discuţiile cu
sculptorul, de Tretie Paleolog) şi Templul
descătuşării sufletului de corp, proiectat pentru
maharadjahul Holkar din Indore.

Acest din urmă templu, ca şi Coloana nesfârşită,
ar fi semnificat contopirea sufletului nostru
individual cu lumina eternă, divină - ‘’ieşirea din
Labirint”- cum o denumea Brâncuşi însuşi.

Nerealizarea Templului eliberării l-a marcat
profund pe Constantin Brâncuşi, după 1939 (anul
cădereii proiectului), artistul ne mai creind decât o
singură sculptură nouă, Ţestoasa zburătoare -
‘’cântecul său de lebădă’’, testamentul artistic.

Sculptorul român a încercat să compenseze
această neîmplinire, transformând încetul cu încetul,
atelierul său într-un templu apollinic, în care, la
bătrâneţe, trona îmbrăcat pururi în alb.

Revenind la structurarea universului brâncuşian,
am amplasat descendenţii cuplurilor primordiale pe
3 contururi sinusoidale/clepsidrice în jurul
monumentelor de la Târgu-Jiu, întregite cu proiectele
Templelor nerealizate, dar materializate imaginar.

În incheiere am subliniat corespondenţele dintre
arta brâncuşiană şi caracteristicile matricii stilistice
româneşti stabilite de filosoful  Lucian Blaga.

Brâncuşi a căutat prin formele sale esenţializate
şi prin viaţa sa exemplară, salvarea din efemer. A
reuşit, prin Coloana nesfârşită originară (cea care
se va restaura nu va mai fi aceeaşi) să se contopească
pentru totdeauna cu lumina.

Parafrazându-l pe André Malraux, considerând
apollinismul/tradiţia primordială  noua religie (care
trebuie doar redescoperită), aderând la afirmaţia
scriitorului francez că dacă mileniul trei nu va fi
religios, în sensul comuniunii om-cosmos
(tehnologiile moderne cooperând nedistructiv cu
natura) acesta nu va fi deloc.

Întru acest ideal sublim, menţionez că cel mai
frumos mesaj al omenirii, îndeplinind fără să fie un
iniţiat, rolul Regelui lumii, l-a adus sculptorul român
Constantin Brâncuşi - care prin arta sa pură,
esenţializată, a produs a doua renaştere artistică,
păstrând chiar în formele nefigurative, idealul
clasicismului grecesc. Nu spunea chiar sculptorul  că
arta trebuie să aducă bucurie pură şi copii să se joace
cu animalele sale prin parcuri, sub cerul liber? Şi nu
am putea oare trimite Păsările sale în văzduh, pentru
alungarea demonilor furtunii de pe cerul omenirii
mileniului trei?

Lucian GRUIA
Note:
  1. Dan Grigorescu - BRÂNCUŞI (Ed. Meridiane, Bucureşti,

1980)
  2. Barbu Brezianu – BRÂNCUŞI ÎN ROMÂNIA (Ed.

Academiei, Bucureşti, 1976)
  3. Athena Tacha Spear - PĂSĂRILE LUI BRÂNCUŞI (Ed.

Meridiane, Bucureşti, 1976)
  4. Vasile Georgescu Paleolog - BRÂNCUŞI - BRÂNCUŞI

(Ed. Scrisul Românesc, Craioiva, 1976)
  5.  Ion Pogirilovschi - FORME FILOSOFALE ÎN OPERA

LUI BRÂNCUŞI - în OMAGIU BRÂNCUŞI CONSTANTIN în
CULEGERE DE TEXTE DIN REVISTA TRIBUNA (Cluj
Napoca, 1976)

  6. Sidney Geist – BRÂNCUŞI/SĂRUTUL (Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1970)

  7. Vasile Georgescu Paleolog - OCHII D-ŞOAREI
POGANY FAC IARĂŞI ÎNCONJORUL PĂMÂNTULUI - în
CULEGERE DE TEXTE DIN REVISTA TRIBUNA (Cluj
Napoca, 1976) şi

Constantin Zărnescu - AMBIGUITATEA OCHILOR - în
PAŞI PE NISIPUL ETERNITĂŢII  (Ed. Fundaţiei Constantin
Brâncuşi, Târgu-Jiu, 1977)

   8. Mircea Deac - BRÂNCUŞI - SURSE ARHETIPALE
(Ed. Tineretului şi Sportului, Bucureşti, 1982)

   9. Vasile Georgescu Paleolog - BRÂNCUŞI - BRÂNCUŞI
(Ed. Scrisul Românesc, Craioiva, 1976)

   10. Cristian Robert-Velescu - BRĂNCUŞI INIŢIATUL (Ed.
Tineretului şi Sportului, Bucureşti, 1993)

   11. Ionel Jianu - BRÂNCUŞI (Ed. Arted, Paris, 1963)
12 Ionel Jianu - Constantin Noica – INTRODUCTION Ŕ LA

SCULPTURE DE BRANCUSI (Ed. Arted, Paris, 1976);
13. Ionel Jianu - CONSTANTIN BRÂNCUŞI – Viaţa şi opera

(Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1983 – cu o prefaţă
de Constantin Noica).
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2005 - CENTENARUL PRIETENILOR LUI BRÂNCUªI
Trei români, al căror drum în viaţă avea să se

încrucişeze benefic cu cel al sculptorului Constantin
Brâncuşi, au văzut lumina zilei acum un secol,  în
anul de graţie 1905: Ştefan Georgescu-Gorjan la 29
august/11 septembrie, la Craiova, Ionel Jianu la 23
octombrie/5 noiembrie, la Bucureşti, iar Petru
Comarnescu la 23 noiembrie, la Iaşi. Toţi trei vor fi
atraşi de lumea literelor şi a artelor şi vor publica
importante studii şi cărţi. Inginerul Gorjan va fi
autorul concepţiei tehnice a Coloanei infinite
monumentale şi se va preocupa de ridicarea şi
conservarea acesteia, Ionel Jianu va scrie în franceză
o importantă monografie despre sculptor precum şi
însemnate studii care au contribuit la mai buna
înţelegere a acestuia peste hotare, iar Petru
Comarnescu va fi primul care va releva rădăcinile
româneşti ale operei brâncuşiene şi va preciza
însemnătatea ansamblului de la Târgu-Jiu.

Toţi trei s-au apropiat de sculptor cu respect şi
admiraţie, conştienţi de geniul său, pe care au încercat
să-l servească fiecare în felul său.

***
Ştefan Georgescu-Gorjan s-a născut chiar în casa

în care tatăl său, bun prieten cu sculptorul, îl găzduise
pe acesta în 1902, în  perioada efectuării serviciului
militar. A crescut în cultul artistului, admirând  de
mic bustul din gips făcut de Brâncuşi prietenului  Ion.
L-a întâlnit pe sculptor la Craiova, în 1909, 1914 şi
1922 şi apoi, proaspăt inginer, l-a vizitat în atelierul
parizian, în 1934, 1935, 1936 şi 1937. Tânărul a reuşit
să câştige încrederea artistului, propunându-i soluţia
tehnică  pentru realizarea unei coloane înalte,  din
metal. L-a găzduit timp de o lună la Petroşani, în
august 1937, l-a secondat în stabilirea dimensiunilor
Coloanei şi  a asistat la migăloasa cioplire a modelului
unui modul de către Brâncuşi însuşi. În absenţa
artistului, plecat din nou la Paris,   a coordonat toate
operaţiunile de construire a componentelor operei la
Atelierele Centrale Petroşani, şi a supervizat şi
fotografiat procesul montării lucrării la Târgu-Jiu.
Coloana s-a realizat în trei luni, fără accidente.
Experienţa unică a conlucrării sale cu artistul a
consemnat-o începând din 1964 în numeroase articole
şi comunicări. S-a ocupat şi  de conservarea
monumentului prin restaurările din 1964-65 şi 1975-
76, şi a furnizat documentaţia necesară studiului
INCERC din 1983-84. A sintetizat întreaga sa
activitate legată de cunoaşterea operelor brâncuşiene
în cartea-testament Am lucrat cu Brâncuşi, predată
încă din 1977 unei edituri craiovene. Din păcate
lucrarea integrală nu va vedea lumina tiparului decât
postum,  în preajma centenarului autorului său.

Criticul de artă Petru Comarnescu a scris despre
artist încă din 1934:

  “Opera lui Brâncuşi aparţine ca semnificaţie unui
stil simbolic românesc, care nu mai e nici imagism şi
nu e nici concepţie, ci şi una şi alta  topite, asemenea
ghicitorilor noastre populare, într-un tot de luciditate,
care prin particular vrea să exprime universalul şi prin
ceva trecător şi ocazional veşnicia.” [Un desen,
“Criterion”, Bucureşti, nr. 3-4, 15 nov.-15 dec., p.2]

Îl va întâlni mai târziu pe sculptor la Bucureşti,
întâlniri la care se referă într-o scrisoare din 15 martie
1946. [Brâncuşi inedit, Humanitas, Bucureşti, 2004,
p. 162-163]

“Profit de plecarea la Paris a d-lui Alexandru

Ciorănescu pentru a vă da veşti despre noi, cei dela
Fundaţiile Regale şi admiratorii Domniei Voastre, pe
care înainte de groaznicul război, prin care am trecut,
am avut prilejul de a vă vedea şi cunoaşte în ţară.
[…] vă rog să primiţi, iubite Maestre, expresia adâncii
mele admiraţii şi profundul meu respect, rugându-vă
să vă amintiţi de mine, care în 1937 şi 1938 am avut
prilejul de a vă cunoaşte mai temeinic aici în ţară.”

În fragmentul din monografia neterminată despre
Brâncuşi, publicată postum prin grija Ninei
Stănculescu Comarnescu preciza :

“În toamna anului 1938, când l-am văzut la
Bucureşti în repetate rânduri, mai ales în luna
octombrie, şi ne-a făcut cinstea de a ne povesti multe
din viaţa lui şi a ne comunica – uneori în forme inedite
– din maximele sau aforismele sale, Brâncuşi a amintit
şi de experienţele de la Craiova. […] Am consemnat
cele mai multe din confesiile sale într-un studiu
publicat în 1944.” [Brâncuşi, mit şi metamorfoză în
sculptura contemporană, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1972, p. 73]

Studiul, apărut în iunie 1944 în “Revista
Fundaţiilor Regale” şi intitulat Valoarea românească
şi universală a sculpturilor lui Brâncuşi, i-a fost trimis
de către autor sculptorului o dată cu scrisoarea din
martie 1946.

Peste 20 de ani, cu ocazia vizitei din 16 iulie 1966
la soţii Istrati, moştenitorii lui Brâncuşi, Comarnescu
va constata că “Brâncuşi  a păstrat aproape tot ce s-a
scris despre el” şi se va emoţiona văzând că sculptorul
subliniase pe textul eseului din 1944 “o seamă din
observaţiile şi părerile” sale. L-a bucurat imens faptul
că Brâncuşi a luat cunoştinţă de interpretările şi
aprecierile lui, căci se socotea “primul pe plan
mondial care a adâncit problema folclorului românesc
în opera sculptorului, rădăcinile ei
folclorice”.[Chipurile şi priveliştile Europei, vol. I,
Dacia, Cluj, 1980, p. 181]

În eseul din 1944, criticul arată că “fiinţele lui
Brâncuşi sunt stânci însufleţite, geologia devenită
organică”, iar “pietrele şi lemnele lui continuă vechiul
legământ şi destin al strămoşilor noştri cu munţii şi
cu codrii legendari.”

La întâlnirile cu sculptorul, Comarnescu se va mai
referi şi cu alte ocazii:

“Povestindu-ne în 1938 cât de greu a dus-o la
început la Paris, trăind adeseori cu câte douăzeci de
centime pe zi, a adăugat: ‘Puteam avea bani, dacă mă
îndeletniceam cu altceva. Dar am vrut să fac sculptură
şi tot pentru că am vrut eu, am ajuns la Paris. Mon
jeu est ŕ moi.’”[Brancusi, mit…, p.146]

“Mi-amintesc de Brâncuşi, pe care l-am însoţit la
Casieria Fundaţiei în 1938 ca să încaseze bani pe
monografia ce urma să-i apară cu text şi fotografii.
Înainte de a lua banii, când adică se interesa de ei,
mi-a zis ‘Banul e ochiul dracului!’ pentru ca, după ce
a încasat banii, să zică : ‘Bani au şi ţiganii!’”
[Chipuri…, vol. II, p. 64]

“O indicaţie despre ceea ce a urmărit el mai în
mare la Târgu Jiu ne-a dat-o în toamna anului 1938,
când l-am văzut mai des.

Referindu-se la proiectul său de monument pentru
Spiru Haret, Brâncuşi spunea: ‘La noi la ţară, oamenii
ridică în amintirea lui Ion câte o fântână şi Ion este
astfel mai vrednic pomenit de-a lungul anilor decât
dacă i-ar arăta chipul în piatră.’” [Brâncuşi, “Ateneu”,
nr. 5, 1965, p.6]

   Într-un interviu luat de Ionel Pop în 1976 lui
Ionel Jianu la Paris, acesta se referă şi el la întâlnirile
din 1938 cu artistul:

“Noi ne-am întâlnit împreună toţi trei – Brâncuşi,
Comarnescu şi cu mine – în 1938, când el venea de

la Târgu-Jiu unde asistase la inaugurarea ansamblului
monumental. Şi-am petrecut atunci o noapte întreagă
stând de vorbă – Brâncuşi era un om fermecător – şi
atunci i-am făgăduit amândoi că vom scrie o carte
despre el. Bineînteles n-am putut să ne ţinem
făgăduiala decât după douăzeci şi cinci de ani – cartea
mea a apărut în 1963 – şi bietul Comarnescu, care a
luptat întreaga lui viaţă pentru promovarea artei lui
Brâncuşi, n-a putut să-şi vadă cartea sfârşită pentru
că a murit înainte de vreme”. [Omagiu lui Brancusi,
Almanah Tribuna, Cluj, p.21]

În acelaşi interviu, Jianu subliniază “contribuţia
extraordinară pe care Comarnescu a avut-o pentru
promovarea artei lui Brâncuşi”. Studiul lui
Comarnescu din volumul Témoignages sur Brancusi,
publicat în 1976 în Editura Arted a lui Jianu, este
socotit de acesta “o contribuţie fundamentală la
cunoaşterea rădăcinilor adânci ale artei lui Brâncuşi”.

După întâlnirea cu Brâncuşi din octombrie 1938,
Ionel Jianu va valorifica fişele pe care-şi  notase
aforismele şi cugetările sculptorului, publicând la 15
noiembrie 1938 în “Jurnalul Doamnei” un prim articol
– O lecţie de artă, o lecţie de viaţă. În revista “Lumină

şi coloare”, nr. 1, 1946 va publica din nou vorbele
sculptorului sub titlul Mărturii: C. Brâncuşi. În 1963,
în monografia Brancusi publicată la Paris în editura
sa Arted, va reproduce traduse în franceză cugetările
brâncuşiene notate în 1938.

Socotesc că notaţiile consemnate în momentul
întâlnirii cu Brâncuşi îşi păstrează cel mai bine
parfumul autentic. Iată ce le spunea sculptorul
interlocutorilor săi despre drumul său spre Paris:

“Ceea ce m-a susţinut întotdeauna – şi în această
escapadă, şi în celelalte aventuri ale vieţii mele – a
fost bucuria. Mergeam cântâd. Găseam că tot ceea ce
mi se întâmplă, se cuvine. Că orice suferinţă e
meritată. Şi niciodată nu m-am revoltat împotriva
soartei, pentru că eu îmi alesesem drumul şi
acceptasem totul de la început.

Suferinţele sunt necesare. Ele m-au format.
Oamenii sunt ca diamantele ascunse în fundul
minelor. Pentru a ajunge la lumină, trebue să se frece
cu viaţa aşa după cum prin frecare se obţine strălucirea
diamantelor extrase din pământ.”

Iată şi  câteva din cugetările sale despre artă:
“Arta nu are nevoie de teorii. Unui ziarist

american, care îmi cerea să-i expun teoriile mele
despre artă, i-am povestit următoarea istorioară: ‘O
găină îşi clocea ouăle. Un reporter a întrebat-o : - Ce
faci? - Clocesc.-Cum? Găina s-a ridicat şi a început
să-i explice cum cloceşte. Dar până să se întoarcă,
ouăle s-au stricat.’”

“Nu-mi place să vorbesc despre mine sau
despre arta mea. Operele mele vorbesc singure şi nu
au nevoie de nici o explicaţie.”

“Nu înţeleg de ce se taie munţii ca să se facă
din piatră nuduri, adică simple cadavre.”

“Ai putea să rămâi singur în odaie, noaptea,
cu ‘Moise’ al lui Michel Angelo?”

“Pentru mine, arta nu e o depăşire a realităţii
şi nici o evadare din realitatea adevarată, ci dimpotrivă
o iniţiere în realitatea adevărată, în singura realitate
care contează.”

În scrisoarea din martie 1946, Comarnescu
îl informa pe  Brâncuşi că recent “am ţinut la Fundaţia
Carol I o conferinţă despre Dvs. (cu proiecţiuni)

PETRU COMARNESCU

ŞTEFAN GEORGESCU-GORJAN

IONEL JIANU
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[…] Conferinţa făcea parte dintr-un ciclu
organizat de Ionel Jianu, care în anii aceştia grei de

război s-a descurcat, având o sală de expoziţii ‘Căminul
Artei’, unde au expus o seamă din pictorii nostri:
Pallady, Iser, Şirato, ca şi unii tineri.”

La Expoziţia “Căminul Artei” din pasajul
Kreţulescu a fost expusă pentru o vreme în 1942
lucrarea lui Brâncuşi “Danaida”, sub titlul “Cap de
fată”. Comarnescu o mentionează într-o cronică plastică
din acel an, din “Viaţa” (18 octombrie) dar o confundă
ca nume cu “Cuminţenia Pământului”. [ B. Brezianu,
Brâncuşi în România, Editura All, Bucureşti, 1998,
p.146]

În biblioteca inginerului Gorjan, mare amator de
artă, se află numărul din “Lumină şi Coloare”, precum
şi frumoase albume din colecţia “Maeştrii picturii
române contemporane” care apărea sub ingrijirea lui
Ionel Jianu. Prezentarea bibliofilă şi realizarea tehnică
i se datorează lui Dyspre Paleolog, fiul marelui prieten
al lui Brâncuşi V.G. Paleolog. Jianu semnează textele
la albumele închinate lui Luchian, Pallady şi Tonitza,
iar albumul despre Şirato este comentat de Petru
Comarnescu. În cartea Şirato regăsim crezul criticului:
“Am căutat să mă apropii nu numai de operele de artă,
dar, pentru a le înţelege mai bine, şi de creatorii
lor.”[p.2] “Artiştii mari pot face artă tot atât de firesc
pe cât găina face ouă (şi nu de aur, cum le crede
Brâncuşi) sau mărul pădureţ mere”.[p.4]

 Se cuvine relevat că şi inginerul Gorjan  a publicat
albume de artă în mica sa editură care a fiinţat între
1941 şi 1948. Au apărut aici albume de gravură semnate
Fred Micoş, Nicolae Brana, Vasile Dobrian şi Dimitrie
Hornung. Pentru ultimul, inginerul a alcătuit chiar şi
textul de prezentare.

Documentaţia fotografică primită de  la Brâncuşi
în 1938 i-a folosit lui Ionel Jianu pentru a ilustra cu
proiecţii cele două ore ale cursului de istoria artei
româneşti pe care le-a consacrat în fiecare an operei
sculptorului, din 1954 până în 1961.

Ionel Jianu a părăsit ţara în 1961 şi s-a stabilit
la Paris. În 1963 va relua activitatea de editor de artă,
dedicându-se în primul rând operei lui Brâncuşi.
Monografia închinată acestuia în 1963, publicată în
franceză şi engleză, a fost difuzată în 87 de ţări şi s-a
bucurat de recunoaştere internaţionala. Ediţia din 1982
a inclus şi un studiu despre Ansamblul de la Târgu-
Jiu.

În colecţia “Les grands sculpteurs” din editura sa,
Ionel Jianu va publica singur sau în colaborare studii
despre Zadkine, Bourdelle, Rodin, Henry Moore,
Etienne Hajdu, Jean Arp şi Marta Pan. În colecţia
“Essais sur l’Art” a apărut în 1967 volumul
Témoignages sur Brancusi, cuprinzând studii
esenţiale, semnate de Petru Comarnescu, Mircea
Eliade şi Ionel Jianu. În 1976 apare Introduction ŕ la
sculpture de Brancusi, de Ionel Jianu şi Constantin
Noica, lucrare închinată “memoriei lui Petru
Comarnescu, care s-a luptat cu fervoare pentru a face
ca opera lui Constantin Brâncuşi să fie mai bine
înteleasă şi iubită”. Cele două cărţi vor fi reunite într-
un singur volum, în reeditarea din 1982.

Între Jianu şi Comarnescu a existat o frumoasă
prietenie, cimentată printr-o bogată corespondenţă şi
întâlniri peste hotare. În  1967 amândoi au primit
medalia de aur a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor
de Artă pentru contribuţia adusă la cunoaşterea operei
lui Brâncuşi.

* * *
Într-o scrisoare către Jianu din 6 noiembrie 1964,

Comarnescu relata: “Ieri am ţinut în sala mică a
Palatului R.P.R. o conferinţă despre viaţa şi opera lui
Brâncuşi.[…] A fost emoţionant să ai în sală rude şi
colaboratori ai lui Brâncuşi. Era […] inginerul Gorjan,
fostul editor, care are un bust al tatălui său făcut de
Brâncuşi la 1902… Inginerul Gorjan a executat
turnarea şi amplasarea Coloanei.”

 Inginerul Gorjan îl  cunoscuse la Bucureşti  şi pe
Ionel Jianu “prin amicul comun, regretatul V. Beneş”.
I-a reamintit acest lucru într-o scrisoare trimisă la Paris
la 7 ianuarie 1965, dar nu a primit nici un răspuns. Nu
au existat contacte ulterioare.

Între Petru Comarnescu şi Ştefan Georgescu-Gorjan
s-au stabilit relaţii de respect  reciproc. În  biblioteca
sa, inginerul a  păstrat albumul cu emoţionantul text
scris de critic  despre Şirato precum şi fascinanta sa
monografie despre Luchian, cartea de memorialistică
Chipurile şi priveliştile Europei, textele traduse din
procesul lui  “Brâncuşi împotriva Statelor Unite”,
articolele închinate  operei sculptorului în “Tribuna”
(octombrie 1964), “Flacăra” (martie 1965), “Ateneu”
(mai 1965), “Magazin” (iunie 1965), “Arta plastică”
(nr. 2/1965), “România libera” (14 iunie 1970). Se află
la loc de cinste traducerile lui Comarnescu din piesele
lui O’Neill, însoţite de competentele sale  studii
introductive – Straniul interludiu  (1939) şi Patima de
sub ulmi (1946).

Într-o revistă de artă primită de la Sidney
Geist, inginerul Gorjan a putut citi caracterizarea făcută
lui Comarnescu de către criticul american:

“Petru Comarnescu, critic şi istoric de artă, este o
altă persoană care  scrie despre Brâncuşi, cu care am
avut mai multe întâlniri interesante. Are vaste
cunoştinţe despre viaţa din America, bazate pe călătorii
făcute în această ţară înainte de război şi vorbeşte o
engleză rapida. O persoană cu imensă energie şi
capacitate, a scris trei cărţi despre Statele Unite, una

de 700 pagini, şi a tradus o serie de piese americane,
inclusiv zece de O’Neill.” [Looking for Brancusi in
America, Arts Magazine, oct. 1964, p.54]

Prima monografă a artistului, bine-cunoscuta
Carola Giedion-Welcker, va declara într-un interviu
publicat de “Tribuna” la 29 septembrie 1969 că speră
că “Petru Comarnescu va contribui în mare măsură prin
cartea la care lucrează la descifrarea universului făurit
de Brâncuşi”.

La rândul său, în notele de jurnal consemnate la 18
iunie 1966, criticul român aprecia personalitatea
doamnei Welcker, “grande dame”, distinsă, inteligentă,
pătrunzătoare,  la care există “numai sentimente înalte
şi înţelegeri superioare” şi cu care a reuşit o comunicare
de la spirit la spirit,“sub oblăduirea bunului
Brâncuşi”.[Chipuri…,vol. I, p.77]

Cu generozitatea sa caracteristică, Petru
Comarnescu îi va înlesni şi  inginerului Gorjan  legătura
cu Carola Giedion-Welcker,  care îi va dărui superbul
său volum Brancusi.

          ***
În fragmentul de monografie început de

Comarnescu în 1963 şi rămas neterminat la 1969, se
află referiri la relaţia lui Brâncuşi cu familia Gorjan.

“Legături de prietenie a mai întreţinut cu un băiat
originar din Gorj şi căruia mai târziu îi va face portretul.
Ne referim la Ion Gheorghe Ciobanu şi care, luându-şi
numele de Georgescu, după tată, iar la Craiova zicându-
i-se ‘Gorjanul’, a devenit Ion Georgescu Gorjan. Era
originar din satul Godineşti, situat la 15 km de Peştişani
şi mai vârstnic cu şapte ani decât Brâncuşi. S-au
cunoscut când unul lucra la cârciuma lui Zamfirescu,

iar celălalt era vânzător într-o prăvălie de manufactură.
Prietenia s-a închegat pe temeiul provenienţei de pe
aceleaşi meleaguri, fapt care leagă  mai ales pe aceia
aflaţi în situaţii similare şi dând lupta cu viaţ. Brâncuşi
a locuit câtva timp la Ion Georgescu Gorjan, când acesta
era prim vânzător la magazinul de manufactură al lui
Ghiţă Ionescu. Bustul din 1902 este aţadar al unui
vânzător de prăvălie care mai târziu va ajunge casier la
o întreprindere. Când Brâncuşi va fi student la
Bucureşti, oamenii săi de încredere pe care îi va ruga
să încaseze pentru el ajutoarele de studii acordate de
epitropia bisericii Madona Dudu, vor fi Costică I.
Grecescu şi Ion Georgescu Gorjan, ‘procuratorii’ săi.”
[Brancusi, mit…, p.65]

“Corect, asemănător, cu vioiciune în priviri este
portretul-bust al prietenului Ion Gorjan (1902). Aici se
remarcă o fină tratare a părului şi mustăţii, realist
prezentate, ca de altfel întregul chip. Din nou, siguranţă
şi sobrietate în mijloace.”[Brancusi, mit…, p.97]

“Datele despre Ion Georgescu Gorjan mi le-a
comunicat fiul acestuia, inginerul Ştefan Georgescu
Gorjan, sub a cărui supraveghere s-au turnat la Petroşani
în 1937 elementele Coloanei fără sfârşit şi s-a ridicat
apoi Coloana la Târgu Jiu.”[nota 33, p.282]

***
Ştefan Georgescu-Gorjan a relatat colaborarea sa

cu marele sculptor cu sobrietate, bazându-se pe
amintirile proprii şi pe documente şi ilustrând cele
prezentate cu fotografiile “filmului” realizării Coloanei.
Nu a dat niciodată frâu liber fanteziei. Corespondenţa
sa cu sculptorul – integral reprodusă în “Portal-
Maiastra” nr. 3, p. 1, 6-7 – dovedeşte acest lucru. Devine
însă liric atunci când descrie impresia pe care i-a făcut-
o atelierul artistului:

“Undeva din penumbră, cioplite cu barda de lemnar
din trunchiuri uscate de gorun, se ridicau zvelte, drepte,
respectând, ca un canon muzical, modulul unic al
aceluiaşi element repetat la nesfârşit – coloanele
infinite, coborâte de-a dreptul din cerdacurile caselor
din satele de sub Parâng şi Lotru, de sub pădurile
Tismanei – din Hobiţa sau Godineşti, din Peştişani sau
Novaci.

Dominând întregul atelier, fără baze sau capiteluri,
făcând în ciudă corinticelor şi doricelor ordine,
coloanele infinite se luau la întrecere cu copăcelul care,
crescut pe solul citadin al Montparnasse-ului,

străpunsese podeaua şi îşi strecura timid vârful spre
lumină, prin acoperişul atelierului de sculptor din
fundătura Ronsin. Întrecerea o câştiga net simbolul
verticalei armonice, care reproduce în lemn miriadele
de ondulaţii ale universului finit einsteinian: ‘Coloana
infinită’.” [Mărturii despre Brâncuşi, Studii şi cercetări
de istoria artei, vol. 12, nr.1, 1965, p. 66]

Primul articol al inginerului despre Biografia şi
perspectivele Coloanei  infinite  a apărut în decembrie
1964 în revista “Ramuri” din Craiova. Petru
Comarnescu se va referi la acest text în mai 1965, în
articolul Brâncuşi din revista “Ateneu”, nr 5, p.6, când
va afirma că “Concepţia asamblului a fost îndelungată,
iar execuţia destul de rapidă.”

Gorjan şi Comarnescu se vor întâlni şi în paginile
revistei “Arta plastică”,nr. 2/1965. La p. 105, în articolul
Realizarea Coloanei infinite, inginerul afirma:

“Nostalgia meleagurilor de baştină, dorul de ţară l-
au făcut pe artist să-şi creeze în atelierul său din
Montparnasse o ambianţă care să-i amintească de locul
natal, de arta străveche a meşterilor sculptori în lemn,
al căror descendent direct era – pe linia cea mai pură,
cea mai rafinată.”

În aceeaşi publicaţie, ‘în rubrica “Arta şi publicul”,
la p. 122, Petru Comarnescu scrie:  “Brâncuşi a retrăit
spiritul artei populare româneşti şi a dus pe culmi
geniale procedeul stilizării, atât de familiar lui şi
nouă.[…]Într-o bună măsură sculpturile plămădite sau
cioplite ale lui Brâncuşi au realizat în lemn, piatră, bronz
ceea ce făcusera meşteriţele şi meşterii din popor cu
secole mai înainte sau pe vremea lui, când ţeseau scoarţe
cu frunze şi flori, cu păsări şi oameni, când împodobeau
costumele de sărbătoare sau de lucru, când plămădeau
figurinele de lut sau crestau stâlpii pridvoarelor ori
porţilor modestelor case, atât de armonioase în
simplitatea lor.”

În februarie 1967, în articolul Confluenţe apărut
în “Lupta de clasă”, criticul de artă va preciza: “Izvorul
formei şi al sensului coloanelor fără sfârşit se află în
stâlpii de lemn crestaţi romboidal, foarte frecvenţi în
pridvoarele caselor ţărăneşti din Gorjul sculptorului
şi apărând uneori stingheri, dar nu fără a aminti ceva,
în curţile sătenilor.”[Brancusi, mit…, p.169]

Se va referi şi la “Obiceiul de a planta pe
mormântul unor tineri, mai ales necăsătoriţi, în locul
crucii, un fel de stâlpi: stâlpul morţilor, tradiţie pre-
creştină care a persistat chiar după introducerea
crucilor funerare”. [Colocviul Brancusi, Meridiane,
Bucureşti, 1968, p. 39]

Va scoate în evidenţă faptul că “Coloana devine
totodată stâlpul continuităţii vieţii, îndemnul la
continuarea creatoare a vieţii peste moartea
generaţiilor.” [Colocviul…, p. 67]

Capodopera brâncuşiană avea să-i inspire lui
Comarnescu  şi alte gânduri minunate.

Într-un manuscris din 12-14 mai 1963 aprecia
coloanele fără sfârşit drept “avântări către infinitul

lumii, mesaje de înfrăţire a planetelor şi cosmosului,
apropieri de cerul si soarele năzuite de la începutul artei,
dar totodată şi prefigurări ale zborului interplanetar,
ale triumfului inteligenţei şi spiritului uman”.
[Brancusi, mit…, p. 181]

În Le Testament de Brancusi, apărut  în “Journal de
Genčve” la 18-19 iulie 1964, precum şi într-un articol
din 17 septembrie 1964 publicat în “Tribuna” din Cluj,
Comarnescu definea  Coloana drept “testamentul
artistic al lui Brâncuşi, în sensul că în ea sunt sugerate
formele unei bune părţi din întreaga sa operă.” În
volumul Témoignages sur Brancusi  din 1967 va relua
ideea:

 “Puterea de sugestie a Coloanei fără sfârşit de la
Târgu Jiu e fabuloasă şi prin formele pe care le ia –
oameni, animale, păsări, urcioare, boabe de mătănii sau
scară cerească – se poate recapitula de fapt toată
viziunea artistică şi toată morfologia brâncuşiană. Iata
de ce am considerat această operă ca fiind ‘testamentul
lui spiritual’.”[Mărturii despre Brâncuşi de Petru
Comarnescu, Mircea Eliade si Ionel Jianu, Editura
Fundaţiei ‘Constantin Brâncuşi’, Târgu-Jiu, p. 44-45,
traducere de Nina Stănculescu]

Petru  Comarnescu a dat una din cele mai frumoase
interpretări Coloanei brâncuşiene:

“Operele lui Brâncuşi au sensuri multiple şi poate
că noţiunea de dor ar fi cea mai deplină definire a
Coloanei – dorul fiind o nostalgie care leagă întruna
concretul de abstract, limitatul de infinit, dragostea
fizică de cea spirituală, dragostea de oameni de cea a
lumii […] . În acest sens suntem pe deplin îndreptăţiţi
să-i dăm numele de coloana ‘dorului’.” [Mărturii …,
p.43]

***
Constantin Brâncuşi a trecut la cele veşnice la Paris

la 16 martie 1957. Peste ani, la Bucureşti se vor stinge
din viaţă  Petru Comarnescu la 27 octombrie 1970 şi
inginerul Gorjan la 5 martie 1985. Ultimul va părăsi
această lume Ionel Jianu, la Paris, în 1993.

Au plecat cu toţii din “ţara cu dor” în cea “fără
dor”, înălţându-se o dată cu Coloana, cea pe care
Brâncuşi  o vedea ca pe “Un cântec etern care ne duce
cu sine în infinit, dincolo de orice durere şi bucurie
factice.”

Sorana GEORGESCU-GORJAN

MIRCEA ELIADE şi  IONEL JIANU
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Când l’am reîntâlnit pe Ionel Jianu la Paris, în
iulie 1961, nu-mi venea să cred că nu-l mai văzusem
de 24 de ani. Am stat mult de vorbă, cu el şi cu Marga,
în odaia lor de la Hôtel Lavoisier. Zadarnic am
încercat, în acea seară, să-mi însemn în Jurnal tot
ce-am aflat despre el şi despre prietenii noştri comuni
din ţară. Mă copleşeau amintirile: cum îl cunoscusem
şi ne împrietenisem, repede, în 1927; corespondenţa
noastră între 1928 şi 1931, când mă aflam în India;
efortul pe care-l făcuse Ionel ca să publice, la editorul
Ciornei, romanul meu Isabel şi apele diavolului;
reîntâlnirea noastră din iarna 1932, când am
cunoscut-o pe Marga şi am fost fascinat de calma şi
senina ei frumuseţe; primele conferinţe ale grupării
Forum, pe care o întemeiase de curând Ionel - şi alte
multe întâmplări şi mai ales discuţii pe care nu
îndrăzneam să sper că mi le voi aminti cu atâta
precizie.

Târziu, am reuşit totuşi să scriu câteva pagini în
Jurnal. Mă mulţumesc să transcriu finalul:

„Îmi mai spune şi asta: că încă nu «realizează»
că e la Paris; i se pare mereu că visează, şi că se
ciupeşte de obraz să se trezească. N-a mai văzut
Parisul din 1937. N-a mai putut ieşi din ţară decât o
singură dată, în Grecia. A obţinut acest «privilegiu»
după ani şi ani de aşteptare. Era profesor de Istoria
Artelor şi le spunea mereu: Cum vreţi să predau
Istoria Artelor dacă n-am văzut Parthenonul, dacă
nu l’am văzut pe Phidias?...”

De atunci, Ionel Jianu a văzut nu numai
Parthenonul şi pe Phidias, dar a călătorit în
nenumărate ţări şi a traversat de mai multe ori
Mediterana şi Oceanul Atlantic. Dar, mai ales, a
publicat, în franceză şi engleză, vreo treizeci de
volume, printre care faimoasa serie de 18 monografii
închinate sculpturii moderne, o serie inaugurată, în
1963, prin cartea despre Brâncuşi. În tinereţea
noastră bucureşteană, Ionel Jianu scria uneori câteva
articole şi cronici pe săptămână.

După 1950 a publicat - în afară de nenumărate
studii şi eseuri - patru volume despre pictorii români
Pallady, Tonitza, Petraşcu şi Luchian.

La Paris, Ionel Jianu a regăsit libertatea şi
posibilităţile de a scrie despre oricare dintre artiştii
plastici europeni care l-ar fi interesat. Şi într-adevăr,
începând din anul 1964, au apărut cu regularitate
monografiile despre Rodin, Bourdelle, Henry Moore,
Zadkine, Lardera şi alţi 12 sculptori moderni. Dar
Ionel Jianu a voit să inaugureze colecţia prin volumul
despre Brâncuşi. De-abia acum, la Paris, şi liber să
viziteze muzeele şi colecţiile particulare din Europa
şi din Statele Unite, Ionel Jianu a putut cunoaşte
direct întreaga operă a lui Constantin Brâncuşi.

Am avut prilejul, în anii ce au urmat, să evoc
originalitatea şi noutatea monografiei din 1963. În
vara lui 1967, Petru Comarnescu, Ionel Jianu şi cu
mine am avut bucuria să petrecem câteva săptămâni
la Venezia. La sfârşitul anului a apărut Temoignages
sur Brâncuşi, reunind textele celor trei vechi prieteni.
Dar, a treia surpriză a constituit-o publicarea, în 1983,
la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică din Bucureşti,
a volumului: Constantin Brâncuşi. Viaţa şi opera.
Este, desigur, monografia definitivă asupra
genialului sculptor care, aşa cum spune Ionel Jianu,
a reuşit „să exprime, într-un limbaj universal, felul
de a gândi lumea al ţăranului” (p.35).

În dedicaţia înscrisă pe exemplarul expediat de
la Paris, Ionel Jianu a rezumat admirabil semnificaţia
lucrării, dar şi sensul ei secret: „Această ultimă carte,
care înseamnă realizarea unui destin”.

Sper că voi putea reveni, într-o zi nu prea
îndepărtată, asupra destinului şi creativităţii lui Ionel
Jianu.

Mircea ELIADE
Chicago, martie 1986

(Extras din Junalul ARA 1987)

Centenar IONEL JIANU

 De la Paris  mi-a ajuns vestea că, în preajma
echinocţiului, a plecat şi Ionel Jianu.

Unul dintre fruntaşii generaţiei care, la sfârşitul
anilor ’20, s-a angajat într-o polemică aspră de
principii cu reprezentanţii mentalităţilor
conservatoare şi cu admiratorii convenţionalismului
artistic, el s-a aflat alături de Petru Comarnescu, de
Mircea Eliade, de Noica şi Vulcănescu, de Mihail
Polihroniade şi de Aurel Broşteanu, combătând
dogmatismele de orice fel, indiferent de prestigiul
cultural sau politic al celor care le susţineau.

Asemenea colegilor lui de generaţie, Jianu a
debutat foarte devreme, încă din liceu: la 15 ani,
publica note redacţionale la o revistă scrisă în limba
franceză la Bucureşti. În timpul studiilor universitare
pariziene(unde, la 22 de ani, îşi va lua licenţa în drept
şi în litere), s-a aflat, o vreme, în grupul de tineri
format în jurul lui Cocteau şi al lui Dufy. Dar
evenimentul cel mai important din anii aceia a fost
întâlnirea, în 1927, cu Brâncuşi, în atelierul căruia a
fost condus de Ilarie Voronca.

Activitatea lui din anii ’30 e de-a dreptul
copleşitoare: cronicar literar, dramatic, de artă
plastică al unor publicaţii de mare prestigiu, redactor
al unor pagini de cultură, traducător al unor cărţi care
aveau să fie înregistrate de comentatori ca adevărate
evenimente culturale (printre ele, romane ale lui Peter
Neagoe), conferenţiar la Aula Fundaţiilor, autor al
unor cărţi de doctrină juridică, fondator al unor
grupări culturale de care preferă însă să se despartă
atunci când ,,ideologiile au înlocuit idealurile”.

În octombrie 1938, aflat în România unde
supraveghea lucrările de la Târgu-Jiu,

Brâncuşi i-a înmânat un teanc de fotografii în
vederea publicării de către tânărul intelectual a unei
monografii. Împreună cu prietenul său, Comarnescu,
a fost unul dintre cei mai consecvenţi partizani ai
artei brâncuşiene; albumul său, publicat în 1963,
însoţit de primul catalog al operei sculptorului, avea
să fie una dintre cele mai influente scrieri consacrate
acestui artist.

În 1961, acest pătimaş constructor de cultură
pleacă în Franţa, lăsând în urmă amintirea unui
adevărat gentleman, a unui om deosebit de civilizat,
care ştia să ajute pe oricine, fără ostentaţie. A
organizatorului uneia dintre cele mai bune galerii de
artă a Bucureştiului, ,,Căminul Artei”. A primului şef
al unei redacţii  de artă a unei edituri româneşti. A
profesorului cultivat şi răbdător.

La Paris, a început prin a studia nu numai opera,
ci şi viaţa lui Brâncuşi . Un studiu tenace al arhivelor,
nenumărate convorbiri cu cei care l-au cunoscut şi
datorită amintirilor cărora, consemnate de el,
amănunte preţioase ale biografiei brâncuşiene au fost
păstrate: cei care le ştiau s-au stins de mult. Când, la
rând, nouă editori au respins proiectul unei cărţi
despre Brâncuşi (,,nu e destul de cunoscut pentru a-
i consacra o astfel de carte”, i-a răspuns tăios şi ignar
unul dintre ei), nu a disperat: a creat propria editură.
Nu ştiu câte edituri ale lumii s-au născut din dragostea
cuiva pentru un scriitor sau artist, dar pariziana

ARTED a lui Jianu a fost una dintre ele. Curând,
aici aveau să apară, în continuarea cărţii despre
Brâncuşi, albume monografice despre cei mai de
seamă sculptori ai acestui secol.

Rigoarea reproducerii în alb-negru, care nu fură
niciodată privirea, a dat colecţiei de la ARTED un
prestigiu pe care îl confirmă numeroasele comentarii
publicate în presă, din Statele Unite în Japonia, din
Anglia în Italia. Şi fireşte, în Franţa.

 Dar nu numai atât: Ionel Jianu a izbutit ca,
folosindu-se de renumele său, să-i determine pe
editorii unor mari enciclopedii de artă să publice
articole substanţiale despre artiştii români. Dragostea
faţă de cultura românescă nu s-a mărginit la declaraţii
de principiu, ci a luat o formă concretă. E marele
merit al lui Jianu de a fi rămas credincios unei
convingeri din tinereţe:,,cultura românească - scria
el în 1931 - e unul dintre cele mai rodnice tărâmuri
ale tradiţiei europene”.

În ultimii ani, îşi pierduse aproape cu totul
vederea. Tragic deznodământ al unui destin atât de
strâns împletit cu frumosul culorii pictorilor. Mi se
povesteşte, însă că, în urmă cu câtăva vreme, a ţinut
să meargă la o expoziţie de artă românească, deschisă
după lunga întrerupere a prezenţelor româneşti, la
Paris. Şi că, acolo, în faţa Anemonelor lui Luchian, a
avut senzaţia că vede din nou.

Ionel Jianu s-a despărţit de noi văzând, înlăuntrul
său, tot ceea ce a iubit din cultura căreia i-a dăruit
propria viaţă.

Dan GRIGORESCU

Bucureşti, 1958. Urcam cu paşi grăbiţi scările
care duceau spre sălile de audiţie ale Institutului de
Arte Plastice „N. Grigorescu”. Prelegerile
profesorului Ionel Jianu mă atrăgeau ca un magnet.
Mă simţeam încă istovită, goală sufleteşte,
descurajată. Toată dimineaţa asistam la cursurile de
estetică ale lui N. M. Capul îmi vâjâia încă de noţiuni
nedescifrate, străine, fără sens: realism socialist, omul
nou, tipizare, sulemenire şi ponegrire în artă şi alte
noţiuni care mai de care „estetice”. Erau rostite cu
patimă, până la nebunie. Mă sufocam de revoltă. Am
dorit să mă ridic şi să ies pur şi simplu din sală. Dar
ştiam, că de această dată, poate voi ieşi pentru
totdeauna. Descurajată, am strâns pumnii şi am
încercat din nou aceleaşi ţipete colerice: decadenţii,
artă burgheză, capitaliştii, imperialiştii…

De ce trebuie să fim atât de chinuiţi?
Ajunsă în clasă m-am mai liniştit. Ştiam că în

contestul nefericit şi trist în care trăiam şi studiam,
mai există câteva refugii. Şi aici era unul dintre ele,
una dintre puţinele raze de lumină, care îmi îndrepta
gândurile spre o lume atât de bogată în sensuri. Era
acea lume în care deschisesem ochii şi îmi petreceam
copilăria ruptă atât de brutal prin instaurarea
comunismului în ţară…Punctual, Profesorul Ionel
Jianu ne zâmbeşte din uşă. Ochii luminaţi ne
mângâiau. Ochi inteligenţi, ochi iscoditori, ochi buni.
Apoi, cu mult interes şi cu tinereţe uimitoare, găsea
pentru fiecare dintre noi o întrebare, un răspuns, un
sfat. De multe ori înainte de a începe cursul, ne
împărţea cărţi promise, ca să le citim. Erau cărţi rare,
râvnite, la care nu aveam acces în biblioteci.
Cuvintele profesorului răsunau calm, cu multă
profesionalitate, într-o structură coerentă, dar
niciodată monotonă. Erau însufleţite de multă
dragoste şi dăruire. Sorbeam fiecare cuvânt, uitând
să mai iau notiţele atât de preţioase din cauza lipsei
de cursuri. Orele Profesorului nu erau numai
cunoştinţe de artă contemporană românească, erau
vii, colorate de fapte din epocă. Astfel, prieten şi
animator al unei generaţii de plasticieni, scriitori şi
critici, el ne aducea cu multă competenţă imaginea
acelei minunate generaţii de intelectuali entuziaşti,
militanţi, devotaţi, care s-a impus şi a adus o noua
spiritualitate în perioada interbelică. Peste
profunzimea studiului, Profesorul încerca să ne
insufle încrederea, nu numai în virtuţile creatoare ale
tradiţiei, dar şi în valoarea de circulaţie universală a
artei româneşti. Am învăţat că pentru a înţelege opera
unui artist trebuie ţinut seamă de dimensiunea sa
spirituală şi de dimensiunea sa românească în
ansamblul fenomenelor culturale. Şi, în acest context,
prin sinteza tradiţiei şi modernităţii şi în perspectiva
pe care fiecare artist român a deschis-o, Profesorul
Ionel Jianu în cursurile lui reconstituia destine
artistice: N. Grigorescu, I. Andreescu, Şt. Luchian,
Fr. Şirato, Th. Pallady, C Brâncuşi şi mulţi alţii. Erau
porţi larg deschise spre acel spaţiu românesc şi
universal.

Au fost ore de neuitat, ore de refugiu, de speranţe,
de regăsire. Ele ne-au dat în acele vremuri grele o
direcţie în viaţă, o invitaţie la acţiune, la creaţie.

Animator mereu tânăr şi receptiv al mişcării
ideilor, slujitor al artei, Profesorul Ionel Jianu, cu
dragoste, blândeţe şi toleranţă ne-a insuflat pasiunea
pentru artă. El a fost pentru noi, studenţii lui, un
exemplu de integritate morală şi probitate
intelectuală, de tinereţe şi acţiune.  Generaţii întregi
l-au respectat, l-au admirat, l-au iubit. Şi nu l-au uitat.

Munchen, 1976. Ne-am reîntâlnit la comemorarea
lui C. Brâncuşi. Profesorul era invitat de onoare. Nu-
l mai văzusem din 1961. Respiram acum amândoi
aerul libertăţii. Acelaşi zâmbet luminos, acelaşi
entuziasm şi interes pentru tot ce este cultură şi nou.
Aceeaşi căldură, aceeaşi blândeţe, aceeaşi omenie.
Şi mai ales aceeaşi surprinzătoare tinereţe.

De atunci ne-am văzut de mai multe ori.
Paris,1985. L-am găsit pe profesor agitat,

entuziasmat, plin de planuri îndrăzneţe. Academia
Româno-Americană se declarase de acord cu
proiectul de realizare a unei antologii care urma să
cuprindă cât mai mulţi artişti plastici români
răspândiţi în occident. „O mare aventură”, cum o
numea Profesorul.

- Vrei să mi te-alături?, m-a întrebat el.
 Cum aş fi putut refuza onoarea de a-l însoţi în

această „aventură”?!
Şi aşa studenta de pe băncile Institutului de Arte

Plastice „Nicolae Grigorescu” a devenit
colaboratoarea Maestrului.  Pentru că mi-a îndreptat
paşii în artă în tinereţe, pentru că m-a invitat să-i fiu
colaboratoare şi mai ales pentru încrederea şi
prietenia cu care m-a onorat, îi mulţumesc.

Gabriela Carp

Note despre Ionel Jianu

Ionel Jianu PROFESORUL
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Ani de zile, metroul parisian  în direcţia Pont de
Levallois şi cu staţie de oprire la Port de Champerret a
reprezentat, pentru mine şi soţul meu, calea cea mai directă
către numărul 10 al bulevardului Stephane Mallarmé.

Chiar de la peron urca o scară de piatră  până la
suprafaţa străzii. Traversând artera intens circulată de
autobuze şi maşini, ajungeam în curtea interioară a blocului
de un alb imaculat. Sunam la interfon, ne spuneam numele
şi, cu un bâzâit subţire, poarta se deschidea imediat, ca să
ne putem urca în liftul ce ne oprea la etajul I, unde ne
întâmpinau zâmbetul cald al Margăi Jianu şi invitaţia:
„Bine aţi venit! Ionel vă aşteaptă. Azi e mai bine…” (De
câţiva ani, starea sănătăţii lui se deteriorase, iar ochii îl
supărau foarte tare). Depăşind apoi vestibulul, de fapt un
coridor prelung, înaintam cu un pas abia auzit până în
salonul încărcat de cărţi, tablouri şi sculpturi din categoria
celei mai rafinate arte şi în mijlocul cărora, aidoma unui
patriarh al muzelor, Ionel Jianu oficia. O făcea cu aceeaşi
dezinvoltură când avea în faţa lui un singur interlocutor,
sau mai mulţi. Ştia să-i asculte pe cei care-i treceau pragul
dar, mai ales, el avea darul să găsească limbajul cel mai
potrivit care să-i oglindească ideile. Pentru un atât de
competent cometator al actului de creaţie – fie ea plastică,
literară ori teatrală – era firesc să jongleze cu expresiile
folosind-o totdeauna pe cea mai sugestivă.

Deşi l-am cunoscut cu decenii în urmă când el era un
virulent ziarist, prieten cu părinţii mei, iar eu ţineam în
mână ghiozdanul de şcolăriţă deşi, mult mai târziu, prin
anii 50-60, ne întâlneam pe coridoarele redacţiilor,
adevărata prietenie dintre noi s-a legat destul de târziu şi
a început cu leit-motivul pe care l-am folosit într-un poem.
Eram la Paris în vacanţa anului 1983. I-am telefonat ca să
îi cer îngăduinţa să-l vizitez împreună cu soţul meu. L-am
simţit bucuros şi ne-a fixat întâlnirea, rugându-ne să fim
punctuali, după care a adăugat: „Vreau să vorbim despre
neuitatul meu prieten M. H. Maxy şi să vă încredintez –
acum când el de atâta amar de vreme nu mai este – două
scrisori pe care mi le-a scris, una în 1967 şi alta cu un an
mai târziu”.

Fără doar şi poate am fost punctuali. Ţineam în mână
un buchet de flori pentru Marga, minunata soţie cu care se
căsătorise în Bucureşti în 1931 şi care, lumină a inimii
lui, îl urmase de atunci încoace pe toate drumurile
întortocheate ale vieţii şi carierei sale, dăruindu-i drept
ofrandă a fericirii, un fiu. Pentru criticul Ionel Jianu aveam
în geantă volumul de poeme în versuri şi în proză „Ora
severă”, apărut în 1982. Fusese scris în decurs de opt ani
şi reprezenta impactul meu cu viaţa Israelului. L-a răsfoit
în grabă şi mi-a promis că-l va citi. Apoi, mi-a dat scrisorile
pe care i le trimisese din România tatăl meu. În fiecare am
găsit câte o subliniere. Prima glăsuia astfel: „Te urmăresc
în tot ce faci. Am citit volumul despre Zadkine. Îmi pare
rău că nu l-ai scris aici. Îmi pare bine că l-ai scris acolo
unde se putea scrie”. Cealaltă se referea direct la cadrul
în care trăia şi lucra criticul: „Toţi cei care te vizitează îmi
comunică salutul şi veşti bune de la familia ce cu onoare
conduci, în cadrul atmosferei minunate a interlocutorului
plin de spiritul şi harul lui Ionel Jianu”.

N-a fost nevoie să privesc în jurul meu. La fel ca şi
tata (care îl vizitase pe critic la Paris, cu mulţi ani în urmă)
şi eu fusesem impresionată de asemănarea dintre gândirea
logică, dar înaripată de poezie a criticului,  şi alcătuirea
spaţiului în care trăia. Nu ştiu exact cât a durat vizita
noastră, dar e foarte probabil că n-a depăşit o oră şi
jumătate. La plecare ne-a cerut numărul de telefon al
hotelului unde locuiam, pentru ca eventual să ne comunice
ceva, în cazul în care ar fi fost cazul. Şi A FOST! După
două zile, dis-de dimineaţă, ne-a telefonat Marga. „Bine
că v-am găsit, căci Ionel are ceva important de spus”.

I-a predat lui receptorul. Urechea mea a înregistrat
atunci unul dintre cele mai emoţionante mesaje. Profesorul
spunea: „Ţi-am citit volumul. M-a tulburat spiritul tău de
observaţie, varietatea problemelor abordate, metaforele
surprinzătoare. Dar m-am oprit cu deosebire la un poem
în care foloseşti după fiecare strofă, un laitmotiv. Aceleaşi
peste tot, şi totuşi, cu mici variante. Este o subtilitate care
dovedeşte pe de o parte o imaginaţie bogată, pe de alta,
profesionalism”. O scurtă pauză şi apoi o precizare: „Mi-
am consultat agenda. Mâine între 4 şi 6 aş fi liber să vă
primesc. Bem o cafea şi vorbim despre poezie. De acord?”.

Evident, răspunsul nu putea fi decât pozitiv. De atunci,
de la acel leit-motiv cu mici variante, adevărata noastră
prietenie şi-a luat startul.

Le Club d’Etudes
Roumaines

La institutul Naţional de limbi şi Civilizaţii Orientale,
mai cunoscut prin prescutarea (acum neoficială şi
inspiratoare, pare-se, de nostalgii) Landues O’ decât prin
sigla (eficiantă administrativ dar plat neutră) INALCO,
româna are, după cum se ştie, o frumoasă tradiţie. Este
unul din argumentele care legitimează excelenta iniţiativă
a dnei Catherine Durandin, profesoară la INALCO şi
reputată specialistă în istorie şi românistică, de a iniţia
crearea unui Club d’Etudes Roumaines (să ne hazardăm
oare a propune - sperând în rapida ei consacrare - sigla
CDER?). Scopul limpede formulat al acestui Club este
de a reuni, în jurul actualilor şi foştilor studenţi ai
Institutului, şi alte persoane interesate de cultura, istoria
şi actualitatea românească. Fapt este că, în momentul de
faţă, parte din studenţii în română de la INALCO vin cu
motivaţii şi preocupări ce vizează o specializare în domenii
de vârf (politologie, istorie, geopolitică etc) şi implică
angajarea în cercetări de durată şi de adâncime. Luând în
consideraţie aceste elemente, dna Durandin a gândit
reuniunile Clubului atât ca un loc de confruntări
interdisciplinare cât şi ca un “laborator” în care se va testa
interesul unor experienţe recente ori al unor proiecte pe
termen lung. Reuniunile, aşadar, vor cuprinde două
secţiuni, prima fiind rezervată prezentării, de câte un
student sau un tânăr cercetător, a unei lucrări în curs de
elaborare, iar a doua fiind consacrată unei conferinţe sau
unei mese rotunde pe teme româneşti.

Întâlnirea inaugurată din luna febroarie a configurat
că programul pe care şi-l propusese Clubul, deşi ambiţios,
nu este irealist. În “deschidere”, Gerome Noulens, student
la INALCO, a împărtăşit impresiile sale în urma unui
stagiu de lungă durată petrecut la Ambasada Franţei din
Bucureşti. S-au stins şi chestiuni legate de cooperarea
franco-română în domenii specifice, într-un moment în
care, orice s-ar spune, sântem destul de departe de elanul
debordant şi dătător de speranţe de la începutul lui 1990.
Cum elevii de la INALCO au şanse notabile de a efectua
astfel de stagii în cadrul ambasadei de la Bucureşti ori de
a funcţiona ca lectori în universităţile româneşti, e de
aşteptat ca reuniunile următoare să includă şi alte
“mărturii” similare.

Centrul de greutate al întâlnirii l-a constituit masa
rotundă pe marginea traducerii publicate de Sanda Stolojan
din poezia lui Lucian Blaga “L’etoile la plus triste”
(Orphee/ La Difference, 1992), la care au fost prezenţi,
alături de autoare, Claude Karnoouh, Ion Pop şi Alexandru
Călinescu. Expunerea sobră şi elegantă a dnei Stolojan a
precizat criteriile după au fost selecţionate textele, a pus
în evidenţă principalele dificultăţi pe care poezia blagiană
le ridică în faţa traducătorului şi a motivat unele din
soluţiile alese. Claude Karnoouh, într-un expozeu erudit
şi de o mare vervă asociativă, a situat lirica lui Blaga în
universitate şi a propus, din perspectiva filozofului, chei
interpretative originale. Ion Pop a prezentat, riguros şi
sistematic, tematica şi evoluţia poeziei blagiene, iar
semnatarul acestor rânduri a schiţat un bilanţ a traducerilor
recente în franceză din poezia românească, relevând - ca
şi ceilalţi vorbitori - calităţile transpunerii datorate Snadei
Stolojan.     Asupra importanţei temei dezbătute nu trebuie,
sânt convins, să insist. Cu toţii dorim o prezenţă mai amplă
a literaturii române în Franţa, cu toţii dorim o strategie
coerentă şi eficace în materie de politică culturală şi de
impunere a valorilor româneşti. Cu toţii ştim însă că de la
aceste legitime deziderate până la materializarea lor
drumul e lung iar mijloacele utilizate - modeste sau chiar
adesea, în chip flagrant, insuficiente (prezentă cu totul
simbolică a României la Salonul Cărţii din acest an e un
exemplu printre altele...)Cu atât mai semnificativă e, în
acest context, apariţia acestei traduceri din Blaga, Sanda
Stolojan face parte din acel grup - puţin numeros, din
păcate - de traducători al căror devotament pentru literatura
română e servit de competenţă şi de har. Oprindu-se asupra
lui Blaga, ea a făcut un gest de cultură şi un gest reparatoriu
totodată (vicisitudinile istoriei au anulat, în mai multe
rânduri, şansele “ieşirii în lume” a operei blagiene), dând
şi o frumoasă pildă de supunere sau, mai bine zis, de
adecvare la obiect: neutralizând unele din mărcile stilistice
ale originalului, greu perceptabile de către cititorul străin,
traducerea oferă o versiune de o expresivă limpiditate,
restituind atât profunzimea gândirii cât şi senzaţia de
imediateţe a rostirii. Sunt, acestea, câteva din elementele
revelate, cu argumente convingătoare, de către
participanţii la masa rotundă. Iar prezenţa, de o atât de
fină şi discretă intelectualitate a Sandei Stolojan a
contribuit în bună măsură la reuşita primei reuniuni a
Clubului de Studii Româneşti de la INALCO.

Alexandru CÃLINESCU

Au trecut zece ani în care avionul, telefonul şi poşta
au învins lungimea distanţei dintre Israel şi Paris. Pentru
noi fiecare întâlnire cu maestrul era o lecţie cu profunde
rezonanţe, la care ne străduiam să-i răspundem cu căldura
dragostei noastre şi sinceritatea respectului ce i se cuvenea.

Mi-aduc aminte că, sosind cândva la Paris după ce
fusesem la Rouen şi mărturisindu-i bucuria de a fi putut
vizita oraşul cu o sută de clopotniţe, unde Ioana d’Arc, în
1431, a fost arsă pe rug, iar Pierrre Corneille, în 1606, s-a
născut, profesorul Jianu ne-a evocat lungile săptămâni
petrecute de el în oraşul   clădit încă de pe vremea
romanilor. Acolo găsise el nişte tipografi de înaltă calificare
şi numai cu ei îi plăcea să colaboreze la realizarea
albumelor de artă pe care le edita sub propria sa firmă
„ARTED”, pe care o înfiinţase în 1962, la Paris.
Întrebându-l ce l-a determinat să caute tipografi la Rouen,
când probabil că se găseau destul în Capitală, am primit
un răspuns, pe care tot lecţie l-am considerat. Mi-a spus:
„O carte este o aventură spirituală care începe cu
redactarea textului, continuă cu toate peripeţiile realizării
tipografice şi nu ia sfârşit decât cu epuizarea tirajului.
Apariţia nu e decât o etapă importantă. Dar, ca lucrurile
să meargă bine, colaborarea dintre cei care lucrează, în
diferitele etape ale procesului de producţie şi cel care are
viziunea ansamblului, respectiv autorul (mai ales când e
vorba de reproducerea unor opere de artă), trebuie să fie
perfectă, iar exigenţa, de cel mai înalt nivel”.

Născut la Bucureşti în 1905, el şi-a dovedit de copil
înclinaţia spre studiu, spre literatură, spre filozofie. De
altfel, ajungând în 1924 la Paris a frecventat deopotrivă
cursurile facultăţilor de ştiinţe juridice şi filozofie, iar
profesiunea de avocat a exercitat-o paralel cu cea de
gazetar, istoric. Fire voluntară şi dotat cu o aprigă putere
de muncă, el a fost în acelaşi timp scriitor şi gazetar, istoric
şi cronicar de artă plastică, prozator şi memorialist, critic
literar şi dramatic, producător şi editor, profesor universitar
şi conducător al centrului artistic denumit „Căminul Artei”
pe care l-a înfiinţat şi l-a condus. Firesc a fost ca în 1961,
emigrând la Pari, să-şi găsească şi acolo o activitate
potrivită cu pregătire şi vederile sale. O temeinică
prospectare a realităţii l-a convins că dintre editurile care
promovează artele plastice, nici una nu se ocupă în
principal de sculptură. S-a hotărât să umple el golul şi a
înfiinţat editura ARTED, prima lucrare tipărită fiind cea
dedicată lui Brâncuşi. Cu ea, în 1963, Ionel Jianu a impus
în atenţia Occidentului marea valoare a ţăranului născut
la Hobiţa (Oltenia). Transfigurând realitatea în formele ei
cele mai pure, Brâncuşi a devenit unul dintre cei mai
autentici sculptori abstracţionişti. Între anii 1963 şi 1982
editura aceasta a publicat 60 de titluri (între care cităm
nume ca Rodin, Henry Moore, Zadkine, Apostu etc.), într-
un tiraj de 1 milion de exemplare (scrise în franceză ,
engleză, germană, italiană, spaniolă) şi apărute în 88 de
ţări. În ultima sa lucrare având ca supratitlu „Un om, o
viaţă, un destin”, iar ca titlu „Ionel Jianu şi opera lui” se
află, adunate pe un număr de zece pagini, diferite
comentarii despre vasta sa activitate. Cităm câteva:

 „Câtă bucurie pentru mine şi câtă admiraţie pentru
munca dumneavoastră minunată. Franţa a avut totdeauna
norocul de a avea în societatea ei „străini” de mare talent
care lucrează şi contribuie la gloria ei”. (Prof. dr.
Wladyslawa Jakorska, Preşedintă de onoare a Asociaţiei
internaţionale a criticilor de artă.)

„Încă în urmă cu ani, când aţi pus bazele colecţiei
„Marii sculptori”, v-am admirat ca pe cel mai valoros
autor al monografiilor de sculptură din lume”. (Susumu
Yamamoto, director al Galeriei Fuji, Tokio.)

„Demnă de Brâncuşi, cartea dvs. onorându-l, vă
onorează. Ea ne învaţă, ne informează, ne emoţionează”.
(Henry de Waroquier, pictor şi scultor.)

Una dintre cele două prefeţe ale cărţii mele „Nucleul
magic” se datorează prof. Ionel Jianu. Mi-a promis-o după
ce îi dădusem să citească primele opt capitole. Dar m-a
avertizat că nu-şi va respecta cuvântul decât dacă textul îl
va mulţumi în totalitatea lui. Şi cum prefaţa a fost făcută
şi tipărită în volum, vreau să cred, acum când el şi-a luat o
saltea de nouri pentru a pleca pe drumul infinitului, că de
acolo de unde se află, privind cu mândrie la imensa operă
construită de el în decurs de decenii, include şi paginile
acestei prefeţe, mai ales că în ea şi-a mărturisit prietenia
faţă de două generaţii de MAXY: M.H. şi Liana.

Iar acum, la despărţire, am rămas doar eu să plâng o
cantitate dublă de lacrimi. Ale mele şi ale tatei.

de Liana MAXY

Gânduri la despărţirea de un mare prieten

P R E C I Z A R E
Redacţia revistei „Portal-Măiastra” aduce vii mulţumiri distinei doamne GABRIELA CARP din München – Germania (soţia cunoscutului redactor

de la „Voca Americii” – Mircea Carp), care, prin intermediul fostului profesor universitar de istoria artei din anii 1956-57, dl. Ovidiu Drimba, ne-a pus
la dispoziţie lucrarea „Ionel Jianou și opera lui”, editată de American Romanian Academy of Arts and Science din Los Angeles. În calitate de coautor al
acestui nepreţuit dosar arhivistic, d-na G. Carp ne-a autorizat să facem cunoscute publicului cititor din România, împreună cu fotografiile, aceste scrieri
inedite, precum: „Un triptic al prieteniei” (pp. 87-90), „Prietenul meu Petru Comarnescu” (91-116), „Prietenul meu Mircea Eliade” (117-140), „Prietenul
meu C. Noica” (141-159), ca şi articolele semnate de G. Carp – „Profesorul” (pp. 16-18), Mircea Eliade – „Note despre Ionel Jianu” (pp. 28-29) şi Barbu
Brezianu – „Un adevărat cărturar” (53-55). Unele din aceste materiale urmează să apară în numărul viitor.

Precizăm că, recent, d-na G. Carp a fost prezentă, la Bucureşti, la lansarea versiunii româneşti a cărţii „Romanian Artists in the West” (excepţional
album, în condiţii grafice absolut unice).

*
Mulţumim, de asemenea, cunoscutei cercetătoare în brâncuşiologie dr. NINA STÂNCULESCU, care ne-a pus la dispoziţie antologia de texte critice

„Petru Comarnescu – Un călător al solitudinii” (Ed. Eminescu, 2003), realizat de Mihaela Cristea, din care au  fost preluate articolele semnate de Barbu
Brezianu (pp.27-36), Nichita Stănescu (101) şi de însăşi d-na Nina Stănculescu (pp. 194-2003).
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Ionel Jianu - inedit

Prietenia mea cu Petru Comarnescu a durat
aproape o jumătate de veac, din august 1926 până la
moartea lui în noembrie 1970. dar ea continuă şi azi,
pentru că imaginea lui a rămas vie în amintirea mea.
Pentru mine, prietenia este o prezenţă afectivă şi
spirituală, care înfruntă şi vremea şi depărtările.

Ne-am întâlnit pe scara care ducea la redacţia
ziarului „Politica” aflată în strada Brezoianu. El urca,
eu coboram. S-a oprit şi m-a întrebat:

- Dumneata eşti Ionel Jianu?
- Da, i-am răspuns. Şi Dumneata eşti…
- Petru Comarnescu, dar prietenii îmi zic Titel.

De mult voiam să te cunosc, de când ţi-am citit
corespondenţele din Pari. Hai să bem o bere şi să
stăm puţin de vorbă.

Astfel a început prietenia noastră. Firesc.
Spontan. Ca un semn şi o vrere a destinului. Am
descoperit, în cursul convorbirii care a durat vreo
două ceasuri, că avem numeroase puncte comune,
adevărate afinităţi elective. Eram de aceeaşi vârstă,
născuţi în acelaşi an, în aceeaşi lună, eu cu 14 zile
înaintea lui. Făceam aceleaşi studii, el înscriindu-se
la facultatea de drept şi la cea de litere şi filozofie,
pe când eu eram în anul trei la aceleaşi facultăţi la
Pari. Aveam aceeaşi sete de cunoaştere, aceleaşi
preferinţe şi preocupări artistice, aceeaşi dorinţă de
a integra lumea în viaţa noastră spirituală. Amândoi
începuserăm să colaborăm la reviste şi ziare şi aveam
de gând să depunem o vie activitate culturală.

Când, în septembrie 1926, m-am înapoiat la Pari
pentru a-mi continua studiile, ne-am făgăduit să ne
scriem. Şi timp de aproape un an a durat o
corespondenţă bogată care se află acum în arhiva
Casei Memoriale Petru Comarnescu împreună cu cea
purtată între 1929 şi 1960.

Când am revenit definitiv în ţară, în vara anului
1927, după ce mi-am luat licenţele respective,
prietenia noastră şi-a reluat firul, cu atât mai mult cu
cât am lucrat la aceleaşi ziare şi reviste şi am făcut
parte din grupul „tinerei generaţii de mai puţin de 30
de ani”.

În toamnă, Scarlat Froda mi-a cerut să preiau
cronica plastică la cotidianul „Rampa”, la care
colabora şi Comarnescu. Mai târziu, fraţii Vladimir,
Eugen şi Constantin Donescu, proprietarii şi
conducătorii revistei „Vremea”, mi-au oferit cronica
dramatică, pe care tocmai o părăsise prietenul meu,
autorul dramatic Mircea Ştefănescu. Comarnescu a
început să colaboreze la „Vremea” în 1929. A preluat
la sfârşitul anului 1928 conducerea paginei a doua
culturală la ziarul „Ultima Oră” de sub direcţia
Micaelei Catargi, şi –m-a chemat să-l ajut, încât din
nou am lucrat împreună.

În primul număr din 28 decembrie 1928, el şi’a
expus astfel programul, care era acela al „tinerei
generaţii”: „Vom încerca să realizăm o revistă vie,
adică vom adânci actualitatea, dinamizând
problemele… Vom căuta să întrunim frumosul cu
eticul şi valorosul cu interesantul. Din această pagină
vor respira adevărul şi puternicul de la informaţiile
critice şi până la articolele de idei… În numele
spiritului şi al valorilor, vom lua atitudini faţă de toate
manifestările culturii… Vom şti să denunţăm
inconformităţile spirituale, falsele poziţii, pseudo-
apostolatul, nevaloarea strecurată drept valoare,
obrăznicia şi prostia cu pretenţii de curaj şi
înţelegere.” Reiese din acest text poziţia combativă,
intransigentă, hotărâtă la o luptă vehementă pentru
ridicarea nivelului vieţii noastre culturale şi
purificarea ei.

Colaborarea cu Petru Comarnescu a fost cât se
poate de rodnică şi de armonioasă la „Ultima Oră”.
Ne completam de altfel foarte bine. El era mai
entuziast, mai agitat, mai furtunos, mai exaltat, mai
repezit, având numeroase iniţiative şi idei îndrăzneţe,
pe când eu eram mai calm, mai chibzuit, mai
cumpănit, având o experienţă mai vastă în redacţiile
şi în lumea artistică a Parisului şi o cunoaştere mai
directă a realităţii. Ne înţelegeam de minune şi de
multe ori, prin ponderea mea, iniţiativele lui
cutezătoare deveneau realizabile. Dar lui Petru
Comarnescu i se datorează acea vitalitate, acea forţă
animatoare, acea vervă polemică, acea năzuinţă spre
modernitate şi acel spirit umanist care au definit
pagina a doua a „Ultimei Ore”.

Ne întâlneam aproape în fiecare zi la redacţie şi
uneori serile fie la mine acasă, în strada Grigore
Alexandrescu, fie la el, în strada Icoanei, în casele
doamnei Netter, mătuşa lui, care-l găzduia. La aceste
reuniuni serale mai participau Mircea Eliade, Mircea
Vulcănescu, Mihail Sebastian, Haig Acterian,
Constantin Noica, Barbu Brezianu, Dan Botta, Vojen,
Victor Stoe, Mihail Polihroniade şi poetul Ion Barbu,
care stătea tăcut într-un colţ fumându-şi pipa şi
ascultând discuţiile noastre aprinse, sau Aurel
Broşteanu, care era judecător la Ploieşti şi venea
numai din când în când la Bucureşti. În primăvara
anului 1929, Comarnescu a dat la el acasă o recepţie
în cinstea lui Matei Caragiale, căruia îi dedicase o
pagină omagială în „Ultima Oră”, comentând elogios

Prietenul meu Petru Comarnescu
Craii de Curtea Veche, pe care generaţia noastră îl
considera cel mai bun roman din ultimii ani.

Impetuos şi uneori agresiv, a avut
numeroase polemici care au animat viaţa culturală
din acea epocă. În caietele de sinteză naţională în
cadrul secolului XX, „Acţiune şi Reacţiune”, revista
pe care am publicat-o împreună cu Mihail
Polihroniade şi Constantin Noica, Petru Comarnescu
a dus o campanie violentă împotriva grupării de la
revista „Gândirea” şi îndeosebi contra lui Nichifor
Crainic, pe care l-a tratat drept un „aventurier al
gândului”, un „pseudo-apostol”. Într-o scrisoare
adresată lui Mircea Eliade la Calcutta în februarie
1929 îi spuneam: «Comarnescu a stârnit o furtună
prin impetuoasele lui atacuri. Şase gazete îl atacă în
acelaşi timp. Titel exultează că şi-a „lansat” astfel
„Ultima Oră”. Şi „revizuirile” vor urma. Printre
primele victime vor fi Crainic şi cei de la «Gândirea”.
E enorm de amuzant!». Entuziasmul, forţa explozivă

a temperamentului său, ascuţimea spiritului,
sinceritatea şi autenticitatea dădeau atacurilor sale o
eficacitate şi o savoare deosebită. Dar niciodată ele
n-au fost perfide sau triviale, niciodată ele n-au purtat
asupra vieţii personale a celui atacat, ci au rămas pe
tărâmul ideilor şi al poziţiilor spirituale. Desigur,
verva sa muşcătoare i-a procurat mulţi duşmani, care
l-au urmărit o viaţă întreagă şi l-au împiedicat să aibă
o carieră universitară.

În această perioadă a avut o activitate prodigioasă.
A publicat cronici literare, plastice, dramatice,
cinematografice, muzicale, coregrafice, studii de
filozofie şi de cultură generală, a organizat anchete
– dintre care ace asupra Specificului naţional a făcut
o deosebită senzaţie – a dus o viaţă mondenă, a asistat
la premierele teatrale, la concertele de la Ateneu, la
spectacolele de operă şi de balet, la curse şi la
concursurile şi meci-urile sportive. Găsea timp pentru
toate şi era mereu într-o agitaţie febrilă. La un vernisaj
a avut un conflict cu pictorul L. Biju, care s-a terminat
printr-o încăerare şi o ieşire pe teren. Duelul cu
pistolul a avut loc în Pădurea Băneasa, iar martorii
lui au fost sculptorul Ion Jalea şi criticul de artă Oscar
Walter Cisek. S-au tras două focuri de către fiecare
adversar. Titel, generos, a tras în aer, deşi el era cel
ofensat, pe când Biju l-a ţintit fără a-l nimeri. Duelul
s-a sfârşit fără ca adversarii să se fi împăcat pe teren.

În luna august 1929, Comarnescu a plecat în
Statele Unite cu o bursă pentru a-şi lua doctoratul în
filozofie la Southern University of California, din
Los Angeles. Timp de doi ani, a străbătut aproape
toate Statele Americii, a studiat oamenii, felul lor de
viaţă, locurile, obiceiurile, alcătuirea socială şi după
ce şi-a predat teza intitulată Natura frumosului şi
relaţia lui cu binele (Kalokagathon) s-a înapoiat în
ţară în vara anului 1931, reluându-şi activitatea
multilaterală cu acelaşi entuziasm. Între timp însă
„Ultima Oră” îşi încetase apariţia, iar eu conduceam
pagina a doua la ziarul La Nation Roumanie. În
toamna 1931am organizat împreună gruparea
„FORUM” care a ţinut la Fundaţia Regele Carol I
de pe Calea Victoriei un ciclu de 12 conferinţe pe
tema Explicaţia Timpului Nostru. Cum n-aveam bani
pentru a plăti chiria sălii, Tzigara Samurcaş,
directorul Fundaţiei, ne-a dat-o pe datorie, deoarece
el era şi conducătorul cenaclului „Convorbiri literare”
din care făceam şi eu parte. Conferinţele au atras un
auditoriu atât de numeros încât ne-a fost uşor să
plătim chiria sălii după încheierea ciclului.
Conferenţiarii au fost, după câte îmi amintesc, Mircea
Eliade, Petru Comarnescu, Mircea Vulcănescu,
Mihail Sebastian, Ionel Jianu, C. Noica, Sergiu
Condrea, Mihail Polihroniade, Ion Cantacuzino,
Şerban Cioculescu.

După sfârşitul conferinţelor, am hotărât să
prezentăm în sezonul următor 1932-1933 un nou
ciclu pe tema Marile Figuri ale secolului XX şi am
reţinut aceeaşi sală. Am ales oameni de ştiinţă ca
Einstein, Freud, soţii Curie, scriitori ca Marcel
Proust, Rainer Maria Rilke, Rabindranath Tagore,
André Gide, istorici ca Pârvan şi Nicolae Iorga,
oameni politici ca Lenin, Trotski şi Mussolini. Ne
aflam abia în prima treime a veacului astfel că nu
prea aveam de unde alege subiectele conferinţelor.
Dar în toamna 1932, gruparea „Forum” s-a dizolvat,
deoarece colegii mei au alcătuit fără mine, o nouă
grupare numită „CRITERION”, care a preluat atât
tema şi subiectele conferinţelor alese, cât şi sala pe
care o reţinusem eu. Aceasta a fost prima spărtură în
rândurile „tinerei generaţii”. Timp de un an, n-am
mai avut nici un contact cu foştii mei colegi. În 1934
însă, Sandu Tudor, Zaharia Stancu şi Victor Medrea
au pornit o campanie odioasă în ziarul „Credinţa”
împotriva lui Mircea Vulcănescu, Petru Comarnescu
şi Gabriel Negri, unul dintre cei mai talentaţi
coregrafi din vremea ace, care dăduse un spectacol
de dans la Operă. Cum aveam un birou de avocatură,
Petru Comarnescu mi-a cerut să intentez un proces
de calomnie în numele lui şi al prietenilor săi. La
această acţiune s-a asociat şi Mihail Sebastian, care
era pe atunci secretar în biroul de avocatură al lui
Saşa Roman şi amândoi am pledat la Tribunal
procesul pe care l-am câştigat obţinând condamnarea
acuzaţilor. Aceştia au făcut apel şi până la judecata
lui, a intervenit o amnistie în urma căreia dosarul a
fost închis.

În felul acesta, prietenia noastră şi-a reluat firul
fără nici o altă întrerupere, până la sfârşit.

În cursul anului 1935, ideologiile au înlocuit
idealurile, gruparea „Criterior” s-a dizolvat, „tânăra
generaţie” s-a destrămat şi fiecare şi-a urmat propriul
său destin. Dar drumul meu şi acela al lui Petru
Comarnescu au mers împreună. În 1937, mi-a venit
în ajutor procurându-mi de la editura Fundaţiilor
Regale două traduceri din lumba engleză: Cucerirea
Polului Nord de Amiralul Peary şi Soare de paşti de
Peter Neagoe.

Cam în aceeaşi vreme, datorită lui, am fost chemat
să colaborez la ziarul în limbă franceză Excelsior,
proprietatea fostului său socru Manolescu-Strunga.
O adevărată solidaritate de viaţă s-a creat între noi şi
de câte ori s-a ivit prilejul ne-am ajutat unul pe altul.

Când s-a înfiinţat Galeria Căminul Artei, i-am dat
să scrie câteva prefeţe la expoziţiile colective pe care
le organizam, iar apoi, la editura cu acelaşi nume, i-
am încredinţat redactarea monografiei despre pictorul
Francisc Şirato, care a apărut în 1945, fiind prima sa
carte de artă.

Comarnescu venea aproape în fiecare săptămână
la Căminul Artei unde îşi întâlnea artiştii preferaţi:
Pallady, Ţuculescu, Şirato, Iser, Lucian Grigorescu,
Togo Catargi, Lucia Demetriade Bălăcescu,
Magdalena Rădulescu, Olga Greceanu, Ciucurencu,
Ion Mirea, Horia Damian, Ion Vlad, C. Pauleţ etc.
Ducea discuţii aprinse cu criticii de artă Mircea
Nădejde, Nicolae Argintescu-Amza, V. Beneş, G. M.
Cantacuziuno, Ion Frunzetti, sau Adrian Manie, Aurel
Vladimir Diaconu, Al. Paleologu etc. Cunoştea şi
colecţionarii care veneau regulat să mai afle noutăţile
din domeniul artei sau ştirile de la Radio Londra
despre înfrângerile armatelor hitleriste. Dintre aceştia
cei mai asidui erau Zambaccian, dr. Dona, consilierul
de la Curtea de Casaţie Lazăr Munteanu, doctorii
Garoiu şi Siligeanu, avocaţii Emil Ottulescu,
Aznavurian, Marin Dima, ing. Laserson şi alţii.

Împreună am întemeiat în 1945 prima Asociaţie
română a criticilor de artă al cărui preşedinte am fost
ales şi care a organizat la Fundaţie un ciclu de
conferinţe despre Maeştrii Artei Franceze în sec. XIX,
unde Comarnescu a vorbit despre Cezanne iar eu
despre Renoir. L-am invitat să colaboreze şi la revista
„Lumină şi Culoare”, pe care am condus-o din 1945
până în 1947.

În urma desfiinţării Baroului de Ilfov, avocaţii
au trecut într-un Colegiu nou, în care n-am fost admis
fiind considerat ca „vârf”. În schimb ca membru al
Societăţii Scriitorilor Români încă din deceniul
trecut, am fost transferat din oficiu în noua Uniune a
Scriitorilor din R.P.R. Am renunţat definitiv la cariera
de avocat, pe care am practicat-o timp de 20 de ani,
şi m-am consacrat pe deplin activităţii de scriitor. La
1 ianuarie 1950 am fost numit, datorită lui
Comarnescu, inspector la Direcţia Teatrelor, unde el
era funcţionar de vreo 20 de ani şi timp de zece luni
am lucrat în aceleaşi birouri, împreună cu Francisc
Munteanu, Titus Popovici, Moglescu şi Ida Bărbuţă.
Alcătuiam o echipă foarte reuşită şi dădeam rezultate
bune, până ce, la începutul lui octombrie 1950 am
fost concediaţi toţi, rând pe rând, afară de Bărbuţă.
Ce s-a întâmplat? Titus Popovici scrisese un poem
satiric în stilul cronicilor lui Neculce, în care glumea
pe socoteala colegilor săi din acelaşi Minister.
Poemul a ajuns în mâna cadrelor superioare care
n-au apreciat asemenea glume şi rezultatul a fost

PETRU COMARNESCU
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că ne-am pierdut toţi slujba. Dar tot rçul spre
bine. N-a trecut mult si in februarie 1951 am fost
chemat la direcţia Editurii de Stat pentru Literatură
şi Artă, unde mi s-a încredinţat sarcina de a înfiinţa
si organiza o secţie de artă plastică. Timp de zece
ani, la început la ESPLA, apoi la editura „Meridiane”,
am condus secţia de artă plastică ajungând să public
peste 200 de volume în diferite colecţii, de la
monografiile cu cataloage ştiinţifice până la colecţia
Caiete de artă populară, de la ghidurile muzeelor
până la colecţia Monumentele Patriei Noastre sau la
colecţiile Maeştri Artei Româneşti şi Maeştri Artei
Universale etc. Bineînţeles, Comarnescu a fost cel
mai activ colaborator la aceste două ultime colecţii
scriind pentru prima albumele Marius Bunescu, A.
Baltazar, G. Popovici, Luchian, iar pentru a doua
acela consacrat lui Deineka, după câte îmi amintesc.
În colecţia marilor monografii a publicat ace despre
Băncilă şi în colaborare cu mine, primul catalog
ştiinţific al operei lui Ştefan Luchian. Această
colaborare a continuat şi pentru volumul Les
Maîtres de la Peinture Roumaine au XX-e siècle,
editat de Institutul pentru relaţii cu străinătatea
în cinci limbi: franceză, engleză, germană,
spaniolă şi rusă. De asemenea, a participat la
culegerea de texte Mărturii despre N. Grigorescu
cu un studiu important despre Natura în opera
lui N. Grigorescu. Un substanţial ajutor i-am dat
şi pentru publicarea uneia dintre cele mai
importante dintre lucrările sale Îndreptar artistic
al monumentelor din Nordul Moldovei, care a
însemnat o contribuţie valoroasă la
reconsiderarea comorilor de artă românească. În
toată această intensă activitate, care a durat
aproape 11 ani, ne-am sprijinit reciproc, ne-am
sfătuit şi am lucrat împreună. O încredere deplină
ne dădea sentimentul că nu eram singuri în lupta
noastră pentru afirmarea adevăratelor valori ale artei
româneşti.

Comarnescu venea deseori în locuinţa noastră din
Bulevardul Dacia pentru a discuta problemele şi
dificultăţile ce ni se iveau în activitatea şi în viaţa
artistică. Făceam amândoi parte din secţia de critică
a Uniunii Artiştilor Plastici şi asistam la şedinţele
acestei asociaţii luând parte la dezbateri, ţinând
conferinţe, pronunţând discursuri la vernisagii,
scriind prefeţe la cataloagele expoziţiilor etc. eram
foarte solicitaţi, mai ales de artiştii tineri, care ştiau
că pot afla la noi mai multă înţelegere, principiul
nostru fiind că nimeni nu are dreptul „să ucidă
nădejdea”. Colaboram la numeroase reviste şi ziare
din ţară cu cronici plastice (Arcades, Arta,
Contemporanul, Gazeta Literară, Tribuna, Steaua,
Facla, Informaţia Bucureştiului etc.). Când am plecat
în iulie 1961, ultimul prieten pe care l-am văzut a
fost Petru Comarnecu. I-am predat o parte din arhiva
mea, colecţiile ziarelor „Ultima Oră” şi „Rampa”,
pe care le aveam legate pe mai mulţi ani şi câteva
cărţi cu dedicaţii la care ţineam. Nu ne-am spus
„adio” la despărţire, ci „la revedere”, ştiind că ne
vom revedea, că drumurile noastre se vor întâlni din
nou.

*
Şi aşa s-a întâmplat. În anul 1966, Comarnescu a

fost numit comisar al Pavilionului Român la Bienala
din Veneţia, unde a prezentat expoziţia Ion
Ţuculescu. Mi-a scris cerându-mi să vin să-l ajut la
organizarea expoziţiei şi a propagandei care urma să
fie făcută în jurul ei. Mă înscrisesem însă la
Congresul PEN-CLUB-ului care urma să se deschidă
la New York cam în acelaşi timp cu Bienala.
Plănuisem să plecăm apoi în insulele Hawai, la
invitaţia Universităţii din Honolulu. Am renunţat la
această călătorie şi m-am dus cu soţia mea la Veneţia
pentru a-l întâlni pe Comarnescu şi a-i da o mână de
ajutor la organizarea expoziţiei Ţuculescu. Am tras
ca de obicei la Pensione Ca d’Oro, unde după vreo
două zile a sosit Titel. Şi timp de mai bine o lună am
fost aproape tot timpul împreună. Îl sfătuisem încă
din martie să trimită catalogul expoziţiei şi o invitaţie
la vernisaj tuturor criticilor şi istoricilor de artă mai
importanţi pe care-i cunoşteam de când fusesem ales
membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de
Artă la congresul din Mexico în 1962. La aceste
congrese care se ţineau în fiecare an în altă ţară am
participat până în 1984 şi am legat multe prietenii cu
personalităţi proeminente din lumea artelor. Aceste
relaţii au fost folosite cu iscusinţă de Comarnescu
pentru a atrage atenţia asupra Pavilionului României
la Bienala din Veneţia, Comarnescu avea un
admirabil dar de animator, determinând în mare
măsură răsunetul pe care l-a avut expoziţia
Ţuculescu. La aceeaşi Bienală, un alt artist român a
fost prezent în Pavilionul Franţei: Victor Brauner,
unul dintre reprezentanţii de frunte ai
suprarealismului. Atât Ţuculescu cât şi Brauner ar fi
putut obţine Premiul Bienalei, dacă regulamentul n-
ar fi prevăzut că nu putea fi acordat decât artiştilor
în viaţă. Şi atât la Ţuculescu cât şi la Brauner erau
expoziţii postume.

După o despărţire de cinci ani, l-am regăsit pe
Titel neschimbat. Avea aceeaşi tinereţe sufletească
şi spirituală, aceeaşi pasiune pentru artă, aceeaşi

năvalnică impetuozitate şi în gândire şi în fapte.
Împreună am vizitat bisericile şi palatele veneţiene
care conţin nepreţuite comori artistice, am fost la
Torcello pentru a revedea minunatul mozaic bizantin,
am colindat străzile, piaţetele şi monumentele
Veneţiei şi ne-am ospătat în micile „trattoria” cu
savuroasa lor „pastaciuta”. Îmi amintesc de vizita pe
care am făcut-o la Ca’Barbaro, de pe Canal Grande,
datorită soţilor Siegfried care-i cunoşteau pe
proprietari. Era un palat din secolul XVI cu o
minunată faţadă gotică. Dar şi mai interesantă era
grădina interioară cu scările, arcadele şi rafinamentul
unei arhitecturi cu graţioase dantelări de piatră.
Comarnescu, care conducea grupul nostru de Români
din care făceau parte şi Ion Vlasiu, Ion Nicodim şi
alţi artişti, nu se mai sătura admirând mobilierul pictat
în verde, draperiile, picturile din interior, acea subtilă
armonie, acea rafinată atmosferă care domnea în
încăperile acestui palat unde totul era menit să facă

desfătarea stăpânilor. L-am invitat pe Comarnescu
să vină la Pari la sfârşitul lui iulie. A stat vreo două
săptămâni, vizitând atelierul lui Brâncuşi reconstituit
la Muzeul Naţional de Artă Modernă de pe Avenue
du President Wilson, stela funerară Sărutul şi
mormântul lui Brâncuşi din cimitirul Montparnasse,
locul din Impasse Ronsin unde trăise Brâncuşi şi alte
vestigii brâncuşiene. Îmi amintesc de prânzul de la
Eugen Ionescu la care a luat parte şi Cioran şi unde
am evocat toţi patru amintiri din vremea „tinerei
generaţii”.

Întors în ţară, Comarnescu îmi scria la 15 august
1966: „Sunt şi acum sub impresia săptămânilor
petrecute cu voi la Veneţia şi la Pari, de unde m-am
întors împrospătat, aerisit şi totodată covârşit de
atâtea lucruri văzute, de atâtea frumuseţi pe care le-
am apreciat adesea împreună. Mă mir şi eu cum de
am rezistat aşa de bine la activitatea de la Bienală, la
atâtea vizite şi întrevederi cu oameni interesanţi, la
atâtea vizite de monumente şi muzee…Se pare că
cei din ţară au apreciat drept pozitivă activitatea mea
din străinătate. În raportul despre răsunetul expoziţiei
Ţuculescu am menţionat sprijinul dat de tine prin
emisiunea despre expoziţia Ţuculescu şi cea a lui
Brauner la B.B.C., prin relaţiile ce mi le-ai făcut cu
unii critici şi personalităţi de vază.”

Anul  1967 a fost bogat în evenimente. Se
împlineau 50 de ani de la moartea lui Rodin şi cu
acest prilej am pregătit o monografie consacrată
acestui mare artist în colecţia Les Grands Sculpteurs
pe care o inaugurasem în 1963 cu monografia
Brâncuşi. Am invitat 24 de critici de artă mai de
seamă din lumea întreagă să participe la un Omagiu
lui Rodin, care urma să apară în fruntea cărţii. Toţi
cei solicitaţi au acceptat: André Malraux, Jean
Cassou, Raymond Cogniat, Pierre Courthion, Pierre
Descargues, B. Dorival, Waldermar George, Paul-
Marie Grand, Henry Perruchot, Michel Ragon,
Gaetan Picon din partea Franţei, Sir Herbert Read
din partea Marii Britanii, W. Grohmann din partea
Germaniei, Giuseppe Marchiori din partea Italiei, P.
Spiteris din partea Greciei, Jorge Romero Brest
reprezenta Argentina, N. Cassareva Uniunea
Sovietică, A.M.  Hammacher Olanda, Claude Jasmin
Canada, Haavard Rostrup Danemarca, G. Brys-
Schatan Belgia, Jorge Crespo de la Serna Mexico,
Bo Wennberg Suedia, iar Petru Comarnescu
reprezenta România. În felul acesta asiguram
prietenului meu şi României o prezenţă într-o
manifestare mondială. J. J. Sweeney din Statele Unite
îmi făgăduise că va participa la acest omagiu, dar nu
mi-a trimis manuscrisul la timp. Tot în 1967 am editat
cartea Témoignages sur Brancusi de Petru
Comarnescu, Mircea Eliade şi Ionel Jianu, căci se
împlineau 10 ani de la moartea lui Brâncuşi. În
prefaţa acestei cărţi scriam: „Cele trei studii reunite
în acest volum sunt scrise de trei tineri sexagenari,
care şi-au făcut împreună debutul în activitatea
culturală acum 40 de ani. Pe vremea ace, ei au
preconizat un existenţialism premergător, care n-a
avut nici un ecou pentru că circuitul limbii române
era limitat… Toţi trei l-au cunoscut pe Brâncuşi
personal şi s-au bucurat de prietenia lui. Toţi trei au
o cunoaştere adâncită a artei populare româneşti şi a
istoriei poporului lor. Fără a se consulta dinainte, au
tratat acelaşi subiect şi au ajuns la aceleaşi concluzii,

dar fiecare în felul său. Rezultă din lectura acestor
trei studii atât fondul lor comun cât şi diferenţele care
îi separă. Fondul comun este apartenenţa la aceeaşi
cultură. Diferenţele sunt datorate temperamentului
fiecăruia, felului lor propriu de a gândi şi de a se
exprima. Ei au fost în măsură să înţeleagă mai bine
rădăcinile adânci ale artei lui Brâncuşi pentru că acest
mare creator s-a hrănit din comorile culturii româneşti
având în acelaşi timp un orizont universal.”

Am primit în iunie 1967 textele lui Petru
Comarnescu şi Mircea Eliade şi cartea a apărut la
începutul lui octombrie, adică în mai puţin de patru
luni, ţinând seama şi de vacanţa de vară. A sosit la
Bucureşti tocmai în timpul Colocviului Brâncuşi,
spre marea bucurie a lui Comarnecu, care-mi scria
că publicarea studiului său în această carte a fost una
din marile satisfacţii ale vieţii sale şi că cele 10
exemplare primite le-a distribuit personalităţilor mai
de vază de la Colocviu.

În septembrie 1967 ne-am întâlnit din nou în
Italia, la Congresul Asociaţiei Internaţionale a
Criticilor de Artă de la Rimini, unde ni s-a acordat
lui Titel şi mie câte o medalie de aur pentru
„contribuţia adusă la cunoaşterea operei lui
Brâncuşi”. De la Rimini congresiştii au făcut o
excursie la Urbino, unde am admirat frescele lui
Piero della Francesca din Palatul Ducal, apoi am
continuat cu opriri la Ravena până la Veneţia. Acolo
ne aştepta Mircea Eliade. Şi toţi trei reuniţi după
atâta amar de vreme, am petrecut două săptămâni
minunate, reluând vechile noastre discuţii de
odinioară şi povestindu-ne păţaniile şi înfăptuirile,
preocupările şi aspiraţiile din ultimii 30 de ani. Astfel
s-a încheiat acest an 1967 atât de satisfăcător în
povestea prieteniei noastre..

Deşi am invitat la Colocviul Brâncuşi care a avut
loc în octombrie 1967 la Bucureşti, n-am putut să
mă deplasez din Pari fiind reţinut de numeroase

obligaţii profesionale.
În ianuarie 1968, Comarnescu a plecat în Statele

Unite pentru a prezenta timp de două luni expoziţia
Ţuculescu în mai multe oraşe americane. In luna
septembrie 1968 ne-am revăzut la Congresul
Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă din
Bordeaux şi am petrecut împreună la Pari vreo două
săptămâni.

Ultima noastră întâlnire a fost în toamna anului
1969 la Congresul aceleiaşi Asociaţii care a avut loc
în Danemarca, Suedia, Norvegia. Comarnescu părea
mai obosit, mai puţin vioi şi întreprinzător. Ne-am
despărţit la aeroportul din Oslo, fără a avea
presentimentul că ne vedeam pentru ultima oară, dar
cu inima grea şi gânduri triste.

În 1970 amândoi am fost bolnavi. Eu am avut o
criză cardiacă după urma oboselii din ultimii ani când
am publicat 5 monografii şi trei cărţi scrise de mine
din 1967 până în 1969, iar Comarnescu a intrat în
spital în iunie şi şi-a dat sfârşitul la 27 noembrie 1970.

Comarnescu a fost reprezentantul cel mai tipic al
teoriei „trăirismului” emisă de tânăra generaţie prin
anii 1928. În ce consta acest „trăirism”? În trăirea la
înaltă tensiune, în promovarea acţiunii ca cel mai bun
mijloc de a se realiza pe sine şi de a-şi afirma propria
identitate şi, în al treilea rând, în căutarea unei sinteze
între tradiţie, modernitate şi trăirea în
contemporaneitate. Fără a-l fi citit pe Martin
Heidegger, noi am precedat cu mai bine de un deceniu
şi jumătate existenţialismul lui Sartre.

Am păstrat 117 scrisori primite de la Comarnescu
din 1963 până în 1970, cea din urmă datând 23
noembrie 1970, cu câteva zile înainte de încetarea
lui din viaţă. În aceste scrisori, Comarnescu se
defineşte admirabil pe sine. Am scris în 1971 o
prefaţă, care n-a fost publicată, pentru o carte
postumă a prietenului meu. O redau aici aproape în
întregime, pentru că, recitind-o, am constatat că poate
completa aceste amintiri. Prefaţa se intitula „Lupta
lui Petru Comarnescu pentru promovarea operei lui
Brâncuşi”.

Se desprinde din această corespondenţă marea
pasiune pe care Comarnescu a pus-o în slujba luptei
pentru promovarea operei lui Brâncuşi, pentru o mai
dreaptă înţelegere a rosturilor ei adânci. Pentru a
urmări astfel nenumăratele conferinţe pe care le-a
ţinut în cele mai de seamă oraşe ale ţării, ca şi în
Elveţia, Franţa, Spania, Statele Unite ale Americii,
emisiunile de radio şi televiziune, articolele şi studiile
publicate în presa românească şi în cea din streinătate,
comentariile sale despre publicaţiile şi manifestările
în legătură cu Brâncuşi. Dar mai ales reiese din aceste
scrisori vitalitatea lui extraordinară, firea lui
entuziastă, mărinimia lui şi dăruirea de sine, omenia
lui şi încrederea în valorile spirituale. Umanist, Petru
Comarnescu a fost prin setea lui de cunoaştere care
cuprindea cele mai variate domenii de manifestare a
culturii. Legat de realităţile specifice ale ţării sale, el
se străduia să le integreze în valorile universale,
încredinţat că numai sub cerul lumii ele pot afla rostul
lor adevărat. Două extrase din scrisorile sale ne arată
cum singur îşi definea poziţia.

„Amândoi am muncit enorm, îmi spunea el în
scrisoarea din 23 iunie 1963. Per amândoi ne-a
susţinut şi ne susţine dragostea de artă, bucuria
de a cunoaşte cât mai mult din valorile gândirii
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şi creaţiei umane, participarea la ce este mai viu
şi mai semnificativ în contemporaneitate şi în

reconsiderarea valorilor trecutului… În ceea ce mă
priveşte, nu regret că m-am fărâmiţat în zeci de
îndeletniciri intelectuale – de la artele plastice la
muzică şi de la literatură la teatru. În felul acesta,
dacă nu m-am realizat pe deplin în măsura în care aş
fi putut cu mai multă concentrare şi aplicare doar
într-un singur domeniu, în schimb am satisfacţia că
nu am trecut nepăsător prin viaţă şi că n-am ignorat
aproape nimic din tot ce a fost vrednic de cunoscut,
apreciat, trăit în timpul vieţii mele. Sigur că oameni
ca noi se consumă enorm, dar cel puţin se consumă
pe un plan mai înalt şi mai complex. Dacă am fi fost
mai insensibili, dacă n-am fi pus inimă în toate, ne-
am bucura acum de o sănătate mai bună. Mulţi dintre
cei care trăiesc îndelungat nu au prea pus nimic la
inimă, au fost mai egoişti, au trăit detaşaţi de tumultul
vieţii, dar – crede-mă – nu-i invidiez.”

În scrisoarea din 23 aprilie 1969 Comarnescu
declara referindu-se la un comentar pe care-l
publicasem despre studiul său Vechimea şi
modernitatea artei din Maramureş şi Oaş:

„M-a impresionat adânc caracterizarea făcută
activităţii şi preocupărilor mele. Cred că nimeni nu
a văzut mai clar cele trei trăsături ale orientării mele,
nimeni nu le-a subliniat aşa cum ai făcut tu şi din
adâncă prietenie şi din cunoaşterea reală a ceea ce
am scris şi promovat pe diferite căi. Ai subliniat
multilateralitatea preocupărilor multora din generaţia
noastră, iar la mine integrarea fenomenului artistic
ca fapt de cultură, ca aparţinând structurii unei culturi.
A doua trăsătură accentuată în preocupările mele a
fost admirabil sintetizată chiar dacă sintetic când ai
spus că în felul acesta se cunosc mai adânc izvoarele
artei şi totodată perspectivele ei în viitor, aceasta
dualitate câştigând şi trecutul şi prezentul şi viitorul
în cunoaşterea şi însufleţirea artei în devenire. În fine,
cu spiritul tău sistematic, iubitor de categorisiri
filozofice, ai accentuat drept a treia trăsătură a
preocupărilor mele, corelaţia dintre specificul
naţional şi universalitate, permanenta căutare în
valorile tradiţiei care să fie valabile şi pe plan
universal. Îţi mulţumesc pentru toate şi pentru
caracterizarea că aş fi însufleţitor în cultura noastră,
stimulator al unor curente de opinii. Unii colegi sau
cei mai tineri nu prea ştiu lucrurile acestea sau nu le
observă, voit sau nevoit.”

Corespondenţa noastră începe cu scrisoarea lui
din 17 ianuarie 1963. În răspunsul meu se pare că i-
am anunţat apariţia cărţii mele despre Brâncuşi aflată
pe atunci sub tipar, deoarece Comarnescu se
înflăcărează şi în scrisoarea următoare din 23
februarie 1963 îmi vorbeşte pe o pagină şi jumătate
de această chestiune, adăugând către sfârşit: „Sper
să scriu cândva în colecţia Oameni de seamă sau
altundeva o biografie a lui Brâncuşi în genul acelora
despre Luchian şi Tonitza. În martie voi ţine la
Craiova o conferinţă despre Brâncuşi şi voi vedea
încă odată ce are muzeul de acolo din Brâncuşi.
Aştept cu nerăbdare cartea ta despre Brâncuşi unde
vei arăta mai clar decât criticii străini cât şi români,
ce de legat de folclor şi de arta populară a fost.” În
aceeaşi scrisoare din 23 februarie 1963 îmi cerea. „
Dacă dai biografia extensivă, nu mă uita nici pe mine.
Studiul meu se intitulează Valoarea românească şi
universală a sculpturii lui Brâncuşi şi a fost publicat
în „Revista Fundaţiilor Regale”, XI, 6 iunie 1944.
De asemenea în revista „Criterion” am publicat un
articol despre Brâncuşi însoţit de un desen de el cu
Leda pe un soclu circular şi cu alte opere din atelier,
pe care nu-l văd nicăieri reprodus. Şi tu şi eu am
scris prin 1937-1938 articole despre Brâncuşi şi i-
am luat interviuri când era în ţară.”

Petru Comarnescu l-a cunoscut pe Brâncuşi în
luna octombrie 1938 în următoarele împrejurări:
Brâncuşi venise în ţară pentru a participa la
inaugurarea ansamblului monumental de la Târgu-
jiu şi înainte de a se înapoia la Pari, s-a oprit pentru
câteva zile în Capitală. Trăsese la Hotelul Majestic
de pe Calea Victoriei colţ cu bulevardul Elisabeta,
unde mă poftise să vin  să-l văd, căci ne cunoscusem
prin 1927 când Ilarie Voronca mă adusese pentru
prima dată în atelierul din Impasse Ronsin. Fără a-i
mai cere învoirea, am venit la Hotelul Majestic însoţit
de Comarnescu. S-au simpatizat de la bun început şi
întrevederea noastră s-a transformat într-o tacla care
a durat până în zori. Brâncuşi era într-o vervă
extraordinară. Ne-a cucerit povestindu-ne de
greutăţile întâmpinate în primii ani petrecuţi la Pari,
de drumul făcut pe jos de la München la Pari, de
conflictul cu vameşii americani care contestau că
Pasărea în văzduh ar fi o operă de artă pentru că nu
semăna cu nici o pasăre, de călătoria sa în India şi de
alte peripeţii. Am pus atunci la cale întocmirea unei
monografii despre viaţa şi opera sa. Brâncuşi ne-a
încredinţat o serie de fotografii, cele mai multe luate
chiar de el, şi ne-a făgăduit că ne va trimite şi altele.
Ne-a dat o dedicaţie pe o fotografie în care figura
lucrând în atelier. A fost o întrevedere de neuitat, o
seară minunată pe care am petrecut-o ascultându-l
cum ne povestea cu vorba lui sfătoasă şi înţeleaptă.
De atunci nu ne-a mai fost dat să ne mai vedem. Dar
am rămas toţi trei – Brâncuşi, Comarnescu şi cu mine

– legaţi de o nepătrunsă vrere a destinului.
Scrisorile lui Comarnescu au un stil vorbit.

Recitindu-le, mi se pare că-l aud agitat, febril, grăbit,
înflăcărându-se pentru o cauză care-i era scumpă,
gata de luptă pentru o idee, pentru un ideal. Povestea
vieţii sale din ultimii opt ani poate fi reconstituită
din lectura acestor scrisori.

În 1963, după călătoria din Oltenia, ia parte la o
excursie colectivă în Uniunea Sovietică, prilej de
mari satisfacţii şi de contacte utile cu personalităţi
din lumea artei. Apariţia monografiei mele despre
Brâncuşi e pentru el un motiv de agitaţie care durează
mai multe luni până ce primeşte cartea. Scrisoarea
sa din 22 iunie 1963 este caracteristică în această
privinţă:

„Am primit scrisoarea din 31 mai care mi-a adus
o mare bucurie: veste apariţiei cărţii despre Brâncuşi.
Aştept cu nerăbdare să primesc cartea ta despre
Brâncuşi. Dacă n-o primesc în curs de o săptămână,
îţi voi scrie ca tu să reclami la poştă nesosirea ei. Am
făcut o călătorie de studii sau mai curând o excursie
la monumentele de la Tg. Jiu, Argeş, Târgovişte,
Câmpulung, apoi Cozia, Bistriţa, Horez, Arnota,
Govora, Tismana etc… Încântarea mare însă pentru
mine a fost vizita la Tg. Jiu unde am revăzut
ansamblul operelor lui Brâncuşi. Voi scrie despre
acest ansamblu brâncuşian cum şi altele despre
Brâncuşi. Pentru moment îţi trimit un articol apărut
în Flacăra din 8 iunie 1963 în care am putut scrie
lucruri noi despre om şi despre operă. Premiza
articolului meu este: pentru a înţelege pe Brâncuşi
trebuie să ştii ce înseamnă stilizarea din arta noastră
populară. Prin procedeul stilizării, Brâncuşi a dus în
mod genial sculptura modernă la un stil care încheie
vechiul nostru stil popular şi totodată deschide căi
noi sculpturii… Ai multă dreptate şi ne bucurăm că
susţii teza că Brâncuşi aparţine artei româneşti şi
rădăcinile operei sale sunt ale artei noastre populare.
Nu ştii cu câtă nerăbdare aştept cartea.”

Primind cartea la 8 septembrie, în preajma plecării
sale în Uniunea Sovietică, nu izbuteşte s-o comenteze
decât în scrisoarea din 22 octombrie 1963.

„Citesc tot ce se scrie despre Brâncuşi. M-a
impresionat cartea nouă care şi ca text, aparat
ştiinţific şi ca ţinută grafică întrece tot ce s-a publicat
despre el. reproduceri splendide, admirabil paginate,
când pe fond alb, când pe fond negru, cu fericite
alternanţe între albul hârtiei şi text. O tipăritură care
este de cel mai înalt nivel, întrecând prin calitatea
fotografiilor chiar şi unele fotografii făcute de
sculptorul însuşi. Bogăţia documentaţiei
impresionează prin verificarea şi precizarea celor
ştiute, prin adaosul de mărturii inedite (Mihailovici,
Irina Codreanu, Waroquier etc). Textul este scris într-
adevăr de un român care explică străinătăţii ce au
fost ţăranii, dacii, oltenii, cei cu haiducii etc. Astfel
însuşi spiritul operei brâncuşiene apare mai adânc,
mai din adânc, mai relevant. Partea despre om şi viaţă
cu explicaţia evoluţiei creaţiei sale, mi se pare
excelentă, cu multe accente noi şi cu multe observaţii,
aprecieri, explicaţii substanţiale încă nespuse. În
schimb cele zece pagini despre operă – deşi cu acea
categorisire în trei foarte interesantă – mi se pare
prea sumară şi disproporţionată faţă de restul textului.
Probabil din lipsă de timp, partea finală nu a avut
extinderea părţii despre activitatea şi biografia
artistului. Important este că s-a accentuat românitatea
creaţiei lui Brâncuşi, sursele inspiraţiei lui şi a
modului de rezolvare precum că s-au reunit cu
accente şi interpretări proprii tot ce s-a scris mai
semnificativ despre el. O carte de adâncime şi de
prestigiu care a valorificat pe plan mondial omul.
Opera şi mediul social care l-a inspirat. S-a scris chiar
mai mult decât mă aşteptam despre românitatea lui
şi despre lumea din care a purces, cu date şi explicaţii
bogate, semnificative. Textul e bine scris, clar, precis,
servind patria sculptorului şi pe autor. Cu mici
excepţii, cartea putea fi scrisă şi de noi, atât de
principială şi de justă este. Disciplina ştiinţifică şi
aprecierile estetice nu se schimbă ca hainele şi
voiajurile. Aparatul ştiinţific de asemenea
impresionant şi unic.”

La sfârşitul anului 1963, îmi împărtăşeşte
proiectele sale: „Eu am în planul viitor monografiile
Deineka şi Anghel, precum şi o viaţă a lui Brâncuşi
de vreo trei sute de pagini într-o colecţie nouă
intitulată Biografii. Anul care vine mă voi ocupa în
special de această carte” (scrisoarea din 29 decembrie
1963).

Şi astfel va începe odiseia acestei monografii
despre Brâncuşi, care va dura şapte ani, va prinde
dimensiuni tot mai mari, va deveni centrul
preocupărilor sale şi va însemna pentru el opera
capitală a vieţii sale. Din păcate, ea nu va fi niciodată
terminată. Acel destin al neîmplinirii, care a plutit ca
un blestem asupra celor mai înalte valori ale
generaţiei noastre, se va manifesta şi de astă dată,
împiedicând prin curmarea vieţii lui Petru
Comarnescu înfăptuirea acestei monografii.

La 15 decembrie 1965 îmi scria: „Ah, dacă timpul
şi sănătatea ne-ar permite şi mie şi ţie, câte nu am
putea scrie!…Şi eu am împlinit 60 de ani. Gazeta
Literară a publicat o scrisoare de felicitări din partea
Uniunii Scriitorilor şi astfel multă lume a aflat de

vârsta mea, ba m-am pomenit cu felicitări la telefon
şi telegrame. Un an în plus nu e o fericire, vârsta de
60 de ani nu e ceva de admirat. Până acum nimeni
nu se gândea la vârsta mea, eram combătut de colegii
de breaslă ca şi cum aş fi fost tânăr sau fără vârstă,
acum observ un început de oarecare respect nu pentru
mine, ci pentru vârsta mea. Dacă voi mai trăi, doresc
să termin monografia Brâncuşi, o monografie
O’Neill, începută în 1946 şi scrisă în parte, iar ca
lucrare de sinteză, o privire asupra caracterelor
specifice ale culturii şi artei româneşti. Dar cine îşi
ştie zilele? Tocmai pentru că nu le ştim, trebuie să
lucrăm ca şi cum nu am avea limită. Destinul nu ni-
l ştim, chiar dacă am avea un destin, şi deci neştiinţa
asta ne dă libertate!”

În rândurile acestea se simte o oarecare
amărăciune pentru nedreptăţile suferite, dar şi
conştiinţa datoriei de a duce până la capăt lupta sa în
slujba artei şi culturii româneşti.

În 1964 cercetările pentru strângerea unui
material documentar cât mai bogat şi inedit pentru
monografia Brâncuşi şi conferinţele despre Brâncuşi
ocupă un loc tot mai important în viaţa prietenului
meu. Aproape fiecare din cele 17 scrisori primite de
la el în acest an cuprinde date şi amănunte despre
investigaţiile sale brâncuşiene. „Am contractat pentru
biografia Brâncuşi. Am material mult cu unele
aspecte noi de detaliu şi voi ţine seama şi de cartea
ta…Sper să încep redactarea cărţii pe la jumătatea
lunii mai, căci până atunci mai am de terminat mici
scrisori şi articole. La sfârşitul lunii plec la Cluj
pentru o serie de conferinţe: Gioconda, Shakespeare,
Brâncuşi.”

Comarnescu era un excelent conferenţiar, care
ştia să-şi încălzească auditoriul. Vorbea mult, uneori
conferinţele sale durau peste trei ore, vorbea cu
pasiune, făcea digresiuni interesante, se răfuia cu
adversarii, ceea ce amuza publicul, era viu, autentic,
bine documentat. Adversitatea unui grup de istorici
de artă l-a împiedicat să obţină  catedră la Universitate
sau la Institutul de Artă Plastică „N. Grigorescu”,
deşi era singurul dintre criticii de artă de pe vremea
ace care poseda o diplomă de doctor în estetică. E
lesne de imaginat ce ar fi însemnat cursurile
universitare ale lui Petru Comarnescu şi câte servicii
ar fi adus el educării tinerilor generaţii de artişti. În
schimb publicul l-a plebiscitat ocupând până la refuz
sălile unde vorbea, obligându-l să-şi repete
conferinţele, arătându-i cu entuziasm preţuirea şi
dragostea sa.

„Sala a fost neîncăpătoare la toate conferinţele.
Mi s-au dat flori de studente, mi s-a cerut autografe
pe cărţile mele sau pe bucăţi de hârtie, ceea ce nu mi
s-a întâmplat până acum (scris. din 1 mai 1964). Ieri
am ţinut în sala mică a Palatului R.P.R. o conferinţă
despre viaţa şi opera lui brâncuşi. Biletele s-au vândut
cu trei săptămâni înainte, de îndată ce s-a lipit afişul,
de data aceasta mare şi vizibil. Conferinţa se va repeta
la Dalles la 21 noembrie. A fost emoţionant să ai în
sală rude şi colaboratori ai lui Brâncuşi…Am vorbit
două ore şi jumătate inclusiv proecţiile comentate.
Foarte mult tineret şi lume cunoscută.”

La 27 decembrie 1964, el repeta a treia oară
aceeaşi conferinţă: „Voi aduce detalii noi despre viaţa
lui Brâncuşi, detalii căpătate după rostirea
conferinţelor anterioare, căci multă lume vine la mine
sau îmi dă telefonic amănunte despre sculptor.” (scris.
din 28 decembrie 1964).

În iunie 1964 întreprinde un turneu de conferinţe
la Târgu-jiu, Peştişani, Râmnicul Vâlcii, Cozia,
Călimăneşti şi Sibiu (în total opt zile şi opt
conferinţe).

„La Tg. Jiu am revăzut ansamblul brâncuşian şi
am ţinut o conferinţă la care au asistat 600 persoane.
Acum monumentele sunt admirabil îngrijite, au plăci
de marmură în preajmă cu date despre ele. După
conferinţa la care am arătat reproducerile excelente
din cea mai nouă carte despre Brâncuşi, cinci poeţi
şi un prozator locali au citit lucrări închinate lui
Brâncuşi. La Peştişani şi la Hobiţa am stat două zile
revăzând atmosfera în care a copilărit şi s-a inspirat
Brâncuşi. Am găsit ţărani care l-au cunoscut. Am fost
la bisericuţa de lemn, are stâlpi crestaţi ca şi Coloana.
Am ţinut şi la Peştişani o conferinţă (300 persoane,
bătrânii din sat şi copii de la şcoala de meserii de
acolo). Cei din Peştişani şi Hobiţa sunt mândri când
văd în cărţi străine operele lui Brâncuşi şi chiar
bisericuţa din satul lor. Unii erau la munca ogoarelor,
la prăşitul porumbului şi am fost foarte emoţionat de
emoţia lor când cu mâinile mânjite de pământ, au
răsfoit cartea şi l-au văzut pe Brâncuşi în cadrul unei
porţi olteneşti din atelierul său… Cred că voi sta vara
în Bucureşti şi voi scrie la monografia Brâncuşi.”
(scrisoarea din 14 iunie 1964).

La 11 iulie îmi scrie, tot în privinţa lui Brâncuşi:
„Nu are deloc dreptate…Sidney Geist când crede că
a fi ţăran înseamnă a purta mereu costum ţărănesc şi
nu-şi dă seama că ţăranii români nu sunt nişte fermieri
americani, că ţăranii noştri au o spiritualitate, o
tradiţie, un stil artistic al lor pe care Brâncuşi l-a
întruchipat în mod genial… Curios, dacă Geist neagă
românitatea şi configuraţia ţărănească a lui Brâncuşi,
de ce se interesează de rădăcinile lui aici? Eu rămân
vara asta la Bucureşti, deoarece lucrez la cartea
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despre Brâncuşi şi nici nu prea am bani să plec
la mare…”

În august 1964, după ce face o serie de observaţii
despre sculpturile de la Tg.Jiu adaugă: „Ideia
ansamblului de la Tg.Jiu nu e desluşită în nimic din
ceea ce s-a scris la noi în ţară. Unul dintre articolele
următoare va arăta concepţia sau planul lui Brâncuşi,
căci toate lucrările de la Tg.Jiu sunt concepute într-
un ansamblu şi capătă înţeles laolaltă.”

Comarnescu este cel dintâi care a arătat legătura
dintre Coloana fără sfârşit, Poarta Sărutului şi Masa
Tăcerii cu cele 12 taburete din jur, integrându-le în
concepţia unui monument al eroilor gorjeni căzuţi
pentru apărarea patriei în primul război mondial.

Din nefericire, „cartea despre Brâncuşi merge,
dar cam încet, fiind covârşit de materialele ce le am
şi fărâmiţările obişnuite mie şi vieţii mele” scrie el
la 23 ianuarie 1965. Nu va termina cartea nici în acest
an, deoarece va trebui să scrie un studiu despre
Ţuculescu, un esseu despre O’Neill, o prefaţă la
volumul de poezii al lui Emil Botta şi va mai pierde
câteva luni cu punerea la punct a monografiei Ion
Sava. Totuşi, cartea despre Brâncuşi rămâne mereu
în fruntea preocupărilor sale. Îşi propune noi
termene, pe care nu le va putea respecta: „Prins cu
treburi urgente nu am lucrat temeinic la monografia
Brâncuşi. Sper ca în noembrie să mă ţin numai de
ea. Paleolog, Deac, poate şi alţii vor apărea înaintea
mea. Dar nici nu vreau să fac ceva de mântuială. O
monografie ca a mea cere doi-trei ani de lucru
stăruitor.”

Abia la 15 decembrie termină punerea la punct a
monografiei lui Ion Sava. Între timp se „fărâmiţează”
ţinând conferinţe despre Strinberg, O’Neill,
Pirandello, Teatrul Francez contemporan, Salvator
Dali, Georges Braque şi Cubismul etc. o activitate
frenetică, istovitoare, determinată pe de o parte de
nevoia de a-şi asigura existenţa materială, deoarece
nu avea nici un venit fix lunar, pe de altă parte de
dorinţa de a fi mereu prezent, de a menţine un contact
viu cu publicul. Anii 1966-1969 sunt cei mai rodnici
şi mai bogaţi în evenimente din viaţa lui Petru
Comarnescu. Numit Comisar al Pavilionului
României la Bienala de la Veneţia, îmi scria la 30
martie 1966: „Ne vom revedea în sfârşit! Pompiliu
Macovei mi-a arătat o mare încredere şi apreciere
spunând că un om entuziast ca mine poate face treabă
acolo. Entuziasm am într-adevăr, dar rămâne de văzut
dacă voi avea şi abilitatea de a impune pe Ţuculescu
cunoscătorilor de artă din lume. Mă bizui pe tine, pe
Lassaigne şi pe alţi prieteni spre a-mi da concursul
la Veneţia.”

Timp de două luni îşi va consacra activitatea
pregătirii acestei expoziţii, alegând tablourile care
vor fi trimise la Veneţia făcând repetiţii pentru
aranjarea lor pe pereţi, ocupându-se de ambalajul şi
transportul lor, de asigurare şi de toate formalităţile
expediţiei, agitându-se şi cheltuindu-şi energiile
pentru reuşita acestei mari încercări. Abia la
începutul lui iunie va ajunge la Veneţia, unde ne vom
regăsi şi vom lucra împreună atât la organizarea
expoziţiei cât şi la propaganda pentru succesul ei.
Dar în tot acest răstimp, monografia Brâncuşi va fi
abandonată, întreaga activitate fiind concentrată
asupra succesului Pavilionului român. Abia la finele
lunii iulie, ajuns la Pari, porneşte un pelerinaj pe
urmele lui Brâncuşi, vizitând locurile unde el a trăit
şi a lucrat, studiind cu grijă operele lui aflate în
Capitala Franţei. Acum va avea un material complet
şi va putea continua în condiţii mai bune munca
pentru terminarea monografiei Brâncuşi. Dar se
înşela. Alte sarcini, alte serii de conferinţe sau
emisiuni de radio sau televiziune, alte scrieri,
călătorii, misiuni îl vor împiedica să-şi ducă până la
capăt cartea pe care o visa.

În octombrie 1966, revine la Veneţia pentru a
asigura înapoierea tablourilor lui Ţuculescu, dar mai
întâi se opreşte la Zürich pentru a ţine o conferinţă
despre Brâncuşi. Îşi formulează tezele fundamentale
despre confluenţele în artă şi despre specificul
naţional şi modernitate. Acţiunea sa pentru
valorificarea comorilor artistice ale trecutului şi în
special a frescelor din Nordul Moldovei începe să
dea roade. Ţine o conferinţă despre aceste fresce
exterioare şi organizează o serie de emisiuni la
televiziune. Capătă o consacrare mondială prin
menţinerea medaliei de aur la Congresul Asociaţiei
Internaţionale a Criticilor de Artă şi Congresul
Artiştilor şi Criticilor de Artă de la Rimini pentru
contribuţia adusă la cunoaşterea operei lui Brâncuşi
cât şi prin apariţia la Pari a culegerii de eseuri
Témoignages sur Brancusi de Petru Comarnescu,
Mircea Eliade şi Ionel Jianu. (Într-un articol publicat
în Gazeta Literară în februarie 1968, Zoe
Dumitrescu-Buşulenga comenta astfel cartea: „Cei
trei tineri sexagenari, cum îi numeşte cu umor
admirativ prefaţa, Petru Comarnescu, Mircea Eliade
şi Ionel Jianu strâng interpretările lor în jurul unor
date fundamentale ale artei româneşti şi universale
a lui Brâncuşi… Chicago, Bucureşti, Pari aduc trei
perspective care se reunesc într-un Triptic de mărturii
adevărate închinat acelui sfânt al creaţiei româneşti

şi universale: Constantin Brâncuşi”).
Este ales membru în comitetul pe ţară al Uniunii

Artiştilor Plastici, secretar al secţiei de critică plastică,
preşedinte al Filialei Române a Asociaţiei
Internaţionale a Criticilor de Artă. Depune o activitate
eficace pentru promovarea criticilor şi a artei
româneşti. Participă la Congresele din Bordeaux în
1968, din Scandinavia – Copenhaga, Stockholm,
Oslo – în 1969. Prezintă în 1968 expoziţia Ţuculescu
în Statele Unite şi ţine conferinţe despre Brâncuşi şi
Ţuculescu la Washington, Chicago, Columbus,
Kansas City, St. Louis, Philadelphia, Miami şi New
York, făcând o excelentă propagandă pentru arta
românească. Studiază sculpturile lui Brâncuşi în
muzeele americane şi mai ales la Museum of Modern
Art, la S.R. Guggenheim Nuseum din New York şi la
Philadelphia Museum of Art, unde se află colecţia
Louise şi Walter Arensberg cu peste 20 de sculpturi
de Brâncuşi. În contact cu personalităţi din lumea
artei, face emisiuni de radio, participă la recepţii date
în cinstea lui şi la alte reuniuni, e viu, activ, entuziast,
neobosit şi eficace. Din Statele Unite îmi trimite o
copie a jurnalului ţinut în acest răstimp care, atunci
când va fi publicat, va arăta adevărata dimensiune
spirituală şi patriotismul acestui neîntrecut animator.

„Medalia căpătată la Rimini şi publicarea eseului
meu alături de acelea ale tale şi Mircea Eliade în
Témoignages sur Brancusi, mi-au adus unele din cele
mai mari satisfacţii în viaţă… Trebuie să
depun…toate eforturile pentru a termina cartea
despre Brâncuşi… Numai să trăim şi să putem lucra
cu avântul, entuziasmul şi onestitatea de până acum.”
(scris. din 28.10.1967).

Sănătatea începe să i se şubrezească. La 12 martie
1967 îmi scrie: „În ultima vreme am muncit prea mult
cu articolele şi manifestările culturale…Surmenat
cum eram am avut hemoragii nazale acum două zile
şi am ţinut la Dalles o conferinţă despre Brâncuşi cu
tampoane de vată în nas şi mereu cu teama să nu se
producă în faţa publicului o nouă vărsare de sânge.
Aceasta m-a speriat şi în fine, luni mă internez la
Colentina… Va trebui probabil să-mi iau o mică
vacanţă şi apoi să lucrez cu program redus – ceea ce
nu prea văd posibil la mine. Şi mie şi ţie ne este greu
să ne restrângem activitatea, mai ales acum când –
fiecare în condiţiile noastre – începem să avem
satisfacţii de ordin mai mare.” Dar în ciuda
avertismentului primit, face din nou imprudenţe în
privinţa sănătăţii. La 28 aprilie îmi scria: „După
internarea în spital – am aorta mărită şi tensiunea
oscilantă – am fost la Braşov chipurile să mă
odihnesc. Dar în schimbul locuinţei căpătată gratuit
am ţinut trei conferinţe, am participat la cenacluri
etc., aşa că numai odihnă n-a fost. Am făcut totuşi
excursii la Poiana Braşovului şi am mers vreo 14
km pe jos.”

Începând din 1969 se plânge tot mai des de
oboseală: „mă simt cam surmenat, covârşit de prea
multe obligaţii şi abia reuşind să lucrez vreo cinci
zile pe săptămână la cartea despre Brâncuşi,
întreprindere cam ambiţioasă pentru vârsta mea. E
vorba de un text de vreo 400 de pagini din care am
scris două treimi, dar şi pe acestea trebuie să le revăd,
deoarece mereu se scrie despre Brâncuşi (am o revistă
japoneză cu un lung articol pe care trebuie să-l dau
la tradus). Nu plec din Bucureşti spre a face efortul
să termin până la 20 august cartea despre Brâncuşi.”
(scris. din 18 iunie 1969). Revine în luna următoare
pentru a prelungii termenul propus: „Am putut scrie
relativ spornic la cartea despre Brâncuşi, dar nu o
voi termina decât spre sfârşitul anului.” (scris.
26.7.1969). În noembrie 1969, un al doilea
avertisment îi întrerupe pentru câtva timp activitatea:
„Eu eram s-o pat rău de tot. Duminică 6 noembrie
hemoragia nazală din martie s-a repetat. Ieşeam de
la conferinţa scriitorului Gunther Grass şi la un mic
bar din Piaţa Romană, unde venise chemat de mine
şi Nicu Argintescu-Amza, m-a năpădit sângele pe
nas. Nicu m-a dus acasă cu un taxi. Viorica a venit
curând apoi, fiind Duminică seara, medicul a putut
veni abia pe la 12 noaptea. Credeam că s-a sfârşit cu
mine, căci sângele nu se oprea şi am stat nemişcat
vreo două zile cu tot felul de doctorii şi injecţii. E
prima scrisoare pe care o scriu după 12 zile de
suferinţă.” (scris. din 21 noembrie 1969).

Presentimentul sfârşitului care se apropia îl
avusese încă din ultima lună a anului precedent, când
îmi scrisese: „Încep să cred că mă sacrific prea mult
pentru artişti şi pentru colegii din secţia de critică şi
din secţia AICA… Toate acestea sunt bune, dar le
fac în detrimentul sănătăţii şi timpului cel mai am de
trăit… Acum e vremea să scriu cărţi şi să renunţ la
activitatea de animator şi organizator… Am de
terminat monografiile Brâncuşi, O’Neill şi să scriu
la mult dorita carte Specific Naţional şi universalitate
în cultura românească… Scrisoarea aceasta a devenit
fără să vreau un fel de trist bilanţ al anului ce se
încheie şi mărturisesc că am avut bucurii nevisate
(vizita în America, în Franţa şi Spania şi revederea
unor prieteni dragi). Probabil că tristeţea provine din
conştiinţa că nu dau ce aş putea da în privinţa
scrisului, a cărţilor de suflu mai larg precum şi din

teama că bătrâneţea, oboseala, irosirea energiei să
nu mă mistuie înainte de a construi cele năzuite de
ani şi ani.” (scris. din 17 decembrie 1968).

După accidentul din noiembrie 1969,
Comarnescu nu şi-a mai revenit cu adevărat. Fără să
ştie, purta în el germenii cumplitei boli care l-a răpus.
„Mă aflu în convalescenţă după rebela hemoragie
nazală, urmare a tensiunii oscilante ce o am, a
surmenajului datorit excesivei activităţi culturale, îmi
scria el la 2 ianuarie 1970. Mă refac mai greu dată
fiind şi vârsta. Citesc mult şezând în pat dar încă nu
mi-am reluat activitatea.”

Renunţă la conducerea secţiei de critică a U.A.P.
şi la cea a filialei române a Asociaţiei Internaţionale
a Criticilor de Artă. „Nu mi-am reluat lucrul la
monografiile Brâncuşi şi O’Neill şi nu am fost în
stare încă să revăd ce s-ar putea publica din jurnalele
de călătorie” (scris. 24 februarie 1970).

Deşi mai participă la câteva şedinţe şi mai ţine
câteva conferinţe, îşi dă seama că forţele îi sunt sleite.
La 30 iunie 1970 îmi mărturiseşte: „Mi-e teamă că
nu voi isprăvi monografia Brâncuşi la care am mai
scris câte ceva.”

Ultimele cinci scrisori sunt trimise din spitalul
Filaret, unde a fost internat în iulie 1970. Ele sunt
dictate unor prieteni care le dactilografiază şi nu
poartă decât semnătura lui scrisă de mână. Lupta lui
împotriva morţii va dura până la 27 noembrie 1970,
când va lua sfârşit.

În cea din urmă scrisoare din 23 noembrie îmi
spunea: „Nu ştiu dacă am toate motivele să fiu
mulţumit de viaţa pe care am dus-o, m-am risipit prea
mult şi am muncit nebuneşte, dar aşa a fost să fie şi
nu ştiu cum va mai fi de aici încolo”. Şi încheia cu
urarea: „La mulţi ani, mulţi şi buni, cu toţi ai tăi şi ai
noştri”. Această scrisoare mi-a sosit la 7 decembrie
1970 adică o săptămână după coborârea lui în
mormântul de la Voroneţ. Era un glas venit de dincolo
de moarte.

Din nenumăratele scrisori primite după încetarea
din viaţă a lui Petru Comarnescu – unele de la
necunoscuţi care ştiau de prietenia noastră – am ales
trei fragmente care-mi povesteau cum s-a desfăşurat
înmormântarea lui şi cât de important e locul pe care-
l ocupă în inimile oamenilor.

„În aceste clipe îmi pare rău că nu l-am cunoscut
mai demult şi mai bine, îmi scria un tânăr filosof. Aş
fi vrut să învăţ de la el tinereţea eternă, energia cu
care-şi apăra ideile, nobleţea sufletească şi
dezinteresul extraordinar. Azi dimineaţă avea pe buze
un zâmbet care exprima toate acestea. Am plâns şi
pentru Dumneavoastră.”

Dintr-o altă scrisoare a unui tânăr artist, redau
următorul extras: „Am plecat în Maramureş la nişte
meşteri cioplitori, care au cioplit o cruce din stejar
aşa cum sunt cele de la Sat-Şugatag… şi am pornit
cu ea peste Prislopul Rodnei lăsând vorbă să se tragă
clopotele la cele mai vechi biserici de lemn din
Maramureş, pe care Petru Comarnescu le-a vizitat.
Am sosit la Voroneţ marţi dimineaţa şi l-am aflat
acoperit de flori, în biserica mănăstirii pe care o
vedeam pentru prima dată. A voit Petru Comarnescu,
prin însăşi moartea sa, să împlinească încăodată un
gest de frumuseţe, adunând artiştii României ca să
le arate drept pildă Voroneţul… A fost purtat în sunet
de clopote şi trâmbiţe pe umerii bărbaţilor cu chipuri
aidoma celor din fresce; în acelaşi timp băteau
clopotele Sucevei povestesc cei ce au fost acolo. De
când a fost scos din biserică, deşi era un timp
mohorât, s-a răzbunat dintr-odată un soare nefiresc
şi solemn, l-a mângâiat tot timpul drumului până la
cealaltă biserică din sat unde a avut loc slujba oficiată
de şapte preoţi şi un cor de ţărani. La întoarcere, cerul
a devenit din nou greu şi apăsător şi aşa a fost până
l-au acoperit cu pământ, în cimitirul din incinta
mănăstirii… A fost o jale mare, lume multă, artişti,
critici, scriitori, ţărani, care încă îşi mai păstrează
portul frumos. Eu n-am putut să plâng pentru că ştiam
că totul s-a împlinit aşa cum îşi dorise şi marea tristeţe
de a-l şti pierdut a fost mângâiată de frumoasa
petrecanie de la Voroneţ şi aş vrea să vă bucur şi pe
Dumneavoastră spunându-vă că a fost aşa cum cred
eu că trebuie să fi fost înmormântaţi Domnitorii sau
marii bărbaţi oricând. Aşa şi părea, întins pe catafalc
şi cu toate că suferise îngrozitor, chipul său lăsa
impresia unei împăcări.”

Din a treia scrisoare nu voi extrage decât un
singur rând: „Eu cred că aşa a fost înmormântarea
lui Ştefan cel Mare.”

L-au petrecut până la locul de odihnă clopotele
Sucevei şi clopotele Voroneţului şi cele ale bisericilor
de lemn din Maramureş şi jalea celor care l-au
cunoscut, l-au preţuit şi l-au iubit. Şi toate împreună
mărturiseau că Petru Comarnescu n-a trăit, n-a luptat
şi nu şi-a jertfit în zadar puterile minţii şi ale inimii,
pentru că pilda sa rămâne rodnică şi opera sa îi va
supravieţui.

Paris, noiembrie 1971
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publicistica vremii (Politica, Ultima oră, Vremea,
Rampa şi Revista Fundaţiilor Regale) constituie
sumarul excelentei ediţii „Între teatru și literatură”
(Editura „Palimpsest”, Bucureşti, 2004), îngrijită şi
prefaţată de cunoscutul critic literar clujean Mircea
Popa.

Într-o colaborare benefică, rodnică şi exemplară
cu familia scriitorului aflată în Franţa, dl Mircea Popa
strânge la un loc în această ediţie restitutivă o parte
din eseistică, dimpreună cu cronicile dramatice şi
plastice din tinereţe. Materia distribuită pe mai multe
secţiuni („în funcţie de preocupări, atitudini,
afinităţi”) încearcă să surprindă „multitudinea de
ipostaze furnizate de tânărul critic la acea dată”.
Organizarea în mod cronologic a textelor se face cu
intenţia explicită de „a avea o idee cât mai clară
asupra devenirii şi evoluţiei modului de a fi al
criticului şi cronicarului dramatic.”

Dorinţa mărturisită a editorului a fost aceea de a
însoţi ediţia şi cu o Bibliografie quasi-completă a
lucrărilor lui Ionel Jianu publicate în ţară, însă
„munca aceasta ne-a depăşit aşteptările”, reţinându-
se doar „o infimă parte a listei de lucrări apărute în
presa din România în anii tinereţii scriitorului”.

Pentru viitorii cercetători ai operei şi biografi,
bibliografia selectivă propune o materie de studiu
deja organizată cronologic pe trei „secţiuni”
(Dezbateri, Siluete şi Interviuri), menite a depune
mărturie despre fervoarea şi acuitatea spiritului critic,
Ionel Jianu dovedindu-se, în anii tinereţii sale, unul
din cei mai talentaţi cronicari ai fenomenului
dramatic şi artistic. Coleg de generaţie cu Mircea
Eliade, C. Noica, Petru Comarnescu, Eugen Ionescu,
Mircea Vulcănescu, Mihail Polihroniade, Mihail
Sebastian, Şerban Cioculescu ş. a., Ionel Jianu s-a
dovedit, prin vrednicia cu care şi-a onorat talentul,
unul din cei mai respectaţi cronicari dramatici şi
comentatori ai actelor de cultură. În aceste cronici şi
consemnări, dl M. Popa îl întrezăreşte pe istoricul şi
criticul de artă de mai târziu, autor al unor
memorabile monografii.1

Însoţit de o „Prefaţă” riguros documentată în
alcătuirea portretului bio-bibliografic şi în măsură
să fixeze contribuţia tânărului eseist I. Jianu în
peisajul cultural al epocii, ediţia realizată de dl M.
Popa ne restituie figura celui ce a fost „un apreciat
eseist, comentator de cultură, teatru şi artă, critic
literar de întâmpinare în unele ocazii şi prozator de
oarecare talent, dar fără pretenţii.”

Titlul ediţiei „Între teatru şi literatură” –
împrumutat, de fapt, dintr-un articol semnat de Ionel
Jianu în „Vremea” (I, 1928, nr. 41/29 nov., p. 3) –
este foarte inspirat ales, dacă avem în vedere
insistenţa cu care gazetarul de altădată aborda relaţia
teatrului cu literatura. „Literatura e duşmanul cel
mare al teatrului”, scria Ionel Jianu, dezamăgit că
„de cele mai multe ori, autorii dramatici fac literatură
în operele lor” (tot astfel de dăunător este „efectul
teatrului în literatură”). Teatrul are individualitatea
şi specificitatea lui, un limbaj propriu indisolubil
legat de un comportamentism nonverbal şi
paraverbal, de aici ideea că teatrul nu e
„contemplaţie”, ci „actualizare”, „participare la o
acţiune”, „un vârtej ce te prinde o clipă în furia lui”.
Se cere, aşadar, o „completă liberare de reminiscenţe
literare”, care ar încărca inutil, ba chiar ar împiedica
transmiterea mesajului şi realizarea specificului
dramatic: „De aceea, poemele dramatice de o înaltă
valoare literară ca Meşterul Manole al lui Adrian
Maniu sau Zamolxe al lui Lucian Blaga de pildă nu
au o valoare teatrală”. Aceeaşi „rezervă asupra
calităţii scenice” o are Ionel Jianu şi la premiera
dramei „Meşterul Manole” a lui Lucian Blaga, din
aprilie 1929, marcând  totuşi „un mare succes pentru
Teatrul Naţional şi un câştig important pentru
literatura dramatică” (Premiere bucureştene:

„Meşterul Manole” de Lucian Blaga la Teatrul
Naţional, în „Vremea”, II, 1929, nr. 58/11 aprilie, p. 5).

Multe din consemnările şi reflecţiile pe această
temă ne îndreptăţesc a vedea în lucidul eseist un
hermeneut înzestrat şi la curent cu ideile estetice
înaintate ale vremii sale (uneori, chiar avansând
sugestii şi lansând ipoteze din cele mai îndrăzneţe,
militând pentru independenţa teatrului, pentru
suveranitatea lui în raport cu celelalte arte (literatura,
muzica, pictura, inclusiv faţă de „music-hall”-ul
considerat „surogat”…). În atenţia eseistului stau
probleme diverse, de la  „încurajarea literaturii
dramatice”, „proprietatea artistică a titlurilor” şi
„dreptul de autor” la „repertoriul permanent”,
„propaganda prin teatru”, „tehnica succesului” ori
„problema traducerilor”. Nu sunt uitate unele
„abuzuri revoltătoare” comise de indivizi orgolioşi
şi resentimentari, dar nici „indiferenţa oficială” vis-
ŕ-vis de „protecţia artiştilor” ori „igiena sălilor de
spectacol”. De aici ideea de organizare a breslei şi
de dezbatere publică a problemelor specifice în
Asociuaţii şi Congrese.

O ochire critică este aruncată şi asupra „Teatrelor
Naţionale din provincie”. Solidar cu spiritul
revendicativ, dar şi cu năzuinţele şi idealurile breslei
teatrale, cronicarul aduce în discuţie şi anumite
aspecte mai puţin plăcute privind fie „vedetismul”
de tip bulevardier (Plaga vedetelor), fie „Trufia
intelectualiştilor”, incriminând acea „epidemie de
donquichotism literar” (Despre donquichotismul
intelectual), faţă de care se arată hotărât ă aduce „o
contribuţie la terapeutica ei”.

Cronicarul consideră inadmisibil „spiritul de
coterie” şi „solidaritatea în rău”, în general trufia
resentimentară şi ofensiva specifică mediocrităţilor,
invitând la Onestitate critică. Căci „critica nu
înseamnă numai o judecată de valoare”, ea presupune
şi „o situare a unei opere în ansamblul celorlalte
produse similare, o clasificare a ei şi deci o integrare
într-un curent, o mişcare sau o şcoală literară”.

Critica are trei aspecte, crede eseistul, - unul
subiectiv (judecata de valoare), altul obiectiv (travaliu
de clasificare) şi, în sfârşit, al treilea, mai complex,
interpretarea, care înseamnă „o luare de contact între
două sensibilităţi deosebite, o înţelegere deplină a
problematicii unui suflet străin”. Per lângă toate
acestea, criticul mai are şi o menire – „aceea de a
înţelege voinţa estetică a operei sale şi de a o
formula”. Este, altfel zis, „un om care rezumă o
operă” şi care, printr-o viziune de ansamblu,
„construieşte etapele istoriei literare”. Comentariul
critic poate constitui „un aport personal, creator”,
chiar „un îndreptar pentru mulţi”, de unde ideea de
trăire estetică, empatetică, în spiritul katharsis-ului
aristotelic de care făcea caz însuşi Titu Maiorescu în
comentarea comediilor lui I. L. Caragiale. Pe scurt
zis, „criticul îndeplineşte o muncă obiectivă şi
oarecum ştiinţifică” (Îndreptări critice).

În toate intervenţiile sale, Ionel Jianu
militează pentru modernitate repertorială (Un
repertoriu modern, Un nou teatru, Formula teatrului
nou ş.a.), dar şi pentru dezvoltarea instituţiilor teatrale
româneşti, capabile a susţine spectacole dincolo de
fruntariile ţării, ba chiar a participa, prin
reprezentanţii lor, la congrese şi diferite întâlniri pe
plan mondial. O analiză de ansamblu a teatrului
european (cel francez – subminat de „plaga
vedetelor”, cel german – suferind de „mania
originalităţii”, cel italian – cunoscând o „eflorescenţă
extraordinară” a producţiei teatrale şi organizat în
consorţii cu activităţi itinerante) o avem în pertinentul
serial Geografie teatrală, cronicarul dovedindu-se a
fi nu numai la curent cu mişcarea teatrală europeană,
dar chiar un fin analist al specificului, un hermeneut
al dramaturgiei ca domeniu estetic autonom.

Contemporan cu înfiinţarea „radiofoniei”
româneşti, Ionel Jianu a salutat iniţiativa promovării
„teatrului radiofonic”, impactul pe care îl aduce
radioul în informarea şi modelarea culturală a
societăţii româneşti (Şezătorile naţionale la radio,
Importanţa culturală a Radio-ului ş.a.).

Nu numai problemele teatrului stau în atenţia
tânărului cronicar, căci el se lansează în aprecieri
juste privind mişcările culturale şi de idei din epocă,
în care întrevede „obsesia” esenţializării artei, căutării
absolutului, problematizării existenţei  -
expresionismul, intuiţionismul bergsonian,
fenomenologia husserliană, suprarealismul etc. (Note
asupra clasicismului). Reţinem şi comentariul
privind deosebirea dintre expresivitatea fenomenului
artistic (transfigurarea estetică) şi trăirea religioasă
(Ideea forţă).

Aceeaşi informaţie de larg orizont european cu
formulări penetrante -  discutând problematica
romanului (discuţie frecventă în epocă) sau a
specificului naţional (Consideraţii asupra romanului,
Despre specificul românesc).

În secţiunea a doua a ediţiei (Siluete), sunt aduse
în atenţie câteva portrete (mai bine-zis schiţe

portretistice) de cronicari iluştri (Charles Méré de
la „Excelsior”, Antoine de la „Le Journal”, Francis
de Miomandre de la „Nouvelles Littéraires”), de
actori şi oameni de teatru (Nicolae Evreinoff,
Charles Dullin, Gaston Baty, Jaques Copeau, Serge
Diaghilev, Igor Strawinski, Leon Daudet, Antoin
Bourdelle ş.a.), scriitori şi artişti (Descartes, Jules
Romains, André de Lorde, Maurice Martin du Gard,
Paul Valery, Walter Hasenclever - două evocări, Jean
Cocteau, Francis Carco, André Breton, Henri
Lenormand, Maurice Dekobra, Massimo
Bontempelli, Henry de Montherlant - două evocări,
Pirandello, Rainer Maria Rilke - două evocări,
Bergson, André Maurois, Erich Maria Remarque,
Fülöp de Laszlo ş. a.).

În aceste schiţe portretistice şi caracteriale,
eseistul nostru surprinde trăsăturile definitorii, cele
ce duc la esenţializare, originalitate şi diferenţiere
comportamental-artistică ori intelectuală. Aceste
portrete au un freamăt aparte, au vivacitate şi
naturaleţe, tocmai pentru că sunt surprinse în
desfăşurarea lor cotidiană şi profesională, în peisajul
plin de pitoresc şi boemă al metropolei parisiene.
Verbul exact, tonul potrivit, adeseori colocvial,
adresabilitatea familiară, esenţializarea biografiei în
propoziţii concise, definitorii dau o puternică
impresie de naturaleţe şi viabilitate comportamentală
şi, totuşi, de rotunjire într-o figură caracterială, căreia
i se ridică vălul misterial tocmai pentru a fi „văzută”
şi „înţeleasă” ca om şi artist, ca fiinţă obişnuită dar
şi ca personalitate culturală…Între atâtea portrete,
cel al Mariei Scherg din Braşov (poetă sasă) capătă
strălucire şi prin semnificative citate din lirica
acesteia.

Foarte interesante sunt şi Interviurile realizate
cu scriitorii Liviu Rebreanu (ca director al Teatrului
Naţional, instituţie ce are, zice acesta, triplă menire:
educativă, informativă şi estetică), Victor Ion Popa
(militând nu pentru „libertatea”, ci „pentru teatrul
propriu-zis) şi Octavian Goga (vorbind cu foc despre
„cămaşa d-lui Mihalache şi jacheta d-lui Maniu”, care
i se par „o împerechere barocă”, şi hotărât, în fruntea
Partidului Poporului, „să salveze prestigiul autorităţii
de stat, cu toate consecinţele”). La fel, interviurile
cu marii artişti: d-ra Maria Ventura, Toni şi Lucia
Sturdza- Bulandra, urmărindu-se atât problemele
instituţiilor de ordin organizatoric cât şi cele legate
de îmbogăţirea şi modernizarea repertoriului, de
personalul artistic, de cererea şi oferta teatrală a
vremii… De observat că şi în inteviurile luate acestor
mari personalităţi scriitoriceşti sau teatrale cronicarul
accentuează multe idei ce fac subiectul cronicilor şi
intervenţiilor sale publicistice (în paratenză s-o
spunem, I. Jianu nu are vocaţia intervievatorului, ci
pe aceea a comentatorului de idei, interviurile luate
fiind încadrate de acestea…

Având în vedere acţiunea de pionierat ce o
reprezintă această ediţie restitutivă, apreciem
demersul dlui Mircea Popa ca binevenit şi necesar,
dar şi, expressis verbis, ca un omagiu izvorât dintr-o
perseverenţă statornică de cercetător căruia îi
adresăm întreaga noastră gratitudine pentru
perseverenţa şi probitatea de înaltă etică profesională:
„Ediţia este concepută să pregătească publicul
românesc în vederea sărbătoririi centenarului naşterii
sale de la 23 octombrie 2005” (Notă asupra ediţiei).

Ceea ce e de înţeles şi de apreciat!
Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

Note
1 Petre Iorgulescu-Yor  (1939), urmată de Luchian  (1947),

Pictorii revoluţionari de la 1848, Ion Negulici, C. P. Rosenthal,
Barbu Iscovescu  (1951), Theodor Aman (1953), Ştefan Luchian
(1955), Barbu Iscovescu  (1956),  N. Grigorescu  (1957), Ştefan
Dumitrescu (1957), Les Maitres de la peinture roumaine au XX-
e sičcle  (în colaborare cu Petru Comarnescu (1958), Iser (1958),
Ciucurencu (1958). După plecarea din ţară, apar: Brâncuşi (1963),
Zadkine (1964), Bourdelle  (1965), Rodin  (1967), Lardera (1967),
Témoiages sur Brancusi (în colaborare cu Mircea Eliade şi Petru
Comarnescu, 1967), Henry Moore  (1967), Herri Georges Adam
(în colaborare cu Waldemar George, 1968),  Valentine Prax
(1968),  La sculpture et les sculpurs  (1968),  Robert Couturier
(1969),  5000 ans d’architecture (1970), Dimitrie Demou (în
colaborare cu Waldemar George, 1970), Gilioli (în colaborare
cu Hélčne Lassale, 1971), Etienne Hajdu (1972), Rodin (1970-
1990, 32 de ediţii), Jean Arp (1973), Marta Pan (în colaborare
cu A. Pely, 1974), Antoine Poncet  (1975), Vitorio Tavernari (în
colaborare cu Enzo Carli, 1975), Froso Eftimiadi (1976), Ladis
Schwartz  (1976), Introduction a la sculpure de Brancusi (în
colaborare cu C. Noica, 1976), Avoscan (1976), Andras Beck (în
colaborare cu Michel Dufet, 1977), Bourdelle (în colaborare cu
Michel Dufet, 1977),  M. Ziffer (1978), Alice Sfintesco (în
colaborare cu C. Noica, 1978), Lia Gordano (în colaborare cu
Enzo Carli, 1979), La sculpture moderne en France dpuis 1950
(în colaborare cu A. Lardera, 1982), Constantin Brancusi, viaţa
şi opera (1983),  Les souvenirs de Venise de W. Siegfried (în
colaborare cu Mircea Eliade şi Eugen Ionesco, 1984), G. Apostu
(1985), W. Siegfried. Peintures, gouaches, dessins, decors (1986),
Les artistes roumains dans Occident (în colaborare cu Gabriela
Carp, A. M. Covrig şi Lionel Scanteye, 1986), Temoignages sur
Apostu (în colaborare cu Gabriela Ionescu, 1987), Andreia Bove
(1987),  Tsukui (în colaborare cu Hiromi Tsukui, 1987).

Ionel Jianu – „Între teatru și literatură”Cronica ediţiilor
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Treptele Singurătăţii
A fost, de mult, acum câteva secole, un om care a vrut să se găsească pe sine.

Şi de aceea, a început prin a se depărta de oameni. Apoi s’a desbărat de
prejudecăţile lor. S’a izolat, nu numai prin felul său de viaţă, ci şi prin felul său
de a gândi. Şi toşi nu era destul de singur. Atunci, a pus la îndoială toate
cunoştinţele pe care le adunase în vremea uceniciei sale printre oameni. S’a
lepădat de ele, pentru a sui o nouă treaptă, pe drumul singurătăţii sale. A şters
tot ceea ce aflase prin cărţi, prin grele pribegiri de-a lungul lumii. S’a izolat nu
numai de oameni, ci şi de gândurile lor. Şi tot nu s’a simţit destul de singur. Îi mai
rămânea o nouă treaptă de urcat: aceea a îndoielii care se îndrepta până şi
asupra vocii simţurilor sale, asupra propriilor sale gânduri.

S’a îndoit de tot, de toate. Şi atunci, a găsit cea dintâi certitudine. Mă îndoesc,
deci exist. Dubito, ergo sum. Atunci s’a găsit pe sine, la capătul acestui drum,
„la începutul de lume către care năzuise de atâta vreme”.

Povestea aceasta e aceea a vieţii lui Descartes. O veţi găsi expusă în toată
nobleţea ei, într-o carte mică, apărută de curând. O carte care trebuie să se
numească „Viaţa şi filosofia lui Descartes înţelese ca trepte ale singurătăţii sale”,
dar care nu poartă pe coperta albastră decât două nume: „Descartes de
Constantin Noica”.

Am mai avut prilejul să scriu aici despre acest tânăr care s’a retras din
vâltoarea lumii, într-un colţ de ţară, pentru a-şi închina viaţa filosofiei.

Din când în când ne dărueşte rodul muncii sale. O tălmăcire a operii unui
mare filosof sau, uneori, o însemnare a propriilor sale gânduri.

Cartea d-lui Constantin Noica închinată lui Descartes are un obiectiv adânc:
vrea să ne facă să înţelegem cum arăta taina acestui mare filosof.

Nu e o simplă poveste a unei vieţi. Nu e nici un comentar savant al unei opere
filosofice. E o iniţiere în taina unui gând, o călăuză în drumul spre lumină străbătut
de o minte atât de înzestrată încât a isbutit să deschidă orizont nou veacurilor ce
l’au urmat. Cred că sunt mai multe feluri de a studia filosofia. Dar nu există
decât un singur fel de a pătrunde taina unui filosof: acela de a încerca să refaci
drumul pe care el l’a străbătut, prin puterea de înţelegere pe care numai dragostea
ţi-o poate dărui. D. Noica n’a isbutit numai să pătrundă taina lui Descartes, ci a
reuşit să ne facă s’o înţelegem. Acesta e marele său merit.

Ionel JIANU
„Rampa”, anul 20, nr. 5909, miercuri 22 septembrie 1937

 NOTA: Aceste două extrase-xerox din presa vremii ne-au fost puse la dispoziţie de istoricul şi
criticul literar Mircea Popa, căruia îi aducem mulţumirile noastre sincere. (Portal-Măiastra)

Născut la 25 octombrie 1905 la Bucureşti, Ionel
Jianu, pe numele adevărat Ionel Stark, îşi face intrarea
în literatură încă de pe băncile liceului, colaborând
la revista liceului „Matei Basarab” din capitală,
„Glasul tinerimii”, unde publică mai multe
medalioane şi schiţe, în anii 1921 şi 1922. Tot în acest
din urmă an, 1922, îi scrie lui Cezar Petrescu, scriitor
impus de curând, cerându-i câteva sfaturi literare.
Scrisoarea, de care Ionel Jianu va vorbi mai târziu în
„Rampa”, data din mai 1922. Ea s-a soldat cu un
răspuns din partea lui Cezar Petrescu, deşi acesta
mărturisea că „N-avem obiceiul de a răspunde despre
soarta manuscriselor”, dar tinereţea autorului l-a
determinat să-i răspundă totuşi. În paginile scrisorii
de răspuns mai multe sfaturi, dar şi avertismentul:
„Nu te descuraja de aceste sfaturi. Le-am primit şi
noi cândva, de la alţii mai bătrâni şi când le-am
ascultat a fost bine. Fiecare pasăre de pui învaţă să
zboare. Citeşte mult Maupassant. Nu e primul
povestitor din lume, dar e cel mai desăvârşit ca
tehnician. Ala îşi cunoştea meşteşugul. Reciteşte-i o
nuvelă ce-ţi place de 5, de 10 ori, şi vezi cum o făcea,
prinde-i economia scrisului. Apoi, mai trimete-ne.”

Fragmente din această scrisoare publică mai
târziu gazetarul Ionel Jianu, pentru că, motivează el,
„e o lecţie care trebuie să-şi găsească ecou”, şi pentru
că în ea „se oglindeşte sufletul generos al unui mare
scriitor”. Plecat să-şi desăvârşească studiile în Franţa,
Ionel Jianu are şansa să se desăvârşească şi în arta
scrisului. În urma unui concurs de împrejurări, el e
primit ca redactor la ziarul francez „Le Soir”, unde
publică o serie de reportaje şi medalioane, cunoscând,
prin cafenelele Parisului, o mulţime de scriitori, artişti
plastici, gazetari. Atunci când se reîntoarce în ţară,
are şansa de a fi primit redactor la ziarul „Politica”
şi apoi la „Ultima oră” a lui Petru Comarnescu, iar o
dată cu plecarea acestuia în Statele Unite, i-a preluat
pagina literară a ziarului. Aici a publicat de toate:
cronici teatrale, cronici plastice, însemnări, recenzii
şi prezentări de cărţi, interviuri, medalioane, portrete,
impresii de călătorii, fragmente de proză, reportaje.
Multe dintre ele le-a transferat la „Vremea” sau la
„Rampa”, reviste în care s-a impus şi prin
pseudonimul Vivian Bell. Remarcabilă în „Ultima
oră” este rubrica intitulată „Arabescuri” în care va
divaga pe teme diverse, într-o cozerie fină şi elegantă.
Îi găsim scriind mici eseuri cu titluri ca În marginea
prieteniei, Nelinişti…, Răspântii, Însemnări în
marginea unui fapt divers, Dezminţiri etc., iar la
rubrica „Figuri intelectuale” găsim surprinse tipurile
„cabotinului intelectual” sau al „parvenitului
intelectual”. Ca altădată Il. Chendi, el încearcă să
surprindă câteva „tipuri literare”, să le prindă
metehnele cu acul unui botanist care-şi fixează
victimele într-un insecar. Iată cum e prinsă figura
cabotinului intelectual: „Tragedia cabotinului
intelectual e aceea a prăpastiei dintre vis şi viaţă,

Istorie  literară IONEL JIANU ªI VIAÞA LITERAR-CULTURALÃ ROMÂNEASCÃ
potenţată însă de prea marea extindere a visului şi
modicitatea extremă a mijloacelor de realizare. El
contestă dreptul la viaţă acelora care n-au realizat
opere definitive (…) Cabotinul intelectual ca orice
cabotin e un ratat. Se simte bătrân înainte de vreme,
împovărat de viaţa netrăită şi de zadarnice eforturi
în faţa hârtiei albe”. Parvenitul intelectual e un alt
veleitar din lumea literelor care „îşi exagerează
importanţa – deoarece nu are simţul măsurii -, profită
de o situaţie oarecare, obţinută graţie unui destin
generos, şi se laudă atribuindu-şi o intimitate cu mai
marii zilei, din a căror strălucire crede că va profita
şi el” etc.

Cu fineţe de psiholog, el descoperă în lumea
literară şi alte tipuri care merită studiate, cum ar fi
omul contrazicerilor şi al dezminţirilor, al marilor
confruntări interioare. „Contrazicerea în viaţa unui
om, e marea încercare. Cei mai mulţi, care ni se arată
plini de aparente contraziceri exterioare sunt oameni
lipsiţi de stilul existenţial a căror structură sufletească
s-a prostituat oportunismului şi astfel şi-a pierdut
independenţa. Dezminţirile sunt loviturile de daltă
ce şlefuiesc piatra sufletului şi îi dau forma definitivă.
Sunt necesare, dar grele. Răsunetul lor dă gravitate
ritmului vieţii”. Numeroase alte meditaţii scot la
lumină faţa iscoditoare a eseistului, capacitatea sa
de a glosa în marginea fenomenelor existenţei sau
de a diseca psihologiile unor creatori. Iată, de pildă,
prietenia: Ea „e o adevărată sursă de viaţă, căci ea îţi
permite să trăieşti mai multe vieţi, prin participare la
mai multe existenţe. Căci ea înseamnă o victorie
asupra egoismului inerent naturii umane”. În aceeaşi
măsură cu altruismul, omul îşi poartă scepticismul
său fundamental, îmbrăcat în mască: „Masca e un
accesoriu indispensabil al vieţii de toată ziua. Şi viaţa
aceasta e un teatru, un teatru în care lacrimile sunt
adevărate, în care suferinţa e autentică şi fiecare îşi
trăieşte pe deplin rolul. Adesea însă omul priveşte
pe actorul din el şi îl cercetează. Din dedublările
acestea ies marile creaţii. Omul adevărat şopteşte
cabotinului conţinutul rolului său. Îi indică gestul,
mişcarea, cuvântul, care ar realiza pe deplin un gând.
Îl biciuieşte dorinţa de mai bine. Şi îl face să se
depăşească”. O calitate de preţ a creatorului este
neliniştea, dorinţa de aventură. „Aventura, spune el,
este singurul mijloc de a scăpa de covârşitoarea
povară a existenţei actuale în societatea occidentală
plină de compromisuri şi contradicţii. Aventura este
evadarea din realitatea noastră spre a potoli setea
gândului şi a se găsi pe sine”. Sub această formulă a
regăsirii de sine aşează el gestul lui Mircea Eliade
de a străbate ţinutul Indiei sau pe acela al lui Petru
Comarnescu de a se confrunta cu America.

Gestul lui echivalează şi cu nişte „salturi în
necunoscut”, căci „îndoiala e trambulină de viaţă”.
Ea „pregăteşte şi determină acele salturi în
necunoscut, admirabile porniri pentru găsirea de sine,

în mijlocul aventurilor şi a luptei”. Şi pentru a-şi
proba aserţiunile, Ionel Jianu recurge din nou la
exemplul Mircea Eliade: „Mircea Eliade, spune el,
scria cândva că îndoiala e o nevroză europeană. Ea
nu există, de pildă, în India, unde sentimentul religios
e mult mai profund şi incomparabil mai dezvoltat”,
dar în Europa el a devenit „un adevărat ferment de
creaţie”.

Despre singurătatea omului modern vorbeşte
Jianu şi atunci când prezintă publicului cartea despre
Descartes a lui Constantin Noica, iar despre
scepticism vorbeşte din nou atunci când recenzează
cartea lui C. Banu, Grădina lui Glaucon, scriitor pe
care-l regăseşte în grădina lui Epicur. Îl vom
descoperi încet-încet pe Ionel Jianu criticul sau
comentatorul literar, şi în paginile despre Vedenia
lui Gib Mihăescu, Migdale amare a lui G.
Topârceanu, Mili de E. Lovinescu, Despre cer a lui
Constantin Noica, Cei 7 stâlpi ai înţelepciunii de T.
E. Lawrence, Turnul Milenei a lui Ionel Teodoreanu,
Casa cu perdelele lăsate a lui Ion Valentin, Amintirile
unui neguţător de tablouri de Ambroise Vollard, cărţi
de Adran Maniu sau Victor Eftimiu etc. Nu trebuie
uitate apoi „siluetele” pe care le consacră lui Tudor
Arghezi, Theodor Speranţia, Ionel Teodoreanu,
Adrian Maniu, Clarnet sau Aristide Demetriad. Tudor
Arghezi e exemplarul uman în care convieţuiesc
lucrurile de geniu şi scabrozităţile cele mai
respingătoare. Acesta „e un scriitor ce nu poate fi
plat sau banal, ci doar execrabil sau minunat,
respingător sau admirabil. Opera lui e străbătută de
un vânt nebun, ce răstoarnă aşezările de până atunci
şi ridică vălurile toate. De aceea deschide adesea
orizonturi nouă”. Ionel Teodoreanu e „stăpânul
visurilor şi are cheia fermecată de care nimeni n-a
aflat încă”; Adrian Maniu „a realizat ca nimeni altul
acel specific naţional pe care de atâta vreme îl căutau
cărturarii în operele celor de o seamă cu ei”. În
literatura sa, Gib Mihăescu este un „introspectiv”,
în timp ce G. Topârceanu e un „acrobat al versului”.
În Turnul Milenei, Ionel Teodoreanu vădeşte un
„imagism” de clasă, iar Victor Eftimiu în Odă limbii
române dovedeşte o virtuozitate rafinată, realizând
„un caleidoscop al unei strălucite cariere”. În acest
fel ne dăm seama de capacităţile interpretative ale
lui Ionel Jianu, un spirit vagant, iubitor al valorii
artistice oriunde ar fi ea, indiferent că e vorba de
poezie, de teatru, pictură, muzică sau arhitectură. El
a ştiut să vadă în Caragiale un precursor de geniu,
unul dintre aceia care „au venit prea devreme” pentru
ca opera sa să fie apreciată cum se cuvine. Esenţial
pentru Ionel Jianu este faptul că el „a deschis un
capitol nou în istoria teatrului nostru şi o bună parte
din autorii dramatici de după război descind direct
din opera sa”. Acest lucru îl spunea prin 1932.
Dovadă a precocităţii şi gustului literar de mare clasă
a criticului Ionel Jianu, pe care îl sărbătorim acum la
100 de ani de la naştere.

Medal ionu l  Vremi i

Tudor Arghezi
Năpustiri pe drumuri care îţi par prea târziu greşite. Avânt irosit pătimaş, dar

purtând amintirea culmilor o clipă atinse.
Tudor Arghezi e un exaltat.
La el violenţa nu e decât reacţiunea în contra stavilelor întâlnite în drum. E

un gest instinctiv de apărare. E o pornire contra acelora care încearcă să-i ascundă
lumina soarelu ce-l cheamă. Profunda sa vitalitate l-a împiedicat să urmeze calm
şi senin un singur drum. Neliniştea ce clocotea în el era ecoul chemărilor din
lumi deosebite. Ştia că nu va putea rămâne prea mult în adorarea unui singur
chip. Şi de aceea voia să ajungă la el dintr’odată.

Tudor Arghezi năzuia spre culmi nu cu îndurarea celui ce-şi poartă crucea, ci
cu patima aceluia a cărui credinţă şovăie şi nu se poate menţine decât prin
exasperare, prin orbire, prin exaltare.

Diapazonul sufletesc al lui Arghezi nu a cunoscut surdina şi nici cheile minore.
De aceea, opera lui are stridenţe ce ating câte odată sublimul, dar cari adesea

jignesc. Avânturile sale l-au dus o clipă pe culmi, dar nu l-au putut menţine acolo.
Pasiunea se epuizează singură.
Violenţa îşi consumă subiectul. Iată de ce Arghezi e cel mai inegal dintre

creatori. În bine ca şi în rău, el izbuteşte să fie superlativ, să atingă extreme.
Un pătimaş.
Un frământat, ce se caută pe sine şi nu se poate găsi.
Un om ce poartă o mască mânjită de furia dispreţului şi a deplinei căderi şi

care vrea să apară totuşi puternic şi stăpân pe sine.
* * *

Vigoarea pământului proaspăt lovit de ploaie se simte adesea în cuvântul
acestui om. De aceea, opera lui e noroioasă şi totuşi roditoare.

Nici când nu s’au împreunat mai vijelios lucirile de geniu şi scabrozităţile
cele mai respingătoare. Arghezi e un scriitor ce nu poate fi plat sau banal.

Nici execrabil sau minunat. Nici respingător sau admirabil. Opera lui e
străbătută de un vânt nebun, ce răstoarnă aşezările de până atunci şi ridică vălurile
toate. De ceea deschide adesea orizonturi nouă.

Şi totuşi omul acesta cu sufletul vijelios şi viaţa furtunatecă, are duioşii adânci,
în umbra intimităţii. Ar fi vrut să fie un burghez paşnic, să vieţuiască liniştit într-
un colţ de ţară, îngrijindu-şi coteţul de găini şi copiii.

Urmărit însă de un blestem al neizbutirii, Arghezi a năzuit zadarnic, ca şi în
opera sa, să fie ceea ce voia, să urmeze drumul pe care l-ar fi visat, să vieţuiască
aşa cum ar fi dorit. Acesta este, poate, tragicul destinului său. Ionel JIANU

Prof. univ. dr. Mircea POPA
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                                               Timişoara, 4 august ’78

Stimate Domnule Jianu,
Îmi permit să Vă adresez aceste rânduri, prin

care Vă fac o mare rugăminte.
Sînt şi eu unul dintre numeroşii admiratori ai

marelui nostru Brâncuşi – om şi operă. Am reuşit
să adun în bibliotecă tot – sau aproape tot – ce s-
a tipărit la noi. Îmi lipsesc din păcate contribuţiile
decisive care sunt legate de numele Dv, adică:
Albumul Brâncuşi (1963), Mărturii despre
Brâncuşi (1967), Introducere în arta lui Brâncuşi
(1976).

Eu lucrez în învăţămînt şi am prezentat de
multe ori în faţa studenţilor şi a colegilor mei
viaţa şi opera Titanului, ilustrate de diapozitive.
Am avut însă mereu regretul de a nu poseda şi
studiile ce Vă aparţin, determinante în aprecierea
Marelui Brâncuşi.

M-aţi putea ajuta să le obţin în vreun fel? Sunt
gata să le achit contravaloarea, oricît ar costa.

Rugîndu-Vă să-mi iertaţi intervenţia, Vă
mulţumesc foarte mult pentru bunăvoinţă.

Cu stimã,
Dtru Daba

1900 Timiºoara, Str. Feuerbach 10, România

PROF. IONEL JIANOU
10, AVENUE STÉPHANE MALLARMÉ, 75017
Paris, 23 august 1978

Dragă Domnule Daba,
M’am bucurat afând din scrisoarea dumitale

că există un interes şi în România pentru cărţile
mele. De obicei, ele sunt folosite în scrierile altor
colegi, fără a se indica sursa. E o problemă de
probitate intelectuală.

Îmi pare rău că nu-ţi pot trimite Témoignages
sur Brancusi – carte demult epuizată – nici
monografia Buancusi al cărei tiraj e pe sfârşite.
În schimb ţi-am trimis Introduction ŕ la sculpture
de Brancusi, care fiind ultima apărută aduce o
sinteză a cercetărilor mele despre Brancusi.

Sper că vă va putea fi de folos.
Cu omenie, Ionel Jianu

 *
Timişoara, 18.IX.78

Stimate domnule Profesor Jianu,
Am primit azi „Introducere la sculptura lui

Brâncuşi”, pentru care Vă mulţumesc foarte
mult. Am şi citit o parte din ea. Mi-aţi făcut o
mare favoare şi o deosebită bucurie.

Deşi nu sunt de specialitate, am îndrăznit să
scriu şi eu cîteva rînduri despre Marele Brâncuşi.
M-au obsedat şi pe mine unele întrebări, precum:
de ce exercită arta sa o atare fascinaţie asupra
omului modern? Care-i este „secretul” care o
face ireductibilă la tot ce s-a sculptat până la el,
indescriptibilă cu ajutorul conceptelor esteticii
„clasice”? Este totuşi sculptura sa abstractă
(Brâncuşi spunea: „Nebuni sunt aceia care
consideră sculpturile mele drept abstracte…)?

Răspunsul pe care l-am propus (ca inginer-
fizician, preocupat de cunoaşterea ştiinţifică a
Naturii) este probabil surprinzător, dar, aş vrea
să cred, în urmă şi convingător. E uimitoare
asemănarea demersului artistic brâncuşian de
relevare a esenţei Universului cu cel ştiinţific,
descris de fizica modernă.

Ionel JIANU - inedit Trei scrisori de la IONEL JIANU
Cunoscut nu numai în rândul specialiştilor în

brâncuşiologie, ci şi unui public mai larg, prin
lucrările sale privitoare la unele aspecte din viaţa
şi opera lui Constantin Brâncuşi, prof. univ. dr.
ing. DUMITRU DABA de la „Politehnica” din
Timişoara este deţinătorul a trei scrisori de
răspuns, pe parcursul a 12 ani, de la Ionel Jianu.
Am solicitat d-lui prof. Daba, în original,
„dosarul” corespondenţei domniei-sale cu marele
om de cultură stabilit la Paris. Îi mulţumim pentru
amabilitatea şi încrederea ce ne-a acordat, în
numelele cititorilor noştri, care vor regăsi în
aceste epitole atât pe prietenosul şi generosul om
de cultură din anii ’80, păstrându-şi, realmente,

vocaţia rigorii informaţionale (privind fotografia ce atestă controversata

prezenţă a lui Brâncuşi la inaugurarea Ansamblului sculptural din 1938, -
precizăm că ipoteza susţinută ferm, aici, de I. Jianu, făcând apel la amănunte
biografie, e, totuşi, eronată, fotografia cu pricina atestând prezenţa artistului,
în 1937, la sfinţirea Bisericii „Sf. Petru şi Pavel” din apropierea Coloanei
Infinitului, în prezenţa patriarhului Miron Cristea), dar şi pe autorul împovărat
de ani, care şi-a pierdut văzul şi scrie la maşină nemaivăzând literele „aşa
cum pianistul cântă fără să vadă clapele”. Este atât de mişcătoare ultima
scrisoare, datând din 23 iulie 1990, prin care Ionel Jianu îşi ia „rămas bun”
de la mai tânărul brâncuşiolog, căruia îi urează succes „într-o Românie cu
adevărat eliberată de comunism, într-un viitor mai luminos”.

„Vă trimit alăturat câteva copii ale comunicării cu Prof. Ionel Jianu –
ne scrie brâncuşiologul şi omul de ştiinţă timişorean la 25 octombrie 2005.
Ultimele rânduri, primite în 1990, sunt cu totul impresionante. Sper ca ele
să vă ajute în întocmirea «portretului» Ionel Jianu.”

Dacă aceste rînduri vor fi acceptate spre
publicare, îmi voi permite să Vi le trimit. M-ar
onora să aflu părerea unui erudit în arta lui
Brâncuşi, care sunteţi.

Încă o dată mulţumiri.
Cu stimã,

Ing. Dumitru Daba

*
Timişoara, 27 iunie 1981

Stimate Domnule Profesor Jianu,
După trei ani îmi permit să apelez din nou la

bunăvoinţa Dumneavoastră (poate Vă amintiţi,
în vara lui 1978 mi-aţi făcut marea favoare şi
bucurie de a-mi trimite volumul „Introducere la
sculptura lui Brâncuşi”, pentru care Vă
mulţumesc din nou, cu toată căldura).

Şi acum este vorba tot despre marele nostru
sculptor şi prieten al Dumneavoastră.

Studiind materialele apărute la noi, am
sesizat mai de mult o nepotrivire, în legătură cu
care am trimis acum o săptâmînă un scurt
material revistei „Arta” din Bucureşti, şi pe care
îmi permit să îl anexez aici, împreună cu
fotografia în discuţie. Şi, dintr-odată, astăzi mi-
am dat seama că Dumneavoastră, în primul rînd,
aţi putea lămuri definitiv problema în discuţie.
Poate revederea fotografiei – aflată, am înţeles,
în Arhiva Muzeului Naţional de Artă Modernă
din Paris -, cu eventuala sa datare din Tg.Jiu, ar
duce la înlăturarea oricărei îndoieli.

Îndrăznesc să Vă rog să aveţi bunătatea de
a-mi comunica ce ştiţi în legătură cu participarea
lui Brâncuşi la Inaugurarea Ansamblului. Sau,
dacă Vi se pare mai potrivit, poate comunicaţi
aceste lucruri redacţiei revistei „Arta” (Str.
Biserica Amzei, nr. 9, 70 172 Bucureşti).

În curând se împlineşte un sfert de veac de
la moartea lui Brâncuşi. Cred că lămurirea
problemei pe care o ridic ar fi binevenită. Revista
„Arta” promovează o rubrică intitulată Arhiva
Brâncuşi, potrivită, cred, pentru aceasta.

Urându-Vă toate cele bune şi multă sănătate,
primiţi, Vă rog, Domnule Profesor, caldele mele
mulţumri.

Ing. Dumitru Daba
1900 Timiºoara, Str. Feuerbach 10

*

PROF. IONEL JIANOU
10, AVENUE STÉPHANE MALLARMÉ, 75 017

PARIS, TEL. 754.59.19
 Paris, 15 iulie 1981

Domnului Inginer Dumitru Daba
Strada L. Feuerbach 10

Timişoara
Stimate Domnule Inginer,

Problema de a şti dacă fotografia cu Brâncuşi
pe care mi-aţi trimis’o datează din 1937 sau din
1938 e foarte simplă.

În 1937 n’a putut avea loc nici o inaugurare
pentru simplul motiv că Consiliul Comunal a
aprobat proectul lui Brancusi abia prin decizia
din 12 noembrie 1937. (vz. Introduction ŕ la
sculpture de Brancusi, pg. 54).

Pe de altă parte, întâlnirea mea cu Brancusi
şi la care a asistat şi Petru Comarnescu, a avut
loc la sfârşitul lunii octombrie 1938, după ce
Brancusi s-a întors de la ceremonia inaugurării
din Târgu-jiu. Dovada e faptul că în numărul pe
Noembre al revistei Jurnalul Doamnei a apărut
articolul meu intitulat „Brancusi – o lecţie de
artă, o lecţie de viaţă” în care redam pentru prima
dată amănuntele biografice pe care Brâncuşi mi
le încredinţase în timpul convorbirii noastre.

În monografia mea BRANCUSI, apărută în
octombrie 1963, am povestit cum Brâncuşi a
venit la mine acasă a doua zi după întrevederea
noastră pentru a sta de vorbă cu soţia mea care
era lăuză şi nu putuse să mă însoţească în vizita
pe care i-o făcusem cu o seară înainte la hotel.
Or, fiul meu s’a născut la 6 octombrie 1938, deci
Brancusi a venit la noi acasă pe la sfârşitul acestei
luni (nota 132 pg. 75).

În sfârşit, Petru Comarnescu confirma şi el
în cartea sa postumă intrevederea pe care am
avut’o împreună cu Brancusi la finele lui
octombrie 1938, când am proectat şi redactarea
unei monografii Brancusi şi el ne-a încredinţat
o serie de fotografii după operele sale, unele chiar
cu dedicaţii. Aceste fotografii mi-au folosit în
anii 1954-1961 pentru a ilustra cu proecţii lecţia
de două ceasuri despre Brancusi din cursul meu
de Istorie a artei româneşti la Institutul de arte
plastice N. Grigorescu.

În publicaţiile apărute în ţară despre Brancusi
se află numeroase erori, mai ales în cărţile acelora
care nu l’au cunoscut pe Brancusi şi l’au
descoperit abia după 1963 din cărţile altora, pe
care adesea se feresc să’i citeze.

Este deci incontestabil că Brancusi n’a părăsit
în mod precipitat ţara în septembrie 1938, pentru
că în octombrie 1938 s’a întâlnit cu noi şi abia
după aceea a plecat.

E probabil însă ca Poarta Sărutului a existat
încă din noiembrie 1937, pentru că în ziarul
„Gorjanul” din 8 noembrie 1937 apare un articol
„Sinteză şi spirit românesc” de Claudia Milian
în care vorbeşte de „Poarta cea nouă a
oraşului”….”operă a sculptorului Brancusi” fără
a preciza însă că se numea „Poarta Sărutului”, şi

DUMITRU DABA
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fără a pomeni nimic nici de Masa Tăcerii,
nici de Coloana fără sfârşit.

Concluzia? Părerea mea e că fotografia
lui B. datează din octombrie 1938.

Cu cele mai bune sentimente,
Ionel Jianou

Timişoara, 26 ianuarie 1990

Stimate Domnule Profesor,
Ultima dată V-am scris în martie 1985. Mă

adresez din nou Dumneavoastră, rugându-Vă să
acceptaţi volumul „În căutarea lui Brâncuşi”, în
semn de modest dar cald omagiu. El a apărut, totuşi,
în vara lui 1989.

Acum, în sfîrşit, putem să Vă scriem liber, fără

teama de a fi controlaţi şi urmăriţi. Volumul s-a născut
fără voia mea, dar lucrurile s-au adunat mereu şi la
un moment dat au obţinut un contur. Visam să mă
duc cu el în mînă la Păltiniş, la Domnul Constantin
Noica, dar n-am mai apucat. Paginile şi gândurile
sale despre Brâncuşi îmi sunt atît de apropiate şi
dragi.

Unele lucruri din volum cred că vă vor contraria,
la fel unii autori citaţi. Trebuia plătit un preţ pentru
toate. Eugen Ionescu, în schimb, nu putea fi citat.
De aceea, printr-o stratagemă ce n-a fost observată,
la pag. 227 este citat indirect, doar prin Secolul 20,
nr. 3, 1967 etc. Nu ştiu dacă mai pot îndrăzni,
abuzînd, să Vă rog să-mi spuneţi ce credeţi despre
fondul lucrării. Părerea Dumneavoastră m-ar ajuta
foarte mult, în ideea că, poate, merită a fi rescrisă.
Eu lucrez la Institutul Politehnic din Timişoara, în
calitate de conferenţiar la disciplina de Bazele
teoretice ale electrotehnicii.

Sper din tot sufletul ca rîndurile mele să Vă
găsească în pace şi sănătate, pe Dumneavoastră şi
pe cei dragi. Noi am trăit (şi mai trăim încă şi acum)
momente atît de extraordinare, încît cu greu cred că
ne vom reveni. Am speranţe mari în viitorul Ţării,
prin tinerii noştri în primul rînd, prin studenţii noştri.

Rugîndu-Vă să-mi iertaţi, din nou, prea marea
îndrăzneală, rămîn al Dumneavoastră îndatorat,

Ing. Dumitru Daba

P.S. Aş
putea să obţin
adresa soţilor
N a t a l i a
Dumitrescu şi
A l e x a n d r u
Istrati, pentru
a-i ruga să mă
ajute să intru
în posesia
v o l u m u l u i
BRANCUSI,
pe care l-au
e d i t a t ,
împreună cu
P o n t u s
Hulten, la
Flammarion
în 1986?

Cel mai crunt bătea un oarecare Botea, ofiţer de Securitate, dar şi comandantul Securităţii
Târgu Jiu,  un anume Sechei, care lovea până la leşin. Ca să îi poată scoate din leşin aruncau
apă rece pe călugări şi continuau maltratarea încât, la sfârşitul anchetelor, părinţii nu se mai
puteau ţine pe picioare şi nu mai puteau vorbi. Aveau cămăşile pline de sânge, numeroase
fracturi la degetele membrelor inferioare şi superioare, iar urmele acestor sălbatice anchete
comparabile cu cele care se întâmplaseră în închisoarea de la Piteşti le-au purtat şi în timpul
detenţiei, manifestându-se prin dureri de cap şi boli ale sistemului nervos. La anchetă participa
şi comandantul Securităţii, colonelul Toma Popescu. Ca rezultat al maltratărilor, părinţii-călugări
erau siliţi să declare că sunt depozite de arme în diverse puncte din preajma mânăstirii sau în
pădurile Polovragilor. Până în zilele noastre se păstrează urmele şanţurilor executate de ţăranii
aduşi cu forţa pentru a găsi aşa-zisele arsenale. De precizat că declaraţiile luate în timpul
anchetelor figurează în dosarele aşa-numitului lot „Alexandru Teodorescu şi alţii”, lot din care
au făcut parte Sandu Tudor-Agaton de la schitul Rarău, Adrian Făgeţeanu, (actualmente vieţuitor
la Schitul Locurele, singurul supravieţuitor al acelor evenimente), poetul Vasile Voiculescu ,
arhitectul Joja, părintele Dumitru Stăniloaie, mitropolitul Antonie Plămădeală, arhimandriţii
Sofian Boghiu, Roman Braga, Felix Dubneac şi Vasile Vasilache. Totul era gândit ca un proces
răsunător care să fie legat de cel al „Rugului Aprins”. De astfel, viitorului arhiereu-vicar al
Episcopiei Buzăului, Veniamin Nicolae, ca şi Tit Moldovan, în declaraţiile lor arătaseră că
mănăstirea a fost vizitată în anul 1944 de Radu Gyr (acesta a compus o poezie intitulată
„Polovragii”, care circula în temniţele comuniste începând cu Aiudul), iar prin anul 1953 şi
mai apoi, stareţul mânăstirii Rarău, Sandu Agaton, la fel ca şi alţi călugări de la Mânăstirea
Sihăstria, vizitaseră Mânăstirea Polovragi. Acest curent, prin care se urmărea ca monahii şi
monahiile să fie bine pregătiţi intelectual, se manifesta în Biserica noastră încă de la venirea
trupelor sovietice în timpul patriarhului Nicodim, când se preconiza înfiinţarea la Tismana, la
propunerea stareţului martir Gherasim Iscu, a unei Facultăţi de Teologie pentru monahi şi
monahii. Această orientare a fost continuată de patriarhul Justinian care organizase seminarii
monahale frecventate de o bună parte din monahii şi monahiile din Oltenia, acţiune care displăcea
autorităţii comuniste. Astfel, Seminarul monahal de la Mănăstirea Bistriţa, ctitoria Craioveştilor,
a fost desfiinţat, cu toată opoziţia Sfântului Sinod, de către organele regimului totalitar comunist.
Totuşi, în anul 1949, mitropolitul Firmilian, cu sprijinul nemijlocit al patriarhului Justinian,
reuşise să întemeieze la Mănăstirea Coşuna-Bucovăţ, un Seminat Teologic cu profesori de cea
mai înaltă pregătire teologică şi caracterizaţi de organele de securitate ca fiind „profund mistici
şi neloiali regimului de democraţie populară”.

Viitorul martir, ieromonahul Emilian Gâţu, 1921-1961, era convins că a venit vremea
răstignirii. Era cunoscut şi apreciat pentru zelul său deosebit. Nu consuma niciodată carne. A
urcat la peştera Sfântului Nicodim de la mânăstirea Tismana cu o cruce pe care a reuşit să o
monteze acolo. Părintele Gâţu îşi căutase martirajul, fiind solitar cu fraţii săi de suferinţă.Unul
din paznicii săi a fost impresionat de purtarea ieromonahului şi, după îndelungi şi istovitoare
anchete urmate de bătăi, acesta a acceptat să încalce regulamentul şi i-a permis să stea în
genunchi pentru a se ruga. Fiind  descoperit de locotenentul Sechei, milosul soldat a primit 15
zile de arest sever. Din mărturiile unor ţărani din Polovragi, care au fost anchetaţi ca martori,
rezultă că ieromonahul Emilian avea o faţă luminoasă, ce amintea de martirii de la începuturile
creştinismului, căci se ruga pentru sufletele anchetatorilor. În toamna  anului 1961, în Balta
Brăilei, trecea la cele veşnice, la ofiţerul Dumitrescu, mormântul său nefiind cunoscut până în
zilele noastre. Părintele Emilian este un martir al biserii noastre, care şi-a săpat mormânt în cer.
Protosinghelii Tit Moldovan şi Veniamin Nicolae, la fel ca şi stareţa Mânăstirii Tismana, Tatiana
Răduleţ, după ce au trecut prin calvarul închisorilor comuniste, au fost internaţi de mai multe
ori în Spitalul de Psihiatrie Podari, iar, pentru a se reface, părintele mitropolit Firmilian le-a
asigurat vieţuirea la viile mitropoliei, la schitul intitulat Prisaca. Ulterior, Tatiana Răduleţ a
revenit la Tismana ca simplu vieţuitor, iar Tit Moldovan a fost înmormântat la Mânăstirea
Ţigăneşti, rămânând o cruce şi un mormânt pregătit la Polovragi, alături de mormântul mamei
sale, şi ea monahie.

După finalizarea anchetelor, a urmat un proces în care au fost implicate treizeci şi trei
persoane şi în care s-a experimentat un procedeu în premieră pentru justiţia comunistă -
camuflarea laturii politice sub masca infracţiunilor economice. Se urmărea compromiterea morală
a slujitorilor bisericii şi eliminarea celor incomozi incluşi într-un tabel aşa zis „al răilor cetăţeni”,

Paris, 23 iulie 1990

Stimate Domnule Daba,
Cu mare, foarte mare întârziere răspund scrisorii

dumitale şi îţi mulţumesc pentru cartea trimisă.
Mă bucur de câte ori apare o carte despre Brancusi

pentru că astfel se afirmă prezenţa sa în lume.
Din nefericire n’am putut citi cartea dumitale

pentruca de un an mi-am pierdut vederea. Ochiul
drept e definitiv pierdut din cauza unei tromboze care
a nevrozat retina, iar ochiul stâng are văzul redus cu
50% din pricina unei cataracte inoperabile.

Mai pot scrie la maşină cu penibile eforturi fără
să văd literele aşa cum pianistul cântă fără să vadă
clapele pianului. De un an n’am mai citit o carte,
n’am mai vizitat o expoziţie; n’am mai privit o
emisiune de televiziune. Cobor treptat în lumea
umbrelor.

Îţi doresc succes într’o România cu adevărat
eliberată de comunism, într-un viitor mai luminos.

Rămas bun!
I. Jianou

  (urmare din pagina a 2-a) Prigoana comunistă şi martirajul Mănăstirii Polovragi
care urmau să plece din mănăstiri. Acest procedeu a dus la înlăturarea, în anul 1961, a
mitropolitului Vasile Lăzărescu, a arhierului-vicar al Episcopiei Buzăului, Veniamin Nicolae,
autorul unei lucrări monumentale dedicată ctitoriilor lui Matei Basarab. (De numele său se
leagă şi începutul construcţiei pavilionului administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei).

Suferinţele Polovragilor deveneau suferinţele Mitropoliei Olteniei, ale Patriarhiei Române,
ale întregii Biserici a lui Hristos.

Cităm dintr-un document al Departamentului Cultelor din 27 mai 1958: „Într-o discuţie
avută de mitropolitul Firmilian  cu vicarul său Laurenţiu Busuioc, acesta a spus că durerile
Bisericii sunt abia la început. În mod confidenţial a mai spus că din cele discutate cu patriarhul
Justinian, acesta ar fi în primejdie în urma condamnării arhimandritului Anania şi a secretarului
său particular. Mitropolitul Firmilian şi-a manifestat disperarea şi îngrijorarea faţă de procesul
călugărului Veniamin Nicolae a cărui situaţie ar fi mai grea ca a lui Anania de la Patriarhie,
condamnat la 25  de ani şi care ar fi posibil să-l angajeze şi pe el ”.

Din arhive, rezultă că mitropolitul Firmilian a îndemnat pe stareţii de pe cuprinsul Eparhiei
să se deplaseze la mănăstirile Tismana şi Polovragi, unde se desfăşurau dure anchete ale
Securităţii, să intervină peste tot pentru salvarea confraţilor lor, să se roage în biserici în cadrul
Sfintelor Liturghii. Este şi cazul Mănăstirii Gura Motrului: „Călugăriţele de la această mănăstire
(n.n. Gura Motrului), au încercat să demonstreze pe străzile Craiovei prin ţipete şi tăvăleli pe
jos, trei zile s-au auzit ţipetele de la cca 500m făcându-se pelerinaj la mânăstire de credincioşii
din comună. Pentru liniştirea spiritelor, pe lângă măsurile luate de organele competente, s-a
deplasat la faţa locului şi vicarul Laurenţiu Busuioc. În prezent, în această mânăstire, ca şi în
celelalte mânăstiri, se observă o stare de resemnare, fapt care se datoreşte şi împrejurării că
în această perioadă a avut loc procesul unor călugări, în frunte cu călugărul Veniamin Nicolae,
a căror condamnare a cuminţit pe cei rămaşi. Se adaugă şi faptul că numărul acestora s-a
redus la aproape jumătate, plecând elementele cele mai îndârjite, cei rămaşi dovedindu-se
mai paşnici”.

Procesul s-a desfăşurat la sediul Tribunalului Militar Craiova, din faţa Grădinei Mihai
Bravul, şi a antrenat treizeci şi trei persoane, fiind considerat cel mai mare în privinţa slujitorilor
Bisericii, mai ales din mănăstiri, cu scopul final al desfiinţării  acestora, după modelul sovietic
şi al vecinilor bulgari, lucru nereuşit. Astfel părintele Veniamin a fost condamnat la 17 ani
închisoare şi 8 ani degradare civică pentru uneltire contra ordinii sociale şi pentru participare
la acţiuni îndreptate să răstoarne regimul comunist, la 15 anii detenţiune grea şi 5 ani închisoare
corecţională, sentinţă pronunţată la 26 decembrie 1959, adică după vestitul Decret 410 din
noiembrie 1959. Protosinghelul Tit Moldovan a fost condamnat la 16 ani închisoare pentru
uneltire contra ordinii sociale, iar stareţa Mănăstirii Tismana, Tatiana Răduleţ, la 15 ani
închisoare. O altă vieţuitoare a Mănăstirii Tismana, Nicodema Vasilache, a fost condamnată la
25 ani muncă silnică. De precizat că mama sa, Maria Christu, de origine aromână, a fost monahie
la Tismana, unde se află şi înmormântată, alături de fiica ei.

Documentele de arhivă demonstrează, fără putinţă de tăgadă, că înlăturarea din mănăstiri a
monahilor şi monahiilor, prin Decretul 410 din noiembrie 1959, a fost pregătit mult înainte
prin măsuri combinate, după metodele clasic staliniste: procese răsunătoare în care să îmbine
latura politică cu cea de drept comun, cu mediatizare prin zvon public care să compromită
moral ideea de monah sau monahie, pe seama acestora circulând, prin oamenii Securităţii şi
ai partidului, zvonuri despre imoralitatea vieţuitorilor.

Dintr-un număr de 197 de vieţuitori ai mănăstirilor şi schiturilor din Arhiepiscopia Craiovei,
la sfârşitul anului 1957, după cele 4 etape ale alungării acestora (călugării minori, răii cetăţeni,
cei fără studii de specialitate şi, în sfârşit, cei care au sub 50 ani monahiile şi sub 55 ani
monahii), se urmărea să rămână numai paznicii. Spre exemplu, Mănăstirea Polovragi rămăsese
cu un singur călugăr şi acesta adus de la Mănăstirea Călui, ieromonahul Ambrozie Săndulescu,
considerat nepericulos pentru regimul comunist. Dar socoteala autorităţilor comuniste nu s-a
potrivit cu realitatea, căci membrii Sfântului Sinod au luptat să menţină monahismul românesc.
Astfel, arhivele Securităţii cuprind sute de documente în care patriarhul Justinian şi mitropolitul
Firmilian, dar şi episcolul-vicar Nestor Vornicescu erau acuzaţi că nu respectă decretul 410/
1959. Pe bună dreptate putem afirma că Mănăstirea Polovragi a rămas un centru de
rezistenţă al spiritualităţii ortodoxe, care prin jertfa slujitorilor săi a reuşit să menţină nestinsă
flacăra credinţei în Hristos.

C. Brâncuşi la sfinţirea Bisericii
”Sf. Petru şi Pavel” din Tg-Jiu,

 7 noiembrie 1937
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Centenar  PETRU COMARNESCU

UN TRIPTIC AL PRIETENIEI
Am recitit de curând comentariul lui

Constantin Noica la dialogul platonian Lysis-
Despre prietenie . Noica arată că vechii greci
foloseau pentru “prietenie”cuvântul philia care
înseamnă în acelaşi timp atracţie, simpatie,
interes pentru cineva sau ceva . De aici s-au tras
cuvintele filantropie(philia-anthropos),
filosofie(philia-sofia), filologie(philia-logos),
filarmonica, etc. Pentru a exista însă o adevărată
prietenie între oameni se cuvine ca atracţia,
simpatia şi interesul să fie reciproce .

O asemenea prietenie în înţeles socratic a
existat acum  60 de ani între patru fruntaşi ai
tinerei generaţii de la 1930, anume Petru
Comarnescu, Mircea Eliade, Ionel Jianu şi
Constantin Noica şi ea a durat pana la sfârşitul
vieţii . Deşi cel mai vârstnic dintre cei patru, am
rămas singurul supravieţuitor şi de aceea mă simt
dator să reconstitui din amintiri şi corespondeţe,
povestea acestei prietenii exemplare, care a
rezistat şi zbuciumului istoriei şi măcinării
vremii şi obstacolelor depărtării .

Au existat între noi multe asemănări şi tot
atâtea deosebiri . Toţi eram tineri cam de aceeaşi
vârstă cu diferenţe de doi sau patru ani între noi
şi ne aflam toţi la începutul carierei noastre în
activitatea publică . Toţi am avut o formaţie
universitară, dar fiecare în altă parte a lumii :
Comarnescu în Statele Unite ale Americii,
Mircea Eliade în India, Constantin Noica în
universităţile germane iar eu la Sorbona, Paris .
Toţi am crezut în valorile calitative ale culturii
şi am luptat pentru afirmarea lor . Mircea Eliade
şi cu mine am avut catedre universitare de unde
am putut exercita o influenţă directă asupra
studenţilor noştrii, pe când Petru Comarnescu şi
Constantin Noica n-au ajuns să obţină asemenea
posturi, deşi aveau titlurile necesare pentru
acordarea lor . Mircea Eliade şi cu mine ne-am
desfăşurat o bună parte din activitatea noastră
în Occident, cu posibilitatea de a asigura operei
noastre o răspândire mondială, pe când Petru
Comarnescu şi Constantin Noica şi-au văzut
limitată acţiunea numai la animarea şi
promovarea culturii în ţară .

Nici ca fire nu ne potriveam. Petru
Comarnescu era agitat, furtunos, spontan, exaltat,
inimos, gata de acţiune, având idei îndrăzneţe,
pe când Mircea Eliade era ponderat, stăpân pe
sine, cu o putere de muncă extraordinară, bine

organizat, având ţeluri precise, bine cumpănite,
pe care le urmărea cu o perseverenţă neclintită
până la realizare. Comarnescu era animator,
Eliade înfăptuitor. Primul era risipit în zeci de
acţiuni diferite, al doilea era concentrat, metodic,
perfect planificat. Eliade era o voinţă,
Comarnescu un vulcan. Mircea Eliade a avut
satisfacţia de a vedea numele său dat catedrei la
care profesa la Universitatea din Chicago .
Constantin Noica avea o fire contemplativă, o
înclinare către filosofie, un spirit subtil, preţios,
care mânuia paradoxul cu o uimitoare abilitate .
Nu avea nimic ostentativ, dar sub aparenta sa
umilinţă, se manifesta o pătrunzătoare
înţelepciune în descifrarea rosturilor adânci ale
lumii şi ale vieţii . Era un dascăl şi un înţelept,
care ştia să îndrume tineretul spre cultură prin
dialogul socratic . Într-o scrisoare din 8
octombrie 1969, Noica îmi mărturisea: “Nu mai
puţin m-ai mişcat, ca bunic, evocând lumea în
care vor trăi nepoţii şi nepoţelele noastre . Va fi
una mai bună? Şi mai putem noi înşine face ceva
pentru ea ? Eu o încerc în ce mă priveşte, nu atât
cu cărţi, cât cu înverşunarea de a modela câţiva
tineri pe plan de cultură . Oricum va fi lumea
mâine, cu siguranţă va fi una a culturii . Dacă
mă îngrijorează puţin pentru noi faptul că
oamenii de cultură viitori vor avea înzestrări
sporite faţă de noi, privindu-ne ca un fel de vietăţi
doar natural echipate în timp ce ei vor avea din
plin un preţios echipament artificial - mă gândesc
în schimb că bucuria noastră în faţa celor ale
spiritului şi poate o anumită conştiinţă a
întregurilor nu le vor mai fi date . Pe linia aceasta
încerc să-mi însufleţesc prietenii tineri, după cum
încerc să dau un sens creator anilor mei târzii .
Dacă nu te bucuri în continuare şi tu, te cert în
gând; dacă odihna ta nu e în vederea unui nou
pousseu creator, te cert iarăşi. Îţi aştept deci
realizările noi cu încredere şi dragoste .”

Rezultă din acest fragment de scrisoare
blândeţea lui Noica, încrederea lui în faptele de
cultură, voinţa de a socoti tot răul spre bine şi
căldura, afectivitatea unei statornice prietenii .

Şi iată acum mi-a venit rândul să-mi conturez
autoportretul. Ceea ce îmi defineşte
personalitatea este în primul rând darul
prieteniei. L-am avut încă din anii copilăriei şi
am crezut întotdeauna că trebuie să acorzi un
credit moral oamenilor . Am cules de-a lungul
vieţii numeroase prietenii şi odată cu ele multe
satisfacţii şi nenumărate decepţii . Dar continui
să cred în prietenie ca un drum spre propria ta
împlinire . Să nu rămâi indiferent, să ştii să te
dăruieşti, să participi cu un sfat, un îndemn, un
ajutor la problemele celorlalţi, să fii mereu
prezent e mai mult decât o datorie, e un fel de
manifestare a omeniei . A doua trăsătură
caracteristică a personalităţii mele este facultatea
dăruirii de sine iar a treia gustul riscului si al
aventurii . În toate scierile mele, în cursurile
universitare, în numeroasele conferinţe pe care
le-am ţinut de-a lungul lumii m-am dăruit
neprecupeţit, am pus mult suflet şi tot ce am avut
mai bun în mine . Poate de aceea, foştii mei
studenţi de acum peste 3 decenii nu m-au uitat
şi îmi scriu şi astăzi, exprimându-mi dragostea
lor . E în această dăruire de sine şi o parte de
orgoliu, o voinţă de a cuceri şi minţile şi inimile
. Şi în sfârşit, în toate acţiunile mele, în fiecare

carte pe care am editat-o am ales riscul şi
aventura. Şi pot spune că viaţa mea, care a
traversat aproape veacul, a fost o mare şi
pasionantă aventură .

Iată un autoportret făcut numai din lumini,
fără umbre. Desigur, trebuie să existe şi ele .
Adversarii mei mi-au reproşat că scriu cronici
plastice sentimentale. Să zicem că avem un
autoportret sentimental şi să ne mulţumim cu el
. De fapt, n-a existat între noi o singură prietenie,
ci şase: Comarnescu – Eliade, Comarnescu –
Jianu, Comarnescu – Noica, Eliade – Jianu,
Eliade – Noica, Jianu – Noica . Şi fiecare a avut
un profil diferit.

Astfel, prietenia mea cu Comarnescu s-a
întemeiat pe o solidaritate pe viaţă, un sprijin
reciproc în momentele grele prin care amândoi
am trecut, o deplină încredere în sinceritatea şi
probitatea noastră intelectuală . Ea n-a fost
întreruptă decât vreo doi ani, din 1961 până în
1963, când a fost reluată prin corespondenţă şi
prin întâlniri cu prilejul călătoriilor lui
Comarnescu in Occident .

Prietenia mea cu Mircea Eliade s-a desfăşurat
în alte împrejurări şi a avut mai mult un caracter
afectiv . Mircea a aflat în mine la început un
interlocutor şi după plecarea sa în India, un
colaborator pentru publicarea şi lansarea
romanelor sale . Dupa 1935 relaţiile noastre s-
au rărit iar din 1937 până în 1961 a urmat o lungă
tăcere . Abia după sosirea mea la Paris, în iulie
1961 ne-am regăsit şi am reluat relaţiile
prieteneşti, mărginite numai la scurte întrevederi
în timpul vacanţelor sale anuale petrecute în
Europa şi la o corespondenţă destul de redusă:
vreo 30 de scrisori în 25 de ani .

Prietenia mea cu Noica a avut un caracter
spiritual, de schimb de idei şi de cărţi, un dialog
nutrit de o preţuire şi înţelegere reciprocă, de un
viu interes pentru planurile de lucru şi realizările
fiecăruia . Dar şi această prietenie a cunoscut
lungi intervale de tăcere, unul din 1941 până în
1949, iar celălalt din 1957 până în 1968 . Şi aici,
prietenia s-a exprimat mai ales printr-o bogată
corespondenţă . S-a pierdut, în vremurile de azi,
obiceiul de a redacta lungi scrisori . Lumea e
prea grăbită, ritmul vieţii e prea precipitat, iar
telefonul oferă, peste ţări şi mări, posibilitatea
unor comunicări directe şi imediate . Pe vremea
noastră, ne povesteam şi ne destăinuiam în lungi
scrisori, uneori peste zece pagini, care deveneau
adevărate monologuri, un fel “de vorbă cu sine
însuşi” . De aceea, sutele de scrisori din epoca
1961-1987 pe care le-am păstrat, primite de la
Petru Comarnescu, Mircea Eliade, Constantin
Noica constituie nu numai un preţios document
cultural ci şi o emoţionantă retrăire a momentelor
privilegiate ale prieteniei noastre .

Din amintiri şi extrase din aceste
corespondenţe, voi încerca să întocmesc acest
Triptic al prieteniei, care va evoca personalitatea
şi activitatea prodigioasă a unor fruntaşi ai tinerei
generaţii de la 1930, care şi-au însemnat numele
în istoria culturii româneşti .

IONEL JIANOU
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O pasiune adevarata pentru

artã, o energie legendarã
Petru Comanescu a fost primul specialist

brancusian pe care l-am cunoscut cu prilejul
vizitei mele in Romania, in 1964, cand, intr-o
seara, mi-a pregatit o primire sarbatoreasca acasa
la dansul.mai tarziu, am vazut impreuna doua
lucrari de Brancusi, care fusesera expuse de multi
ani si, in 1967, am prefacut scena Salii dalles
intr-un simpozion asupra lui Brancusi.

Avea un entuziasm nemarginit, o pasiune
adevarata pentru arta, in toate formele ei; energia
sa in scris. Si in vorbire, era fara indoiala
legendara. A fost foarte bun cu mine si, in
decursul unei calatorii in Statele Unite, cand era
extrem de ocupat, a gasit ragazul de a ma vedea
si de a-mi vizita atelierul din New York.

Nu impartaseam aceleasi pareri in
interpretarea lui Brancusi, si cred ca intensitatea
cu care traia Petru Comanescu a facut ca
deosebirile noastre de vederi sa-l instrineze
oarecum de mine, cu prilejul ultimei noastre
intalniri din 1970. Este dureros sa constati ca el
nu mai este printre noi si astept cartea sa despre
Brancusi, pentru a-i auzi din nou glasul si a-i
contempla lucrarea mintii.

Sidney GEIST

Un mesager al lui Hermes, un

inspirat al lui Apollon
Petru Comanescu mi s-a parut de fiecare data

animat de un foc intens si permanent pentru arta,
sau mai de graba, intr-o expresie mai larga:
pentru toate manifestarile spirituale ale
umanitatii. Venind la Colocviul inchinat lui
Brancusi, el m-a intampinat pe aeroportul din
Bucuresti urandu-mi bun sosit; pe chipul lui  se
citea marea bucurie pe care o incerca vazand ca
cei care participau la onorurile marelui sau
compatriot reprezenta toate tarile lumii.

Nu mult dupa aceea, m-a prezentat unui grup
de tineri artisti si oameni de stiinta reuniti acasa
la dansul, si ale caror cunostinte, precum si
interesul aratat evenimentelor esentiale ale
dezvoltarii artei din secolul nostru, mi-au parut
remarcabile. Am simtit ca el era acela care, prin
cunostintele sale si prin marele sau entuziasm,
le inspirase dragostea fata de aceste domenii. Se
discuta de asemenea cu multa  insufletire, in afara
de opera lui Brancusi, despre Klee si despre Arp,
despre James Joyce, precum si despre cercurile
literare si artistice din Paris.

Voi pastra intotdeauna cea mai buna amintire
despre intensitatea spirituala si intelegerea
acestor tineri, formati sub influenta sa directa.
Dar dincolo de reflexele vitalitatii lui intelectuale
si emotionale, am avut marea bucurie sa-l ascult
pe Petru Comanescu la “Kunsthaus” din Zurich
vorbind despre arta lui Brancusi. Se vedea ca
studiase in profunzime omul si opera si ca
ajunsese la radacinile acestei sculpturi, care isi
are sorgintea in adancurile folclorice ale tarii sale
natale. Pentru auditorii elvetieni, in intepretarea
oratorului apareau nu numai munca de devotiune
si vizinea sublima, carora le sta marturie aceasta
opera, ci si peisajul, regiunea, izvoarele din care
sculptorul si-a tras sevele.

Tot astfel, o vizita la colectia Paul Klee, la
Berna, facuta cu mare interes de Petru
Comanescu, in rastimpul scurtei sale treceri prin
tara noastra, dovedea sensibilitatea sa plina de
finete si intelegere pentru aceasta pictura
fantastica, din care emana o filozofie, si pe care
o vedea pentru intaia oara intr-un vast ansamblu.
Aici el intalnea o arta care, la prima vedere
vorbeste o limba diferita de conceptiile derivand
din armonia mediteraneana. Insa vizitatorul
roman simtea si de data asta esentialul, prin
sensibilitatea vizuala si prin spiritul sau poetic
care il puneau intotdeauna spontan in legatura
cu capodoperele MONDIALE ale culturii noastre
moderne.

Petru Comanescu nu era numai un mesager
viu si activ al lui Hermes, ci si un inspirat al lui
Apollon.

Carola GIEDION-WELCKER

Dintre cărturarii generaţiei noastre, dintre cei
născuţi în jurul primei decade a secolului, doi sunt
fruntaşii ce vor fi avut rolul precumpănitor: Petru
Comarnescu (1925-1970) şi Mircea Eliade (1907–
1986). Scriitori precoci, ei debutează aproape
concomitent la Vlăstarul şi la Ramuri fragede –
revistele liceelor „Spiru Haret” şi „Sfântul Sava”.
La scurte intervale după absolvire, amândoi au
obţinut burse de studii 1928-1931 -  unul la Apusul,
celălalt la Răsăritul continentului nostru.

După acest start, după ce au cercetat tainele
Americii şi ale fabuloaselor Indii, aducând fiecare
rodul experienţelor lor, concretizate mai târziu în teze
de doctorat (The nature of the Beauty and its relation
to Goodness (Kalokagathon) şi Yoga, Essai sur les
origines de la mistique indienne) – bursierii s-au
întors în ţară, tipărind în acelaşi an, 1932, cărţile lor
de reportaje: Homo Americanus şi Într-o mânăstire
din Himalaya – un fel de prime dări de seamă ale
experienţelor dobândite, unul în trepidanta „Lume
Nouă”, celălalt într-o lume foarte veche, aproape
mitică.  Totodată ei au relatat cu mai mult curaj
ofensiva începută încă din 1927 împotriva forurilor
oficiale, a mentalităţii „mic burgheze” şi a veşnicului
prost gust. Fiindcă atunci, în Bucureşti, în afară de
atrăgătoarele spectacole muzicale şi teatrale, în afara
unor şedinţe academice şi a unor conferenţiari de
înaltă desfătare printre care se numărau Vasile
Pârvan, N. Iorga, Em. Ciomac, Ion-Marin
Sadoveanu, Valjan, Istrate Micescu – sau a unor
musafiri ca Rabindranath Tagore, Saint Exupery,
Keyserling, Şaliapin, Maurice Ravel, Alexander
Moissi, Ludmilla şi George Pitoëff – restul
manifestărilor culturale se situau la nivelul antenelor
populare, unde protagoniştii aveau o tentă mai curând
electoral-politică, la nivelul ziarului Universul sau
al revistei Cuget clar – mişcările de avangardă
(Contimporanul de pildă ) constituind fericite
excepţii, fără însă prea mare audienţă la public.

În această ambianţă preponderent rutinară – cei
doi tineri lideri nu s-au mărginit să scrie numai sute
de percutante eseuri sub formă de articole şi
foiletoane) în special în Cuvântul şi Rampa) – dar
au luptat şi prin viu grai, aducând în conferinţele lor,
rostite direct, cu o cuceritoare prospeţime
antiretorică, un limbaj şi un spirit modern, anti-festiv,
punând în discuţie o sumă de complexe probleme
„existenţialiste” şi „experimentaliste”, lansând şi
disecând cu o juvenilă competenţă personalitatea
unor Heidegger, Kierkegaard, Le Corbusier,
Stravinski, Picasso ş.a.m.d.

S-au desfăşurat în acea vreme o serie de asemenea
acţiuni organizate, dirijate şi însufleţite de Petru
Comarnescu şi de generaţia sa, care – aşa cum
recunoştea Mircea Eliade – a fost generaţia cea mai
norocoasă pe care a cunoscut-o până acum Istoria
României. Generaţia lui Nicolae Iorga – preciza
istoricul religiilor – fusese aproape pe de-a-ntregul
confiscată de profetismul naţional şi cultural, care
trebuia să pregătească războiul pentru întregirea
neamului. Generaţia frontului fusese sacrificată ca
să găsim noi o Românie Mare, liberă şi bogată.

Când am început noi să scriem, prin 1925 – îşi
aducea mai departe aminte Eliade – nici un ideal
naţional nu ne solicita imediat. Am fost cei dintâi
români care puteau face şi altceva decât istorie
naţională, filologie românească şi profetism cultural,
fără să avem sentimentul că trădăm cauza neamului.
Am avut o libertate care se cucerise cu foarte mult
sânge, cu foarte multe renunţări – nici nu ştiu dacă
eram întotdeauna conştienţi de imensele sacrificii
făcute de înaintaşii noştri pentru ca noi să putem pleca
în India sau în Statele Unite, ca să putem discuta pe
Freud sau André Gide la Fundaţia Carol în faţa a
două mii de persoane, să putem vorbi de autonomia
culturii, de primatul spiritului, de neangajare... Eram
cei dintâi care culegeau roadele atâtor generaţii, mai
mult sau mai puţin sacrificate...

Cred că am fost singurii români care s-au bucurat
de un răgaz atât de lung... Noi am cunoscut singurul
miracol care a fost posibil în istoria politică:
neutralismul sau, mai exact, dialogul liber între
oameni de credinţe politice opuse. A fost fenomenul
Criterionului, unde la Fundaţia Carol, şi sub
preşedinţia unor profesori universitari, discutau pe
Lenin comunişti ca Belu Silber şi Lucreţiu
Pătrăşcanu, naţionalişti ca Mihail Polihroniade şi
Alexandru Tell, burghezi ca Mircea Vulcănescu şi
Mihail Sebastian – şi simpozionul acesta era posibil.
Începând din 1934 digul a fost rupt. În acel an
tipăream „Întoarcerea din Rai”. Raiul ţinuse exact
trei ani. Într-un fel sau altul am avut cu toţii
sentimentul că am fost izgoniţi dintr-un paradis
atemporal şi zvârliţi brutal în istorie, ceea ce s-a şi
întâmplat curând după aceea. Ceea ce Petru
Comarnescu numea „experienţialismul meu”, nu era
decât traducerea cu un barbarism strident, aşa cum
numai el avea talentul să inventeze, a nevoii mele
lăuntrice de a cunoaşte cât mai mult şi cât mai repede,
mai ales asta: cât mai repede, pentru că simţeam,
presimţeam de mult că nu vom mai avea timp. Că
libertatea de care ne bucurăm e provizorie, iar

siguranţa, iluzorie. Că foarte curând istoria ne va
confisca din nou... Noi privilegiaţii cunoşteam
bucuria de a respira liber şi cel puţin în ce mă priveşte,
tremuram că o vom pierde într-o zi – prevedea
vizionarul profesor.

Şi într-adevăr premoniţiunea avea să fie repede
confirmată: invazii naziste, dictatura regală, învrăjbiri
politice. „Garda de fier”, sângeroase crime teroriste,
dictatura antonesciană, războiul fascist,
bombardamente – un noian de urgii care ne-au
reazvârlit „brutal” în istorie.

În evocarea acestei scurte epoci de efervescenţă
intelectuală – Mircea Eliade s-a referit la rolul jucat
de gruparea Criterion şi indirect, de bună seamă, la
Petru Comarnescu – fiindcă, independent de
coordonatele istorice atât de benefice, toate aceste
manifestări culturale contradictorii nu ar fi putut avea
loc, dacă nu ar fi existat puternica „acţiune şi
reacţiune” constant animată de cel pe care şi exigentul
Camil Petrescu îl numea „şef al generaţiei noastre”
– câtă vreme Mircea Eliade era socotit „magul”
aceleiaşi generaţii. Deşi efemeră, „Asociaţia de arte,
litere şi filozofie” Criterion a constituit una din cele
mai autentice realizări interbelice legate de
personalitatea lui Petru Comarnescu.

Plin de ingeniozitate, cu un freamăt interior şi un
elan într-o necontenită răsfirare, de un optimism pe
care şi l-a păstrat de-a lungul vieţii (în ciuda multor
dezamăgiri şi umilinţe) – acest stegar a avut o serie
de bune iniţiative, unele aproape neştiute, cum a fost,
în 1934, aceea a înfiinţării „Premiului scriitorilor
tineri”, a atribuirii şi apoi a tipăririi manuscriselor
laureaţilor (beneficiari fiind printre alţii – Cioran,
Noica, Eugen Ionescu, Emil Botta); tot el a militat
pentru promovarea unor autentici artişti plastici şi
publicişti al căror talent l-a intuit şi pe care s-a străduit
şi a reuşit să-i lanseze.

Însă izbânda maximă credem că a fost
înjghebarea asociaţiei Criterion care a înlocuit în
1932 gruparea Forum – după cum relatează Ionel
Jianu, întemeietorul acesteia din urmă – şi care şi-a
desfăşurat activitatea până în 1934 în aula Fundaţiei
Carol. Reuşita acestor simpozioane s-a datorat în cea
mai mare parte lui Petru Comarnescu, el ocupându-
se deopotrivă cu închirierea sălii, cu întocmirea
programelor, fiind totodată regizor de culise şi
interpret. Avea desigur şi darul de a şti să aleagă
oamenii cei mai potriviţi – atât pe preşedintele
respectivelor simpozioane (printre care s-au numărat
C. Rădulescu-Motru, P.P. Negulescu, Tudor Vianu,
Mihai Ralea), desemnând cât şi pe cei cinci-şase
conferenţiari care aveau să discute în contradictoriu
temele respective, asigurând astfel şi succesul
colocviilor de sâmbătă seara. De pildă, cel consacrat
lui Lenin (prezidat de fostul ministru conservator
profesorul Simion Mehedinţi , la care a luat parte şi
Lucreţiu Pătrăşcanu), a atras un atât de numeros
public, încât (cu îngăduinţa ministrului de interne
Ion Mihalache) a trebuit să fie repetat. Acelaşi lucru
nu s-a mai petrecut însă şi cu simpozionul dedicat
lui Fred (prezidat de profesorul Ion Petrovici,
bucurându-se de participarea lui Mircea Eliade,
Mircea Vulcănescu, H.H. Stahl, Al. Mironescu, I.I.
Cantacuzino, precum şi a doctorilor Parhon,
Popescu-Sibiu şi Anghel Radovici ) – a cărui
repetare, cerută de public, a fost împiedicată de astă
dată „din ordinul lui Armand Călinescu” şi în urma
instigaţiei lui Pamfil Şeicaru.

În sala Fundaţiei au avut astfel loc o serie de foarte
animate şedinţe, adevărate procese publice, în care
erau judecaţi de pe poziţii adverse, fie Charlie
Chaplin, fie Mussolini (cu mult înainte de filmul
inegalabilului comic), fie Bergson sau André Gide,
Picasso, Mahatma Gandhi ori Paul Valéry. Despre
toate evenimentele culturale nu mi s-au păstrat decât
aburite amintiri – cu excepţia colocviului Valéry,
comentat într-o rarisimă plachetă de către scriitorul
Marius Mircu. Acesta a avut buna idee să publice
darea de seamă a celui de-al „şaselea simpozion al
asociaţiei Criterion ţinut la Fundaţia Carol I în seara
de sâmbătă 26 XI 1932”, condus fiind de Tudor
Vianu, cu respectivele pledoarii ale lui Şerban
Cioculescu, Anton Holban, Dan Botta, Ion
Cantacuzino, Paul Sterian şi, bineînţeles, Petru
Comarnescu dezlănţuind „un torent de idei, plus fapte
ingenioase şi plastice, care se antrenează la vorbă cu
atâta avânt, că ţi se pare că a început a vorbi de
totdeauna şi ar fi foarte firesc să nu mai termine
niciodată” – cum scria Marius Mircu sub proaspăta
impresie a cuvântului comarnescian care a „potopit
sala întreagă”. Apoi îl califica pe orator drept „un
patrician de idei surprinzătoare, al cărui interes nu
mai satură, pentru că frumuseţea şi interesul nu
satură, ci aţâţă şi mai mult lăcomia”. Mai  târziu
Marcel Proust a făcut şi el obiectul unei conferinţe
intitulată Integrarea lui în tradiţia franceză –
susţinută de viitorul academician Eugen Ionescu. În
răstimp de doi ani de zile, animatorul Criterionului
a izbutit să reunească într-o insolită antantă pe
aproape toţi tinerii generaţiei sale – în pofida părerilor
lor contrarii pe care fiecare le susţinea cu cea

H e r a l d u l
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mai liberă înverşunare; iar spectatorii apreciau
tocmai farmecul controversei, apropierea şi

distanţarea de „idolul” pus pe tapet. În locul unor
osanale plicticoase, se desfăşurau discuţii spontane
în jurul victimelor zigzagate, uneori cu explozii ce
se repercutau uneori pe vorbitorii de pe podium. Petru
Comarnescu era inima şi sufletul acestor colocvii.

Unul dintre supravieţuitorii anotimpului
Criterion – Arşavir Acterian – îşi aminteşte şi de un
alt ciclu dedicat culturii noastre contemporane,
conferinţe prezentate printre alţii de Mihail Sebastian
(Romanul românesc actual), de Mircea Grigorescu
(Ziaristica română) sau de Haig Acterian (O sută de
ani de teatru);  acesta într-o seară consacrată de astă
dată poeziei, a recitat „Domnişoara Hus” – versurile
lui Ion Barbu fiind însufleţite şi de ritmul paşilor
dansatoarei Floria Capsali. Au mai putut fi auzite şi
concerte de jazz prezentate de Petru Comarnescu,
care cu aceeaşi dezinvoltură, deloc contradictorie la
domnia-sa – a organizat şi un alt memorabil concert
consacrat Cântecului gregorian bizantin, comentat
de savantul teolog I.D. Petrescu; sau un spectacol cu
baletele Floarea nestricăciunii şi Rit de trecere
interpretate de Gabriel Negry: „o coregrafie în sensul
substanţei noastre ortodoxe”, cum spunea neobositul
iniţiator care, amăgindu-se că ar avea anvergura unui
Diaghilev bucureştean, a prezidat şi un al doilea
recital Negry cu După amiaza unui faun. Această
serată a fost însă pretextul unei infame campanii de
calomnii declanşate de adversarii lui – care s-a
terminat cu înfierarea lor printr-o victorioasă acţiune
juridică susţinută de trei maeştri ai barei: avocaţii
Mihail Sebastian, Ionel Jianu şi Petrişor Viforeanu.

Trecând peste acest amănunt intermezzo juridic,
nu se poate să nu ne aducem aminte de ciclul Marilor
momente ale Muzicii, date în grija lui Constantin
Silvestri care ne descoperea atunci universul lui
Stravinski sau dodecafonia lui Arnold Schönberg –
iar profesorul Dimitrie Cuclin ne vorbea în toamna
anului 1933 fie despre expresionism, impresionism
şi romantism în muzică – fie despre Olimpici, cu
instructive exemplificări muzicale.

La rândul său, criticul de artă Petru Comarnescu,
dotat cu aproape un infailibil bun gust, va onora
sectorul artelor plastice al asociaţiei Criterion,
organizând şi vernisând o expoziţie de grup la care
au participat printre alţii pictorii Henri H. Catargi,
Margareta Sterian, Marcel Iancu, Mihaela
Eleuteriade, M.H. Maxy, Yorgulescu-Yor, Corneliu
Mihăilescu, Ionescu-Sin, Henri Daniel.

Bogăţia polifonică, „ineditul” şi varietatea
percutantă a tuturor acestor manifestări au stârnit nu
numai entuziasm dar şi invidia, poate şi temerea
anumitor cercuri reacţionare de dreapta şi extreme
dreapta care prin emisarii lor (Nicolae Roşu, Nichifor
Crainic, Pamfil Şeicaru, Sandu Tudor, ca şi a unui
grup de fanatici naţionalişti ) au mers de la ponegriri
şi pâre, până la denunţuri calomnioase făcute la
poliţie şi Siguranţa Statului Român.

Asociaţia s-a văzut atunci nevoită să părăsească
aula Fundaţiilor Regale, strămutându-şi activitatea
într-o sală obscură de la Academia Comercială; iar
curând după, spre finele anului 1934, şedinţele
Criterionului au fost cu desăvârşire interzise.

Neresemnându-se însă, bătăiosul Petru
Comarnescu va canaliza parte din activitatea grupării
sale într-un periodic dedicat aceloraşi probleme –
„arte, litere şi filozofie” – purtând ostentativ identicul
nume Criterion – bilunar din care a reuşit să
tipărească şapte bune numere – cel din urmă apărut
în februarie 1935.

Astfel s-a încheiat ultima filă a acestui episod
cultural nemaiîntâlnit la noi până atunci. Mai târziu
cu un an, Comarnescu va scrie cu tristeţe că fosta lui
ctitorie este uitată, dacă nu hulită. Ceea ce era desigur
exagerat.

Dacă bătălia Criterionului a fost formal pierdută,
în schimb pe „frontul gazetăresc”, tânărul intelectual
a rămas imbatabil. În dărnicia lui de a se „împărţi –
cum spunea – în prea multe direcţii” – ziaristica l-a
absorbit pe cărturar peste măsură. Era un câmp în
care spiritul lui combativ se putea desfăşura de la
critici şi polemici, ajungând chiar şi la veritabile
dueluri şi ieşiri pe teren. Şi-a început cariera la 19
ani în revista Lumea din Iaşi (1924); apoi la
Bucureşti, în ziarele Politica (1925 – 1927), iar din
1928 până în 1929, la Ultima Oră şi alte periodice.

Treptat, de la mici articole şi rubrici, de la note şi
foiletoane – a ajuns la editorialele din prima pagină,
după care, cu un irezistibil şi crescând spirit de
persuasiune, a cucerit întreg spaţiul tipografic al unei
singure pagini – a doua – aceasta fiind redactată nu
arareori exclusiv de el. Acest „spaţiu cultural” ni se
pare că în Istoria presei române reprezintă o autentică
inovaţie.

Reflectând propria sa personalitate enciclopedică,
înzestrată cu multiple faţete – mişcarea intelectuală
era privită global şi sub cele mai varii unghiuri: de
la literatură la filozofie şi arhitectură, de la muzică
la artă plastică, folclor, sociologie, balet,
cinematografie până la music-hall şi circ. Din acest
bazar nu lipseau desigur nici reportajele, interviurile,
anchetele. Sub rubricile intitulate „Semnele
Minervei”, ori „Lumea şi Salonul”, se puteau afla

ştiri din diverse domenii şi ţări, precum şi scurte
informaţii la zi cu privire la viaţa capitalei:
spectacole, concerte, conferinţe, muzee, vernisaje,
baluri, kermese, sport etc. În afara acestor
„repertorii”, aproape fiecare număr era ilustrat nu
numai cu reproduceri fotografice, dar şi cu desene
originale realizate de pictorul Ion Orleanu.

Încă de la primul număr al Ultimei Ore, Petru
Comarnescu anunţa lista colaboratorilor, precum şi
programul său, proclamând – ca un suveran – „în
numele spiritului şi al valorii” că îşi ia angajamentul
să publice în această pagină, nu o ieftină literatură
jurnalistică, ci o zilnică „revistă vie” care să
adâncească actualitatea, dinamizând problemele şi,
mai ales, denunţând „inconformităţile spirituale,
falsele poziţii, pseudo-apostolatul, ne-valoarea
strecurată drept valoare, obrăznicia şi prostia cu
pretenţii de curaj şi înţelepciune”. Şi redactorul
cultural şi-a dat din plin promisiunea, nu numai
înfierând impostura şi kitsch-ul artistic prin cultivarea
spiritului critic, dar aducând şi o a doua sa inovaţie –
şi anume aceea de a consacra când şi când întregul
spaţiu unor mari personalităţi insuficient preţuite,
dacă nu uitate. Vom aminti suita omagiilor aduse „lui
Lucian Blaga, poet, dramaturg, filozof”; lui Mateiu
I.Caragiale; Ion Barbu; Gala Galaction; lui Alexandru
Davilla (şi aceasta doar cu puţină vreme înainte de
săvârşirea lui din viaţă;) de asemenea pagina Henrik
Ibsen: „semnificaţia lui în esoterica veacurilor” – „ne-
norvegianismul său”. Alte file ale ziarului au marcat
trecerea prin Bucureşti a unor oaspeţi ca „marele
elenist francez Mario Meunier”, intervievat în Ultima
oră din 13 ianuarie 1929 de Constantin Noica; a
bizantinologului Charles Diehl, intervievat de
Comarnescu la 14 ianuarie 1929, ca şi a
romancierului atunci în mare vogă, André Maurois,
cu interesante aprecieri solicitate lui Eugen
Lovinescu, Ion Minulescu, Radu Dragnea şi Ion
Călugăru – omagiu însoţit de interviul luat lui André
Maurois de Ionel Jianu. A mai fost consemnat şi
spectacolul balerinei Tamara Karsavina, intervievată
nu de Comarnescu, ci de Mihail Polihroniade (29
VIII 1929), ca şi recitalul unei stele trecătoare:
nepoata marelui actor Grigore Manolescu şi viitoare
soţie a savantului Alexandru Proca: Marie-Berthe
Manolescu.

Trecând la un mai sever registru – rememorăm
generoasele spaţii tipografice consacrate, nu o dată,
spiritualităţii bizantine, menţionând de pildă eseurile
lui Constantin Noica „Despre asceză”, ale lui
Francisc Şirato „Despre simbolul bizantin”, ca şi
articolul semnat de autorul viitorului Îndreptar al
monumentelor din nordul Moldovei: „Paznicul de la
răscrucea mai nouă”.

De un caracter sentimental, neobişnuit în gazetele
timpului a fost şi pagina dedicată „companiei
Bulandra-Manolescu-Maximilian-Storin”, cu un
medalion pentru fiecare dintre cei cinci actori –
apărută a doua zi chiar după ultimul spectacol şi
izgonirea lor de către patronii de atunci ai sălii
Teatrului „Comedia”, ulterior devenit „Teatrul Maria
Ventura”.

Antologică, de asemenea, pagina consacrată de
istoricul de artă expoziţiei grupării „Arta Română”
(cu încercarea pictorului Theodorescu-Sion de a
resuscita destrămata asociaţie), unde aflăm şi primele
referinţe comarnesciene asupra lui Brâncuşi. Sau,
într-un alt număr, întreg spaţiul dedicat mişcării
noastre de avangardă, cu texte şi ilustraţii semnate
de Marcel Iancu, Miliţa Pătraşcu, Victor Brauner,
Corneliu Mihăilescu, Mattis Teutsch, şi, desigur,
autorul grupajului, Petru Comarnescu.

Trecând peste alte drepte cinstiri aduse culturii
noastre, se mai cuvine să amintim şi anchetele
culturale şi în primul rând aceea privitoare la
„specificul naţional” – anchetă ce ne apare cu atât
mai preţioasă prin faptul că intervieverul a obţinut
răspunsuri directe de la reprezentanţii noştri cei mai
autentici – ei înşişi făuritori ai specificului românesc:
George Enescu, G.D. Kiriac, Mihail Jora sau Ion
Pillat – ca şi opiniile lui C. Brăiloiu, Virgil
Drăghicescu, Marin Simionescu Râmniceanu ori ale
arhitecţilor N. Ghica-Budeşti, Petre Antonescu,
Spiridon Cegăneanu (care îl elogiază pe Ion Mincu
pentru încercarea de a instaura un stil românesc
urbanistic); apoi, cum era şi firesc, Petru Comarnescu
a antologat punctele de vedere exprimate de o serie
de fruntaşi ai artei noastre plastice – Şirato, Ressu,
Tonitza, Cecilia Cuţescu-Storck, Şt. Dimitrescu,
I.Jalea, O.Han, Theodorescu-Sion, lipsind însă – spre
mirarea noastră – opiniile lui G. Pătraşcu, Dimitrie
Ghiaţă şi Pallady!

La o altă anchetă asupra problemei
neoclasicismului, în arta noastră, vor răspunde E.
Lovinescu, Miliţa Pătraşcu şi Marcel Romanescu (8.
VI. 1929).

Neostenita lui activitate jurnalistică şi
reportericească dusă zi de zi şi asemănătoare într-o
privinţă, filelor mereu reînnoite şi mereu rupte ale
unui calendar, a continuat şi după reîntoarcerea în
ţară a doctorului în filosofie al Universităţii Southern
din Los Angeles. După ce, mulţumindu-se să scrie
trei foarte vioaie cărţi de reportaj american – îşi va
consacra cu prisosinţă restul timpului unor preocupări
desfăşurate în zone marginale beletristicei, aflându-

se, chiar intermitent, la cârma „caetelor semistriale
(sic!) de sinteză naţională în cadrul Secolului XX”
denumite Acţiune şi reacţiune (1930) şi a revistei „de
arte, litere şi filosofie Criterion” (1934 – 1935) –
după ce, în 1928, fusese alături de Camil Baltazar
co-director al Tiparniţei Literare, unde, şi acolo, a
iniţiat o anchetă asupra „spiritualităţii în cultura
românească”.

În ultimii ani ai vieţii, exasperat de
„mediocritatea, farsa, ifosele pseudoculturalilor şi
impostorilor” – după cum mărturisea – îşi arăta
regretul pentru timpul avut în faţă, şi pe care l-a irosit
cu o stângace mărinimie: „m-am risipit, m-am
fărâmiţat printr-o activitate adeseori prea
gazetărească; acum aş putea folosi, în sinteze de capăt
de drum, cele scrise, gândite, răvăşite de-a lungul
anilor, uneori enunţând lucruri mai trainice, alteori
legate prea mult de efemer”.

Nu o dată, detractorii l-au acuzat de
superficialitate, de frivolitate, sau că este mereu
pândit de „primejdia diletantismului”. În realitate,
Petru Comarnescu nu era nicidecum un diletant, ci
un umanist şi un intelectual de rasă, dar mai cu seamă
un îndrumător înzestrat cu o inteligenţă efervescentă,
cu un spirit de iniţiativă de mare orizont şi un bun
gust rar întâlnit – aliat cu o cultură „poli-historică”
disimulată tocmai de verbiajul, de „starea de
entuziasm” în care trăia, precum şi de aparenta
uşurinţă de a aborda orice subiect cultural, cu aceeaşi
velocitate uluitoare, pusă încontinuu în slujba
„imediatului”.

Dar nemiloasa, nesimţita fugă a anilor avea să-i
adumbrească gândurile. Îşi vedea cariera de scriitor
năruindu-se tocmai din pricina firii lui generoase şi
a energiei fărâmiţate în îndeletniciri perisabile de
publicist, de gazetar, prefaţator, epistolier, dar, cu
precădere, de conferenţiar şi neasemuit „causeur”
care şi-a împrăştiat verbul la radio, la TV, la
Universităţi libere sau populare, şi oriunde era chemat
să ţină prelegeri – toate, toate, aceste „activităţi” în
detrimentul Cărturarului... „Cu timpul meu propriu
– se căina el încă din 1940 – m-am purtat cu o
naivitate copilărească”. Şi avea dreptate, fiindcă acela
care ar fi putut fi „marele cărturar”, cum îl caracteriza
Valeriu Râpeanu, nu a avut puterea să se însingureze
şi nici nu a ştiut să se menajeze. Am putea zice că
de-a lungul zilelor, şi chiar al nopţilor, filozoful
culturii, estetul şi memorialistul Petru Comarnescu
a vânturat zeci şi zeci de volume doar verbale,
diseminându-le, fragmentându-le în toate punctele
cardinale, fără a avea răgazul să-şi adune gândurile,
pentru a realiza – dacă nu râvnita capodoperă a vieţii,
la care aspira – măcar o a doua carte temeinică,
precum Kalokagathon – iar nu acele nenumărate şi
desigur foarte valoroase tălmăciri din literatura
engleză; ori indispensabilele micro-monografii din
colecţia de popularizare a „Oamenilor de seamă”,
precum şi albume consacrate artiştilor plastici, prefeţe
sau post-feţe, comenzi onorifice, cât de cât, pâinea
zilnică pentru el şi ai lui.

Pe de altă parte, opere importante de el însuşi
enunţate şi pe care am fi fost îndreptăţiţi să le
aşteptăm – fiindcă spunea că le are „în parte scrise”
– nu le-a putut niciodată desăvârşi. „Atunci, în 1945
erau deja patru la număr: monografia O’Neill şi
Renaşterea Tragediei – Uneltele timpului nostru
(eseuri) – Comentariu leibnitzian (studiu filosofic)
– Etica Realizării de Sine. Nu mai înşir şi pe celelalte.
Am oroare să anunţ cărţi înainte de apariţie.
Ocupaţiile obositoare...”  La cei patruzeci de ani ai
săi, când Petru Comarnescu nu era nici obosit şi nici
uzat, aceste scuze ni se par astăzi superficiale. Iar
dintre aceste proiecte, doar unul singur – parţial
închegat – avea să apară post-mortem, celelalte trei
rămânând „inedite” ciorne. A fost conştient însă tot
timpul, că realizarea majoră a vieţii rămâne şi va
rămâne episodul Criterion. De aceea, chiar nostalgic,
dorea să-l retrăiască, să-l istorisească şi să-l evoce
într-o carte. Emoţionant este faptul că, încă din 1936,
plin de încredere şi de acea candidă spontaneitate
care îi era atât de caracteristică, îl vestea pe Basil
Munteanu că pregăteşte o carte despre „tânăra
generaţie, despre calităţile şi defectele ei”, în care îşi
propune să arate pe larg, rolul jucat de Criterion.

Mai târziu de zece ani, urmărit de acelaşi gând
spunea: „Aş dori să pot descrie în toată amploarea ei
drama generaţiei mele şi a generaţiilor dinainte şi de
după ea. Poziţia mea de animator şi organizator în
anii profascişti, de cercetător ştiinţific neînregimentat
în nici un partid, mi-a îngăduit să cunosc destul de
temeinic pe eroii buni şi răi ai acestei drame, precum
şi să strâng destul material epic şi estetic necesar unei
ample descrieri”. Mai au trecut alte două generaţii şi
el tot stăruia în nădejdea că dacă „voi mai trăi, aş
vrea să scriu sub formă de roman-eseu-cronică –
drama şi conflictele nefericitei dar strălucitei mele
generaţii”.

Şi apoi, într-o mai dramatică pagină a jurnalului
său intim, pe pragul din urmă el încă spera să-şi poată
găsi chietudinea mult râvnită: „Vieţuiesc mai liniştit,
în ultima vreme şi mai potolit – unde nu mai aştept
nimic precis şi imediat, dar ştiu că pot aştepta
realizarea ca om şi poate ca scriitor. Învăţ
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O viata  rodnicã

ºi  bogatã
Moartea a intrerupt dialogul pe care-l duceam

cu Petru Comanescu de aproape patruzeci de ani,
si care a luat forme atat de felurite incat mi-ar fi
greu sa-i reconstitui momentele. Tot ce as vrea
acum sa spun este ca daca Petru Comanescu si-a
indreptat activitatea in ultimul timp in domeniul
artelor plastice, consacrandu-se indeosebi
interpretarii simbolurilor mesajului lui Brancusi,
el nu a fost mai putin un om de o cultura universala
si de-o multipla curiozitate. Marturisesc ca nu  cred
in specialisti, sau mai precis fiecare isi construieste
propria sa specialitate in cursul intregii sale vieti
si prin insusi studiul acesteia. Nu se poate masura
instrumentul pe care cineva si l-a faurit, decat dupa
moarte. Altfel spus, nu cred ca exista critici de
arta autentici care mai inainte sa nu fi fost poeti,
filozofi sau artisti creatori, sa nu fi aprofundat cele
mai diverse probleme ale cunoasterii. Petru
Comanescu a fost la un loc cu toti acestia, de-a
lungul unei vieti arzatoare, active, pasionate.

Imi amintesc de primele noastre intalniri, la
intoarcerea lui din America; se pasiona pentru
teatrul lui O’Neill, caruia el, pentru prima oara,
prin grija mea, i-a dezvaluit intr-o revista franceza
splendorile necunoscute de compatriotii mei.
Intotdeauna a conceput valorile culturale ale tarii
sale la scara mondiala si intr-adevar ele nu pot fi
luate in considerare decat in aceasta configurare.

In privinta asta Petru Comanescu a scos
admirabil in evidenta remarcabilul aport al lui
Brancusi la arta moderna,in care el a stiut sa
reintroduca forme esentiale, evocand nasterea
fiintelor si inceputul lumii. Dar el a avut

să mă cruţ, să dorm mai mult, să citesc şi lucruri
pentru plăcerea mea şi nu numai din îndatoriri
imediate...” El continua să viseze că va fi în măsură
să desăvârşească şi să fructifice în fine uriaşul
material acumulat necurmat, vreme de aproape
cincizeci de ani pe şantierul său de lucru. Sertarele
biroului stăteau doldora de fragmente antologice
prizărite în cele peste cinci mii de pagini ale
Jurnalului (care, fără vrerea lui, va rămâne, credem,
opera lui relevantă, tocmai fiindcă nu a fost revizuită
şi nici înăbuşită spontaneitatea: rafturile erau şi ele
burduşite de sute, peste 300 de mape de fişe şi dosare
abia întredeschise, - dar mai cu seamă, mintea lui
mereu revărsând de himerice anteproiecte şi planuri
mereu amânate... Omul a tergiversat practic toată
viaţa.

În timp ce tovarăşul lui de început de drum,
Mircea Eliade îşi atinsese toate ţelurile literare şi mai
ales ştiinţifice – meritele lui fiind recunoscute dincolo
de frontierele ţării, onorat fiind cu cele mai preţioase
titluri universitare internaţionale – lui Petru
Comarnescu nu i-a fost dar să ajungă nici membru
corespondent al Academiei, el mai având şi alte
amărăciuni pe care, vlăguit, le-a trecut la subsolul
amintirilor. Prea generosul senior a fost animat de
imense puteri lăuntrice, de o voie bună şi vitalitate
debordantă, de însuşiri pe care le-a şi cheltuit
mărunţit cu mărinimia unui nabab. A părăsit viaţa în
plină tinereţe intelectuală -, victimă a propriilor sale
calităţi, dar deopotrivă şi a unor cronofagi care nu i-
au respectat liniştea, măgulindu-l, solicitându-l
necontenit să meargă la congrese, expoziţii, comisii,
vernisaje, bienale, trienale pe care niciodată el nu a
avut tăria să-i refuze şi să le spună că, ostenit de atâtea
lucruri din afară – ar sta acum acasă, fiindcă foarte
de demult, pe şantier zace o Carte care ar trebui să
se apuce să o scrie... În realitate, cum spunea
Carola Giedion-Welcker, nu a fost „numai un
mesager viu şi activ al lui Hermes”, ci şi un inspirat
al lui Apollon, pe care noi am avut păcatul că nu am
ştiut nici a-l cunoaşte şi nici a-l preţui îndeajuns.

Barbu BREZIANU

Nichita Stãnescu
Puţinele dăţi în care am avut

Privilegiul să îl ascult pe Petru
Comarnescu, care mi-a dat respirare,

m-au făcut să mă mir că la atâta
cuvânt domnia-sa mai avea şi

îngăduinţa să aibă un trup.
Prima impresie era totdeauna
şocantă, anume aceea a unui

albatros ieşit de-a dreptul dintr-o
sondă de petrol.

Prietenul meu Mihai Olos
l-a văzut mâncând un cap

de oaie.
Eu l-am văzut mâncându-mi

Capul, iar cuvântul
cu care mi-l amintesc şi astăzi linge

petrolul înţelesului.
A rămăstit.

[1982, Poezie inedită, comunicată de Ion
Bogdan şi Mihai Olos ]

intotdeauna grija de a descoperi noi elemente de
interes la noile generatii de artisti, de a orienta
alegerea celor ce erau trimisi in strainatate, in
marile confruntari internationale, pentru a
reprezenta caracteristicile specifice romanesti.
Generos si entuziast, a stiut sa-i ajute si sa-i
ghideze pe tinerii scriitori sa-si defineasca aceste
trasaturi si a jucat un rol decisiv in existenta unei
critici de arta vii. Asociatia pe care a prezidat-o
mult timp este astazi una dintre sectiile  cele mai
active ale Asociatiei Internationale a Criticilor de
Arta. Daca Petru Comanrscu dispare astazi
prematur, dar dupa o viata rodnica si bogata,
mostenirea lui ii este acum, si datorita lui,
asigurata.

JACQUES LASSAIGNE

Petru Comarnescu a fost în cultura noastră o flacără, consumându-se treptat
şi neobosit pentru relevarea şi susţinerea oricărui fapt de cultură valoros, care
i se impunea.

Aşa l-a resimţit şi l-a evocat şi Carola Giedion-Welcker, fina critică de
artă elveţiană, în cuvintele omagiale ce i le-a dedicat la volumul lui postum,
pe care i l-am îngrijit: Brâncuşi, mit şi metamorfoză în sculptura
contemporană: „Petru Comarnescu mi s-a părut de fiecare dată animat de un
foc intens şi permanent pentru artă sau mai degrabă,
într-o expresie mai largă, pentru toate manifestările
spirituale ale umanităţii”. Aşa mi se păstrează şi mie
tot mai mult în minte, cu cât perspectiva trecerii
timpului îi imprimă prezenţei lui printre noi decantarea
contururilor şi reliefarea esenţelor.

Îi era cumva inerentă fiinţei sale o însufleţire puţin
obişnuită de a surprinde, releva aspecte inedite sau nu
îndeajuns cunoscute şi preţuite, îndemnându-l la o
cercetare minuţioasă, fără răgaz şi determinându-i acea
acuitate specifică a reliefării unor trăsături definitorii,
de profunzime.

Consecvent cărturar de stânga, totdeauna, şi-a
considerat neabătut exercitarea profesiunii sale de
estetician, critic de artă, ca pe o militare importantă
plină de răspundere spre consolidarea unei profunde
înţelegeri a celor mai preţioase tezaure de frumuseţe
ale lumii, între care ale noastre s-au înscris
precumpănitor. Nu şi-a precupeţit, în munca sa tenace,
nici timpul, nici sănătatea, răspunzând oriunde era
chemat sau solicitat. Atât prin scris – în presă, in
volume – cât şi prin cuvântările ţinute cu diferite
ocazii, pe tot întinsul ţării, a fost continuu prezent
întregei noastre vieţi culturale, sociale, într-o implicare
şi dăruire ce s-a păstrat vie, imposibil de a se şterge,
pentru toţi cei care l-au cunoscut.

S-a dăruit astfel pe multiple planuri elucidării unor
controverse dintre cele mai spinoase, dintre acestea
fiind mai ales cele legate de descifrarea şi conturarea specificului românesc
în plan universal. „Conştiinţa clară şi distinctă a originalităţii culturii noastre
- scria el într-un articol din „Lupta de clasă”, în februarie 1967,  - cu realele
ei dimensiuni coordonate, cu constantele şi cu varietatea-i în unitate, este un
fenomen nou şi în mare măsură contemporan, un fenomen în curs de
desfăşurare”. În această privinţă a adus clarificări şi contribuţii importante.
„Cred că înţelegerea mai clară a corelaţiilor dintre influenţe şi originalitate,
dintre tradiţie şi înnoire, dintre naţional şi universal se poate dobândi nu numai
prin discuţii teoretice, oricât de interesante, ci în primul rând urmărind direct,
în mişcarea vie a artei, raportul dintre ceea ce a primit cultura noastră şi ceea
ce a dat ea lumii”. Căci, „privind lucrurile în complexitatea lor, înţelegem că
în cultură şi artă originalitatea nu constă în lipsa de influenţe, ci, printre altele,
şi în felul în care ele au fost asimilate şi depăşite în sinteza unei culturi care se
constituie pe diferite căi transformatoare, căpătând noi elemente ce se
polarizează pe ceea ce se afirmă ca esenţial şi semnificativ în dezvoltarea
vieţii poporului” (Articolul citat din „Lupta de clasă”).

Acest aspect, asupra căruia va reveni, în multe rânduri, nuanţându-l, îl va
cerceta în creaţia unor artişti români reprezentativi, de la maeştrii zugravi
anonimi ai frescelor din Nordul Moldovei, de pe vremea lui Ştefan cel Mare,

Contribuþia lui Petru Comarnescu la reliefarea operei brâncuºiene
până la cei mai tineri artişti din jurul lui. Asupra frescelor din Nordul Moldovei,
îndeosebi ale Voroneţului, avea să declare cu fermitate: „Pictorii de la Voroneţ
n-au fost nişte copişti sau imitatori, cum s-a crezut câtăva vreme până la
studierea comparatistă a frescelor, oricâtă influenţă au primit, ei au transformat-
o şi depăşit-o într-o mare sinteză, o confluenţă de date şi expresii ce aparţin
artei noastre [ … ] [ Frescele ] rămân valoroase pentru noi cei de azi ca opere
de înaltă iscusinţă, ca dovezi ale unei viziuni umanizatoare, ca realizări specifice

geniului poporului nostru. Meşterii care au contribuit
cu pricepere la dezvoltarea unui stil, care este al nostru,
un stil românesc de dimensiuni universale” (Emisiunea
de radio „De la Frescele Voroneţului la Coloana
infinită”, 1965-67, redactor Dona Roşu). Alături de
Îndreptarul artistic al monumentelor din Nordul
Moldovei şi de albumul Voroneţ se înscriu, în aceleaşi
coordonate, ale „relaţiei dintre ceea ce au primit şi ceea
ce au dat, pe temeiul unei trăiri legate de tradiţia
naţională, dar cu năzuinţi în contemporaneitate”,
monografiile consacrate unor artişti ca: Magdalena
Rădulescu, Şirato, Băncilă, A. Baltazar, Luchian, Jalea,
Tonitza, Ţuculescu, Lascăr Vorel sau regizorul Ion Sava
( monografia lui Luchian reliefându-se prin căldura şi
forţa de pătrundere a evocării).

Dintre toate contribuţiile sale importante la
conturarea vieţii noastre culturale, se desprind într-un
mod cu totul deosebit paginile pe care le-a scris şi
cuvintele pe care le-a rostit despre Brâncuşi. Strădania
lui de a-l face cunoscut, înţeles şi preţuit pe Brâncuşi,
în dimensiunile sale reale, încă derutante şi
controversate în epocă, se înscrie, formează corp
comun cu întreaga lui însufleţire care l-a animat, de
neconfundat, în privinţa tuturor marilor noastre valori.
Şi dacă în această scurtă a mea evocare a lui Petru
Comarnescu mă opresc cu precădere asupra
contribuţiei lui la înţelegerea lui Brâncuşi, o fac, pe de
o parte, pentru că circumstanţele m-au determinat să

mă apropii în propria mea muncă îndeosebi de această preocupare a lui, iar pe
de altă parte şi din convingerea că, vorbind despre aceasta, îi exprim cumva,
ca un exemplu tranşant – filoanele înseşi ale activităţii lui în genere.

Încă din primul său articol, din 1935 (Un desen, „Criterion”, nr.3-4 ), pe
când asupra operei brâncuşiene planau la noi puternice dubii, neînţelegeri,
până la renegarea totală (ca „trăsnit”, „dăunător” etc. ), în ciuda elogioaselor
preţuiri ale unor oameni de prestigiu (Arghezi, Blaga, Vianu etc.) şi a
entuziasmului cu care îl proclama mişcarea avangardistă de la „Contemporanul”
şi „Integral” etc., Petru Comarnescu schiţează jaloanele unei adevărate apropieri
şi înţelegeri a operei brâncuşiene, pe dimensiunile care-i aparţin, determinând
totodată importanţa pentru noi şi pentru arta universală. O recunoaşte singur:
„În ce ne priveşte, suntem fericiţi de a fi fost primii care am început elucidarea
elementelor româneşti la Brâncuşi. Încă din 1934, într-un articol închinat
sculptorului, scriam că operele lui Brâncuşi aparţin, ca semnificaţii, unui stil
simbolic românesc care nu mai e nici pur imagism şi nu e nici concepţie pură,
ci şi una, şi alta, topite, asemeni ghicitorilor noastre populare, într-un tot de
luciditate, care prin particular vrea să exprime universalul... („Tribuna”, 24
februarie 1966, vezi şi Brâncuşi, mit şi metamorfoză în sculptura

Petru Comarnescu, Vasile Paleolog,
Nina Stănculescu
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contemporană, pagina 139). Jaloanele acestei
înţelegeri autentice a operei brâncuşiene şi a

aşezării acesteia în coordonatele vremii sale era
cea a abordării ei din capul locului dintr-o altă
perspectivă decât aceea a concepţiilor tradiţiei
sculpturale occidentale, a mimesis-ului clasic
(căreia voiam atunci să ne raliem într-o integrare
pe dimensiunile realizărilor occidentale de secole),
dar în aceeaşi măsură alta şi decât aceea a
avangărzilor (a căror zgomotoasă pretindere de a
„azvârli peste bord tradiţia” era epidemică,
formală, fără accedere la planuri profund
semnificante). Perspectiva din care trebuia privită
opera brâncuşiană, deosebită de a acestora, era
aceea a „creaţiilor înseşi ale naturii”, cu care
poporul nostru a intrat permanent într-o aproape
simbioză între trăire şi creaţie. „Ceea ce minunează
la Brâncuşi -  îşi începe articolul din 1934 - este
tocmai apropierea de duhul pietrei, lemnului şi al
animalelor”. Şi conchide: „Opera lui Brâncuşi
rămâne clasicistă din cauza acestei puteri de
sinteză, de echilibru, între sensibilitatea naturii şi
forma adecvată. Ca semnificaţie aparţine stilului
simbolic românesc”. Şi anunţă un studiu pe care
de mult timp îl pregăteşte lui Brâncuşi, „ ca o
devotată compensaţie pentru indolenţa şi ignoranţa
pe care noi, compatrioţii, o dovedim de ani de zile
faţă de acest sculptor care reprezintă în cel mai
tipic chip şi cadrele sensibilităţii specific
româneşti, şi posibilităţile ei de universalizare”.

Acest studiu avea să apară în iunie 1944, în
„Revista Fundaţiilor”, cu titlul Valoarea
românească şi universală a sculpturii lui C.
Brâncuşi. Între timp, problema brâncuşiană l-a
urmărit, paralel cu aceea a artei moderne în
totalitate (În 1938 publică, în revista „Revista
Fundaţiilor”, între altele, o serie de observaţii la
cel de al II-lea Congres Internaţional de Estetică
şi Ştiinţa Artei, sub titlul Noi înţelegeri şi viziuni
în estetică şi ştiinţa artei ), a cercetat minuţios
atât tot ce s-a scris şi s-a spus despre Brâncuşi, cât
şi viaţa acestuia, prietenii pe care-i avea şi
gândurile care îl frământau. I-a vizitat atelierul la
Paris, a purtat discuţii cu el atât la Paris cât şi la
Bucureşti – pentru ultima oară în 1938, când
Brâncuşi a venit în ţară să-şi ridice Ansamblul de
monumente de la Târgu Jiu – a întocmit puzderie
de fişe şi a mediat îndelung asupra tuturor acestor
date.

În 1938 se hotărâse elaborarea unei monografii
a sculptorului, care până atunci nu lăsase să se
scrie despre el, editată de profesorul Al. Rosetti,
cu text de P. Pandrea sau Petru Comarnescu, sau
chiar de Brâncuşi însuşi, proiect asupra căruia se
va abate dezlănţuirea celui de-al doilea război
mondial, împiedicându-i realizarea. Astfel încât,
în 1944, Petru Comarnescu putea pe atunci pe
drept cuvânt să declare, după trecerea în revistă a
consemnărilor de până atunci asupra lui Brâncuşi,
că nu cunoaşte să existe un studiu consacrat
sculptorului, (apăruseră doar două broşuri de fine
intuiţii asupra operei sale, ale lui V. G. Paleolog,
iar cărticica lui David Lewis, monografiile Carolei
Giedion-Welcker şi a lui Ionel Jianu, catalogul
raisonné al lui Sidney Geist aveau să apară mult
mai târziu). Cei care l-au surprins primii şi i-au
reliefat unele trăsături esenţiale ale operei sale,
înscriindu-l şi deosebindu-l în contextul artei
universale, aşa după cum avea să remarce şi Petru
Comarnescu, au fost mai cu seamă poeţii: Vlahuţă
care, încă în 1910, a înţeles că Fragmentul de
capitel, prezentat Tinerimii Artistice şi care era
prima variantă a Sărutului, reprezintă: „o
îmbrăţişare dincolo de moarte”; Arghezi, care, în
1914, declara că pietrele şi bucăţile lui de bronz
imaterializate şi strecurate în regnul fantastic al
imaginilor îşi pierd ponderea şi te urmăresc ca nişte
amintiri tăinuite (s.n.), drept care „agitându-se
cinstitor al elenilor şi franţuzilor, unda uriaşă a
lumii a găsit o expresie nouă, o expresie Brâncuşi”;
Ezra Pound, care, în toamna anului 1921, în „The
Little Review” consemna: „Odată înţeles, Brâncuşi
afirmă hotărât că arta, oricum ai lua-o, nu este o
crise de nerfs, iar frumosul, nicidecum grimasă
sau gest inconştient; că ajungi la precizia
matematică a proporţiei, pornind de la un ideal al
formei, dar nu prin matematică” şi „mai presus de
orice este omul îndrăgostit de perfecţiune”; Tristan
Tzara, care, în 1922, observa că „Brâncuşi vrea
să împlinească organisme întregi şi complete, care
trăiesc o viaţă lentă pe care o împărtăşeşte” şi este
„un maestru dintre cei mai siguri şi mai conştienţi
de forţa sa”; Blaga, la rândul lui, în 1923, găsind
în revista germană „Das Kunstblatt” reproduceri
despre lucrările brâncuşiene ca „mare înaintaş al
artei tinere”, consemnează faptul, remarcând că
Brâncuşi a fost unul dintre marii revoluţionari în
sculptură, care încă din anii 1908-1909 expusese

lucrări de o îndrăzneală hotărâtoare în evoluţia
artei. El e un premergător şi poate numai extrema
sa modestie şi calitatea sa de român au fost până
acum piedica de a avea o popularitate tot aşa de
mare ca Picasso sau Archipenko.”

Nu vom mai insista amintind de toată
contribuţia adusă în continuare spre înţelegerea
valorii deosebite a operei brâncuşiene şi a
importanţei acesteia pentru arta modernă, uneori
într-un stil liric sau înflăcărat, poeţii Minulescu,
Fundoianu, Adrian Maniu, susţinuţi de artişti ca
Marcel Iancu sau Miliţa Petraşcu, dintre aceştia
Cecilia Cuţescu-Storck, fiindu-i alături „pe
baricadă” încă din 1911, când iscase atâta
„scandal” cu expunerea la Tinerimea artistică a
Cuminţeniei pământului, sau de oameni de cultură
ca Dan Botta, Tudor Vianu, Camil Petrescu şi, mai
cu seamă, de Paul Morand în excepţionala evocare
a atelierului lui.

Toate acestea Petru Comarnescu le cunoştea
foarte bine în momentul în care, în 1942, în „Viaţa”
schiţează contururile studiului său din 1944. În
această schiţare sunt punctate premisele pe care
avea să se ridice eşafodajul propriei sale apropieri
şi înţelegeri a operei brâncuşiene.

„Cercetând mai adânc şi fără prejudecăţi arta
lui Constantin Brâncuşi – scrie el în acel articol –
constatăm că ea  are îndoita caracteristică de a fi,
de o parte, chintesenţa unei străvechi viziuni

româneşti a lumii, iar alta, de a constitui o valoare
universală actuală, tocmai prin faptul că drumul
lui de artist tipic român coincide cu orientarea
întregii arte contemporane către un naturism
primitiv”. El remarcă un anume paralelism de
situaţii cu pictorii români plecaţi la studii la Paris
şi nimerind cu tot bagajul lor de „legendară
dragoste cu natura” (cum o numise Delavrancea)
în plină epocă barbizonistă şi mai apoi
impresionistă, de „ieşire cu şevaletul în plein-air”
şi înjghebare a peisajului ca gen major în pictură,
de unde şi integrarea lor nu numai deplină, dar şi
profund specifică, cu forţă expresivă
neconfundabilă, în perimetrul picturii moderne.
Brâncuşi s-a înscris însă în dimensiuni cu totul
deosebite, întrucât, „prin originalitatea lui
profundă şi unică, el mai mult dă străinătăţii decât
ia de la ea, determinând, într-o bună măsură,
orientarea sculpturii universale către modalităţile
de expresie ale geniului său” şi „sincronismul
dintre arta română şi cea universală îl are pe el
pionier de frunte sau factor determinant”, ceea ce
ulterior (în articolul din „Contemporanul” din 12
octombrie 1956, dar şi alte reveniri asupra
problemei) avea să declare încă şi mai tranşant:
„prin opera sa a înnoit sculptura universală,
pornind de la înseşi rădăcinile folclorului
românesc”. Acest fenomen s-a putut întâmpla,
evident, datorită faptului că în acel moment
sculptura universală se străduia să iasă din tiparele
tradiţiei sale clasice mimetice şi-şi căuta o
primenire a expresiei, de simplitatea şi robusteţea
arhaicelor manifestări artistice. Prin opera lui,
Brâncuşi i-a adus Occidentului exemplul concret
al posibilităţii unor asemenea realizări după care
tânjea, dar aproape fără nădejdea împlinirii lor
concrete.

Pentru că în realitate, în acel moment, în Apus
se căsca, mai mult decât oricând, prăpastia,
hiatusul dintre natură şi artă, perioada
impresionistă trecuse, a entuziasmului „ieşirii cu
şevaletul în plein-air („desuetă preocupare”
îndeosebi a secolului „trecut”), imaginea artistică,
în goana ei după forme noi, cât mai insolite, apela
mai curând la jocul insolit şi gratuit al îmbinării
de linii şi planuri (şi volume în cazul sculpturii),
la dezlănţuite viziuni onirice, până la absurd şi
grotesc (integrate cu entuziasm categoriilor

estetice), la rigoarea unui geometrism exacerbat
şi abstractizat până la dezvăluire sau la iruperile
vehemente ale unei spontaneităţi a tuşei ca simplu
„strigăt” (într-un pustiu, sau haos ). Era momentul,
de la începutul acestui secol, al „pierderii
pământului” organicităţii funciare a artei de
totdeauna, într-o haotică exuberanţă, goană după
„originalitate” şi „aruncare în vid”, prin care însă,
evident, se năzuia, barem, aflarea, regăsirea, măcar
din partea unei părţi, a celei mai „curate”, mai
profunde, mai autentice părţi a acestei întregi
frământări, a unor filoane de reînnodare a artei
de: realitate, popor, natură (fiind una şi aceeaşi
năzuinţă) aşa cum reuşiseră cei foarte vechi –
arhaicii – în vremea lor, şi cum – oare am mai fi în
stare, pe dimensiunile noastre, astăzi ?

Acest moment îi aparţine lui Brâncuşi, moment
post-rodinian, în care un Maillol, Bourdelle căutau
să revină la robusteţea arhaică a sculpturii, Carl
Milles îi imprima linii ale mitologiei scandinave,
pictorii cubişti „experimentau” în creaţii
sculpturale insolite, şi se consolidau (zgomotos)
avangărzile! Spre cuprinderea acestui moment de
tensiune puţin obişnuită (unic în istoria artei) şi
dramatic, diferit la noi în ţară şi în Apus (la noi în
ţară părându-mi ca un spor al dramatismului prin
nevoia de a ne integra unei tradiţii în curs de
disoluţie, şi în acest context cu o proprie
organicitate şi robusteţe încă în curs de aflare şi
elucidare), Petru Comarnescu, învestit cu toată
acea aprofundare pe care o făcuse între timp a
problemelor de estetică în genere (teza lui de
doctorat la Universitatea Scuthern California din
Los Angeles fiind: Kalokagathon – cercetare a
corelaţiilor etico-estetice în artă şi în realizarea
în sine), ca şi a celor ale spiritualităţii noastre
(comentarii critice în „Revista Fundaţiilor” la
Lucrări româneşti de estetică), ca şi a celor, mai
cu seamă, ale artei universale şi româneşti, asupra
cărora nu mai insistăm. El se profila în măsură de
a înţelege şi „aşeza” opera brâncuşiană, în
propriile-i coordonate, în cele ale vremii ei, în cele
ale vremii care avea să-i urmeze (ale noastre de
azi ), întru „eternitate”.

Petru Comarnescu a înţeles astfel de la început
– ca şi poeţii – că opera brâncuşiană nu se înscria
în mod uluitor în epocă doar prin faptul atât de
lăudat de avangărzi, de a fi „cu totul nouă”,
preluând şi ducând experimentele pur plastice (sau
tehnice) ale cubiştilor sau ale altor modernişti, pe
linia desăvârşirii şi simplităţii (de cristal) a
formelor, ci mai cu seamă pentru că venea învestită
cu un înalt mesaj uman. „Acestei lumi moderne
sau contemporane”, spunea Petru Comarnescu,
„Brâncuşi i-a dăruit precum un înţelept cu gândire
luminoasă mesajul său de dragoste a lumii şi
aspiraţia sa de absolut, un lirism al formelor
epurate, dar comportând semnificaţii înalte”1

Acelei libertăţi de expresie din acel moment a
artei, prin care acesta voia să iasă din canoanele
tradiţionale şi să se găsească o nouă formulare, a
epocii, pentru care se îndrepta cu interes, dar fără
posibilitate organică spre toate „primitivismele”
din cale, Brâncuşi i-a adus filonul unui arhaic
păstrat viu la el în ţară, cu toată profunzimea
integrării unui întreg cosmos. Nevoii la fel de acute
de reînnodare a artei de masele populare, de forţa
de expresie a acestora, de aspiraţiile lor intense, i
se aducea astfel un răspuns de amploare. Se explică
astfel, deopotrivă, preţuirea pe care i-au acordat-
o cercurile cele mai înaintate din acel moment,
atât din străinătate, dar şi de la noi. Şi Petru
Comarnescu a ştiut să înţeleagă şi faptul că
neînţelegerea generală, superficială de la noi a
operei brâncuşiene se datora în bună măsură
stadiului de început al acumulării tezaurului
artistic folcloric. Fără aprofundarea lui, dar şi în
aceeaşi măsură, a neînţelegerii cerinţelor înseşi ale
artei moderne, pe care o preconizau. De aceea
operele pe care el le-a numit ale „cotiturii” sau
„ale mutaţiei”. Rugăciunea, Cuminţenia
pământului şi Sărutul l-au urmărit îndeosebi,
revenind asupra lor, cu aprofundări şi nuanţări pe
tot parcursul vieţii, până-n ultima clipă (în 1970 îi
apăreau în „Arta” consecutiv trei articole dedicate
acestora şi, postum, în „Roumanian Studies”, vol.
I, 1970, Leyda, reia analiza lor din prisma aceleiaşi
idei, aproape obsesive: The Rumanian and the
Universal in Brâncuşi’s Work). Nu atât tehnica
nouă a cioplirii directe – despre care el, de altfel,
a vorbit destul de puţin şi evaziv1,2,3– îl va reţine,
cât mai ales viziunea de ansamblu, al cărei demers
e „stilizarea”: „modalitatea de a simplifica şi
condensa precis, de a înscrie formele în geometria
naturii şi a fiinţelor vii, în ritmicitatea vieţii” (Cele
trei opere ale cotiturii, în Universalitate şi specific
naţional, „Tribuna”, 24.II.1966 ).

Ca atare, formele abstracte, mai precis
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stilizate la care ajunge cu timpul Brâncuşi, nu
sunt jocuri cubiste, geometrice, ci purced dintr-o
îndepărtată şi adâncă viziune folclorică...”

„Aproape fiecare lucrare de Brâncuşi îşi are o
poveste, dar şi date reale, pentru cine face legătura
dintre arta sa şi străvechea viaţă şi imaginaţie a
poporului nostru, operele sale capătă adânci
înţelesuri” (Arta lui Brâncuşi, „Contemporanul”,
12.X.1956 ).

Pe lângă cele trei opere ale cotiturii, care îi
reţin atenţia, Comarnescu se apropie cu fineţe şi
de celelalte, de fiecare în parte; Păsările
înscriindu-se, relevant, dar şi alte „vieţuitoare:
Pinguinii, Foca, Peştele, Ţestoasa, Leda şi, mai
cu seamă, opera capitală, Ansamblul de la Târgu
Jiu, căruia, într-un articol din „Journal de Géneve”:
Le testament de Brâncuşi, din 18-19.VII.1965, îi
va desluşi, poate pentru prima oară, ca şi în cazul
celorlalte opere, deopotrivă amploarea, ca şi
apartenenţa la spiritualitatea românească.

A face legături inedite, neaşteptate, între opera
brâncuşiană şi arta de pe teritoriul românesc încă
din neolitic: Gânditorul din cultura Hamangia,
Măsuţa în pământ ars din cultura Gumelniţa, sau
arta populară a păpuşilor de lut: caloienii, aceasta,
bineînţeles, alături şi pe lângă amintirea tuturor
motivelor arhaice binecunoscute: soarele, copacul,
dinţii de lup (sau de fierăstrău), funia, florile,
păsările şi oamenii geometrizaţi până la însemn,
ale cioplitorilor, ţesăturilor sau ceramicii populare,
pe care Brâncuşi le-a investit cu o nouă
semnificaţie, formulare.

Făcând aceste apropieri, Comarnescu nu a
încetat niciodată să amintească faptul că nu e vorba
de preluări mecanice, de copieri sau imitări, ci
totdeauna de o submersiune într-un univers
specific, care a odrăslit deopotrivă toate aceste
creaţii, dându-le nota comună a apartenenţei la
acelaşi orizont de gândire şi la aceeaşi sensibilitate.
Întreaga sa exegeză brâncuşiană, nebănuit de
vastă, risipită astăzi în presa vremii (din care am
căutat să extrag o chintesenţă cât de cât
reprezentativă, în volumul pe care i l-am îngrijit
postum spre a înlocui acea operă capitală a vieţii
lui dedicată lui Brâncuşi, căruia nu a apucat, în
timpul vieţii, să-i scrie decât primele trei capitole3

este izvodită sub aceleaşi auspicii, urmărite tot
timpul tenace şi ferm, ale „confluenţei” (era
termenul pe care prefera să îl folosească mai
curând decât acela de sinteză). „Confluenţele te
duc cu gândul deopotrivă la obârşie, ca şi la
desfăşurarea cu forţe sporite a noului curs de apă,
alcătuit tocmai prin confluenţe4: sensuri din
folclorul nostru şi procedee ale stilisticii populare
întâlnindu-se şi răspunzând filoanelor de evoluţie
din acest moment ale artei universale”.

Se înscrie însă aici deopotrivă urmărirea
minuţioasă a biografiei lui Brâncuşi. Nu numai că
l-a ascultat pe Brâncuşi vorbind şi destăinuindu-
se, dar s-a dus pe locurile lui de obârşie, la Hobiţa,
la Târgu-Jiu, a notat urma prezenţei lui păstrată în
amintirea oamenilor, trecutul istoric, obiceiurile
locurilor, măiestria artiştilor anonimi de acolo
(dintre care propriul străbunic al lui Brâncuşi
fusese cioplitor cu barda), întregul „ambient” de

basme, legende, ghicitori şi hăulituri, dansuri şi
cântece, toată înţelepciunea şi frumuseţea care i-
au „înconjurat copilăria, despre care Brâncuşi a
spus că i-a dat „un tezaur de fericire pentru toată
viaţa”, i-a dat însă tezaurul nu al fericirii unor
simple amintiri luminoase (copilăria lui Brâncuşi
n-a fost „luminoasă”, cu toate greutăţile ei), cât:
tezaurul de frumuseţi, de contopire cu natura şi
poporul, care i-a determinat toată creaţia lui
ulterioară, menită de a aduce „bucurie oamenilor”!

În rândul deopotrivă al biografiei, dar şi al unei
temeinice abordări a operei însăşi, Petru
Comarnescu a analizat atelierele lui Brâncuşi,
evoluţia acestora către acel atelier final, pe care şi
l-a dorit înscris într-un Muzeu (pentru prima oară
se propunea una ca asta) şi a şi reuşit să i se
recunoască şi să i se împlinească această dorinţă

la Musée d’Art Moderne. Era, evident, un atelier
deosebit faţă de cele de până la el, inclusiv
impresionantul atelier al lui Rodin de la Meudon
(pe care, la moartea maestrului, Brâncuşi a refuzat
să-l preia, oricât de onorant era aceasta pentru el
în acel moment...), căruia mai întâi Paul Morand
i-a desprins unicitatea în Papiers d’identité, 1931,
pentru ca, mai apoi, Michel Ragon să-i noteze
dezvăluirea în cadrul Muzeului, în care operele
se „stingeau”, „rugineau”, „în vitrine” ... lipsite
mai cu seamă de prezenţa fascinantă a autorului
lor ...

Spre completarea înţelegerii complexe a acestei
prezenţe excepţionale în arta lumii, care a însemnat
Constantin Brâncuşi, cu toate aluviunile lui
ancestrale şi încă vii, pe care le-a propulsat într-o
rostire de o „modernitate” anticipatoare (un articol

NOTE
1 Confluences dans l ’art de Brancusi  ( Eléments de

folklore et de style populaire dans le processus novateur de la
sculpture mondiale ) în: Petru Comarnescu, Mircea Eliade,
Ionel Jianou,  Témoignages sur Brancusi , ARTED, Paris, 1967,
p. 44.

2 Articolul citat din  Témoignages, p. 40, precum şi în
Petru Comarnescu:  Confluenţe ale artei universale , Editura
Meridiane, Bucureşti, 1972, p. 174.

3 Brâncuşi, mit şi metamorfoză în sculptura
contemporană, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972.

4 Volumul de mai sus, pag. 161.
5 Petru Comarnescu,  Confluences dans la création de

Brancusi, în «Témoignages sur Brancusi», p. 38.
6 Petru Comarnescu, „Chipurile şi priveliştile Europei”,

ediţie îngrijită de Traian Filip, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1980, vol. II, p. 40 şi urm.

Venind la Bucureşti din atmosfera intelectuală a Iaşului de inceput de
veac, Petru Comănescu urmează cursul superior la Colegiul Sf.Sava, apoi
facultăţile de Litere, Filosofie si Drept la Universitatea bucureşteană şi se
impune de foarte tânăr în presa culturală a vremii la “Rampa”, “Politica”,
sau “Ultima oră”, la “Adevărul literar”, “Viaţa românească” sau “Vremea”,
ca un polemist de temut scriind cu convingere şi mai ales cu fervoare.

Obţine apoi o bursă pentru Statele Unite la Universitatea din Los
Angeles, susţinându-şi doctoratul în filosofie cu o teza cu un titlu frumos –
Kalokagaton- tratând problemele binelui si adevărului în spirit platonician.
Trimite în ţară studii, articole şi corespondenţe ce vor forma mai târziu
volumele America văzută de un tânăr de azi şi Homo americanus. La
intoarcerea în ţară, colaborează la mai toate revistele vremii, abordând
problemele politice, imterpretări filosofice, recenzii la ultimele cărţi, cronici
de expoziţii, teatrale sau muzicale. Devine unul din cei mai de seamă
reprezentanţi ai generaţiei ce-i cuprinde pe Mircea Eliade, H.P.Stahl, Mac
Constantinescu, Mihai Polihroniade, Arsavir Acterian, Mircea Vulcănescu,
Brabu Brezianu, Şerban Cioculescu, Mihail Sebastian, Emil Botta, Paul
Sterian, Constantin Noica, Octav Suluţiu, Emil Cioran. În 1937 participă
la Paris la Congresul Descartes şi la Congresul de Estetică şi Ştiinţa Artei,
unde cunoaşte mari personalităţi ale vremii. Traduce cu pasiune din T.E.
Lawrence, Eugene O’Neill, Bernard Shaw. Dupa război, marginalizat fiind
noul regim, i se refuză colaborările la revistele şi ziarele vremii, este destituit
din posturile pe care le ocupase. Ajunge să se ocupe de un dicţionar româno-
rus sau să, colaboreze cu traduceri la editura Carte Rusă.

Pentru Petru Comănescu, însă, preocuparea fundamentală a fost şi a
rămas până la sfârşitul vieţii opera lui Brâncuşi. A scris, şi a vorbit despre

al lui Comarnescu poartă titlul: Păsările lui
Brâncuşi sau de la folclor la rachete, „Flacăra”,
27.III.1965 ), Petru Comarnescu a semnalat
deopotrivă iradierea operei brâncuşiene în epocă
– dar şi a prezenţei artistului ca atare. Articolele
ca cel intitulat: Brâncuşi şi tinerii artişti
(„Cronica”, 18.III.1967), schiţarea influenţei avută
asupra sculptorului George Teodorescu şi a altora,
dezvăluie acest aspect al preocupărilor lui de a-i
cuprinde amploarea semnificaţiei dincolo de opera
propriu-zisă, în posibilitatea ei de transcendere a
imediatului, către epoca noastră, o epocă în care,
în Apus, i-au urmat, în Extremul Occident, un
Henry Moore, care a spus că „rostul lui Brâncuşi
a fost [ … ] de a ne face din nou conştienţi de
formă” şi în Extremul Orient, Isaan Naguchi, ale
cărui amintiri din perioada cât a stat în atelierul
brâncuşian au fost întrucâtva decisive în realizările
lui ulterioare sculpturale, arhitecturale, de grădini
sau decoruri teatrale (cu pronunţată amprentă
japoneză).

În acest context vom remarca faptul că poate
Petru Comarnescu a fost dintre primii, de
asemenea, care să semnaleze apartenenţa operei
brâncuşiene la un spaţiu neeuclidian: „Ayant pour
point de depart la style propre a l’art populaire, Le
Colone sans fini a mis en valeur des procédes
traditionels, en meme temps que d’autres,
extremement nouveaux et tentant d’une géometrie
transmutée de l’espace euclidien dans un espace
non-euclidien, comme le suggére l’arhitecte
Adrian Gheorghiu”.5 Fapt relevat mai apoi atât de
Dan Hăulică, în Brâncuşi ou l’anonymat du genie
(Ed. Meridiane, 1967 ), cât şi de Radu Negru, într-
un Simposion Einstein de la Iaşi, din 1978, ca şi
în postfaţa la volumul lui Sidney Geist: Brâncuşi/
Sărutul (Ed. Meridiane, 1982).

Se impune însă, de asemenea, să amintim
însufleţirea cu care a relevat importanţa operei
brâncuşiene nu numai la noi în ţară, dar şi în
străinătate, cum s-a întâmplat, spre pildă în 1966,
în cadrul unor conferinţe despre arta noastră ţinute
la Kunsthaus, Zürich6.  Cu această ocazie,
deschizând interesul peste hotare de a cunoaşte
mai bine atât sensurile şi originile artei brâncuşiene
cât şi manifestările artistice diferite de pe teritoriul
ţării noastre, din neolitic, prin arta populară, până
la noi.

Dr. Nina STÃNCULESCU

APROAPE O LEGENDÃ
Brâncuşii în varii ocazii, reuşind să cuprindă aproape în totalitate aspectele
operei acestuia. A scris în revista “Criterion”, înca din 1934, un articol-
pretext despre un desen brâncuşian, iar zece ani mai târziu, în Revista
Fundaţiilor Regale aborda deja Valoarea românească a sculpturii lui
C.Brâncuşi. apoi a urmat o perioadă nefastă pentru Petru Comănescu ca şi
pentru alţi intelectuali români, ani în care “s-a bucurat” şi de interdicţia de
a putea vorbi în public. În tulburele an 1956, când la Bucureşti se făceau
eforturi politice pentru “recuperarea” lui Brâncuşi, organizându-se printre
alte acţiuni şi expoziţia de la Muzeul de Artă, Petru Comănescu reuşea să
reintre în presa scrisă a momentului dar la revista Îndrumătorul cultural
cu un articol despre O scupltură: Cap de copil . Abia la inceputul anului
următor, când despre opera sculptorului, acum trecut in nefiinţă, publicau
şi Ion Frunzetti în revista “Familia” şi Radu Bogdan în “Arta Plastică”,
Petru Comănescu scria despre Brâncuşi în revista “Contemporanul”.

De acum, din 1957, n-a existat clipă si an, în care pe agenda mereu
încărcata a zilelor lui Petru Comănescu să nu fi fost notat numele lui
Brâncuşi. A scris despre Universalitatea şi specific naţional, despre
Arhaism şi modernitate, despre Semnificaţiile morfologiei brâncuşiene
, despre  Monumentele de la Tg-jiu şi ansamblul creaţiei lui
Brâncuşi,despre Păsările lui Brâncuşi sau de la folclor la rachete, despre
Brâncuşi în muzeele lumii, despre Atelierele pariziene ale lui Brâncuşi
aflate în ţară, despre Brâncuşi-arhitect, despre Brâncuşi-inspirator al
poeţilor, despre Brâncuşi şi tinerii artişti, despre Porţile vieţii lui
Brâncuşi.

Articolele acestuia ce trebuiau să se configureze în marea carte despre
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Brâncuşi au apărut în revistele de cultură şi
nu numai, răspândite în toate centrele culturale

ale ţării; înainte de 23 August: “Criterion”,
“Ultima oră”, “Revista Fundaţiilor Regale” şi
după “Contemporanul”. Gazeta literară”,
“Flacăra”, “Tribuna”, “Steaua”, “Ateneu”,
“Astra”, “Ramuri”,“Cronica”, “Iaşul
literar”,”Almanahul literar”, “Informaţia
Bucureştiului”, “Scânteia tineretului”,
”Magazin”.

În februarie 1967, Petru Comănescu “reuşea”
să publice în revista… Lupta de clasă un
substanţial articol despre opera lui Brâncuşi
intitulat Confluenţe şi doar la câteva luni după
aceea, tot Petru Comănescu era cel care cerea
mai marilor zilei autorizaţia pentru a-i putea
trimite lui Ionel Jianu cartea ce avea să apară
scrisă impreună cu Mircea Eliade –
Temoignages sur Brâncuşi- Paris, Arted 1967.

Timpurile erau încă tulburi pentru
cunoaşterea şi promovarea operei titanului din
Hobiţa. De asemenea, a prefaţat cu mare bucurie
una din cărţile lui V.G.Paleolog, a scris critic
despre cartea lui Petre Pandrea şi despre romanul
lui Peter Neagoe- Sfântul din Montparnasse,
l-a cunoscut în ţară sau în peregrinările sale peste
hotare pe mulţi dintre criticii de artă străini care
s-au ocupat de opera lui Brâncuşi. Cu fiecare a
legat prietenii, a discutat şi a facut planuri despre
cum trebuie receptată şi cunoscută opera
sculptorului. S-a intâlnit şi a purtat o bogată
corespondenţă cu Sidney Geist, Carola Giedion
Welcker, Jacque Lassaigne, Peggy Guggenheim,
J.J. Sweeney, Eugen Drăgutescu, Ionel Jianu,
Alexandru Istrati si Natalia Dumitrescu, Eugen

Ionescu, Emil Cioran, Irina Codreanu, Marcel
Mihalovici. Toţi au avut numai cuvinte de
preţuire despre Petru Comănescu.

Jacques Lassaigne scria “nu cred ca exista
critici de arta adevarati care mai înainte să nu fi
fost poeti, filosofi sau artisti creatori, sa nu fi
aprofundat cele mai diverse probleme ale
cunoasterii. Petru Comanecu a fost la un loc cu
toti acestia, de-a lungul unei vieti arzatoare,
active si pasionate”. Carola Geidion Welcker
recunostea cu placere ca “se vede ca studiase in
profunzime omul si opera si ca ajunsese la
radacinile acestei sculpturi, care isi are originea
in adancurile folclorice ale tarii sale natale”, iar
Sidney Geist marturisea ca “avea un entuziasm
nemarginit”, o pasiune adevarata pentru arta, in
toate formele ei; energia sa, si in scris, si in
vorbire era fara indoiala legendara”

Petru Comanescu scria in 1967 despre marele
sculptor intr-un articol din “Gazeta literara” ca
“legenda lui este mai vie ca oricand si sporeste
mereu”. Prin Brancusi, pentru noi toti, insusi
Petru Comanescu a devenit o legenda. A scris
despre Brancusi inca din anii ’30, fericit “ de a
fi printre primii care a inceput elucidarea
elementelor romanesti” in opera sculptorului
roman. De asemenea, a scris o monografie despre
pictura lui Tuculescu, alt mare oltean, pe care l-
a prezentat lumii artelor din Bienala de la
Venetia, din 1966, incercand apoi sa impuna
opera acestuia Occidentului, mizand pe acelasi
autentic filon romanesc. “Homo americanus”
cum il numeau uneori prietenii, a manifestat
intotdeauna aplicatie si intelegere pentru tot ceea
ce a fost modern, dovedindu-se bun cunoscator

in multe domenii ale artei romanesti. Stau
marturie monografia Voronet sau cartea despre
Monumentele din Voronet, albumele lui
Gh.D.Anghel, Iser si Jalea, sau biografiile lui
Stefan Luchian si N.N. Tonitz. In vastul lui
Jurnal, opera ce asteapta inca sa ni-l releve asa
cum a fost zi de zi, cu o pasiune extraordinara si
cu o dorinta mistuitoare, a inmanuncheat la un
loc elanul si inflacararea unei vieti nobile,
devotata implinirilor si neimplinirilor generatiei
sale, pe care cu modestie si cu cinste a
reprezentat-o.

Într-o recent aparuta revista de cultura, o
fotografie facuta de Barbu Brezeianu in anul
1929 in curtea casei lui Petru Comanescu de pe
strada General Lahovari (acum Icoanei),
pastreaza imaginea de frumoasa legenda a acelor
tineri intelectuali ce-l omagiau cu mult entuziasm
in acel an pe Mateiu Caragiale la aparitia Crailor
de Curtea-Veche.

În stanga fotografiei, tanar si visator se afla
Petru Comanescu. In josul fotografiei insa,
redactorul de pagina ii aminteste pentru cei de
astazi pe Mihail Polihroniade, Gh.Gussi, Mateiu
Caragiale, G.Sturdza, Constantin Noica, Ionel
Jianu. Si tot pentru cei de astazi, il uita pe Petru
Coamanescu. Ramane pentru noi, ca datorie sa-
l pastram mereu in amintire pe cel care spune cu
amaraciune dar si cu convingere: “ Daca voi mai
trai si voi mai avea putere sa le scriu, cartile m-
ar putea salva. Desi obosit, surmenat, hartuit de
treburi, scriu de zor la cartea despre Brancusi”.

Vasile Vasiescu

„Iluminări în amurg” (Ed. Măiastra, Târgu-
Jiu, 2005) este a doua carte a d-nei Zoia Elena
Deju (Cârlugea), după „Limpezimi de
mărgăritar” (1994). Lansată la Biblioteca
Judeţeană „Christian Tell” din Târgu-Jiu, vineri
28 octombrie a.c., recenta apariţie editorială se
deosebeşte de prima atât prin modul de a-şi
structura conţinutul (mozaical), cât mai ales prin
materia bogată şi variată, însoţită de o
iconografie adecvată şi, de cele mai multe ori,
inedită.

„Am readus, în paginile acestei cărţi,
scrieri şi evocări inserate, vreme de peste un
deceniu, în coloanele unor periodice. Recitite azi,
cu nostalgia firească a unor aduceri-aminte,
încerc a reţine, din «clipa cea repede», aceste
fulguraţii de suflet, chipuri dragi ori întâmplări
culturale – toate demne de a fi relevate şi
reamintite mereu. Cu convingerea ori, poate,

„Iluminări în amurg”

Liviu Ioan SINCULICI

doar iluzia uşor reconfortantă de a mă regăsi eu
însămi în toate aceste efemeride împietrite în
durată şi de a lăsa o mărturie vibrantă atât pentru
timpul care nu se mai întoarce, cât mai ales
pentru vremea ce va să vie…”

Aşadar, avem de a face cu o producţie variată,
distribuită în cinci secţiuni: Duh de alabastru,
Femei şi flori, Interviuri, consemnări, evocări,
Candelă de veghe, Consemnări de suflet.

Dacă piesele lirice din prima secţiune
amintesc de lirismul suav-melancolic şi
contemplativ-ideatic, de vibraţie christianic-
angelică şi litanică, din „Limpezimi de
mărgăritar”, celelalte materiale scot în evidenţă
o anumită aplecare spre jurnalism şi eseistică,
precum şi acel activism pe tărâm cultural-obştesc
şi filantropic, de care d-na Zoe Cârlugea este
animată (activând în Corul „Măiastra” de la
Biserica „Sf. Petru şi Pavel” ori ca vicepreşedintă
a Ligii Femeilor Gorjene „Arethia Tătărescu”
şi membră a Asociaţiei PRO VITA de pe lângă
Arhiepiscopia Craiovei şi Mitropolia Olteniei).

Că are această vocaţie creştineasacă o
dovedeşte şi serialul Candelă de veghe, în care
evocă pelerinajul elen, din primăvara anului
2004, la celebrele locuri şi lăcaşuri sfinte din
Grecia (La Meteora, Pe Acropole şi în Insula
Egina, Arcul de triumf de la Salonic, Croazieră
spre Sfântul Munte Athos, În Peloponez – la
Patras, Mega Spileo şi Corint, În Insula Evia şi
la Chalkidiki…), suprinzând, peste tot, atât
însemnătatea istorică şi monumentală, dar şi
spiritul oamenilor şi al locurilor încărcate de o
puternică spiritualitate creştină.

Un alt capitol, „Femei şi flori”, se constituie
într-un elogiu adus Femeii ca mamă şi soţie, dar
şi ca personalitate culturală şi artistică (e un
florilegiu de articole gingaşe şi cu multă savoare
feministă).

O valoare aparte o are secţiunea „Interviuri,
însemnări, evocări”, în care autoarea reproduce
câteva interviuri cu personalităţi de seamă ale
culturii noastre, unele nemaiafându-se în viaţă,
ceea ce sporeşte dimensiunea documentară a

acestora: preot-cercetător Dumitru Bălaşa
(preşedintele de onoare al Aulei Academice
«Zalmoxis» din Târgu-Jiu, ale cărei prime
manifestări datează de prin 1994), prof. dr. Petre
Popescu-Gogan (preşedintele executiv),
scriitorul Sabin Velican (Sabin Popescu-Lupu),
cel apreciat de Rebreanu, Perpessicius, Cezar
Petrescu ş. a. şi inserat de G. Călinescu în
monumentala sa „Istorie”, momorialistul dr.
Constantin Lupescu, cetăţean de onoare al
Municipiului Târgu-Jiu, ca şi Sabin Velican,
scriitorul Nicolae Diaconu (împreună cu care a
lucrat câţiva ani la Fundaţia Culturală
„Constantin Brâncuşi”, editând cărţi de profil şi
o revistă de referinţă în brâncuşiologie).

În secţiunea finală „Consemnări de suflet”
sunt reproduse câteva cronici la primul volum
semnate de D. Bălaşa, P.Popescu-Gogan,
Nicolae Brânzan, Ion Popescu-Brădiceni, Al.
Florin Ţene, Nicolae Giorgi şi regretatul Ion
Tarbac.

În general, „Iluminări în amurg” este o carte
reprezentativă pentru autoarea care, vorba
proverbului, se grăbeşte încet, dorind, totuşi, să
lase în memoria culturală aceste vibrante
mărturii de suflet, numite, în crezul destul de
clar de pe copertă, „efemeride împietrite în
durată”.
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traducerea riguroasă şi elegantă a Ninei Stănculescu,
ea însăşi autoare a câtorva cărţi şi zeci de articole pe
probleme de brâncuşiologie.

1. Scris în 1967, eseul lui MIRCEA ELIADE,
Brâncuși și mitologiile, exprimă atât vocea unui
estetician mitolog cât şi pe aceea a unui neîntrecut
istoric al religiilor, dacă nu chiar interesul unui
scriitor care-i va dedica marelui artist piesa în trei
acte Coloana Nesfârşită (1970, Revista Scriitorilor
Români), jucată în 1980 de Teatrul Dramatic din
Botoşani.

Sesizând „pasionanta controversă” din jurul lui
Brâncuşi, Eliade se întreabă, într-o maieutică de înalta
fervoare intelectuală, dacă artistul, care a trăit o
jumătate de secol în Parisul tuturor inovaţiilor şi
revoluţiilor artistice moderne,  a rămas stricto sensu
„un ţăran din Carpaţi” sau, dimpotrivă, după cum
susţine atât de convins criticul american Sidney Geist,
Brâncuşi a devenit ceea ce este datorită contactului
şi influenţelor exercitate asupra sa de Şcoala
Parisului, dar şi de artele exotice, îndeosebi de
descoperirea sculpturii şi măştilor africane…

Se recunoaşte, mai întâi, faptul că Brâncuşi îşi
crease o lume a lui, trăind în armonie cu utilităţi şi
obiecte de rezonanţă casnic-arhetipală. Atelierul său
din Impasse Ronsin, cu patul şi soba de stil arhaic,
nu constituie „replica” vreunui model preexistent
(„casă de ţăran” sau „atelier” de artist avangardist ),
ci locuinţa lui, „lumea” lui stimulatorie şi
confortabilă, mediumnică în esenţializarea  viziunii
artistice şi întreţinând un anume mister al geniului
său .

Eseistul consideră un paradox adevărat faptul că
Brâncuşi şi-ar fi găsit surse de inspiraţie „româneşti”
după întâlnirea lui cu unele creaţii „primitive” şi
arhaice – un „paradox” ce constituie „una din temele
favorite ale înţelepciunii populare”…

Folosindu-se de istorioara rabinului Eisik din
Cracovia (căruia i se dezvăluie faptul că, după soba
sa, în propria-i locuinţă şi nu aiurea, zace comoara
mult dorită ce îi va schimba viaţa), mitologul nostru
constată că , prin revelaţie, marile adevăruri se
dovedesc a fi în preajma noastră, în noi înşine,
adâncime nebănuită pe care numai „călătoria”
iniţiatică ar putea-o dezvălui .

Tot astfel şi în cazul lui Brâncuşi: deşi un Sidney
Geist consideră „inexistentă” o anumită „influenţă
exercitată de Şcoala Parisului”, Mircea Eliade
observă destul de pertinent şi probatoriu că „operele
lui Brâncuşi sunt solidare cu universul de forme
plastice şi ale mitologiei româneşti, ba poartă uneori
şi titluri româneşti (de exemplu Măiastra)”.
Mitosoful vrea să spună, de fapt, în deplin acord cu
o mai veche idee din filosofia platoniciană, că
„influenţele” ar fi suscitat o anume anamneză,
„conducând neapărat la o auto-descoperire”.

Întâlnirea lui Brâncuşi cu „avangarda parisiană”
sau cu arta africană ar fi stimulat resurecţia unui
fond interior, ar fi declanşat o mişcare de
„interiorizare”, de „întoarcere la un tărâm secret şi
de neuitat, fiind în acelaşi timp tărâm al copilăriei şi
al imaginarului”.

În contextul unor creaţii moderne, Brâncuşi ar fi
„redescoperit” bogăţia propriei sale tradiţii ţărăneşti,
căreia i-a presimţit inepuizabile posibilităţi expresive.
Ceea ce nu înseamnă că, odată înţeles acest lucru,
Brâncuşi ar fi început să facă „artă populară
românească”, căci el nu a „copiat” elemente din etno-
folcloristica românească, dimpotrivă, a înţeles că
„sursa” tuturor acestor forme arhaice din protoistoria
balcanică şi mediteraneeană, inclusiv a artei
„primitive” africane sau oceaniene, „era îngropată
adânc în trecut”. Era, de fapt,  o „sursă primordială”,
originară, care nu avea nimic cu istoria „clasică” a
sculpturii, ce, din păcate, îi includea anii tinereţii sale
artistice consumate la Bucureşti, München sau
Paris…

Artistul nu „reproduce”, nu merge în direcţia
mimesis-lui ci pe calea interiorizării, reuşind, astfel,
să regăsească „prezenţa în lume” specifică omului
arhaic, fie el vânător din paleoliticul inferior sau
agricultor al neoliticului mediteranean, carpato-
danubian sau african. Dacă unii cercetători au văzut
în operele brâncuşiene o „solidaritate structurală şi
morfologică” cu arta populară sau „analogii” cu arta
neagră (fie cu statuara preistoriei mediteraneene şi
balcanice) - acest lucru s-ar datora faptului că „toate
acest universuri plastice sunt cultural omologabile:
sursele lor se găsesc în paleoliticul inferior şi în
neolitic”:

Altfel spus, datorită procesului de „interiorizare”
de care am amintit şi anamnezei care a urmat,
Brâncuşi a reuşit să „vadă” lumea ca autorii
capodoperelor preistorice, etnografice sau folclorice.
El a regăsit, cumva, acea „prezenţă-în-lume” care
permitea acelor artişti necunoscuţi să îşi creeze
propriul univers plastic într-un spaţiu care nu avea
nimic de-a face, de exemplu, cu spaţiul artei greceşti
„clasice”.

Ceea ce nu înseamnă că aceasta ar „explica” de
la sine geniul şi opera lui Brâncuşi, căci „nu ajunge

să afli prezenţa-în-lume a unui ţăran neolitic pentru
a putea crea ca un artist din acea perioadă”. Însă,
atrăgând atenţia asupra procesului de „interiorizare”,
se poate înţelege, crede Mircea Eliade, pe de o parte,
„extraordinara noutate a lui Brâncuşi” şi, pe de altă
parte, „de ce operele sale par structural solidare
creaţiilor artistice preistorice, ţărăneşti sau
etnografice”.

Apropierea aproape „sacră” a artistului faţă de
materiale, îndeosebi faţă de piatră, e în măsură să ne
facă a înţelege că artistul oficia un act de „hierofanie”,
trăind intens acele „reverii ale materiei” strălucit
analizate de Gaston Bachelard, un fel de „imersiune”
într-o lume a profunzimilor, în care piatra „se revela
misterioasă” întrucât încorpora sacralitatea, forţa,
întâmplarea: „Descoperind «materia» ca sursă şi loc
al epifaniilor şi semnificaţiilor religioase, Brâncuşi
a putut regăsi sau presimţi emoţiile şi inspiraţia unui
artist din timpurile arhaice”.

Să nu uităm, preciza Mircea Eliade, că
„interiorizarea” şi „imersiunea” în profunzimi, de
care vorbeşte în sens explicativ-probatoriu, făceau,
de altfel, parte din Zeitgeist-ul începutului de secol
XX (tehnica explorării inconştientului individual la
Freud şi a celui colectiv la Jungs, teza „fazei
prelogice” în mentalitatea primitivă a lui Levy-Bruhl,
descoperirea de „fosile vii” în fauna cavernelor de
speologul Emil Racoviţă…). Toate acestea erau
cercetări şi descoperiri, care nu interesează
mentalitatea raţionalistă din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, implicau un fel de descensus
ad inferos, tendinţă către „interiorizare” şi de căutare
a „profunzimilor” cu care Brâncuşi era contemporan,
interesându-l, desigur, studiile primitive, preistorice
şi preraţionale ale creativităţii umane.

Brâncuşi - crede Mircea Eliade - descoperise, de
fapt, „secretul” că nu creaţiile folclorice şi etnografice
sunt susceptibile de a reînnoi şi îmbogăţi arta
modernă, ci descoperirea „surselor” acestora. Acestea
l-au fascinat şi i-au călăuzit interesul artistic, fiind
„obsedat” de misterul lor. Astfel, timp de 19 ani a
lucrat la Coloana fără sfârşit (1918-1937) şi 28 de
ani la Ciclul Păsărilor (1912-1940). Savantul nu
exclude semnificaţia unui „motiv folcloric românesc”
în Coloana fără sfârşit - însă acesta „prelungeşte o
temă mitologică atestată încă din preistorie” şi destul
de răspândită pe mapamond. Coloana Cerului
sprijină bolta cerească, fiind un axis mundi.
Simbolismul acesteia este complex şi trimite la unele
credinţe caracteristice culturilor megalitice (mileniile
IV-III î. Ch.), răspândindu-se „dincolo de frontierele
culturii megalitice”. Reprezentând o credinţă arhaică,
precreştină, Columna Cerului „a fost destul de
devreme creştinizată” , regăsindu-se în ritualistica
de Crăciun a colindelor. Imaginea „coloanei” (în
forma ei romboidală de „copac ceresc”) l-a obsedat ,
încă din copilărie, întrucât ea se integra
simbolismului ascensiunii, zborului, transcendenţei,
al comunicării cu cerul. Nu o obsesie ascensională
către un cer al cosmologiilor arhaice şi primitive, ci
una a zborului într-un spaţiu nesfârşit („fără sfârşit”),
bazată pe experienţa extatică a libertăţii absolute.

Este acelaşi spaţiu – constată Eliade – în care îşi
iau zborul Păsările,  o ascensiune „extatică”, lipsită
de orice caracter „mistic” („beatitudinea  uitată a unei
existenţe eliberată de orice sistem de condiţionare”).

Deopotrivă „arhaică” şi „universală”, tema
Măiastrei (răpitoare a merelor de aur) aminteşte şi
de simbolismul zânei metamorfozate, pe care doar
un fiu de rege reuşeşte să o rănească sau să o
captureze – de aici şi „un mister al dublei naturi”,
subliniind în primele variante din 1912 şi 1917
„feminitatea Măiastrei”.

Devenită Pasărea în spaţiu, după stilizări
succesive, Măiastra, exprimă de fapt, „zborul
magic”, într-o elipsă cu suprafeţe translucide, e o
uluitoare puritate, care iradiază lumina şi
întruchipează, prin elanul său, irezistibil, „esenţa
zborului” (Ionel Jianou).

Cuvinte definitorii ce amintesc de o esenţializată
mărturisire a sculptorului, cu valoare programatică:
„Toată viaţa am căutat numai esenţa zborului…
zborul, ce fericire!”

Obsedat toată viaţa de ceea ce el a numit dintru
început „esenţa zborului”, Brâncuşi a exprimat acest
„elan ascensional”, utilizând chiar arhetipul greutăţii:
„materia” prin excelenţă, piatra, demers în care M.
Eliade vede acel „scenariu” epifanic ce vorbeşte de
o coincidentia oppositôrum, căci, în acelaşi timp,
coincid „materia” şi „zborul”, greutatea şi negaţia
ei.

Întâlnirea lui Mircea Eliade cu geniul operei
brâncuşiene este, într-un fel, un spectacol de erudiţie,
căci mitologul şi istoricul religiilor se apleacă cu
înţelegere asupra statuarei brâncuşiene, cu o viziune
integratoare privind fenomenologia mitului ca act
inseparabil de religie şi cu o funcţionalitate ritualic-
existenţială. Utilizând concepte de largă circulaţie şi
consacrate de propria sa cercetare în domeniul
credinţelor şi mitologiilor arhaice şi primitive, M.
Eliade supune spiritul lui Brâncuşi unui „examen”
scrutător, împingând discuţia dincolo de

 Un triumvirat exegetic  (urmare din pag. 1)
circumstanţialităţile în care eşuaseră unii critici de
artă (modernism - folcloricitate - artă neagră).

El vede în Brâncuşi un artist care vine de departe,
din preistorie şi gândirea arhetipală a umanităţii, şi
care bate cu toate semnele operei sale către o
simbolistică şi viziune universală a lumii.
„Modernitatea” lui Brâncuşi este scrutată în
esenţialitatea ei originară, artistul trăind într-o lume
a lui , o lume a ideilor în ipostazieri ideatice, ce scapă
oricăror interpretări reducţioniste şi trimite direct la
metafizica universală a Capodoperei.

 2. Al doilea eseu, semnat de PETRU
COMARNESCU, Confluenţe în creaţia lui
Brâncuși, pune în evidenţă, conform subtitlului,
unele „elemente de folclor şi de stil popular în
procesul înnoitor al sculpturii mondiale”. Multe din
remarcile făcute aici de Petru Comarnescu vor fi
reluate în studiile ce vor urma, spre exemplu – în
monografia Brâncuși (Ed. Meridiane, 1972), dar şi
în eseul Brâncuș. Mit și metamorfoză în sculptura
contemporană (Ed. Meridiane, 1972).

Autorul constată, de la bun început, că atât în
studiile mai vechi (Paul Morand, 1926) cât şi în cele
de dată mai recentă (Frank Elgar,1960; C.G.
Welcker,1959; Herbert Read ,1921; Jean Cassou
,1963; Ionel Jianou,1963…) se fac referiri la originea
românească a artistului, la „experienţele lui de ţăran
şi cioban” şi la folclorul ţării de baştină. Legătura cu
spiritualitatea românească, evidenţierea unor
elemente folclorice în procesul creaţiei brâncuşiene,
chiar unele elemente de stil popular românesc sunt
aspecte „mai puţin cunoscute”, pe care Petru
Comarnescu îşi propune să le evidenţieze, atât cât
este posibil, în cadrul creaţiei brâncuşiene. A nega
total o anume „corelaţie” şi „interacţiune” cu aceste
elemente de etno-folcloristică şi spiritualitate
românească, precum face Sidney Geist, în mod
sistematic - atât în lucrările sale cât şi în unele
comentarii pe marginea unor monografii semnate de
C. G.- Welcker şi Ionel Jianou, - este un act de
impenitentă neînţelegere, simplificatoare şi
reducţionistă, fără nici o justificare reală .

„Caracterul ţărănesc” al lui Brâncuşi trebuie
înţeles – constată Petru Comarnescu – ca o „stare de
spirit”, ca un „mod particular” de a aborda valorile
vieţii şi ale artei, dar şi ca o „însuşire” de a trăi o
existenţă simplificată, strâns legată de realităţile
elementare şi în deplină comuniune cu natura.

Noţiunea de ţăran – ca şi cea de „citadin”, de
altfel – comportă o anumită atitudine, variate nivele
de cultură şi spiritualitate, dimpreună cu o înţelegere
nuanţată a fenomenului. Căci a afirma că Brâncuşi a
fost „ţăran” şi a rămas toată viaţa astfel „este mai
mult o metaforă decât o realitate”.

În definitiv, oricâtă experienţă îmbogăţitoare ar
fi acumulat spiritul său, acel fond de elemente
tradiţionale şi de sentimente estetice şi morale
tradiţionale a rămas, şi el se regăseşte în morfologia
statuarei sale, chiar în cele mai esenţializate
transfigurări artistice. Artistul nu s-a decis niciodată
de „elementele fundamentale ale culturii lui de
origine”, străduindu-se mai întotdeauna să găsească
modalitatea unei realizări personale pe plan artistic,
chiar dacă a reluat adesea aceleaşi teme, pentru a
ajunge la esenţa lor şi a le aduce la perfecţiune.

Era nu atât un perfecţionist cât un „esenţialist”
în sensul stilizărilor succesive. Acest demers începe,
la Paris, în 1907 şi marchează ceea ce îndeobşte se
numeşte „marea cotitură”, anul 1910 fiind considerat
de unii critici ca dată a naşterii sculpturii moderne,
aproape simultan cu cea a picturii abstracte. Nu
întâmplător acest fapt se petrece la Paris, acolo unde
s-a manifestat cea mai mare înţelegere pentru
autonomia expresiei artistice şi unde interesul pentru
arta primitivă începe mai întâi cu Van Gogh şi
Gauguin pentru a continua cu Picasso, Brâncuşi, Arp,
Moore şi alţii (H.Read). Între toţi aceştia, însă,
Brâncuşi „a fost o figură oarecum izolată în tumultul
Şcolii parisiene”, fiind înclinat spre „solitudine şi
simplitate”, fapt evidenţiat, între alţi comentatori, de
H. Read, care-l apropie de filosofia poetului tibetan
Milarepa, din secolul al XI-lea, ce  propovăduia
despre asceză, abnegaţie şi aspiraţie către absolut.
Dar la 1925, observă Petru Comarnescu, anul
apariţiei acestor „învăţături” la Paris, opera lui
Brâncuşi era în mare parte definită, ca şi stilul său
de viaţă. Fără a ignora legăturile sale cu spiritualitatea
orientală, cu „înţelepciunea abstractă a
Orientului”(Carola Giedion-Welcker), alături de
„frumosul mediteranean al formelor”, Petru
Comarnescu evidenţiază „premisele spirituale şi
estetice pe care Brâncuşi le datorează folclorului
românesc, acesta, la rândul lui, fiind o realitate
spirituală şi estetică cu caracter specific şi în acelaşi
timp cu aspiraţii umaniste universale”.

În efortul de investigare şi înţelegere a artei
primitive, Brâncuşi nu s-a gândit, ca Gaugain şi unii
expresionişti germani, la arta polineziană, nici ca
Picasso, la arta africană, ci, ca un bun român, „la
unele elemente arhaice şi primitive aparţinând culturii
ţării lui de origine”, elemente încă vii şi capabile de
interpretare şi transfigurare, cu sens universal. Marea
Transformare, marea „cotitură” a artei sale se
produce între 1907 şi 1910, când are loc
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orientarea sa către anumite date din zestrea sa
spirituală, adoptând unele modalităţi de expresie

apropiate firii şi spiritualităţii sale, reînnoind în mod
determinant „viziunile şi tehnica sculpturii
mondiale”. Momentul „marii mutaţii” (când
realizează Rugăciunea şi Sărutul, ce vor fi reluate
mereu) este unul al resuscitării, în conştiinţa sa, a
acelui „inconştient colectiv” (C. Jung), un fel de
„reluare” a contactului, conştientă  şi inconştientă,
„cu spiritualitatea ţăranului român, cu moştenirea
folclorică şi a stilului naţional păstrate în sufletul şi
memoria sa”. Şi pentru a exemplifica, eseistul
aminteşte de Rugaciunea din 1907 („prima sa operă
cu adevărat personală”), în care vede, la modul
simplificat, imaginea „unei ţărănci române”, iar
anumite forme ale statuii amintesc „izbitor” de
„procedeul stilizării din scoarţele şi covoarele
olteneşti (ale regiunii lui natale), împodobite cu figuri
omeneşti, animale, frunze şi flori integrate unei
geometrii armonioase şi vii”. Este atitudinea unei
orante , sugerând, simplificat, liniştea hieratică a
figurilor bizantine.

La fel Cuminţenia pământului, într-o mai stilizată
formă, a fascinat prin atitudinea enigmatică de
statuie-idol. S-au făcut referiri la idolii preistorici,
la divinităţi antice, la statuile egiptene şi chineze,
chiar la idolii cycladici (C. G.  Welcker), însă Petru
Comarnescu vede în aceasta „un simbol al fertilităţii
pământului şi naturii”, de origine „folclorică”.
Femeia-idol este „o rudă a Caloienilor”, mici figurine
de humă folosite în ritualurile de aducere a ploii.

Sculptorul „transfigurează semnificaţiile arhaice
ale folclorului românesc”, dar nu ignoră, prin aceasta,
fără îndoială, nici miturile celorlalte culturi (spre
exemplu, chipul lui  Narcis). Brâncuşi dă folclorului
românesc şi rădăcinilor lui arhaice „o interpretare
de artist cultivat”.

Încă şi mai izbitor - observă criticul - apare ideea
folclorică în variantele Sărutului din 1908 şi 1909,
pentru a ajunge la semnificaţia profundă ce o exprimă
monumentul din Montparnasse (1910) şi, la modul
plenar, pe arhitrava  şi stâlpii acolaţi ai Porţii
sărutului de la Târgu- Jiu din 1937, operându-se
unele modificări de structură, în aceeaşi idee de
stilizare şi esenţializare. Ideea Sărutului, aşa cum a
tratat-o Brâncuşi, „îşi are obârşia în folclorul
românesc”, pornindu-se de la o veche legendă indo-
europeană (legenda arborilor înlănţuiţi pe morminte).

O altă operă, care aminteşte de „stâlpul morţilor”
este Coloana fără sfârşit (tradiţie precreştină ce a
persistat chiar după introducerea crucilor funerare).
Este momentul ca Petru Comarnescu să amintească
de stâlpii funerari cu motivele romboidale (precum
cei din cimitirul de la Loman, pe Valea Sebeşului, la
30 km de Sibiu). Însă, din punct de vedere al formei,
aceste coloane „derivă din arta populară a satelor
regiunii natale a lui Brâncuşi”. E vorba de stâlpii
pridvoarelor ţărăneşti, sculptaţi şi ciopliţi, în care se
regăsesc frecvent şi motive romboidale.

Tot la o tradiţie etno-folclorică trimite şi Masa
tăcerii cu cele 12 scaune, numită la inaugurare „Masa
dacică”.

Semnificaţia întregului Ansamblu este multiplă
şi Petru Comarnescu aduce în pagină şi alte constatări
aparţinând unor cercetători români şi străini (Adrian
Gheorghiu,  Siegfried Giedion, Carola Giedion-
Welcker), dar de fiecare dată ceea ce reţine eseistul
trimite direct la mentalitatea etno-folclorică..

Un „îndepărtat sens folcloric” sesizează P.
Comarnescu şi în celebrul Ou brâncuşian - Începutul
lumii,1924 - e vorba de ritualul ancestral al vopsirii
şi spargerii ouălor, cu numeroase semnificaţii creştine
şi pre-creştine.

„Transfigurările sau abstractizările la care ajunge
Brâncuşi în capodoperele lui au la bază viziunea şi
sentimentele lui de om apropiat naturii, folclorului,
stilului artei populare, dar exprimate, bineînţeles, prin
procedee complet originale şi inedite”.

De miturile folclorice, de credinţele ancestrale
pre-creştine şi creştine amintesc şi alte lucrări,
precum Cocoşul, Peştele, Păsările (cu forma lor
aerodinamică preeminentă inventării rachetelor), D-
ra Pogany ş.a.

Întregul eseu - axat pe relevarea datelor
„spirituale” cât şi de „stil”- are menirea de a face
cunoscute străinătăţii mărci ce nu pot fi neglijate /
ignorate în evaluarea operei brâncuşiene - „întrucât
sunt mai puţin cunoscute în afara ţării sale de origine,
fără ca prin aceasta să fie neglijabile din punct de
vedere al dezvoltării viziunii lui artistice şi al stilului
său”. Fără a intenţiona un demers reducţionist („N-
am avut nici un moment intenţia de a-i reduce opera
la aceste date moştenite din tradiţiile poporului său
şi nici de a-i minimaliza astfel originalitatea de
novator al sculpturii mondiale”), Petru Comarnescu
recunoaşte contextul mai amplu al epocii în care
Brâncuşi a creat. Soluţiilor „cubiste” sau „futuriste”
el le-a găsit „resurse stilistice mai profunde”,
identificabile atât în tradiţiile ancestrale cât şi în etno-
folcloristica patriei sale de origine.

Concluzia e că, în aspiraţiile sale umaniste
„folclorul se împleteşte cu universalitatea şi
arhaismul cu neo-primitivismul unui spirit aparţinând
lumii moderne”.

3. Tradiţie și universalitate în arta lui Brâncuși
reia, într-o formă mult simplificată, intuiţii critice,
constatări de nuanţă şi adevăruri infranşisabile, pe
care IONEL JIANOU le formulase în monografia
Brâncuși  din 1963 (Adam Books, London), a cărei
bibliografie cuprindea 366 de titluri (trad rom.1983,
la Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică), dar şi în eseul,
scris împreună cu C. Noica, Introduction a la
sculpture de Brâncuși (Editions ARTED, Pari,
1976).  În mai puţin de 5 ani, constată autorul, această
bibliografie aproape s-a dublat, aducând în planul
exegezei noi puncte de vedere, care au îmbogăţit
nespus istoria receptării critice şi, în general,
brâncuşiologia contemporană.

De data aceasta, într-o argumentaţie strânsă, cu
vocaţie şi strălucire stilistică, Ionel Jianou îşi propune
să clarifice două probleme: tradiţia şi
universalitatea  în arta lui Brâncuşi. Cercetătorul

(definind opera de artă drept un act social în relaţie
cu un ansamblu de valori morale care constituie
cultura unei societăţi într-o anume etapă a evoluţiei
sale) înţelege „tradiţia” ca pe un lanţ de valori morale,
transmise de o generaţie la alta în curs de secole.

Cu această „moştenire de artă populară”,
Brâncuşi merge să studieze la Bucureşti, München
şi apoi la Paris, unde trăieşte timp de mai bine de
jumătate de secol (1904-1957). Aici, în Mekka
tuturor artelor, artistul s-a desăvârşit pe sine,
devenind unul dintre cei mai iluştri reprezentanţi.
Mediul cultural şi generos al Parisului era, totodată,
tolerant şi stimulativ, asigurându-le deplina libertate
de expresie - „fără să le altereze prin aceasta
originalitatea aportului lor de specific naţional”.

Aşa cum Picasso şi-a păstrat don-quijotismul lui
spaniol sau cum Chagall înclinaţia spre visare a
vechilor hasidici, tot astfel Brâncuşi „a trăit în modul
ţăranului român de a gândi lumea”.

Contactul cu Şcoala Parisului „le-a eliberat forţele
latente”, ajutându-i, deci, să-şi descopere propriile
resurse şi să-şi găsească mijloacele de exprimare:

„Geniul lor a înflorit sub cerul Parisului, dar
rădăcinile le-au rămas profund adâncite în pământul
lor natal”. În ceea ce-l priveşte pe Brâncuşi, acesta
şi-a descoperit, la Pari, Şcoala de Belle-Arte. Nu l-a
atras nici arta romantică a vechilor biserici franceze,
nici sculptura catedralelor gotice, cu atât mai puţin
tradiţiile Renaşterii sau ale Barocului. După o scurtă
„ucenicie” pe lângă Rodin, Brâncuşi înţelege că,
pentru a-şi urma propria-i cale, trebuie să se
„despartă” de acesta.

Sculptura secolului al XX-lea nu mai putea fi
ilustrativă, decorativă, narativă, în general figurativă
şi „biftec”. El da exemplul lui Moise al lui
Michelangelo, a cărei masivitate nimiceşte, striveşte,
compensează. Brâncuşi crede, dimpotrivă , că arta
are menirea de a revela „miracolul vieţii”, de a bucura
sufletele . În Oraşul-Lumină de pe Sena, Brâncuşi
venea cu o zestre aparte de spiritualitate, adunată din
vremuri imemoriale, cu o mentalitate ancestrală. El
aducea cu sine o cultură proprie şi un propriu mod
de a vedea lumea. El era, crede Ionel Jianou, „un
cioban din Carpaţi”, îmbogăţit de propriile lui tradiţii,
care aducea în lumea profană a metropolei parisiene
un viu sentiment al sacrului. Ca orice ţăran, el

recunoaşte în obiecte o prezenţă spirituală,
conferindu-le o viaţă misterioasă. I. Jianou aduce
unele mărturii revelatoare la „credinţa lui Brâncuşi
în forţele obscure”: „ca orice ţăran,  Brâncuşi credea
în miracole. Dar, pentru el, miracolul era
manifestarea spiritelor care sălăşluiesc în lucruri”.
În acest sens, Brâncuşi urma străvechile tradiţii ale
artei primitive şi ale celei populare, a căror funcţiune
este aceea „de a exprima miturile şi prezenţa
sacrului”. Brâncuşi ştia că obiectele, însemnele şi
motivele decorative ale artei populare aveau, la
origine, o funcţie ritualică sau magică, care, în curs
de milenii, s-a diminuat sau s-a pierdut:

„Scopul lui Brâncuşi a fost acela de a relua acest
limbaj printr-o revenire la sursele primordiale, unde
ar fi putut regăsi, în deplină simplitate, esenţa
lucrurilor. Nu mai era vorba de a îndepărta o putere
malefica, ci de a elibera omul de obsesiile lui şi de a-
i permite să se apropie de absolut”.

De aici credinţa sa în „bucuria” curată a creaţiei:
„Vă dau bucurie curată, spunea el. Priviţi

sculpturile mele până când le vedeţi. Cei mai aproape
de Dumnezeu le-au văzut”.

Sculptura sa exprimă o „desăvârşită reprezentare
a esenţelor”, aşa cum nici un artist nu a făcut până la
el (J. Cassou). E destul să comparăm Sărutul rodinian
cu sculptura omonimă a lui Brâncuşi, pentru a
înţelege distanţa enormă dintre reprezentarea
figurativă  a pasiunii omeneşti şi reprezentarea
esenţelor. „Sărutul” brâncuşian exprimă, în mod
esnţializat, un principiu categorial  (dualitatea care
naşte viaţă), amintind de un vechi obicei popular din
Oltenia, conform căruia sufletele tinerilor îndrăgostiţi
se regăsesc şi dincolo de mormânt, în imaginea
copacilor împletiţi.

Aşa cum Coloana fără sfârşit, cu zig-zag-ul ei
suitor în forme romboidale, trimite la „unul dintre
cele mai vechi motive decorative ale artei populare”.
Mai mult chiar, această ascensiune progresivă  către
cer tinde către mitul ancenstral al Arborelui Cosmic,
axis mundi (cu cele trei „funcţii”: de „susţinere” a
Cerului, de legare a Cerului cu Pământul şi iadul, şi
de comuniune între Pământ şi Cer). Simbolul
cosmogonic se uneşte cu cel uman (sugerează drumul
eroilor către cer), într-o esenţializare foarte
semnificativă:

„Seninătatea şi puritatea absolută care se degajă
din operele lui Brâncuşi provin din acest proces de
abstractizare conform artei populare, care este opus
celui adoptat de artiştii din Occident”.

În temele principale ale lui Brâncuşi, I. Jianou
citeşte o „revenire la sursele celor mai vechi tradiţii
păstrate de ţăranii români” – ceea ce ar constitui
„aportul original al artei sale în cadrul Şcolii
Parisului”. Acest lucru i-a permis eseistului să susţină
„teza că arta lui Brâncuşi exprimă modul de a gândi
lumea al ţăranului român”. Departe de a fi o referire
exterioară, tradiţia este un element constitutiv al
filosofiei lui, face parte integrantă din această viziune
a lumii. Deci există o confluenţă între aceste tradiţii
arhaice şi cele ce se află la baza artei africane,
apropierea  operei lui Brâncuşi de aceasta nu se
justifică, căci artistul „a avut o atitudine foarte
rezervată faţă de obiectele de artă africană, temându-
se că deţin forţe malefice”.

Recurgerea la tradiţie îi permite artistului să scape
de solitudine şi să-şi regăsească legăturile cu lumea
lui ţărănească. Şi în acest sens, I. Jianou aminteşte
de habitaclul oltenesc din Impasse Ronsin, de
mâncărurile româneşti, în general, de
comportamentul său „ţărănesc”, natural, într-un Paris
al tuturor experimentelor moderniste.

Făcându-se apel la filosofia naturalităţii,
împărtăşită de artist, criticul afirmă tranşant:
„Brâncuşi considera că îndepărtarea noastră de
natură este izvorul tuturor suferinţelor noastre”.

Acest simţ „ritmic” al naturalităţii transpus în
opera sa, sugerând ordinea, echilibrul,
bucuria vieţii, calmul creaţiei, setea de
absolut, este impresionant, fiind sesizat
ca atare.  Brâncuşi ajunge la
universalitate, crede I. Jianou, pe trei
căi: „prin tradiţia cu rădăcini în
originea timpurilor, prin dialogul
lui cu lumea şi prin căutarea
absolutului”.  „Artă a purităţii şi
sintezei, a rigorii şi spiritualităţii,
a misterului şi a poeziei, sculptura
lui Brâncuşi exprimă una dintre
cele mai profunde aspiraţii ale
spiritului uman: regăsirea
miracolului vieţii”.

Mărturii despre Brâncuşi,
semnată de un triumvirat cultural
de mare prestigiu, s-a dovedit a fi
o carte din bibliografia
brâncuşiană obligatorie. Apariţia
ei şi în cultura română e un
eveniment, ce trebuie salutat ca
atare, readucând în atenţie un
mod de interpretare deloc
exclusivist şi partizan, de largă
audienţă în contextul exegezei
brâncuşiene.

 Un triumvirat exegetic

MĂIASTRA
O auzi, o auzi
în livada cu duzi,
ca un freamăt stingher
înălţat până-n cer,
tot de rouă udat
şi cu dor măsurat,
pentru cine ar şti
c-a fost noapte şi zi
şi coroană de spini
şi lumină de crini.

Pasăre, stea la un loc,
miez de nădejde şi foc,
biruie, Doamne, curat
negura, şarpe spurcat,
gândul celui hain
boală de suflet străin,
Doamne şi Tu îi auzi
glasu-n livada cu duzi,
freamătul blând şi stingher,
rugă-nălţată la cer.

George DUMITRU
(Utopia sudului, poeme, 2004)
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Cele două mari personalităţi culturale pe care le
comemorăm în acest an, cu ocazia aniversării a 100 de
ani de la naşterea lor, s-au întâlnit în mod exemplar,
sub semnul lui Brâncuşi. Au tipărit, împreună cu Mircea
Eliade, la editura lui Ionel Jianu, o carte de referinţă
despre genialul sculptor român, TÉMOIGNAGES SUR
BRANCUSI (Arted, Edition d’Art, Paris, 1967). Este
meritul Fundaţiei “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
că a tradus această lucrare, prin discipolul lui Petru
Comarnescu, distinsul critic de artă Nina Stănculescu,
şi a publicat-o în anul 1997.

Cartea, în ediţia princeps, în limba franceză, a fost
prezentată la Primul Colocviu Internaţional Brâncuşi
de la Bucureşti, în 1967, cu ocazia împlinirii a zece ani
de la moartea artistului, congres la care a participat şi
Petru Comarnescu (Eliade şi Jianu lipsind, fiind
considerate persoane indezirabile de către regimul
comunist).

Tema comună demersurilor celor trei “Mărturii
despre Brâncuşi”, dincolo de diferenţierile specifice
inerente, este apartenenţa statuarei brâncuşiene la
tradiţia românească, fapt ce se impune cu evidenţa unei
axiome dar a fost contestată, încă de pe atunci, de criticii
de artă occidentali care nu-i cunoşteau în suficientă
măsură rădăcinile şi care puneau evoluţia formelor
sculptorului român pe seama influenţei curentelor
avangardiste parisiene, iar astăzi efortul contestatar este
continuat, sub o formă mult mai elevată, de unii exegeţi
(autohtoni şi străini) care încearcă să demonstreze, cu
patos de neînţeles, că sculpturile genialului artist
hobiţean nu sunt altceva decât ilustraţii ale unor texte
esoterice.

Petru Comarnescu, în studiile sale, cercetează
sursele româneşti de inspiraţie ale lui Brâncuşi şi opera
artistului în sine, iar Ionel Jianu, pe lângă aceste teme
se mai ocupă  de momentul istoric al apariţiei genialului
nostru plastician în sculptura românească şi de
influenţele sale asupra statuarei secolului XX.

1. Petru Comarnescu
În anul 1966, Petru Comarnescu scria: „În ce ne

priveşte, suntem fericiţi de a fi fost primii care au început
elucidarea elementelor româneşti la Brâncuşi”. De
atunci şi până astăzi, exegeza brâncuşiană a făcut prea
puţini paşi pe acest drum. De aceea, trebuie să repetăm
momentele câştigate în demersul interpretativ al marelui
critic de artă, până când acestea vor fi acceptate de toţi
cârtitorii. Să reluăm aşadar lecţia lui Petru Comarnescu.

Criticul de artă susţine că elementele inspiraţiei
brâncuşiene, miturile şi elementele folclorice, sunt prea
puţin cunoscute de criticii şi istoricii care nu au avut
contact nemijlocit cu tradiţia în mijlocul căreia s-a
format artistul şi de aceea referinţele lor nu sunt precise.
Din acest motiv, unii au considerat că multe lucrări ale
sale sunt pure abstracţii, fără contact cu realitatea, fie
că au caracter arhaic neromânesc, fie modern, universal
- abstract. Chiar dacă şi-a lărgit orizontul în străinătate,
Brâncuşi şi-a ocrotit, conştient sau nu, valorile etice şi
morale ale satului românesc tradiţional, care au devenit
sursele sale de inspiraţie.

Atmosfera pariziană (de unde nu întâmplător au
pornit curentele înnoitoare căci aici s-a manifestat cea
mai mare înţelegere pentru autonomia expresiei
artistice)  a constituit desigur un stimul (prietenia sa cu
Apollinaire, Rousseau vameşul, Modigliani, Satie,
Joyce, Pound, Cocteau etc). Tot prin anii 1910 se
schimba pictura din temelii, prin apariţia picturii
abstracte: Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Picasso, Arp
etc. Criticul Alfred Neumayer consideră că înoirea
sculpturii i se datorează lui Brâncuşi, prin operele sale
de cotitură create în perioada 1907 – 1910.

Dar Brâncuşi a fost un solitar, un izolat faţă de
curentele avangardiste, redescoperind lumea spirituală
a lui Milarepa (călugăr tibetan din secolul al XI-lea).
El a fost apropiat de natură, de o lume patriarhală pură,
uneori chiar naivă, elementară, de starea creatoare a
omului primtiv. Brâncuşi avea o fabuloasă memorie a
tradiţiilor şi a modului de viaţă ale ţăranului român.

Despre operele de cotitură ale artei lui Brâncuşi
să-l cităm pe autor, întrucât aceste analize sunt
exemplare pentru modul cum trebuie abordată o operă
de artă plastică, pornind de la forma plastică şi ajungând
apoi la semnificaţia principală de la care se pot dezvolta
alte conotaţii posibile /1/.

Rugăciunea
 „Atât prin atitudine, cât şi prin configuraţie şi prin

caracterul său simplificat, figura statuară în bronz este
aceea a unei ţărănci române şi factura îi adoptă metoda
de stilizare obişnuită în arta populară românească.
Înclinarea capului, raportul dintre cap, trunchi şi
picioare, baza clar alungită formată de acestea, de la
genunchi la glezne, se înscriu unei geometrii perfecte,
pstrând însă prezenţa omenească şi semnificaţia
gestului. Deşi concretă, forma prezintă în unele locuri
o alternanţă de curbe şi unghiuri care aminteşte izbitor
procedeul stilizării din scoarţele şi covoarele olteneşti
(ale regiunii natale)… Atitudinea este a unei orante, dar
mâinile nu fac gestul ritual. Se declară că, într-o primă
formă, mâinile se alăturau ca pentru rugăciune, dar că
ulterior, sculptorul i-ar fi tăiat unul din antebraţuri,
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aducându-l pe celălalt spre piept. Astfel, figura
sugerează actul rugăciunii mai mult prin poziţia sa decât
printr-un gest concret. Este o primă recurgere la un
procedeu de abstractizare, de concentrare a formelor,
care evocă liniştea hieratică a figurilor bizantine.”

Cuminţenia pământului
„Personal, interpretez această statuie - care, deşi

măruntă, posedă un caracter făţiş monumental – ca fiind
un simbol al fertilităţii pământului şi naturii…Se ştie
că ţăranii români de altădată, agricultori şi păstori,
considerau pământul ca pe o divinitate, sursă de
fecunditate, element primordial de abundenţă în viaţă…
Expresia enigmatică a feţei i se explică, după noi, tocmai
prin interpretarea pe care i-a conferit-o sculptorul de
origine ţărănească , ce cunoştea nu numai darurile
generoase ale pământului dar şi legile uneori capricioase
ale naturii, ameninţările secetei. Femeia-idol este, după
părerea noastră, o rudă a caloienilor – acele figuri
omeneşti, pe care femeile şi copilele de la ţară le
modelau altădată în argilă şi făceau parte dintr-un ritual
consacrat fertilităţii pământului, invocării ploii …
Spiritualitatea lui Brâncuşi a restabilit aici –ca şi în
operele lui ulterioare – un raport între pământ şi celelalte
elemente care domină lumea: soarele, aerul şi apa…În
tot cazul, Brâncuşi dă folclorului românesc şi rădăcinilor
lui arhaice, derivând uneori din culturi încă mai vechi,
o interpretare de artist cultivat”.

Sărutul
„Încă şi mai izbitor apare ideea folclorică în

variantele Sărutului, create în cursul aceloraşi ani…
În vechile timpuri, la români ca şi la alte popoare,

arborii erau consideraţi fiinţe vii; exista, de altfel,
credinţa că arborele ar fi reîncarnarea unui suflet. În
lumea satului românesc se planta un arbore pe
mormântul unui tânăr mort necăsătorit. Şi când doi
îndrăgostiţi n-au mai putut să se căsătorească prin
moartea unuia dintre ei, supravieţuitorul (sau
supravieţuitoarea), iubitul sau iubita, planta pe
mormântul celui dispărut doi arbori apropiaţi ale căror
ramuri se întreţeseau…

Se regăsesc şi aici, ca în toate creaţiile lui Brâncuşi,
propriile lui descoperiri ale formei, ritmurile şi
proporţiile are fascinează în acelaşi timp prin grandoare
şi delicateţe, prin vitalitate ritmică şi  umanizarea
geometriei. Stilizarea deţine la el, ca şi la stilizatorii
scoarţelor ţărăneşti, ai ceramicii şi obiectelor de lemn
din ţara lui de origine, vibrarea vie a formelor care s-au
abstras din realitate, acel lirism fără de care geometria
nu poate decât să dezumanizeze”.

Formele variantelor Sărutului, terminînd cu Poarta,
au putut fi influenţate şi de cubism sau constructivism
pe de o parte, cât şi de neo-primitivism pe de alta,
curente ce se afirmau pri anii 1907-1910, la Paris, dar
toate astea „au trezit în conştiinţa lui Brâncuşi idei
folclorice şi un stil care îi erau familiare din anii
copilăriei şi adolescenţei petrecuţi în ţara lui”.

Petru Comarnescu leagă sursele de inspiraţie ale lui
Brâncuşi pentru Coloanele fără sfârşit,  (ca şi ceilalţi
autori iluştrii ai MĂRTURIILOR…) de obieceiul, care
se mai păstrează şi acum în unele locuri de la noi, de a
planta,  în locul crucii, pe mormântul unor morţi
necăsătoriţi, un fel de stâlpi funerari (obicei precreştin)
gravaţi decorativ, unii cu soclu, coloană şi pasăre, cât
şi de modelarea tradiţională a stâlpilor de pridvor ai
caselor ţărăneşti şi ai bisericilor de lemn. Chiar în satul
lui natal de la Peştişani-Hobiţa, stâlpii vechei mici
bisericii de lemn din cimitir sunt ciopliţi într-un mod
similar Coloanei fără sfârşit. Mircea Eliade regăseşte
în stâlpii arhaici de pridvor coloanele cerului în
miniatură, care unesc pământul cu cerul.

Despre Coloana fără sfârşit de la Târgu-Jiu, Petru
Comarnescu afirmă: „După felul în care aceste
elemente, sau moduli, se înalţă sau se micşorează – în
funcţie de deplasarea celui care le priveşte – coloana ia
diverse aspecte.. De aproape  şi privind în sus, muchiile
par o succesiune  de cristale; alteori, s-ar zice că  sunt
piscuri proeminente de munţi, ca în unele monumente

ascete; alteori, în sfârşit, coloana pare o imensă „scară
a cerului”. Într-un chip încă şi mai surprinzător – luată
în considerare din unghiuri oblice, care îi dau fiecărei
părţi componente o formă ascuţită – coloana sugerează
o succesiune verticală de păsări componente cu ciocurile
îndreptate în jos, în felul unor sculpturi în lemn sle
artistului.”

Petru Comarnescu leagă ciclul ovoidelor (Începutul
lumii - 1924, Prometeu - 1911, Noul născut - 1915) de
obiceiul pascal. „Este un ritual ancestral, cu numeroase
semnificaţii creştine şi pre-creştine (simbol al renaşterii
naturii, al primăverii, al creaţiei lumii) şi mai ales sensul
actului generator unic, în timp ce preferinţa de a vopsi
ouăle în roşu este în corelaţie cu soarele,  cu  minunatul
act al creaţiei”.

Este interesantă observaţia exegetului că Brâncuşi
nu a sculptat Păsări pentru monumentele sale funerare
şi nu le-a corelat cu stâlpii funerari, cum se întâlnesc
păsările-suflet în folclorul românesc. Faptul este
adevărat pentru păsările Măiestre, ocrotitoare ale iubirii.

„În prima Măiastră se recunoaşte mai limpede
apartenenţa spirituală la basmele populare româneşti,
la formele folclorice… Măiastra posedă atribuţii
miraculase. Ea poate lua diferite aparenţe, are darul
vorbirii şi un cîntec ce vrăjeşte. Ea îi ocroteşte pe cei
care au suferit o nedreptate şi mai cu seamă pe cei a
căror dragoste se loveşte de obstacole. Punctul de
pornire al lui Brâncuşi se află în acest simbol folcloric,
precum şi în formele stilizate ale artei populare
româneşti (păsările de pe scoarţele olteneşti, uricioare
în formă de păsări, figurine în pământ smălţuit etc.).
Prima   Măiastră, în marmură, conţine în soclu imaginea
unei perechi de îndrăgostiţi, care susţin, asemenea unor
cariatide, un al doilea soclu, pe care se află pasărea
însăşi, înălţându-se în spaţiu cu pieptul său puternic,
bombat, care aminteşte totodată aspectul zoomorf al
unui urcior ţărănesc.”

Totuşi, trebuie să observăm în acest demers că
Măiastra, miraculoasă în ea însăşi, poate trece pragul
lumilor, deci poate fi o pasăre psiho-pompă. De
asemenea, Brâncuşi a aşezat o pasăre Măiastră în vârful
unei Coloane fără sfârşit, din lemn, în grădina lui
Edward Steichen din apropierea Parisului şi dorea ca în
vârful unei Coloane colosale, imaginate pentu New York
să amplaseze de asemenea o Măiastră. Aceste
ansambluri, desigur nu au conotaţii funerare.

Despre Păsările în văzduh însă, Petru Comarnescu
afirmă că ele par o nouă imagine a păsării - suflet, până
când devin tot mai aerodinamice, adevărate rachete.

În finalul interpretărilor sale, criticul de artă
conchide:”…se poate constata că geometria cubistă şi
dinamismul futurist i-au slujit lui brâncuşi mai curând
spre a-l îndemna să apeleze la surse stilistice mai
profunde şi să recurgă la o orientare spirituală care nu
se găseşte nici la cubişti, nici la futurişti, ci în înseşi
datele culturii sale de origine, în tradiţiile ancestrale,
ca şi în propriile lui aspiraţii umaniste în care folclorul
se împleteşte cu universalitatea şi arhaismul cu cu neo-
primitivismul unui spirit aparţinând lumii moderne”.1/

Pe lângă textul publicat în TÉMOIGNAGES…, Petru
Comarnescu a lucrat la o monografie Brâncuşi, rămasă
din păcate neterminată. Tot discipolul său, criticul de
artă Nina Stănculescu a reunit aceste materiale,
adăugând şi alte texte din moştenirea rămasă de la Petru
Comarnescu, publicând postum o carte de referinţă:
Petru Comarnescu  - BRÂNCUŞI mit şi
metamorfoză în sculptura contemporană (Ed.
Meridiane, Bucureşti, 1972).

Lucrarea cuprinde, în prima parte,  cele patru
capitole definitivate de Petru Comarnescu, reunite sub
titlul Fragmente de monografie (Anii de ucenicie),
iar a doua parte, Brâncuşiana,  reuneşte în trei capitole,
alte articole scrise de marele critic de artă despre
Brâncuşi, evitând pe cât posibil, pe cele care ar putea
aduce repetiţii.

În Nota asupra ediţiei, Nina Stănculescu afirmă
despre maestrul ei: „ Timp de peste trei decenii, cu o
râvnă şi o pasiune puţin obişnute, în miezul unor discuţii
şi polemici desfăşurate pe plan universal, el a cercetat
şi analizat rădăcinile şi componentele creaţiei
brâncuşiene, dezvăluind mereu noi şi tot mai evidente
filiaţii cu folclorul românesc.”

Ne vom opri doar asupra Fragmentelor de
monografie, exemplare pentru acribia cercetării
întreprinse asupra operelor realizate de Brâncuşi în
România şi asupra episoadelor vieţii artistului în
tinereţe.

În ceea ce priveşte datele biografice ale sculptorului,
exegetul confruntă mărturiile celor care l-au cunoscut
cu documente autentice (acte, diplome, scrisori, cereri
etc). Exegetul inventariază, după minuţioase cercetări,
sculpturile realizate în ţară, până la plecarea artistului
la Paris, în 1904. Adăugând şi pe cele catalogate de
Barbu Brezeanu în celebra sa carte BRÂNCUŞI ÎN
ROMÂNIA (Ed. Academiei, Bucureşti, 1976), acestea
sunt:

- Sculpturi rămase: Vitellius (1898); Ecorşeul (1901-
1902); Portretul lui Ion Georgescu-Gorjan (1902) şi
Bustul Gen. Dr. Carol Davila (1903);

- Sculpturi distruse sau dispărute: Bustul lui
Gheorghe Chiţu (1898), cel care a înfiinţat Şcoala de
arte şi meserii din Craiova ; două basoreliefuri Mars
Borghese (1900), Cap de expresie/Bust de femeie
(1900), Cap de expresie/Bust de femeie (1901), Laocoon
(1900), două S t u d i i  a n a t o m i c e  d u p ă  n a t u r ă

aju
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(un basorelief cu dată incertă şi un modelaj datat 1901), Alegorie (1901), Ofranda
corului Carmen (1902).
Brâncuşi a mai lăsat un caiet cu 75 de desene lui Ion Croitoru (care l-a ajutat cu

bani să plece la Paris) şi a ilustrat volumul de versuri al lui Ilarie Voronca, care va fi
publicat în 1929.       Am menţionat această listă a sculpturilor realizate de Brâncuşi în
România, până în anul 1904, întocmită de personalităţi cu statut ştiinţific ireproşabil,
pentru a pune stavilă zelului “desoperitorilor” de sculpturi brâncuşiene (cu duiumul)
pe care artistul le-ar mai fi realizat în perioada menţionată. Parcă presimţind ceea ce
se va întâmpla, încă de pe vremea când Brâncuşi lucra la ridicarea Ansamblului
monumental de la Târgu-Jiu, Petru Comarnescu atrăgea atenţia că, datorită faimei
sculptorului, localnicii căutau să valorifice unele obiecte: bănci din trunchi de copac
sau scaune improvizate în atelierul unde lucra la Târug-Jiu sau unde locuia (Casa
Bălănescu). De asemenea, autorului i s-a povestit despre obiecte imaginare pe care
artistul le-ar fi făcut în aceea perioadă: o cană din rădăcină din nuc pe care ar fi
dăruit-o localnicului Paraschivoiu; o lingură de lemn de prun având coada încrustată
cu  motivul  viţei de vie şi al şarpelui – pentru preotul Ion Ilinoiu; portretul sergentului
Ion D. Blendea, desen care s-ar afla   la Peşteşani. În timpul şederii sale la Târgu-Jiu
(casa Bălănescu), Brâncuşi a împodobit   grădina acesteia cu vreo 10 pietre cu forme
asemănătoare cu sculpturile sale, produse ale eroziunii naturii, care tentează şi astăzi
pe unii brâncuşiologi-comercianţi să le considere opere autentice.

În concluzie să cităm un fragment  din capitolul “Legendarul Brâncuşi” din finalul
cărţii: “Nu-i ceva fabulos,  legendar ca păsările să capete forme aerodinamice, peştii
săi să amintească de formele stilizate de pe covoarele şi ceramica populară şi, totodată,
să devină forme spaţiale care să sugereze funcţionalitatea? Nu-i uimitor ca acei stâlpi-
coloane să capete, printr-o nouă morfologie, aspectul unor arbori celeşti aerieni, care
posedă toate simetriile existente, după cum a remarcat, în cursul de la Politehnica din
Zürich, profesorul  Siegfried Giedion? Nu-i miraculos cum soclurile şi mesele lui de
piatră, cu tăblii perfect circulare, îşi regăsesc forma originară în mesele neoliticului şi
apoi în mesele joase şi cu tăblie circulară, existente şi astăzi în  multe case săteşti?
…Viaţa şi opera lui Brâncuşi, deşi  aparţin istoriei, au trecut pe plan de legendă  datorită
tocmai neobişnuitelor lui calităţi şi comportări, îmbinării de firesc uman şi fabulos
folcloric”./2/

2. Ionel Jianu
Ionel Jianu a întreprins poate cea mai sistematică cecetare asupra fenomenului

Brâncuşi, căutându-i rădăcinile, sistematizând istoria sculpturii româneşti până la
Brâncuşi, descifrându-i specificul operei şi evaluând influenţa acesteia asupra sculpturii
secolului XX.  Cercetând rădăcinile adânci ale operei lui Brâncuşi, el afirmă cu deplină
îndreptăţire că opera unui artist trebuie înţeleasă împreună cu viaţa, obârşia, cu neamul
din care se trage, cu lumea în care a trăit şi trăieşte, chiar dacă e în altă ţară, cu istoria. /6/

Încă din copilărie Brâncuşi deprinsese meşteşugul cioplirii lemnului şi cunoştea
o bogată mitologie populară care i-a inspirat creaţia. Măiastra brâncuşiană reprezintă
pasărea miraculoasă care-i ocroteşte şi călăuzeşte pe îndrăgostiţi iar Sărutul ilustrează
legenda arborilor îmbrăţişaţi: “La el în Oltenia, după un vechi obicei, pe mormintele
apropiate a doi tineri îndrăgodtiţi se planta câte un copac. Ramurile acestora, pe măsură
ce se dezvoltau, se împleteau, evocând astfel sentimentul ce-i unise pe cei doi morţi.”/4/

La conotaţiile atribuite deja Coloanei fără sfârşit (stâlp de casă ţărănească, stâlp
funerar, scară la cer etc), Ionel Jianu mai pomeneşte una desprinsă din lucrările
etnologului Nicolae Dunăre, anume că ondulaţiile verticale ale coloanei sunt rezonante
cu suişul în zig-zag al muntelui de către ciobani.

În ceea ce priveşte influenţa curentelor avangardiste parisiene asupra operei lui
Brâncuşi autorul se pronunţă răspicat: “Şcoala Parisului a reunit artişti din toate ţările
lumii. Unul din meritele ei cele mai importante este acela de a fi ştiut să le ofere un
climat de libertate, independenţă, curaj în invenţia artistică, fără să le altereze prin
aceasta originalitatea aportului lor specific, naţional.

Astfel încât Picasso şi-a păstrat don-quichotismul  lui spaniol, Chagall înclinaţia
spre visare a vechilor hasidici, iar Brâncuşi modul ţăranului român de a gândi
lumea…Din această schimbare de mediu nu a rezultat o ruptură, ci o mutaţie  prin
care sentimentul sacrului, propriu ţăranului, pătrunde în lumea profană a oraşului.”3/

Şi mai departe: “Brâncuşi a participat prea puţin la viaţa artistică pariziană. S-a
retras în atelierul lui din Impasse Ronsin, unde a trăit  aproape 40 de ani şi acolo şi-a
reconstituit climatul spiritual al satului său natal. Totul părea românesc în acest atelier:
soba văruită ca şi pereţii albi, masa rotundă, joasă, taburetele-butuci şi jilţurile de
lemn, laviţa, vatra unde arârna pe pirostrii un ceaun negru, uneltele agăţate de perete
şi mai ales poarta de stejar aidoma acelora din satele olteneşti, aşezată la intrarea
dintr-o încăpere în alta.”/6/.

În ceea ce priveşte istoria sculpturii româneşti până la Brâncuşi, autorul o
sintetizează astfel. /6/

Până la începutul secolului al XIX-lea sculptura s-a dezvoltat lent datorită
interdicţiei ei în biserica ortodoxă (“să nu-ţi faci chip cioplit”) şi frământărilor sociale
de până la formarea Principatelor Române Unite. Până în acest moment, sculptura era
doar o anexă a arhitecturii, prin ornamentele care împodobeau chenarele, brâiele,
cornişele, rozetele, soclurile, balustradele bisericilor, mănăstirilor şi palatelor. Deşi
motivele zoomorfe şi umane apar încă din secolul al XIV-lea, sculptura devine
independentă abia în secolul al XIX, existând însă sculpturi realizate de artişti străini
(busturile şi statuile de la Palatul Mogoşoaia, statuile care împodobeau Turnul Colţei
din Bucureşti etc.). Sculptura românească abia începe să se afirme pe vremea lui
Brâncuşi, prin sculpturi funerare şi neo-clasice (Palatul Domnesc din Iaşi, Palatul lui
Grigore Ghica din Colentina etc).

Pentru istoria sculpturii româneşti, secolul al XIX-lea marchează două periade:
a). 1860-1880 organizarea învăţământului universitar;
b). după 1880, afirmarea sculpturii naţionale.
Brâncuşi urmează Şcoala de Bele-Arte din Bucureşti în perioada 1898 – 1902,

avându-i ca profesori pe Ion Georgescu şi pe Vladimir Hegel (după moartea primului),
perioadă în care lupta dintre academism şi noua artă independentă era în toi (Vladimir
Hegel fiind reprezentantul academismului). Dintre lucrările realizate de Brâncuşi în
acestă perioadă au rămas doar: Vitellius, Portretul lui Ion Georgescu-Gorjan şi
Ecorşeul.  Referitor la operele de cotitură ale lui Brâncuşi, realizate la Paris în perioada
1907-1910 (Cuminţenia pământului, Sărutul şi ansamblul funerar Rugăciunea – Bustul
lui Petre Stănescu), Ionel Jianu susţine, împreună cu Petru Comarnescu şi Mircea
Elieade că artistul şi-a descoperit drumul propriu regăsindu-şi originile în tradiţia
populară românească şi utilizând procedeul stilizării, atât de prezent în arta noastră
ţărănească. În ceea ce priveşte analiza întregii creaţii brâncuşiene, Ionel Jianu a mers
cel mai departe dintre toţi exegeţii, încercând să grupeze în cicluri tematice toate
sculpturile artistului.

În MONOGRAFIA din 1963 /3/ autorul propune  gruparea sculpturilor după trei
mari teme (care oferă o privire asupra cosmogoniei şi gândirii filosofice brâncuşiene):

- misterul existenţei, evocând Facerea lumii şi etapele trezirii conştiinţei umane (
Începutul lumii, Noul născut, Adam şi Eva, Primul pas, Prometeu, Fiul risipitor, Leda,
Muza adormită, Muza, Vrăjitoarea, Socrate, Spiritul lui Buddha);

- construirea lumii şi legătura om şi pământ (Coloana fără sfârşit, Poarta sărutului,
Masa tăcerii, Templul contemplării şi al descătuşării);

- solidaritatea dintre tot ce există şi aspiraţia spre absolut (Măiastra, Pasărea în
văzduh, , Peştele, Cocoşul, Pinguinii, Foca, Ţestoasa zburătoare).

INTRODUCEREA LA SCULPTURA LUI BRÂNCUŞI din 1976 /5/ priveşte opera

ca formă în devenire pe 3 mari axe:
- drumul către omenie şi căutarea formelor primordiale (Sărutul, Rugăciunea,

Începutul lumii, Noul născut, Adam şi Eva, Fiul risipitor, Vrăjitoarea, Spiritul lui
Buddha);

- nostalgia cerului (Măiastra, ciclul Păsărilor în văzduh, Cocoşul, Foca, Ţestoasa
zburătoare).

- în căutarea absolutului (Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, Templul
contemplării şi al descătuşării).

Ambele sisteme de grupare lăsau la o parte seria portretelor – ciclul Domnişoarei
Pogany, Portretul Doamnei Eugen Meyer, Portretul Principesei X, Portretul lui Nancy
Cunard, variantele Negresa albă şi Negresa blondă, seria Torsurilor, Cuminţenia
pământului şi altele. Acum, în această ultimă carte pe care a dedicat-o operei lui
Constantin Brâncuşi /6/, autorul încadrează aceste portrete şi torsuri în capitolul “Om
şi natură în opera lui Brâncuşi”, întregind astfel viziunea sa asupra universului artistic
brâncuşian.

Un capitol emoţionant din CONSTANTIN BRÂNCUŞI – Viaţa şi opera /6/ îl
constituie “Rostirea românească a artei lui Brâncuşi. Specificul naţional şi vocaţia de
universalitate”, care deschide drumul influenţei statuarei brâncuşiene asupra sculpturii
secolului XX.

Ionel Jianu afirmă că, prin geniul său, Brâncuşi a tradus în limbaj universal, prin
plastica sa, trei cuvinte esenţiale pentru rostirea românească, intraductibile în alte
limbi: “dor”, “omenie” şi “văzduh”. Dorul pentru ţara sa natală şi pentru modul de
viaţă patriarhală a ţăranului român

l-a demonstrat prin  amenajarea locuinţei sale atelier din Paris în casă ţărănească,
prin operele sale cu surse de inspiraţie din tradiţia noastră, prin modul său de viaţă.

Omenia lui Brâncuşi o regăsim în modul de comportare al artistului, care a fost
acela al ţăranului român (o dovedesc din plin cugetările sale despre viaţă), în dorinţa
acestuia de a aduce, prin sculpturile sale, bucurie pură. Ionel Jianu susţiene că cel mai
bine ilustrează acest aspect sculptura Trei pinguini, simbol al dragostei şi împlinirii
familiale.

Un exemplu elocvent al omeniei lui Brâncuşi, l-a trăit chiar familia Jianu. După o
noapte în care Brâncuşi a povestit lui Ionel Jianu şi Petru Comarnescu ( în casa acestuia
din Bucureşti, în anul 1938), întâmplările fascinante-i sale vieţi, înainte de despărţire,
Ionel Jianu îi spune maestrului că regretă fapătul că soţia sa nu putut să asculte aceste
cuvinte, fiind lehuză. A doua zi, Brâncuşi se prezintă acasă la familia Jianu pentru a
sta de  vorbă şi cu  soţia acestuia.

Despre văzduh, să cităm autorul: “Cuvântul “văzduh” pare alcătuit, cu o etimologie
populară, din: “văz” şi “duh”. Înţelesul lui ar putea sugera că lumea duhurilor devine
vizibilă în zările înalte spre care se avântă Psările lui Brâncuşi”.

Dacă rostirea românescă a artei lui Brâncuşi se întemeiază pe tradiţii ancestrale,
opera sa este îndreptată spre viitor, afirmându-şi vocaţia de universalitate (Păsările
în văzduh constituie un pionierat în formele plastice aerodinamice şi chiar formele
tehnice aeronautice). Artistul român a intuit că dinamismul şi viteza ne vor caracteriza
tot mai mult epoca, după cum reiese chiar dintr-o reflecţie a acestuia.

 “Astfel, vocaţia de universalitate a artei lui Brâncuşi se manifestă pe trei căi: prin
tradiţia care îşi află izvorul în vremurile de demult de la începutul veacurilor şi
reprezintă memoria şi înţelepciunea unui popor, prin dialogul ei cu lumea şi prin
setea de absolut. Artă a purităţii, a seninătăţii, a simplităţii şi a sintezei, artă a esenţelor
şi a spiritualităţii, a tainelor lumii şi a poeziei, sculptura lui Brâncuşi exprimă una din
cele mai profunde aspiraţii ale sufletului omenesc: a descoperi şi a arăta întregului
univers minunea vieţii.”/6/

Rodin şi Brâncuşi au exercitat cea mai mare influenţă asupra evoluţiei sculpturii
în sec. XX (Rodin pentru prima parte a acestuia, Brâncuşi pentru a doua).

Rodin a deschis drumul cubismului, expresionismului şi suprarealismului, pe când
Brâncuşi pe cel al artei abstracte. Trebuie să adăugăm aici că Brâncuşi a fost şi
iniţiatorul sculpturilor pline, organice, bulbare, integrate în natură. Pentru a demonstra
noua sa cale artistică, Brâncuşi a realizat în replică teme rodiniene: Sărutul, Adam,
Eva, Fiul risipitor, Danaida, Cariatida. Ilustrăm modul de analiză intreprins de Ionel
Jianu asupra acestor replici rodiniano-brâncuşiene printr-un singur exemplu, acela al
Evei. “Eva lui Rodin este o superbă anatomie a unui nud feminin, cu o admirabilă
transparenţă şi vibraţie a luminii pe formele rotunde, calde, pline. Conştiinţa păcatului
îi determină şi gestul şi atitudinea. Cu braţele îşi ascunde pieptul, iar corpul urmează
o uşoară inflexiune care culminează prin capul plecat, încadrat de braţul stâng. Ritmul,
mişcarea, opoziţia între planurile diferite orientate exprimă în acelaşi timp şi
remuşcarea şi ispita şi ruşinea şi graţia.

Eva lui Brâncuşi aparţine unei alte lumi, fiind parcă imaginea unui idol al
fecundităţii. Nimic din forma figurativă şi voluptoasă nu se mai regăseşte în acest
asamblaj cioplit în lemn de castan, de culoarea mierei. Dimpotrivă, trupul e redus la
două capsule deschise ca două fructe care împrăştie sămânţa. Aceste două sfere sunt
plasate pe o tijă, la capătul de jos se află alte două sfere mici, semnificând cei doi
sâni. În locul remuşcării şi al sentimentului de vinovăţie avem aici imaginea fericită
a fecundităţii în floare. Eva trimfă pentru că asigură continuitatea vieţii”. /6/

Dacă Rodin a desăvârşit sculptura aparenţelor, Brâncuşi a redat esenţele. Dacă
orăşanul Rodin a fost un modelator de geniu (cioplirea făcând-o practicienii săi),
ţăranul Brâncuşi făcea totul singur. Ucenicii lui Brâncuşi au învăţat privindu-l.

Influenţa lui Brâncuşi o putem regăsi la: Modigliani (Italia); Lehmbruck
(Germania); Jan Arp, Etienne Haidu, Emil Gilioli, Maurice Lipsi, Antoine Poncet,
H.G. Adam (Franţa); L. Wercollier (Luxemburg); Barbara Hepworth, W. Turnbull
(Anglia); Alberto Viani, Pietro Cascella, C. Signiori, A. Pomodoro. Pierlucva, Lia
Godano (Italia); M. Ziffer (Israel); W. Zyamamoto, S. Tajiri, T. Okamoto, K. Takahashi,
Isamu Noguchi (Japonia). La noi, Ovidiu Maitec, George Apostu, Gheorghe Iliescu-
Călineşti, Alexandru Gheorghiţă, Horia Flămându etc.

La toţi, vitalitate organică a formei, simplitate, structură arhitecturală, integrare
în natură.   În final să concluzionăm activitatea de brâncuşiolog a lui Ionel Jianu chiar
prin cuvintele sale:

“Vreme de 20 de ani am vânturat lumea şi cărţile mele au dus faima lui Brâncuşi
în 87 de ţări din 5 continente” şi prin cele ale lui Constantin Noica din finalul prefeţei
la ultima carte scrisă de Ionel Jianu şi care a fost o carte despre Constantin Brâncuşi:
“Ionel Jianu face dreptate reconvertind opera lui Brâncuşi în sensuri, tradiţii şi cuvinte
româneşti. Dar face o dreptate încă mai bună relevându-i până la urmă vocaţia de
universalitate şi plecând el însuşi îndărăt, cu artist cu tot, spre lumea largă. Vreau,
îmi scrisese el, ca ultima mea carte să fie despre Brâncuşi”. /6/

1. Petru Comarnescu – Confluenţe în opera lui Brâncuşi – Elemente de folclor şi de stil popular
în procesul înnoitor al sculpturii mondiale în MĂRTURII DESPRE BRÂNCUŞI (Ed. Fundaţiei
“Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1997);

2. Petru Comarnescu  - BRÂNCUŞI mit şi metamorfoză în sculptura contemporană (Ed.
Meridiane, Buc. 1972)

3. Ionel Jianu - BRANCUSI (Arted, Paris, 1963);
4. Ionel Jianu - Tradiţie şi universalitate în arta lui Brâncuşi – în MĂRTURII DESPRE BRÂNCUŞI

(Ed. Fundaţiei “Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1997);
5. Ionel Jianu - Constantin Noica – INTRODUCTION Ŕ LA SCULPTURE DE BRANCUSI (Ed.

Arted, Paris, 1976);
6. Ionel Jianu - CONSTANTIN BRÂNCUŞI – Viaţa şi opera (Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică,

Bucureşti, 1983 – cu o prefaţă de Constantin Noica).

Lucian GRUIA
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1. SPIRITUL TĂINUIT ÎN MATERIE
Constantin Brâncuşi avea viziunea unui

cosmos magic în care, aşa cum mărturisea: “Orice
lucru - finţă sau nefiinţă - are un spirit” (1). Iar în
filosofia lui asupra vieţii “…separarea materiei de
spirit şi orice fel de dualitate rămân o iluzie.
Sufletul şi lutul formează o unitate”1.

Ruperea sculptorului de plastica apropiată de
stilul clasic2 şi începutul unei arte noi şi personale
(“calea” sau “drumul propriu”) a fost marcată
tocmai de prima sa încercare de a reda acest spirit
din materie şi fenomene: “Atunci, la răspântia
meseriei mele mi-am spus: acest spirit al
subiectului trebuie să îl redau eu. Căci spiritul va
fi veşnic viu. Sau, dacă doriţi, ideea subiectului:
aceea care nu moare niciodată…”3.

Pentru a “surprinde scânteia”, “spiritul
dinlăuntrul” subiectului sau materialului,
“Sculptorul trebuie să îşi pună spiritul în armonie
cu spiritul materialului”, “Căci mâinile
sculptorului gândesc întotdeauna şi urmăresc
gândurile materialului”. Această colaborare
“…intimă între artist şi materialele folosite,
precum şi pasiunea care uneşte bucuria
meseriaşului cu elanul vizionarului, îl duc pe rând
la esenţializarea, la forma ideii în sine…”. Evident,
trebuie însă “lucrat mult” pentru a găsi modul prin
care să se “…uşureze calea spre a afla pentru
fiecare subiect forma-cheie, care să rezume cu
putere ideea acelui subiect”.

Forma-cheie care poată să surprindă “ideea în
sine” a subiectului apare obsesiv în textele
brâncuşiene: “Eu forma o caut în tot ceea ce
creez”; “Între timp, trec zilele, trec anii. Iar eu caut
aceea formă definitivă, nepipăibilă, alunecoasă”
etc. Această căutare înfrigurată are un sens: “Eu
cred că o formă adevărată, în plastică, ar trebui să
ne sugereze infinirea” iar idealul ar fi “Să uneşti
toate formele într-o singură formă şi să o faci
vie…”.

Brâncuşi atrăgea însă atenţia: “Artistul trebuie
să ştie să scoată la suprafaţă fiinţa din interiorul
materiei şi să fie unealta care dă la iveală însăşi
esenţa sa cosmică, într-o existenţă cu adevărat
vizibilă”; “Nu poţi să faci ceea ce vrei tu să faci,
ci numai ceea ce îţi permite materialul” deoarece
“…deseori, în adâncimea marmorei, pietrei sau
bronzului, un sculptor insuficient de priceput, în
urma unui efort stângaci, omoară spiritul
materialelor şi continuă apoi să lucreze într-o
materie neînsufleţită”. Altfel spus, “Materia
trebuie să îşi continue viaţa sa naturală şi după ce
au intervenit mâinile sculptorului”.

Ca un exemplu mai concret al muncii propriu-
zise a sculptorului român, redau următoarele texte
reprezentative ale sale: “Eu nu dau niciodată prima
lovitură până când piatra nu mi-a spus ceea ce
trebuie să îi fac. Aştept pînă când imaginea
interioară s-a format bine în mintea mea. Câteodată
durează săptămâni întregi până când piatra-mi
vorbeşte. Trebuie să privesc foarte atent înlăuntrul
ei. Nu mă uit la vreo aparenţă…că orice imitaţie a
suprafeţelor naturale este fără de viaţă. Nu posed
idei gata făcute. Îndepărtez toate formele
accidentale. Transform accidentalul în aşa măsură,
încât să devină identic cu o lege universală. Mă
aflu pe făgaşul căutărilor”; “Pasărea măiastră este
un simbol al zborului ce îl eliberează pe om din
limitele materiei inerte. Aici am avut de luptat  cu
două mari probleme. Trebuia să arăt în formă
plastică sensul spiritului, care este legat de materie.
Concomitent, trebuia să fuzionez toate formele -
într-o unitate perfectă. Chiar formele contradictorii
trebuiau să se unifice într-o comuniune nouă,
finală…După cum observaţi, am reuşit cumva să
fac <Pasărea măiastră> să plutescă”.

Artistul considera  că în acest fel a judecat
simplu şi că a “ajuns la ceva tot simplu, teribil de
simplu”, mai exact la o sinteză care să sugereze
ceea ce voia să reprezinte: “Am ajuns să scot din
bronz, din lemn şi din marmură, acel diamant
ascuns - esenţialul”. Iar “dacă te apropii de esenţa
reală a lucrurilor, ajungi la simplitate”. Cu toate
că “Simplitatea nu este un scop în Artă…ajungi la
simplitate fără de voia ta, apropiindu-te de sensul
cel real al lucrurilor. Simplitatea este în sine o
complexitate - şi trebuie să te hrăneşti cu esenţa,
ca să poţi să îi înţelegi valoarea. Simplitatea în
artă este, în general, o complexitate rezolvată”.

Această simplitate provine din “naturalitatea
eternă” după care se ghida mereu artistul român
şi care “…în sculptură, constă în gândire alegorică,
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simbol şi sacralitate, sau în căutarea esenţelor
ascunse în material; iar nu reproducerea
fotografică a aparenţelor exterioare”.

Este însă foarte important de precizat că această
căutare a “esenţelor ascunse”, ţinând de
naturalitate, ţine în acelaşi timp şi de sacralitate.
Acest fapt apare de altfel cu claritate chiar din
spusele lui Brâncuşi: “Arta nu s-a dezvoltat decât
în marile epoci religioase” şi “Arta a fost culmea
divinizărilor mistice”.

Ţinând cont de faptul că  în viziunea
brâncuşiană asupra lumii, spiritul din materie  este
considerat ca fiind “adevărata realitate”, se explică
de ce artistul român dezavua arta clasică de tip
descriptiv (figurativ) sau, mai nou, cea abstractă
care constituia moda artistică a începutului de
secol XX. Astfel, în prima privinţă, Brîncuşi
aprecia că “Sculptorul este un gânditor, iar nu un
fotograf al unor aparenţe derizorii, multiforme şi
contradictorii” şi de aceea “Este cu totul imposibil
ca să exprimi, astăzi, ceva real doar prin imitarea
suprafeţelor exterioare. Ceea ce este real este
numai esenţa”. De asemenea “Arta este altceva
decât <redarea> vieţii, este transfigurarea ei”. Din
aceste motive considera de exemplu cu duritate

că “Michelangelo este, în întregime, numai biftec”.
Şi în cea de a doua privinţă  era de asemenea

foarte categoric: “Aud astăzi vorbindu-se de tot
felul de curente în artă. Este un fel de babilonie
universală; “Să nu confundaţi niciodată Arta nouă
cu…artiştii cei noi!”; “Eu nu sunt nici surrealist,
nici baroc, nici cubist, şi nici altceva de soiul
acesta…”; “Nebuni sunt toţi aceia care consideră
sculpturile mele drept abstracte. Ceea ce cred ei
că este abstract este tot ce poate fi mai realist, căci
realul nu însemnează forma exterioară a lucrurilor
- ci ideea şi esenţa fenomenelor”.

Devine astfel inteligibil de ce Brâncuşi
considera în general că “Artiştii sunt aceia care
au omorât Arta” şi că “Încă nu am avut, până astăzi,
nici un fel de artă!… Arta de-abia acuma
începe!…”.

Deci, pentru a rezuma, în concepţia artistică
de sorginte mistică a lui Brâncuşi, “spiritul” unui
subiect (fiinţă, nefiinţă, fenomen)44 “Spiritul
ascuns în materie”, este o “fiinţă eternă” de esenţă
cosmică şi reprezintă în acelaşi timp “ideea în sine”
a acestuia.

“Forma-cheie” sau “forma aproape absolută”
pentru fiecare subiect, este cea care rezumă ideea
(spiritul) acelui subiect. La această formă se poate
ajunge printr-un proces de “esenţializare”, adică
de simplificare continuă a unui subiect de o
anumită complexitate aparentă. Un astfel de proces
este “tainic” deoarece este în mod fundamental
“sacru”, ţinând de “credinţă” şi “divin”.

Este deci explicabil de ce o astfel de abordare
“idealistă” a  subiectelor, l-a condus în mod natural
la o artă  nonfigurativă.

2. SPIRITUL REPREZENTAT PRIN
“LUMINĂ“ ŞI “FOC”  ÎN CICLUL
BRONZURILOR LUSTRUITE

Ciclul bronzurilor lustruite începe cu prima
“Pasăre de Aur” sau “Măiastra”5, continuă cu
“portretele feminine” şi ovoidele, şi se încheie cu
“Leda” şi “Coloana Infinitului”, realizată în 1937
la Tg-Jiu.

O caracteristică proprie acestor sculpturi de
bronz este capacitatea lor excepţională de a
reflecta o lumină aurie, ceea ce l-a făcut probabil
pe V.G. Paleolog să numească, încă din 1945,
opera lui Brâncuşi “o sculptură a luminii” şi să
aprecieze mai târziu că “îndeobşte bronzurile
brâncuşiene sunt animate de forţele hipnotice ale
focului”(2). De altfel însuşi Brâncuşi spunea: “Mi-
am lăsat dalta şi ciocanul şi am şlefuit materia cu

propriile-mi mâini. Mi-am lăsat sculpturile să se
joace cu cerul şi cu oamenii, dovedind lumii că
este cu putinţă o sculptură a focului”.

Suprafeţele aurii reflectă lumina fie în mod
concentrat - ca la “Păsări” - fie în mod difuz, pe o
mare parte a sculpturii, ca în cazul “Coloanei
Infinitului” (care neputând fi polizată de artist, a
fost alămită căpătând în acest fel culoarea aurie).

Mai ales la sculpturile ovoidale (şi de asemenea
la “Păsări”) suprafeţele curbate şi polizate la
extrem reflectă în aşa fel fluxul luminos, încât
acesta dă impresia  unui “miez de lumină” aflat în
interiorul materiei, care pare că se mişcă  (devine
“viu”) atunci când observatorul îşi modifică
poziţia faţă de lucrarea respectivă. Acest fenomen
cred că i-a determinat pe unii critici de artă şi
exegeţi să constate că Brâncuşi obţinea acel
“straniu efect <de foc>”6, pentru ca în mod
intenţionat să pună în evidenţă “acea tăinuită
lumină interioară” din obiecte.

De asemenea referitor la acest motiv al luminii
brâncuşiene, C. Zărnescu(1) crede că “lumina e
însăşi energia dinlăuntru a materialului, scoasă
afară”, prin care sculptorul a reuşit să “obţină o
întrupare a spiritului” (“lumina-spirit”).

În conformitate cu  V.G. Paleolog(2), aceste
‘’miezuri de lumină’’ din ‘’centrele de concentrare
ale suprafeţelor luminoase din operele de bronz
lustruit ale lui Brâncuşi, posedă o forţă aproape
hipnotică, devenind adevărate centre de sugestii
tot aşa de de adânci ca şi acelea metafizice ale
subconştientului’’ şi ‘’orice operă de-a lui Brâncuşi
din ciclul bronzurilor lustruite are o realitate
proprie cosmogoniilor”.

Ca o consideraţie personală, cred că aceste
“jocuri de lumină”, ce par “interioare”, sugerează
fie un spirit (suflet) captiv în structura materiei,
fie o coexistenţă primordială indestructibilă între
cele două entităţi cosmice fundamentale.

3. “DETAŞARE DE SINE” ŞI “BUCURIE”
ÎN ACTUL DE CREAŢIE BRÂNCUŞIAN

Actul de creaţie brâncuşian a fost însoţit de
două stări sufleteşti fundamentale: “detaşarea de
sine” şi “bucuria”.

La prima vedere se pare că ele ar putea fi
considerate două condiţii sine qua non pentru actul
artistic, ţinând mai degrabă de domeniul pregătirii
pentru artă (“Lucrurile nu sunt greu de făcut, ceea
ce este greu este să ne punem în starea de a le
face”).

“Detaşarea de sine” este o expresie oarecum
enigmatică, ce desemnează o stare care a
reprezentat mai întâî o realizare în sine,
independentă de artă, strâns legată de consecventa
practică de meditaţie orientală7 a artistului român,
începută la un timp relativ scurt după instalarea
sa la Paris (3). Aceasta se poate constata şi din
aforismele sale, nelegate de actul artistic, în care
se face legătura între detaşare, pe de-o parte, şi
căutarea esenţelor ascunse din obiecte şi a
Absolutului, pe de altă parte: “Atâta vreme cât
obiectele nu există decât printr-o opoziţie faţă de
tine însuţi, nu ai să poţi niciodată să îţi dai perfect
seama de adevărata lor esenţă. Pentru a ajunge la
esenţă, trebuie să te detaşezi de tine însuţi,
proiectându-te în acele obiecte, care, astfel, vor
putea vorbi în locul tău”; “Trebuie să cauţi
întotdeauna şi să găseşti o detaşare de tine însuţi”
fiindcă “Cine nu iese din Eu, n-atinge Absolutul
şi nu descifrează nici viaţa”.

O astfel de detaşare l-a ajutat ulterior în a atinge
“frumosul” în arta adevărată: “Când creezi trebuie
să te confunzi cu Universul şi cu elementele”,
deoarece “Există un scop în toate lucrurile. Însă
pentru a ajunge la el, trebuie să ne detaşăm de noi
înşine” şi “…de toată impertinenţa omenească -
numai astfel izbutim să redescoperim Frumosul”.

Şi mai concret, el declara: “În ultimile două
variante ale <Păsărilor> - cea albă şi neagră - m-am
apropiat cel mai profund de o dreaptă măsură - şi
am realizat acest lucru cu atât mai mult, cu cât
reuşeam ca să mă detaşez de persoana mea”.
Această dreaptă măsură o considera foarte
importantă, deoarece “Proporţia interioară este
ultimul adevăr inerent, în absolut toate lucrurile”.

Deci în final detaşarea de sine şi găsirea dreptei
măsuri (proporţiei interioare) în artă conduc pe
artist spre Absolut: “Prin artă şi numărul de aur te
vei apropia de absolut”.

Din toate aceste exemple se poate trage
concluzia că, pornind de la “detaşarea de
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sine”8 se poate atinge “dreapta
măsură”(“proporţia interioară”), “esenţa din

obiecte”, “scopul lucrurilor”, “descifrarea vieţii”,
“redescoperirea Frumosului” şi  chiar “Absolutul”.

Bucuria plenară era o stare naturală la
Brâncuşi, păstrată cu consecvenţă încă din
copilărie: “În sufletul meu nu a fost niciodată loc
pentru invidie - nici pentru ură, ci numai pentru
această bucurie, pe care o poţi culege de oriunde
şi oricând. Consider că ceea ce ne face să trăim cu
adevărat este sentimentul permanentei noastre
copilării în viaţă” (şi de aceea “Când numai suntem
copii, suntem deja morţi”).

Tot el spunea că “În artă, ceea ce importă este
bucuria”. Însă pentru ca această artă să existe
“…cea dintâi condiţie este să îţi placă ţie, să
îndrăgeşti şi să iubeşti fierbinte ceea ce faci. Să
fie (întâi) bucuria ta. Iar prin bucuria ta să oferi
bucurie şi celorlalţi”.

În ceea ce priveşte lucrările sale, artistul
declara: “Nu trebuie să fie respectate sculpturile
mele. Trebuie să le iubeşti şi să ai dorinţa să te
joci cu ele. Eu doresc să sculptez forma care poate
oferi bucurie oamenilor”; “Nu căutaţi formule
obscure, sau mistere. Căci ceea ce vă dăruiesc eu
este bucurie curată. Contemplaţi lucrările mele
până le vedeţi. Cei aproape de Dumnezeu le-au
văzut”.

Legătura directă dintre artă în general, pe de-o
parte, şi sculpturile brâncuşiene, arta primitivă şi
copilărie pe de altă parte, este surprinsă în
următorul text: “Arta - poate cea mai desăvârşită,
a fost concepută în timpul copilăriei umanităţii.
Căci omul primitiv uita de grijile cele domestice
şi lucra cu multă voioşie. Copii posedă această
bucurie primordială. Eu aş vrea să redeştept
sentimentul acesta în sculpturile mele”.

Pentru a încerca să fac legătura între multiplele
idei-forţă pe care se sprijină arta brâncuşiană (şi
mai ales între cele de detaşare, bucurie şi lumină)
prezint următoarele două aforisme: “Misiunea
artei este să creeze bucurie; şi nu se poate crea
artistic decât în echilibru şi în pace
sufletească…Iar pacea se obţine prin renunţare.
La paix et la joie; la joie et la paix! Voilŕ!…”;
“Omul îţi face o lume a lui, pricinuind bucurie
celorlalţi, prin Artă, însă numai când ajunge la
adevărata lumină. Pentru asta trebuie să îl goneşti
pe imbecilul din tine. Egocentrismul sufocant îi
dezorientează pe unii oameni şi îi scoate din viaţa
lor luminoasă - pentru a-i conduce în întuneric şi
chiar la sinucidere”.

Deci, pentru ca o operă de artă să aibă
capacitatea de a produce bucurie oamenilor9,
trebuie în primul rând ca artistul să o creeze într-
o stare sufletească de bucurie, pace şi echilibru
interior, şi de asemenea numai după ce a ajuns la
“adevărata lumină”.

Stările sufleteşti respective se obţin mai ales
printr-o detaşare10 a artistului faţă de condiţia
umană obişnuită, pentru a se ajunge la o anumită
autonomie faţă de tentaţiile exterioare11, iar
“adevărata lumină”, care este văzută ca ceva de

natura unui psihism mai profund decât cel al stării
de veghe a omului obişnuit, se obţine printr-o
detaşare de eul egocentrist ce conduce la întuneric
şi imbecilitate.

Legătura dintre ideile-cheie ale lui Brâncuşi –
materie, spirit (conştiinţă), formă pură (absolută),
esenţă, lumină, detaşare de sine, bucurie – a fost
explicată de S. Al-George în contextul filosofiei
tantrismului şivait12 din Kaşmir:  ”În această lume
ceea ce tebuie să ne propunem să dobândim mai
presus de orice nu este altceva decât esenţa
(lit. <forma proprie>, svarupa, <natura proprie>,
svabhava)”. Şi aceasta pentru toate lucrurile, în
mod egal, este alcătuită numai din lumină
(prakasa) neputând fi logic cu putinţă ca esenţa
lucrurilor să fie o ne-lumină… Lumina este deci
numai una singură; şi această lumină este
conştiinţă, căci în această privinţă, şi anume că
conştiinţa este alcătuită din lumina obiectelor, cu
toţii sunt de acord”13.

 Se consideră de asemenea că esenţa spirituală
a fiecărui lucru se integrează în “Suprema
Conştiinţă”, considerată ca spiritualitatea supremă
şi totodată cel mai profund nivel al imaginii, unde
gândirea este coextensivă cu lumina. Această zonă
a conştiinţei este transpersonală şi nediscursivă,
nefiind scindată în dualitatea subiect/obiect14.

S. Al-George mai observă, încercînd să explice
procesul de enţializare a formei în arta sa, că
Brâncuşi instituia aceeaşi diferenţă între imaginea
sensibilă şi cea artistică ca şi diferenţa pe care o
stabilea Abhinavagupta între imaginea de
suprafaţă a lumii sensibile şi cea de adâncime. Iar
drumul spre forma absolută pe care Brâncuşi îl
concepea în fapt ca pe o cuprindere a tuturor
formelor într-una singură, este un drum  pe care
maeştrii spirituali indieni nu l-au parcurs într-o
intenţie artistică ci l-au explorat lucid şi sistematic
în cadrul experienţelor abisale de tip Yoga. Altfel
spus, în zona profundă a conştiinţei se ajunge fie
deliberat prin Yoga, fie prin experienţa estetică,
în ambele cazuri discursivitatea făcând loc
intuiţiei. S-ar mai putea adăuga că viziunea
aceastei “lumini din adâncuri”  este însoţită de un
sentiment de bucurie plenară15 şi se obţine în
primul rând prin detaşarea faţă de sinele profan.

Aşadar ideile-cheie sau ideile-forţă ale artei
brâncuşiene par să provină dintr-o cunoaştere mai
profundă - şi calitativ diferită - a naturii reale a
lucrurilor şi fenomenelor înconjurătoare16, în
raport cu cunoaşterea profană a omului obişnuit.
Ele conduc mai ales la ideea unui “Pamânt viu”,
aşa cum a fost postulată de tradiţiile arhaice
orientale din Mesopotamia şi Extremul Orient sau
de cele folclorice româneşti (vezi şi 4,5). O astfel
de concluzie nu face însă decât să confirme încă o
dată aprecierea pe care am făcut-o(6) – în premieră
– la adresa sculptorul gorjean, şi anume aceea de
“artist mistic”.

Încheiem acest articol prin a prelua, ca o
speranţă, crezul marelui artist român şi universal,
după care “Lumea poate fi salvată prin (n.n.
adevărata) artă”. Cum însă “În artă nu trebuie să
existe străini”, să încercăm şi noi să devenim acei
“fluturi” din aforismul brâncuşian, care pleacă
mereu “pătaţi pe haine de polenul marmurelor”
sale.

Dr. ing. Sorin Lory BULIGA
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Note
1 Toate aforismele şi textele lui Brâncuşi din acest studiu sunt

preluate din lucrarea lui C. Zărnescu, menţionată la bibliografie.
2  Sau mai târziu  de cel al lui Rodin.
3 Sau  “Muncind asupra pietrei, descoperi Spiritul tăinuit în

materie, măsura propriei ei fiinţe”.
5 Începută în 1909 şi expusă la Paris în 1911.
6 În fond lumina gălbuie şi strălucitoare a bronzului şlefuit (s
e ştie că Brâncuşi şlefuia unele lucrări ani de zile, folosind

până şi vată la final).
7 Care diferă esenţial de meditaţia profană.
8 Care face posibilă şi  “proiectarea” în obiecte.
9 Şi de asemenea să “…odihnească şi să vindece

contrarietăţile interioare ale omului” care “…derivă din însuşi
destinul şi din tragedia lui”,

10 Care se face prin “renunţare” şi conduce la “eliberare”.
11 În acest sens Brâncuşi obişnuia să spună:
“Eliberează-te de pasiuni, eliberează-te de pofte, eliberează-

te de greşeli…” ( şi probabil de aceea “Un artist nu trebuie să se
însoare”).

12 Care se autointitulează  “Doctrina despre imagine”,
deoarece imaginea fiind considerată purtătoare a unei încărcături
luminoase de esenţă absolută, ea devine calea regală spre
desăvârşire spirituală.

13 Textul face parte din primul capitol din Tantrasara a lui
Abhinavagupta.

14 Şi de aceea aici nu se poate ajunge prin raţiune, ci doar
prin intuiţie pură (

pratibha, lit. “iluminare”), a cărei obţinere era un scop în
sine pentru Constatin Brâncuşi.

15 Mai exact, pe măsură ce se pătrunde în psihismul profund,
spre originea formelor, mirarea

– ca act de lărgire a conştiinţei – sporeşte, ca mai apoi ea să
se transforme în bucurie, ca fază de depăşire a obstacolelor din
calea dobândirii luminii absolutului (Abhinavagupta spunea că
“aşa numita bucurie nu este altceva decât o iluminare a naturii
propriei sale forme – svarupa –  a propriului sine – atman  – în
toată plenitudinea sa”).

16  Care par însufleţite sau nu după cum le atribuie această
calitate ştiinţa materialistă occidentală.

LA MUZEUL UNIVERSITÃÞII POLITEHNICA DIN BUCUREªTI

CENTENAR ŞTEFAN GEORGESCU-GORJAN
În ziua de vineri 4 noiembrie 2005, la

Muzeul Universităţii POLITEHNICA
din Bucureşti, personalitatea

inginerului Ştefan Georgescu-Gorjan, absolvent al Şcolii
Politehnice Carol II din 1928, a fost evocată cu prilejul
centenarului naşterii sale.

Inginerul Gorjan, autorul concepţiei tehnice a Coloanei
infinite monumentale şi coordonatorul echipei care a
materializat visul brâncuşian în oţel şi fontă în anul 1937,
a fost şi un pionier în domeniul literaturii tehnice de largă
adresabilitate, promovând în Editura “Gorjan” cărţi
originale sau traduse, menite să familiarizeze meşterii şi
lucrătorii autohtoni cu tainele tehnicii.

Muzeul Universităţii POLITEHNICA se mândreşte cu
un important ştand “Ştefan Georgescu-Gorjan”, în care se
ilustrează activitatea acestuia de editor şi autor de cărţi
tehnice precum şi colaborarea sa cu Constantin Brâncuşi.

Sala “Nicolae Vasilescu-Karpen” a Muzeului a găzduit
sesiunea omagială închinată personalităţii inginerului. L-au evocat:
ing.Vasile Diaconescu, directorul Muzeului UPB, Sorana Georgescu-
Gorjan, deţinătoarea arhivei Gorjan, dr.ing. Nicolae Diaconescu, directorul
Muzeului Naţional Tehnic “Prof. Ing. Dimitrie Leonida”, prof.dr.ing.

Dumitru Daba, şeful catedrei de electrotehnică de la Universitatea
Politehnica din Timişoara, dr.ing. Emil-Sever Georgescu, şef de

laborator la INCERC, dr.ing. Mircea Ignat de la ICPE, dr Florin
Rogneanu, directorul Muzeului de Artă din Craiova, ing.

pensionar Andrei Ciontu, specialist în electronică, Elena
Anghel şi Ciprian Stoica, studenţi în anul IV Energetică,
membrii ai Centrului pentru Dezvoltarea Creativităţii
Studenţilor. Domnul Constantin Creţan a dat citire
mesajului trimis de primarul Municipiului Târgu-Jiu, ing.
Florin Cârciumaru.

Numeroasa audienţă - alcătuită din ingineri de
specialitate, donatori ai muzeului, oameni de artă şi cultură
- a ascultat cu interes prezentările. Consultarea exponatelor
din ştandul Gorjan şi vizitarea Muzeului au încheiat
manifestarea. S-au distribuit şi un număr de exemplare din

“Portal-Măiastra” nr.3, care s-au bucurat de o frumoasă
apreciere.
Muzeul, aflat în corpul M din Localul Polizu al Universităţii

POLITEHNICA din Bucureşti, lângă Gara de Nord, este deschis
între orele 10 şi 14. Recomandăm cu căldură tuturor să-l viziteze.

Sorana GEORGESCU-GORJAN
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Zoe Dumitrescu
– Buşulenga –

„Doctor Honoris Causa”al Universităţii
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 Aula Magna a Universităţii „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia a găzduit joi , 12 mai 2005 ,
festivitatea de acordare a titlului de „Doctor
Honoris Causa” al acestei Universităţi, Doamnei
Acad. Prof. Zoe Dumitrescu-Bușulenga ,
cunoscut critic şi istoric literar, fost director timp
de mai mulţi ani al Academiei di Romania de la
Roma, celebra instituţie înfiinţată şi condusă timp
de mulţi ani de tot atât de celebrul istoric român
Vasile Pârvan. După frumosul cuvânt de Laudatio
, rostit de profesorul Vasile Fanache, a urmat
cuvântul de răspuns al D-nei Academician , care a
ştiut să împletească extrem de ingenios propriile
amintiri si evocări din viaţa şi activitatea sa cu
temele şi subiectele de cercetare care au preocupat-
o de-a lungul vieţii şi i-au rămas dragi până în
clipa de faţă. Între acestea, un moment important
în activitatea sa l-a constituit înfiinţarea Catedrei
Eminescu la Universitatea din Bucureşti unde D-
na profesoară a ţinut primele cursuri, secondată
de aproape de poetul Ioan Alexandru , care i-a fost
asistent. A fost un început mult aşteptat de întreg
învăţământul românesc, început care, din păcate,
n-a avut o continuare pe măsură.

Prezenţa Doamnei Zoe Dumitrescu-Buşulenga
în mijlocul studenţilor şi a cadrelor didactice de
la Universitatea alba-iuliană a fost şi pentru
subsemnatul un prilej de rememorări şi de
întoarceri în timp.

         Cu mulţi ani în urmă, când, tânăr ucenic
într-ale istoriei literare, luam calea Bucureştilor
spre a mă documenta în sălile inegalabilelor lui
biblioteci, treceam în mod inevitabil şi pe la
Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G.
Călinescu” al Academiei Române,  unde director
adjunct era prietenul meu, profesorul de astăzi,
Mircea Anghelescu. Director al acestei
prestigioase instituţii a Academiei Române era
Doamna Zoe Dumitrescu-Buşulenga, una dintre
femeile cărturar cele mai cunoscute în lumea
culturii româneşti, o adevărată Doamnă a literelor
româneşti, pe care îmi făcea plăcere s-o întâlnesc
şi s-o întreţin, chiar şi în treacăt, cu Domnia Sa.
Era perioada când apărea la televiziune, făcând
scurte, dar pline de miez, prezentări ale unor
capodopere shakespeariene, care rulau cu mult
succes pe ecranele noastre. Erau apoi întâlniri şi
simpozioane închinate marelui nostru poet Mihai
Eminescu, de la care Domnia Sa era nelipsită, dacă
ar fi să amintesc doar colocviul sub genericul
„Românii şi marea”, care a avut loc la Neptun cu

ZoZoZoZoZoe Dumite Dumite Dumite Dumite Dumitrrrrreeeeessssscu – Buºulcu – Buºulcu – Buºulcu – Buºulcu – BuºulengaengaengaengaengaAAAAAnivnivnivnivniversårersårersårersårersåriiiii
membrii din R.F. Germania ai Societăţii „Mihai
Eminescu” , colocviu care s-a lăsat cu o vizită la
mănăstirile din Dobrogea , ocazie cu care am putut
povesti mai multe cu reputatul eminescolog.

 Doamna academician Zoe Dumitrescu-
Buşulenga este, fără doar şi poate, unul dintre cei
mai cunoscuţi si mai reputaţi cercetători ai operei
poetului pe care îi avem. De la cartea cu care s-a
afirmat în lumea literelor, Eminescu, din 1963,
Domnia Sa a rămas o fidelă cercetătoare a operei
geniului nostru naţional, oferind câteva repere
fundamentale într-un domeniu insuficient cercetat,
cum ar fi biografia interioară a poetului, cultura
sa impresionantă şi relaţiile poetului cu literatura
germană. Cărţile care au urmat, Eminescu, Cultură
şi creaţie (1976) şi Eminescu şi romantismul
german (1986) reprezintă stadii de neatins în aceste
probleme, minuţioase şi inspirate exegeze privind
temele şi motivele eminesciene, încercarea sa de
instituire a unei mitologii populare sui-generis sau
de a crea o cosmogonie a cunoaşterii universale.
Mitul pădurii, motivul melancoliei , al Domei , al
„Florii albastre”, al relaţiei cu basmul popular sau
cu istoria devin, sub privirea scrutătoare a Doamnei
Zoe Dumitrescu-Buşulenga, adevărate domenii de
propensiune ideatică, de dialog expresiv, de
observaţii şi analize de detaliu, multe dintre ele
trecute cu vederea până acum de cercetătorii
domeniului. Urmărirea de aproape a similitudinilor
sau influenţelor venite dinspre Novalis, Tieck,
Chamisso, Holderlin, Schopenhauer, Eichendorff
şi mulţi alţii, oferă cititorului o adevărată aventură
a spiritului dintre cele mai palpitante, care nu se
opresc la motivele de suprafaţă, ci coboară de
fiecare dată în straturile de profunzime ale eului
originar. Peste tot se caută originalitatea
inconfundabilă a poetului, semnele unei
cosmogonii sau ale unei sociogonii de profunde
dezbateri filosofice, în care demonismul şi
titanismul poetului conturează profilul unui
hiperionism profetic şi vizionar care depăşeşte în
grandoare şi construcţie arhitectonică pe confraţii
săi amintiţi până acum. Vocaţia spre unitate
caracteristică poetului conferă poeziei sale o nouă
tablă de valori, proiectând-o pe ecranul unei
inconfundabile universalităţi.

Istoricul literar Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi-
a apropiat şi alte subiecte interesante
(Contemporanul şi vremea lui, 1959, Creangă,
1963, Surorile Brőnte, 1967), cărora le-a dat o nouă
dimensiune, atât ca informaţie, cât şi ca discurs
metodologic modern. Este de sesizat peste tot o
permanentă deschidere, un dialog fertil de cea mai
bună calitate cu valorile artei moderne oferită de
cercetarea comparatistă. Familiarizarea cu marile
literaturi europene, franceză, italiană, germană,
engleză, permanentele raportări la acestea, asigură
paginii scrise de autoare o calitate şi o densitate
proprie adevăraţilor creatori de tip enciclopedic.
Vocaţia universalistă este probată de câteva lucrări
şi sinteze cu caracter interdisciplinar, cum ar fi
Renaşterea. Umanismul şi dialogul artelor (1971),
Valori şi echivalenţe umanistice (1973), Periplu
umanistic (1980), Itinerarii prin cultură (1982),
dovedind apartenenţa autoarei la o zonă spirituală
puternic marcată de spiritul înnoitor european. De
aceea nu putem fi decât de acord cu caracterizarea
făcută de Dan Grigorescu: „Cărţile Doamnei Zoe
dezvăluie o cunoaştere adâncă a istoriei literaturii,
a muzicii, a artelor privirii. Aşa se face că, în
plămada textului, analizele de orientare
comparatistă ale Doamnei Zoe se dezvăluie ca
forme ale unei istorii a culturii spre care tind, în
ultimele decenii, unele direcţii semnificative ale
literaturii comparate, refuzând clasificările
anchilozate ale unui textualism excesiv”.

Doamna Zoe va împlini în acest an, în luna
august (la 20 aug., n.n.), o vârstă fericită. Pentru
tot ceea ce a făcut pentru cultura şi literatura
noastră în ţară şi peste hotare îmi iau permisiunea
să-i urez multă putere de muncă şi ani mulţi şi
fericiţi spre binele şi prosperitatea culturii noastre
naţionale! La mulţi ani!

Prof. univ. dr. Mircea POPA

ÎNTOARCEREA DE LA MANELE LA

J.S BACH

„ Raiul este Împărăţia Domnului. E viaţa în
spaţiul nevăzut. …”

Acestea sunt parte din cuvintele doamnei Zoe
Dumitrescu Buşulenga trimise spre noi prin
mărturia sinceră din prezentată de cartea „ Opera
încoronată „ – un florilegiu semnat de profesorul
Artur Silvestri, editat de „ CARPATHIA PRESS „
– 2005.

Dar întreaga mărturie a acestei doamne a
culturii române trebuie privită ca o revelaţie
personală, ca o sclipire care dă sens vieţii. Personal
am primit mărturia ca una necesară, încurajatoare,
ziditoare. Dincolo de viaţa de zi cu zi avem nevoie
să primim mesaje care să ne readucă pe pământ şi
–n cer totodată, să ne facă să vedem pe Dumnezeu
din partea verticală e existenţei.

Mărturia se adresează în mod direct tinerilor
şi cuvintele  curg din cer parcă.

Pentru un om care a fost învăţător ( folosesc
termenul pentru că aşa apare în Biblie şi el
înnobilează ) , academician, un om cunoscător a
marilor sisteme culturale, filozofice, literare a
lumii, care a putut
face o comparaţie
între literaturile
lumii şi între marii
oameni ai scrisului,
întoarcerea la
Dumnezeu, ca semn
de mare pocăinţă, de
schimbare a fiinţei şi
a inimii, întoarcerea
la adevăr, nu ca
noţiune filozofică, ci
ca PERSOANĂ, la
Isus Hristos, este un
exemplu de urmat, este acceptarea valorilor
creştine aşa cum le-a lăsat Dumnezeu pentru noi
pentru binele nostru.

De la neprihănirea pe care un om şi-o poate
construi în timpul vieţii la neprihănirea pe care a
lăsat-o EL de la facerea lumii pentru noi, e un drum
plin de lumină, iar tinerii au ce primi, dacă vor
accepta mărturia ca una necesară, ca venind nu de
la un om al culturii, ci ca de la un om atins de
HAR.

Câteva din principiile din această mărturie
trebuie primite ca exemplu de trăire cu Dumnezeu
şi trebuie reţinute, pentru că au la bază valorile
eterne creştine.

-Caută mai întâi pe Dumnezeu şi neprihănirea
dată de el, dincolo de sistemele sociale trecătoare.

-Biblia este prima carte din bibliografia
necesară a omului, cartea care nu poate să fie
ocolită. Nici sistemul social comunist nu a putut
să o ocolească.

-Biblioteca este singura bogăţie, însemnând
mai mult decât un loc, este locul în care ne putem
regăsi ca oameni.

-„ În ultima vreme citesc numai teologie. „
Căutarea Raiului prin mijloacele specifice ale lui
Dumnezeu, ca viaţă în spaţiul nevăzut.

-În lume păcatele ne copleşesc şi nici Isus nu
ne mai poate apăra.

-Ne-am înăclăit în mocirla materiei, adoptând
orizontala profitului, dar  fără rod în planul lui
Dumnezeu.

-Omul lumii este lipsit de milă, a pierdut
iubirea pentru aproapele său, fără cuviinţă, adică
fără respect, refuzând lumea spirituală a bisericii,
a culturii, uitând de necesităţile din jur.

-Între carte şi mesajul primit prin Internet, se
preferă cuvântul în locul imaginii, pentru că, iată,
: „ Cuvântul este cel care rămâne şi imaginea care
fuge, aceasta este răvăşitoare de minte în vreme
ce cuvântul fixează. „    Începem să înţelegem din
acest principiu de ce unui tineri se rătăcesc, pentru
că în modul acesta  „ uită rugăciunea „

-Deşi credincioşi totuşi tinerii au nevoie de
valori, iată, paradoxul.

-Familia este o valoare creştină absolută, ea
dă coeziune.
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Lună plină
Simt dintr-o dată cum urcă în mine
disperarea şi frica:
Ai acelaşi iris mărit cum îl are pisica,

Pândind încordată prin noaptea de vată –
E la tine semn clar: te vrei iar posedată

Prin tina fierbinte de după furtună…
Peştoaică nebună de lună nebună,

Te ghicesc cum ţi-ascuţi şi gheara şi dinţii
Ca să poţi sfâşia muşchii aceştia, fierbinţii,

Cum repeţi calmă saltul ce-l face aspida
Şi atât te mai rog: nu rata carotida!

Drumul Anei
Aura ei lucea de departe,
Ca o turlă de monastire,
Tălpile mici şi crăpate
Abia atingeau poteca subţire.

În urmă-i valea se umpluse de fum
Ori de pâclă, atâta de goasă,
Că nu se mai putea zări nicidecum
Vre o dâră de pas prin iarba sticloasă.

Trecuse potopul. Deodată, în faţă,
Printre genele sale, scăldate-n noroi,
Ea zări, preţ de-o clipă, prin ochiul de ceaţă
Mai întâi pe Manole, şi zidul apoi.

Moarte la Siracuza
Inutile ca sânii unei femele bătrâne
Sunt, poate, teoremele mele din ultimul timp.
N-are rost să mă-ntreb căte vor mai rămâne

Totu-i demult stabilit în Olimp.

Dar, vai, ziua de azi sortită-i pesemne
De sfatul zeiesc ca o zi de prigoană:
De-aceea nisipul, plin de cercuri şi semne,
Se umple de sânge de pe spada romană…

Cu solzii pe ochi
Într-acolo plutim, înspre blânda lumină.
Sub aripa aceasta străvezie de înger,
Doar o zbatere rece mai simt sub retină
Şi, ca prin minune, nici nu mai sânger.

Într-al patrulea cer – unul vag violet -,
Când plutirea nu urcă şi nici nu coboară,
Din înalturi se-aude un arpegiu discret –
Domnul Bacovia cântă iar la vioară.

Pun repede solzii să rămân tot în vis:
Dedesubt este cerul. Deasupra – abis.

Rondel de seară
Poetului Floriac Saioc

Pe  o scară fără cuie
Şi proptită doar de ceaţă
Doamna-n galben iarăşi suie
În balconul cu verdeaţă.

Ca-ntr-un joc de-a „uite-o nu e”,
Pentru că îmi face greaţă,
Pe o scară fără cuie
Şi proptită doar de ceaţă.

Eu îmi smulg ca pe-o gutuie
Inima mea de paiaţă
Şi, tiptil, prin ferestruie,
Plec scârbit spre altă viaţă

Pe  o scară fără cuie.

Silabisire
Fiecare toamnă
este în sine
o uitare.

O vară pierdută
pe un peron
cioplit obtuz
din clipe
ce  renegă prezentul

- parcă murim
cu fiecare frunză
silabisită,
cu fiecare nor
ce sângerează a toamnă…

Literă de toamnă
Nefirească plutire
frunza de toamnă

- literă încrustată
în vers.

Glas de tăcere
Cuvântul născut
din muţenia clipei
silabisea
fiecare frunză
în trecerea sa
prin anotimpul uitării…

Sfâşiere
În braţele toamnei
suferim
sfâşierea mută
a sufletului ieftin
încrustat în carne
- tributul nostru barbar.

E o linişte dureroasă
în noi,
dar nimic
din muţenia clipei.

Tălpile zeilor bătrâni

Zeii bătrâni
sunt internaţi
în ospicii

- tălpile lor
nu pot călca
de-a latul
pe toamnă…

Andrei POPETE
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RAPORT DE TOAMNĂ I

Dau iar năvală furnicile roşii,
Vin să-şi devore taţii şi moşii,
Mamele, unchii, surorile, fiii,
Vorace-şi devoră şi morţii şi viii.

Cu fiece clipă, cu fiece oră,
Neamul lor tot se autodevoră.

-Trăim vremuri critice: „ E foarte greu să
te întorci înapoi de la manele la J.S. Bach „.

După acţiune vine şi reacţiunea.
-Libertatea nu înseamnă a ieşi cu bâta la

drumul mare, libertatea este o dimensiune
interioară a omului.

-Soluţia: omul de cultură, personalitate majoră
a românilor,  care să fie înconjurat de o pleiadă
de oameni de cultură, mai cu seamă de creatori,
dincolo de viaţa politică trecătoare.

-Impactul lingvistic în societate este esenţial,
omul poate trăncăni la nesfârşit, dar fără nici un
efect, deşi românul are nevoie de modele, fiind
talentat.

-Bucuriile adevărate ale omului sunt de natură
spirituală, la acestea trebuie să ne întoarcem.

-Eminescu este o valoare fundamentală a
poporului român pentru că a fost un exemplu de
zbatere între credinţă şi necredinţă, la sfârşit
venind la credinţă. Cu tot geniul său Eminescu a
simţit nevoia să se spovedească, să se
împărtăşească cu Dumnezeu. E aici un exemplu
creştin profund. Şi Isus a acceptat botezul la o
vârstă matură, pentru că trebuia să se împlinească
tot ce este de împlinit.

-E foarte important pentru intelectuali să aibă
temelia în credinţă.

-Tinerii au soluţia de a scăpa de ispite:
Formarea platoşei spirituale, creştine, în jurul
persoanei lor, care să-i apere. ( Modelul este
descris de Apostolul Pavel în Epistola către

Efeseni, capitolul VI – de aceea Biblia este cartea
necesară pentru fiecare suflet)

-A gândi pozitiv, iată chemarea fiecăruia,
pentru a se putea crea noosfera spirituală, prin
dragoste, pace, bucurie, lumină.

-Singura ieşire din căderea spirituală a lumii
este îndreptarea către aproapele nostru, spargerea
carapacei în care ne-am închis pe fundul mării.

-Lumea actuală are nevoie de modele, iar
modele sunt lângă noi, trebuie să le dăm tot
creditul, dacă sunt modele creştine.

Cartea prezintă şi un interviu cu doamna Zoe
Dumitrescu Buşulenga, un interviu realizat de
Mihaela Onofrei din care înţelegem că o lume fără
rădăcini este o lume fără morală. Cuvintele  de
răspuns ale Doamnei sunt aproape principii de
care trebuie să ţinem seama, prin apropiere de
Dumnezeu, a ajuns la esenţe, formele se topesc şi
rămâne aurul ideii, a gândului, ca formă de
expresie a valorilor creştine:

„     – O lume fără rădăcini este o lume fără
morală.

-Dar spiritul are o mare facultate: aceea de
integrare, de a face din fragmente o totalitate.

-Eu nu înţeleg un lucru: când e atâta frumuseţe
întreagă pe lume, cum pot să mă duc să mă uit la
fărâmituri, când eu am bucuria integrală a
frumuseţii ?

-Trupul este cortul lui Dumnezeu, a spus Pavel.
Ce facem noi cu el ? Îl expunem ca pe o burată
oarecare de carne. E cumplit”.

 Desigur că această mărturie venită din partea
unei personalităţi a culturii române şi a unui om
întors spre Dumnezeu cu toată fiinţa este necesară
şi meritul de a o prezenta este o cinste şi un
serviciu pe care profesorul Artur Silvestri îl face
creştinismului, ca valoare de echilibru în lume,
valoare peste nu se poate trece, pentru că
pământul şi cerul vor trece, dar cuvintele
Mântuitorului nu vor trece.

Dar dincolo de mărturie este gândirea lucidă
şi profundă a Doamnei Zoe Dumitrescu
Buşulenga, care ne avertizează că vremurile sunt
similare epocii de cădere a Imperiului Roman,
când zguduirile provocate de venirea lui Isus au
dus la cădere lumii de atunci.

Întrebarea este fundamentală: „ Dar cine vine
la noi astăzi ? „ Întrebarea este pentru fiecare
dintre noi, dacă nu am pus-o, e vremea să ne - o
punem. Scriptura ne transmite mesajul celei de a
doua veniri a Mântuitorului. Pentru judecată.

„ MÂNTUITORUL ESTE ÎN NOI, E LUMINA
NECREATĂ ŞI NOI ÎL PIRONIM CU FIECARE
CUVÂNT AL NOSTRU, RĂU SAU MURDAR. „ –
iată mesajul transmis nouă de Doamna  Zoe
Dumitrescu Buşulenga la 85 de ani, după o viaţă
în care la final a înţeles că „ pentru mine nu există
moarte „ .

Constantin STANCU, Toamna, 2005

Viorel GÂRBACIU
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„Aus der Erfahrung des Denkens”
(„A te îndrepta către o stea, atâta doar”)

M. Heidegger
Martin Heidegger constituie demult o legendă,

probabil una dintre cele mai frumoase ale filosofiei
secolului care tocmai a apus. Când spunem acest
lucru, nu ne referim doar  la rolul hotărâtor pe care l-
a jucat în transformarea paradigmei cunoaşterii
contemporane, ale cărei ecouri vestesc post-
modernitatea. Spunem despre  M. Heidegger că
întrupează o legendă întrucât, mai întâi de   toate, a
dat  unul dintre  cele mai strălucite exemple ale
Gândirii pasionale din întreaga istorie  a filosofiei
continentale. Pu-ţini  sunt acei contemplativi, care
îşi  sacrifică timpul gândirii specula-tive, organizate
cu seriozitatea programului. Şi mai puţini sunt aceia
care se abandonează cu desăvârşire pasiunii
raţionalizărilor abstracte. De aceea, numai un visător
al „Cunoaşterii absolut  sigure” reuşeşte, uneori, să
câş-tige nu doar celebritatea, cununa de lauri cu care
societatea îşi premiază eroii, cât, mai ales, propriul
sens de  A FI.

Personalitate  intelectuală de marcă, Heidegger
şi-a supus întreaga existenţă păstrării nealterate a
omenescului  şi  edificării sensului primordial, care
ne face să fim ceea ce suntem. Creaţia sa, adevărată
arheolo-gie a cunoaşterii, impresionează nu doar
cantitativ   (în  1975  „Operele  complete” numărau
60 de  volume), ciclurile de conferinţe susţinute în
întrea-ga Europă - şi grupate, apoi, în volume,
mărturisesc şi certifică o reputaţie asemănătoare,
după unii critici, doar  cu renumele lui Hegel. Nici
nu se putea altfel – „o filosofie care şi-a îngăduit, pe
de o parte, să înfrunte toată tradiţia filosofică, de la
Platon şi până astăzi, declarând că ea „a uitat” de
problema ei fundamentală, iar pe  de  altă parte, şi-a
îngăduit să declare  că timpul nostru, cu civilizaţia
şi cultura lui, ca expresie a acestei regretabile uitări,
reprezintă „eine Zeit der Dürfting keit”, o epocă a
indigenţei, a puţinătăţii, a mizeriei  spirituale” (C.
Noica) – nu avea cum să nu şocheze şi să nu suscite
reacţii.

În opera  heideggeriană, regăsim tematizarea
aristotelică a Fiinţei, primatul Existenţei (Kirkegaard,
Nietzsche ), viziunea rilkeeană asupra morţii,
reprezentarea transcendentului (Kant), concepţia
augustiniană asupra  timpului, ideile unor  Leibniz,
Descartes, Hegel, frământate şi esenţializate  în
creuzetul fenomenologic, sub revelatorul apetenţei
continui pentru presocratici. Filosoful german  se
află, însă, într-un dialog permanent cu contemporanii,
deşi el face  în mod repetat apel la veritabila
„înţelepciune” a actului gândirii, pe care   antichitatea
ne-a  lăsat-o moştenire.

Încercarea de a pătrunde  opera  lui Heidegger,
care, de  altfel, subîntinde  aproape toate ramurile
raţionalizării (metafizică, logică, epistemologie,
lingvistică, ştiinţă, artă, literatură) necesită, prin
urmare, pregătiri prealabile. Sarcina  nu este uşoară,
mai întâi, din cauza autorului însuşi, care a reformulat
întreg  limbajul „tehnic” al filozofiei (a creat concepte
şi a schimbat  sensuri, a reinvestit termeni vechi etc.),
astfel încât „nu poate fi reprodus decât în termenii
săi” (J.Hersch). Heidegger  nu a fost numai  un
„gewalttading”  (un creator care  „violentează”
limbajul), ci şi un indecis în exprimare, sau în
adopta-rea  unei poziţii tranşante – de aici un stil
încărcat cu obstacole, asemănător unei „cărări în
pădure” (Holzwege). Dificultăţile provin şi din partea
comentatorilor care, de cele mai multe ori, înclină să
atragă concepţiile originale în teoriile lor şi să le
deformeze într-o manieră personală. După cum era
de aşteptat, Heidegger  a fost  „analizat” şi
„interpretat” încă de la început, de  atâţia critici, în
tot atâtea feluri diferite. Prin urmare, nu putem decât
să aşezăm prezentul studiu sub semnul miraculos al
„înţelegerii” către care se îndreptase odinioară, în
linia filosofiei clasice greceşti, Heidegger  însuşi.

Aşa cum am menţionat, punctul originar  al
teoretizării heideggeriene îl reprezintă întrebarea de
factură ontologic-metafizică asupra  sensu-lui Fiinţei
(care  incumbă cercetarea fiinţării Dasein-ului,
analitica acestuia).

Centrul meditaţiei filosofice îl deţine, aşadar,
constituirea unei viziuni ontologice -, căci filosofia
trebuie să se întoarcă la misiunea sa, „uitată” în timp,
de viziune integratoare asupra  existenţei umane.

Elucidarea locului filosofării în ontologic
presupune, iniţial, în-ţelegerea relaţiei fiinţă – fiinţare
– ştiinţe. Acestea din urmă, spune  Heidegger, au ca
obiect de studiu o arie circumscrisă fiinţării (istoria,
numă-rul etc.) şi presupun o „raportare cognitivă” la
unul/unele momente sau prezenţe ale fiinţării,
autodefinindu-se, prin aceasta, ca  ştiinţe ontice.
Numai că, deşi înclină să o facă, ele nu epuizează
domeniile  fiinţării. Faţă de ele, exerciţiul filosofic
presupune   o înţelegere prealabilă, a priori, pre-

Ontologie fundamentalã ºi ºtiinþã  la M. Heidegger

ontologică, a fiinţei care condiţionează fiinţarea.
Rolul actu-lui filosofic este, prin urmare, acela de a
desfăşura o „ştiinţă a fiinţei”, o meditaţie care
problematizează asupra conceptului  şi
fundamente-lor fiinţei, obiectualizând-o prin
unicizare. Cu alte cuvinte, dacă ştiinţele  asigură,
într-o viziune unilaterală, proprie, „obiectualizarea”
fiinţării, filosofia (ca ontologie, iar nu ca ştiinţă
ontică), „obiectualizează” fiinţa  şi, prin aceasta, face
referire la ontologia subiacentă şi constitutivă a
fiecărei fiinţe în parte.

Definiţia filosofiei, înţeleasă ca „ştiinţă a fiinţei”,
ia naştere tocmai din reţeaua diferenţelor  sesizate
între fiinţă-fiinţare, ontic-ontologic, ştiinţă
ontologică-ştiinţe ontice. În consecinţă, gândirea
heideggeriană pare, ea însăşi, de factură
„transcedentală” – nu numai prin relaţia cu
neokantianismul, cât, mai ales, datorită preferinţei
dominante pentru „ens tanquam verum”.

„Datoria  de  credinţă” a ontologiei (ştiinţă
transcendental-critică a fiinţei)  devine cu atât mai
importantă pentru autor, cu cât aceasta – conştiinţa
trează a    veacului său tulbure – a condamnat în
repetate rânduri dezordinea  spirituală a omului
contemporan. În viziunea lui Heidegger, individul
modern pare, după examenul unei atente radiografii,
confiscat în destinul meriocrului  şi degradantului
„Das Man”, al fiinţării (seiende), care îl condamnă,
prin hedonism şi banalizare, la alienare. Dată fiind
situaţia critică a societăţii veacului XX, Heidegger
se erijează în „medic al spiritului” şi, în această
calitate, propune dobândirea autenticităţii personale,
prin exerciţiul introspectiv al ontologiei fiinţei.

Filosoful german şi-a făcut cunoscută concepţia
în ceea ce priveşte esenţa gândirii şi a raporturilor ei
cu ştiinţele pozitive pe întreg parcursul cercetărilor
sale, dar, cronologic vorbind, în special în perioada
cursurilor de la Marburg (1923 – 1928). Este
cunoscut faptul că, deşi în conferinţele sale
(„Prolegomene la istoria conceptului de timp”,
„Interpretare fenomenologică a «Criticii raţiunii
pure» a lui Kant”, „Fenomenologie şi teologie”,
„Conceptele fundamentale ale metafizicii”,
„«Fenomenologia spiritului»” a lui Hegel), el sprijină
ideea unei filosofii interdependente ştiinţei, mai
târziu el „emancipează” gândirea analitică (strict
ontologică) din ramura pozitivismului.

Filosofia preia, prin filtrul fenomenologic,
prejudecata ontică şi modernă a legăturii ei cu
ştiinţele şi a subordonării spiritului pozitivist,
spiritului speculativ. După Heidegger, însă, filosofia
este obligată să-şi redefinească sarcinile şi conţinutul,
pentru a-şi păstra statutul de ştiinţă şi teorie a fiinţelor,
o redefinire devenită presantă, atunci când avem în
vedere câteva considerente importante: filosofia este
o teorie a cunoaşterii ştiinţifice, având propria
tematică ştiinţifică (independentă de speculativ); prin
intermediul psihologiei conştiinţei, filosofia încearcă
să întemeieze ştiinţele. Deşi, în acest punct, pare
evidentă influenţa concepţiei carteziano – husserliene
(importanţa decisivă a conştiinţei, „obiect” şi „locaş”,
totodată, al „ştiinţei pure”), distanţa lui Heidegger
faţă de aceasta este egală cu distanţa faţă de tezele
idealismului german, care prevedeau încoronarea
filosofiei ca o „ştiinţă absolută, ce determină
cunoaşterea infinită” (Hegel). Heidegger translează
problema ştiinţificităţii filosofiei în domeniul
ontologic (ca „ştiinţă a fiinţei”), pentru ca, odată
încheiat acest proces, dilema (ne)încorsetării în
pozitivitatea tipic ştiinţifică să fie anulată.

Filosofia este singura ştiinţă care tematizează
fiinţa, având funcţia de întemeiere (Begründung) a

ştiinţelor. Natura acestei întemeieri diferă, însă, puţin
de cazul cartezian: oricare ştiinţă posedă o „imagine”
a constituţiei fiinţei (proprii unui domeniu restrâns
al fiinţării), o „imagine” alcătuită din conceptele
fundamentale, prin înţelegerea pre-ontologică
implicită, prin care respectiva ştiinţă se
autoîntemeiază (Selbstbegründung). Când, însă,
înţelegerea pre-ontologică a fiinţei cuprinsă în ştiinţă
devine explicit ontologică (obiectul discuţiei devine
fiinţa fiinţării), vorbim despre „întemeierea
regională” a auto-întemeierii ştiinţei respective.
Ontologia regională vine să confirme că „orice ştiinţă
este – în chip latent şi în temeiul ei – filosofie” (G.
Liiceanu). Ontologia reprezintă fundamentul tuturor
ştiinţelor, putem conchide, tocmai pentru că ea
întemeiază obiectualizarea ontică pe cea ontologică,
pe „obiectualizarea fiinţei, care e proprie unei anume
domeniu al fiinţei” (idem).

Obiectualizarea fiinţei  necesită, însă, la rândul
ei, o întemeiere, asemeni unei ontologii regionale,
proces ce devine actual prin obiectualizarea fiinţării
ce realizează înţelegerea fiinţării (omul ca Dasein).
Simplificând puţin ecuaţia  heideggeriană, am putea
spune, în esenţă, că filosofia întemeiază, ca
ontologie, ştiinţele, tocmai pentru că se  ba-zează pe
Dasein-ul uman. Analitica Dasein-ului, desfăşurată
pe  larg în „Fiinţă şi Timp”, are loc în cadrul şi după
condiţiile unei ontologii supe-rioare („ontologia
fundamentală”), care „constituie centrul filosofiei”.

Aşadar, filosofia, ca  ştiinţă ontologică,
guvernează ansamblul tuturor ştiinţelor. Această
subtilă deplasare din perimetrul ştiinţific în cel
ontologic, sfârşeşte odată cu deceniul trei al secolului
trecut, când, printr-o serie de prelegeri („Ce este
metafizica?”, „Conceptele fundamentale ale
metafizicii”, „Ideea de filosofie şi problema
concepţiei despre lume”), Heidegger denunţă
viziunea pragmatică asupra filosofiei şi îi neagă
acesteia pozitivitatea. „Ne aflăm” (considera
Heidegger într-un curs ţinut la Universitatea din
Freiburg – n.n.), – la răscrucea metodologică ce
hotărăşte viaţa sau moartea filosofiei în genere, ne
aflăm, lângă un abis: fie cădem în nimic, adică în
nimicul absolutei obiectivităţi (absolute
Sachlichkeit), fie ne reuşeşte saltul într-o altă lume,
în lume pur şi simplu” („Ideea de filosofie şi
problema concepţiei despre lume”). Din acest
moment, filosoful german nu doar evită să
categorisească metoda filosofiei ca pe una
„ştiinţifică”, dar ajunge să confirme cu convingere
„neştiinţificitatea” orientării filosofice prin excelenţă.
Astfel, în „introducerea” cursului „Conceptele
fundamentale ale metafizicii”, Heidegger reneagă
orice comparaţie posibilă între filosofie şi alte
sectoare ale vieţii spiritului (ştiin-ţă, artă, religie),
nu numai în ideea statutului unic al filosofării, ci şi
pe motivul că o asemenea comparaţie este neavenită
şi produce confuzie. Motivaţia acestui „divorţ” de
principiu apare şi în „introducerea” conferinţei
„Fenomenologia spiritului”, unde autorul arată că
expresia  „filosofia  nu e ştiinţă” nu trebuie să
conducă la  negarea rigurozităţii  logico-
metodologice  a filosofiei  (şi abandonul în „reveria
existenţialistă”), ci, dimpotrivă, trebuie  înţeleasă ca
un apel la „amintirea” sarcinii primordiale:
problematizarea fiinţei.

Revenind la contemporaneitate, putem spune că
demarcaţia ştiinţei de filosofie nu este neapărat
„forţată” de presiunea existenţială de  a conferi sens
şi  semnificaţie, de nevoia  omului modern de  a  se
regăsi pe   sine.

În acest sens, „ştiinţa (aminteşte Heidegger –
n.n.), porneşte de la principiul călăuzitor al raţiunii
suficiente şi se dezvoltă într-o direcţie tehnicistă
ameninţătoare, atât pentru statutul cultural al omului,
cât  şi pentru însăşi existenţa sa fizică”. „Epoca
atomică” a  tehnologiilor tratează cu superficialitate
produsul spiritual, eforturile  artei, literaturii,
filosofiei de a menţine, sau crea, valori şi categorii.
De aceea, gânditorul german pune  accentul pe
„reamintirea” problemei într-o lume vidată axiologic,
eronat schematizată din punct de vedere     teoretic,
demers care  coincide cu regăsirea statutului arhaic
al filosofiei ca  ontologie: „dacă filosofia este ştiinţă
sau, în genere, ştiinţa, acest lucru nu poate  fi decis
pornindu-se de la necesităţile interne ale problemei
ei prime şi ultime, între-barea privitoare la fiinţă.
Dacă filosofia nu poate să fie şi să rămână ştiinţă,
aceasta nu înseamnă că ea este livrată bunului plac,
ci doar că ea a devenit  liberă pentru sarcina care i-a
revenit întotdeauna (...): Ea a devenit liberă să fie
ceea ce este - filosofie” (Opere complete, vol. 52).

Se poate spune că, de această dată, Heidegger
renunţă la aparentul său „joc” de „retragere” a ceea
ce propusese anterior, ori de pendulare indecisă între
mai multe alternative (de exemplu, indecizia asupra

Alex. COLÞAN, MadridAlex. COLÞAN, Madrid



p. 38  Portal ~ Mãiastra - nr. 4/2005

temporalităţii-istorică, sau speculativă), procedee
criticabile într-o mai mare sau mai mică măsură

(C. Noica). Pentru profesorul de  la Freiburg, ţinta
predilectă a muncii sale o constituie „ontologia, ca
ştiinţă transcendental – critică a fiinţei” şi toate
lămuririle preliminare ale acesteia, nu fac decât  să-
i dovedească importanţa.

Am atins, deja, prin aceasta, o anume
procesualitate a concepţiei heideggeriene asupra
ştiinţei: dacă, iniţial, el fundamentează ştiinţa prin
ontologie, mai târziu el descrie tendinţa ştiinţifică
de „situare în prezent” reuşind tratarea obiectivă a
momentului prezent în termeni opozitivi cu
cunoaşterea  proprie  a Dasein-ului  (legată de
temporalitate şi de voinţa-de-a-avea-conştiinţă).
Dacă în „Fiinţă şi Timp” Heidegger condamna criza
de legitimare a ştiinţei, ulterior el scotea  în evidenţă
şi „suficienţa” ei de a prelua  baza ontologiilor
regionale, fără a le supune examinării, cu
consecinţele  tehniciste de rigoare.

Atunci când postulează faptul că filosofia trebuie
pusă în servi-ciul    ontologiei (care este, în definitiv,
ontologie a Dasein-ului), Heidegger nu se
îndepărtează de programul fenomenologic, ci
construieşte, de fapt, o  „fenomenologie ca
ontologie”, întrebându-se, în acelaşi timp, cum poate
acorda intenţiile fenomenologice integrărilor
metafizicii. De altfel, el declară că la  baza lucrării
sale de căpetenie, „Sein und Zeit”, se află
fenomenologia  însuşită prin „Cercetările logice” şi
frecven-tarea cercului husserlian. Pentru discipolul
Heidegger,aşa cum fusese  şi pentru maestrul său,
fenomenologia este „ştiinţa radicală a originii”;
diferenţa între concepţiile lor constă în aceea că
pentru Heidegger calea originară porneşte  nu de la
„lucrurile  însele”, ci de  la „viaţă, în facticitatea ei”
şi ajunge la înţelegerea vieţii „în istorialitatea sa”.
Filo-zofarea  de tip fenomenologic înseamnă, deci,
o „mergere-împreună-cu viaţa” (Mitgehen mit der
Leben). Fenomenologia heideggeriană are  ca nucleu
înţelegerea vieţii factice. În acest scop, ea  se slujeşte
de  o originală „hermeneutică a facticităţii”. Prin
urmare, fenomenologia  însăşi este  deturnată,
devenind fenomenologie hermeneutică. Aceasta se
explică prin aceea că, plecând de la Dasein-ul
înţelegător de fiinţă (el însuşi „hermeneutic”),
fenomenologia „vesteşte”, privitor la fiinţa fiinţării,
în aşa fel încât fiinţa însăşi este somată să apară.
Interogaţia asupra sensului ontologic al Dasein-ului
(obiectiv trecut în sarcina fenomenologiei) determină
răspunsul asupra sensului fiinţei, a cărei soluţionare
şi-o asumă fenomenologia  hermeneutică. Deci
hermeneutica ajunge sinonimă cu „analitica
existenţialităţii existenţei”. Pentru Heidegger,
existenţa factică (ea însăşi hermeneutică) devine ceea
ce fusese, pentru Husserl, sensul ontologic al eului
transcedental.

Reproşul cel mare adus de  către filosoful german
ştiinţelor, metafizi-cii şi  ontologiei de până la el,
este acela că nu au dezvoltat suficient întrebarea cu
privire la sensul ontologic al Dasein-ului, la
subiectivitatea subiectului. În acest mod,
fenomenologia  hermeneutică devine legitimă ca
ontologie, ca aducere la  lumină a fiinţei fiinţării şi a
structurilor ei. „Filosofia este ontologie
fenomenologică universală, pornind de la
hermeneutica Dasein-ului”, scria Heidegger în
„Fiinţă şi Timp”, „care, fiind o analitică a existenţei,
e firul conducător al oricărei problematici filosofice

în locul unde această   problematică izvorăşte  şi
asupra căruia  ea  se repercutează”.

Ca existenţă factică, Dasein-ul este parte
componentă şi creator al istoriei – este „istorical”.
De aceea integrarea (privitor la fiinţă) nu poate avea
decât un caracter istorial. Urmează, de aici, că întreg
procesul ontologic se formează pe caracterul istorial
al înţelegerii. «În concepţia lui Heidegger
(comentează O. Pöggeler în „Drumul gândirii lui
Heidegger”), cercetarea fenomenologică îşi găseşte
însă, o limită interioară, de fiecare dată ireductibilă
în istorialitatea înţelegerii: tradiţia furnizează în
prealabil modul în care se pune o anumită problemă,
însă privirea se deschide către fenomene  doar
plecând de la situaţia prezentă într-un moment sau
altul”.

Pentru Husserl, ontologia avea doar valoare
orientativă asupra fenomenologiei transcedentale –
ea rămânea subordonată şi, în acelaşi timp, premergea
fenomenologiei. La Heidegger, ontologia Dasein-ului
este fenomenologia hermeneutică, pentru că ea
declanşează întrebarea asupra  sensului de fiinţă al
eului transcendental, implicit pe cea asupra fiinţei.
Fenomenologia heideggeriană este, simultan,
hermeneutică (pentru că „înţelege” viaţa factică) şi
existenţială (ca ontologie).

Aşa cum am arătat, ontologiile  regionale  se
întemeiază într-o ontolo-gie  fundamentală, care
surprinde sâmburele interogării filosofice. Pentru
Heidegger, ontologia fundamentală se exprimă şi îşi
află răspunsul prin „înţelegerea” oferită de metoda
fenomenologiei hermeneutice. În acest fel
fenomenologia – ca act  hermeneutic cu orientare
esenţială – ajunge să fondeze ontologiile regionale,
secundare, care se ocupă de sectoarele tehnicităţii.

Încercarea de  a depăşi structura  epistemologică
filosofică către fundamentarea ontologică
corespunde, după P. Ricoeur, pasului care desparte
două întrebări, cu greutăţi specifice diferite – nu ne
mai întrebăm acum „cum cunoaştem?”, ci „care este
modul de  a fi al acelei fiinţe, care nu există decât
înţelegând?” Prin aceasta, M. Heidegger şi urmaşul
său, Hans Georg Gadamer tratează epistemologia
într-o manieră hermeneutică şi i se adresează critic
lui Dilthey. Potrivit opiniei cercetătorului  francez,
demersul hermeneutic al lui Heidegger ni se
dovedeşte cel mai bine prin conexarea problematicii
fiinţei cu cea  a „interpretării”, „explicitarii”
(Auslegung). În termeni heideggerieni, „ontologia
(care pune bazele ştiinţificităţii – n.n.), determină
comprehensiunea prealabilă a domeniului, oferind
baza tuturor obiectelor  tematice  ale  unei ştiinţe şi
care  orientează astfel orice  cercetare pozitivă”
(„Fiinţă şi Timp”). Hermeneutica modernă tratează
avansul lui Heidegger către  ontologic-metafizic, ca
tentativă de  explicitare, de profil hermeneutic, a
„solului ontologic” al epistemologiei.

Metoda hermeneutică a lui Heidegger diferă de
metoda diltheyiană, în vogă în primele decenii ale
secolului trecut. Dilthey înţelege hermeneutica în
cadrele teoriei cunoaşterii şi îşi doreşte să o
folosească în tabloul comparativ – „ştiinţe ale naturii”
versus „ştiinţele spiritului”. Pentru aceasta, el
supralicitează importanţa cunoaşterii psihismului şi
leagă problema comprehensiunii de  cea  a
comunicării interpersonale. În filosofia
heideggeriană însă, ontologia  este punctul de
referinţă în  jurul căreia se ţese problematica
hermeneutică. Aşa cum apare în „Sein und Zeit”,
comprehensiunea nu are nici o legătură cu

„comunicarea”, tocmai pentrui că raportul om-semen
este înlocuit prin raportul om-lume. De aceea,
comprehensiunea are valoare atâta timp cât ajută la
înţelegerea situaţiei personale (unice) a individului
şi a relaţiei lui cu fiinţa. În viziunea lui Heidegger,
asemeni lui Nietzsche, raporturile interumane se
înscriu în teritoriul impersonalului „ce”, ca spaţiu al
neautenticului fiinţei, al ambiguităţii şi angoasei. „Eu
însumi”, ca şi „celălalt” îmi sunt mai necunoscute
chiar decât orice fenomen natural. De aceea, în
relaţiile personale, disimularea  devine literă de lege.
Înlocuind pe „altul” cu „lumea” în ansamblul ei,
„mundaneizând comprehensiunea”, Heidegger o
desparte de tentaţiile psihologizării căci, „nu fiinţarea
cu un altul îmi va dubla subiectivitatea, ci fiinţarea
în lume” (P. Ricoeur – „Eseuri de hermeneutică”).

De multe ori, în analizele existenţialiştilor,
Heiddeger a fost asociat unei iniţiative psihologiste
rafinate asupra conceperii existenţei. Prin aceasta,
însă, se pierde din vedere faptul că demersul studiat
se fondează pe ideea „mundaneităţii lumii” şi are ca
efect anularea pretenţiilor subiectului de  a  se defini
ca măsură a  obiectivităţii. Ca şi contrabalans al
imaginii  subiectului – sediu al cunoaşterii  obiective
– Heidegger propune  imaginea  „locuitorului  lumii”,
care  are  nevoie de „a simţi” şi „a se situa”. Nevoia
de „a  te simţi” şi „a  te simţi că te situezi aici”, într-
un mod unic, precede  chiar şi „orientarea”
subiectului în lume. De aceea, explorările
„psihologice” heideggeriene în intimitatea
subiectului trebuie percepute nu în cheie
existenţialistă, ci în ideea dezvăluirii temeiului
legăturii om-lume. Această relaţie, considerată
esenţială, precede raportul schematic, subiect
cognitiv-obiect de cunoscut. Aşezând, însă,
„sentimentul situaţiei” înaintea relaţiei
epistemologice tradiţionale, va trebui să facem apel
la procesul comprehensiunii, văzut acum ca „putinţă-
de-a-fi”. El nu urmăreşte anunţarea-explicarea
faptului în sine, ci sesizarea posibilităţii de a fi. Prin
„funcţia situaţiei”, Heidegger separă, chiar, din nou,
planurile epistemologic de cel ontologic, deşi
accentul continuă să cadă pe cel de-al doilea. Este
vorba, în definitiv, despre „eşecul epistemologiei”
care, în limbajul „cercului hermeneutic” poate fi
tradus astfel: subiectul şi obiectul se
intercondiţionează şi se implică reciproc în actul
cunoaşterii. Subiectul „se investeşte pe sine” în
cunoaştere, dar el este predeterminat a priori de
importanţa obiectului asupra sa. Teoria „cercului
hermeneutic” celebrată într-o lungă persistenţă în
istoria epistemologiei, îi apare lui Heidegger falsă.
Această teorie a „cercului vicios” suprapune o
tematică ontologică fundamentală, denumită
„precompresiune”. Precompresiunea nu poate fi
dedusă din categoriile subiectului şi obiectului, dar
poate fi asimilată ca „presupoziţie”, ori „anticipare”
a ontologiei fundamentale. Prin urmare, „ieşirea din
cercul hermeneutic” nu se poate realiza decât numai
prin aprofundarea capacităţilor subiectului.

Filosoful german nu a reuşit să „soluţioneze” (în
manieră pozitivistă) o mare parte  din problemele pe
care le-a pus în discuţie. Dar poate că filosofia lui
este mare nu prin răspunsurile pe care le-a putut da,
cât prin calitatea întrebărilor sale. În felul acesta,
modul său de gândire apelează la raţiune şi
inventivitatea predecesorilor, dar, în acelaşi timp îşi
conservă o originalitate şi o prospeţime ieşite din
comun.

● Venim de la Domnul pe
pământ pentru expiere, dar
ne întoarcem la EL, cei mai
mulţi împovăraţi de păcate.
● Puterea noastră se
fortifică şi se statorniceşte
numai în, şi prin credinţă.
-Nedumerire (despre un
preot care fumează): -oare

cum s-o împăca Sfânta Împărtăşanie cu gura lui
?!…Oare nu-l arde?!…Cred totuşi că Dumnezeu
îngăduie aceasta numai pentru noi, enoriaşii, pentru
a putea asculta învăţăturile din SF. Liturghie !… ●
Drumurile noastre către nemurire sunt presărate
numai cu încercări, dar nu de netrecut; însă depind
doar de voinţă.  ● Un credincios în orice pustietate,
niciodată nu se consideră singur. ● Cred că atunci
când eşti în plenitudinea tuturor simţurilor,
încoronate de revelaţie eşti mântuit. ● Înfăptuirile
creştineşti  nu au unitate de măsură – sunt
incomensurabile, după cum şi iubirea este !… ●
Când gândurile tac, se-nfiripă în noi liniştea
profundă. ● Sânt convins că limita mea este la
Domnul. ● În somn niciodată nu eşti întreg – sufletul
se plimbă printre aştrii. ● Nu toate calităţile… sunt
şi virtuţi. Virtutea presupune mai întâi dăruirea
necondiţionată. ● Străjerii noştri de pe umeri ne
insuflă direct în conştiinţă, când aceasta e nepătată,

Cuvinte în tangaj
sau tinde spre ne-prihană. ● În statornicia sa, un
popor este ajutat în primul rând de sfinţii proprii,
care sunt îndrituiţi de Dumnezeu. ● Liniştea nu se
obţine în mormânt, ci la Dumnezeu, după faptele
noastre. ● Cea mai scumpă pe pământ nu este viaţa
în sine, ci viaţa în ne-prihană. ● Sfinţii îşi călăuzesc
viaţa prin calapoadele intrinseci revelate. ● Ca să
fii împlinit, trebuie mai întâi să fii urgisit.  ● Simt
cum în lume dorinţele spirituale capătă din ce în ce
mai mult teren…să fie asta o recunoaştere ?!…Ce
bine ar fi !… ● Credinţa nu poate fi trufaşă – ea
este şi atât! ● Îngerii m-ajută  când nu m-aştept
– şi nici nu-i cunosc !… ● Concizia în simplitate -
implică genialitate. ● Grandomania scoate în
evidenţă – prostia. ● Tot ce-i viaţă în durere se
perindă / Până ce se descătuşează în moarte. ●
Precum diavolul, la fel şi răutatea se cuibăreşte la
început în mici zâzanii.   ● Destinul – „Legenda
personală” se realizează muncind asiduu pentru
punerea în operă  a înzestrării ce ţi s-a dat (cu care
ai fost îndrituit).  ● Permanent fugim de nevinovăţie
şi cădem în păcat. ●Prin blândeţe şi smerenie
locuieşti într-o pace adâncă sufletească. ● Lumea
se află a priori intr-un conflict limită ce nu poate fi
eliminat şi tocmai de aceea încercă să ucidă
adevărul, deci să-şi îngrădească libertatea. ●Urând
pe cei fericiţi eşti un bolnav incurabil. ●Oglinda -
sufletul şi gândul nu ţi le poate oglindi. ●Oglindirea

e de la „Facerea lumii”, de când în noi se oglindeşte
o fărâmă de divinitate, însă noi devenim pe zi ce trece
tot mai opaci. ● Oglinzile sunt avide de chipuri şi
imagini. Lăcomia lor rece nu e întrecuta de nimeni
şi de nimic. ● În apa mărilor, oceanelor, lacurilor
înaltul cerului se cufundă în abis fără rezerve.
●Numai de oglinzile bălţilor suntem nepăsători şi
le călcam în picioare cu ciudă parcă.
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Marţi, 25 octombrie a.c., la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din
Târgu-Jiu s-a desfăşurat Simpozionul aniversar „Liviu Rebreanu – 120",
organizat de Societatea de Ştiinţe Filologice din România –
Filiala Gorj. În prezenţa unui public ales şi realmente interesat
de abordările mai noi ale operei rebreniene, au susţinut
comunicări cunoscuţi profesori din învăţământul
preuniversitar: Zenovie Cârlugea – „Liviu Rebreanu în Gorj
şi despre gorjeni”, documentar, Cornel Pecingină –
„Dimensiuni tragice ale personajului în opera lui L.
Rebreanu”, Dumitru Bondoc – „Dramaturgia lui Liviu
Rebreanu”, Ion Trancău – „L. Rebreanu în conştiinţa criticii
literare actuale”, M. Medar – inspector de specialitate în
cadrul Inspectoratului Şcolar  Judeţean Gorj.

În comunicările prezentate au fost aduse în atenţia
participanţilor legăturile lui Liviu Rebreanu cu Gorjul şi
gorjenii, dar şi aspecte mai puţin cunoscute privind
nuvelistica, romanele şi dramaturgia scriitorului.

S-a discutat necesitatea susţinerii revistei „PORTAL
MĂIASTRA”, ajunsă la numărul 4, de către membrii societăţii

La Societatea de Ştiinţe Filologice Gorj

Simpozion „Liviu Rebreanu – 120"
şi importanţa acesteia în peisajul revuistic naţional. Au fost menţionate, de
asemenea, parteneriatul dintre SSF Gorj şi Centrul Judeţean de Creaţie

(director: prof. Ion Cepoi) şi Biblioteca Judeţeană „Christian
Tell” (director: prof. Alexandra Andrei), precum şi implicarea
unor cadre didactice în acţiuni cultural-artistice de interes judeţean
şi naţional.

În final, participanţii au trăit supriza plăcută a unui emoţionant
moment poetic susţinut cu creaţii originale de eleva Aniela
Stănescu (cl. A XII-a, filologie), urmat de recitalul de romanţe al
elevei Cristina Buda (XII B, informatică), ambele cunoscute prin
participarea la acţiuni cultural-artistice derulate la nivel judeţean
de instituţiile sus-menţionate.

În totul, simpozionul s-a constituit într-un omagiu de suflet şi
conştiinţă adus marelui prozator, prezent în programele şcolare
şi mereu actual, prin geniul creaţiei sale artistice, ce dă viaţă
unei lumi frământate şi unei bogate tipologii, pe linia realismului
social şi psihologic, într-o modernitate autentică şi vizionară.

Un loc unic şi privilegiat are, în cadrul operei
rebreniene, romanul Adam și Eva, tipărit în 1925,
adică în intervalul capodoperelor sale , începute
cu Ion (1920) şi terminate odată cu Răscoala
(1932). Romanele apărute după această dată (Jar,
1934; Gorila, 1938; Amândoi, 1940) atestă o
dispersare şi diluare a potenţelor creatoare şi
rămân, deci, la un nivel de realizare artistică
medie, dacă nu chiar modestă. Cele două romane
care îl preced, de observaţie socială şi analiză
psihologică, erau, în sensul lor  esenţial, romane
ale eşecului, ale unei drame (a pământului şi a
conştiinţei), al căror cer nu era aşadar deloc
luminos . Adam şi Eva vine să obnubileze pentru
moment problematica socială şi de conştiinţă, ce
acaparaseră concepţia artistică a scriitorului,
încercând o compensare în planul ficţiunii pure
(„mai multă speranţă dacă nu chiar o
mângâiere”), cu sens de sublimată
„transcendenţă”, deşi nu lipseşte nici de aici
„creaţia de oameni şi de viaţă” (intenţie
programatică). Că această contrabalansare
compensatorie (a teluricului şi conştiinţei
conflictuale prin absorbţia ideală până la
metafizic şi transcendenţă) s-a produs , cu un
spor de clarificare şi echilibru spiritual , ne-o
spune însuşi Rebreanu  într-una din mărturisirile
sale : „Din tot ce am scris până acum, Adam şi
Eva mi-e cartea cea mai dragă, poate pentru că
într-însa  e mai multă speranţă, dacă nu chiar o
mângâiere, pentru că într-însa viaţa omului e
deasupra începutului şi sfârşitului pământesc, în
sfârşit pentru că Adam si Eva e cartea iluziilor
eterne …”

„Speranţă”, „mângâiere”, „iluzii eterne”-
tălmăcesc însuşi mirajul nostalgiilor scriitoriceşti
în momente de încordare supremă.

Rebreanu încearcă aici o trecere din registrul
unui realism obiectiv , de porozitate telurică, în
cel al unei fantezii prodigioase , rotunjite de un
estetism pur. În viziunea lui Pompiliu
Constantinescu ar fi vorba de „dimensiunea unui
mare talent ce s-a încercat să iasă din limitele lui
naturale”, scriitorul punându-şi „nu numai o
problemă estetică, ci , după noi, însăşi problema
marelui său talent” (Mişcarea literară , Ed.
Ancora, Bucureşti, pp.74-79). Deşi nu lipsesc
nici de aici aşezarea în cadru, observaţia
amănuntului la fel de semnificativ pe cât de
pitoresc şi, mai ales, unele scene de cruzimi
excesive dimpreună cu o specială şi la fel de
insurmontabilă problematică: metafizica
platoniciană a sufletului. Dar totul e turnat în
binecunoscutul tipar romanesc al „corpului
sferoid” cu o pasiune înveterată de
evenimenţialitate cazuistică. Un buchet
somptuos de şapte inflorescenţe erotice cu
descrieri amănunţite de la tulpină şi frunze la
petale, întunecate în totul atât de brusc pe cât de
rapide fuseseră epifaniile străfulgerării erotice…

Oricâte păreri, în general sancţionatorii, ar fi
emis critica până în 1942, faptul nu-l

descurajează pe Rebreanu, care va mărturisi
acum , când tentativele de situare valorică
încetaseră aproape, că „Adam şi Eva” îi rămâne
cartea „cea mai dragă” sufletului său.

Geneza romanului aminteşte de reveriile şi
epifaniile mărturisite de Mircea Eliade în
conceperea propriei opere (şi ideea ciclicităţii e
bine reliefată), deşi suntem într-un regim
spiritual inspirat , vizionar , dacă nu de o pulsaţie
metafizică hieratică.

Un vis simbolic în copilărie, de un erotism
suprimat, crud, poate fi socotit punctul de plecare
al romanului („deşi apoi a urmat alte căi”).
Familiarizat apoi cu teoria reîncarnării din
filosofia teosofică, scriitorul va reţine teza acelui
„déjŕ vu”, care i se întâmplase prin septembrie
1918 la Iaşi, când, pe o ploaie torenţială,
întâlneşte pe strada Lăpuşneanu o femeie cu ochi
verzi cu umbrelă: „Femeia mi se părea cunoscută
, dar îmi dădeam perfect seama că n-am mai
văzut-o niciodată”. („Geneza romanului meu
Adam şi Eva” , în „Preocupări literare”, nr. 4/
1942).

„Facerea” romanului urmează acelaşi tipic
asiduu şi laborios, specific travaliului artistic
rebrenian. Urmărind „calendarul creaţiei”
(2.VII.1924 - 4.VII.1925), dar mai ales sursele
de informaţie culturală puse în evidenţă de
infatigabilul editor Niculae Gheran (Opere, 6),
putem aprecia mai bine rigoarea documentaţiei
cultural-istorice - tabele calendaristice,
onomastice, toponimice, liste-glosare pe diferite
probleme, lexicoane (J.G.Herder) , istorii ale
civilizaţiilor (Jécquier): „Sunt şapte epoci
diferite şi pentru fiecare a trebuit să consult zeci
şi uneori sute de volume .”

Răpită de noutatea unei proze ce obţinuse
rapid o admiraţie generală, tocmai pentru că, în
principal, implantase, revendicatoriu şi în deplină
cunoştinţă de cauză, piatra de hotar a romanului
românesc modern (consacrând deci o figură
spirituală), critica epocii, neavând pe tărâm
naţional repere asemănătoare şi deci lipsită de
relaţii şi raportări (Avatarii faraonului Tla a lui
Eminescu nu fusese cunoscută de Rebreanu, cum
crede Ov. S. Crohmălniceanu, fiind descoperită
şi tipărită de G. Călinescu mai târziu), a văzut în
Adam şi Eva o operă ce nu are „nici bogăţia de
fantezie metafizică, nici poezia fantastică a lui
Eminescu din Sărmanul Dionis necesară unui
astfel de subiect”, deşi scriitorul „nu sparge
vasele corintice cu care umblă”, - în general o
operă „merituoasă”, dar, fiind „prea recentă, e şi
prea ostentativă” (E. Lovinescu, Istoria
literaturii române contemporane, Evoluţia
prozei literare, XXXV).

Critica ce-a urmat socoteşte romanul când
„monoton”, lipsit de consecvenţă şi rigoare
(Ş.Cioculescu), când o operă „onorabilă”, lipsită
de atmosferă „hieratică, feerică” şi de
„imensitatea lunatecă, halucinantă”. Păreri mai
favorabile emit Vl. Streinu (roman „de al doilea

plan”), I. Petrovici, Petre Pandea.
Părerile sunt împărţite şi în ceea ce priveşte

realitatea artistică a episoadelor. Dacă bunăoară
Perpessicius consideră Nevamalika drept un
episod grandios şi impresionant, P.
Constantinescu preferă Servilia, fragmentul din
viaţa romană („cel mai reprezentativ prin
profunzimea inciziunii psihice a personajelor”),
iar mai recent Lucian Raicu crede (şi noi
asemenea, mai puţin fiind de acord cu
consideraţiile argumentării, care pot fi aplicabile
oricărei bucăţi în parte) că Isit e poate „cea mai
bogată în implicaţii dintre cele şapte naraţiuni
revelate muribundului profesor de filosifie”.

„Critica de azi – zice L. Raicu în monografia
Liviu Rebreanu, E.P.L., 1967 - încearcă o
reconsidere a romanului, mai ales prin Al. Piru
(Liviu Rebreanu, E.T., 1965), pentru care
«nuvelele din Adam şi Eva sunt nişte adevărate
romane concentrate, clocotitoare de pasiune »”

Sursele romanului, modelele funcţionale par
Eminescu, Flaubert, Gautier, Hugo, Poe, Jack
London, dar mai multe parcă Madach (somnul
în care îl cufundă Lucifer pe Adam îi
transmigrează sufletul acestuia în diferite epoci
istorice: Egipt, Grecia, Roma, Bizanţ, Germania,
Franţa Revoluţiei, Londra burgheză, un falanster
socialist - adică reîncarnări ale spiritului într-o
viziune cu sens progresiv) şi, de asemenea, mitul
platonician al reîncarnărilor şi reamintirii ori
al androginului într-o viziune originală, de
compoziţie, în ciuda cadrelor exterioare, a
proiectului imaginar de natură livrească, în
sensul bun al cuvântului. Dacă mitul în esenţa
lui, precum şi maniera exterioară sunt livreşti,
originală este încercarea de metafizică a erosului
pe care o decantează romanul în cele şapte
episoade, cu suport într-o realitate imediată.
Romanul e o inflorescenţă metafizică într-un caz
unic (devenit limită) atingător de contingent (el
nu mai aminteşte decât poate prin cea mai
generală problematică de proiectul iniţial,
Şarpele, început la Iaşi şi abandonat apoi, a cărui
„cheie” revelatorie este drama reală a celebrului
triunghi St. O. Iosif - D.Anghel - Natalia Negru
(cf. Nicolae Liu, Liviu Rebreanu .Un roman cu
cheie , „Manuscriptum”,1972, nr. 3/8)

Ca „reminiscenţă” a originii divine,
„instinctul iubirii” este, aşadar, etern. El domină
fiinţa umană şi o angajează în marea aventură a
sufletului. Masculinul şi femininul, ca entităţii
al unuia şi aceluiaşi întreg, se caută, pentru a-şi
regăsi unitatea primordială, plinătatea originală,
starea de sublim. „Adam şi Eva” exprimă,
aşadar, un mit al începutului, un mit auroral în
istoria omenirii. Dincoace de ipostaza purităţii
adamice, mitul sugerează, în cele şapte episoade,
o căutare disperată a acestei purităţi originare.
Ajutându-se de teoria anamnezei, Rebreanu
evocă lunga căutare prin vreme a sufletului
înspre propria-i identitate şi împlinire spirituală.

Dar alături de toate tentativele recunoaşterii,
istoria instituie praguri de netrecut, interdicţii
insurmontabile. Călcarea lor, în momentul când
cele două principii ale sufletului întrevăd

Metafizica platonicianã a erosului în „Adam ºi Eva”
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eonul împlinirii erotice, înseamnă atitudini
sancţionatorii din partea unei istorii care îşi vede
structurile ameninţate. Aşadar de o parte mitul
eonului erotic, al sufletului posedat în
voluptuoasa-i regăsire spirituală, pentru care
orice convenţii ori interdicţii sunt inutile şi
ininteligibile, de cealaltă istoria omenirii însăşi,
în ipostaza profane, care sancţionează în numele
unor convenţii / interdicţii, care, oricât de
travestite ar părea, rămân în fond aceleaşi. Pentru
a pune în evidenţă cât de brutal e impactul
mitului cu istoria, autorul recurge mai
întotdeauna la scenele de cruzime, unele de-a
dreptul terifiante.

Astfel, pentru faptul de a fi îndrăznit, într-un
moment de posedare erotică şi uitare de sine, s-
o îmbrăţişeze pe fecioara Navamalika, aleasa
regelui Arjuna, Mahavira este aruncat în temniţa
cu guzgani, după care călăul galben Han-Ciun
îi scoate ochii, îi smulge limba, în sfârşit îl
jupoaie de viu, iar după groaznicul ecorşeu
cadavrul e pus să meargă. (Nevamalika) .
Unamonu din Isit cade răpus de o săgeată în gât,
înainte de a pătrunde în Casa Iubirii să-şi
îmbrăţişeze femeia ce-i robise sufletul. La fel
Gangunum este măcelărit, alături de alţi
prizonieri, de ostaşii crudului Iluma-Ilum, care-
i robise pe Hamma (Hamma). În secvenţa a
patra, inspirată din viaţa română, dacă Servilia
moare ucisă cu pumnalul de  Chrysilla, soţia lui
Axius, acesta va sfârşi în baie, slobozindu-şi
venele, după cum îi prevestise oracolul egiptean
tatălui său (Servilia). Posturi, flagelări,
rugăciuni, apariţii satanice (un  fantastic de o
funestă  mistică medievală ) se leagă şi de viaţa
călugărului Adeodatus, care expiază cu  icoana
Fecioarei Maria (ce coborâse de câteva ori din
cadru) în braţe (misticism sexual de tentă
fantastică, ambiguu, unic în acest fel în roman -
Maria). Scene de groază, decapitări sub ghilotină
întâlnim în Yvone, localizată în timpul Revoluţiei
franceze. În acest fel sfârşeşte Gaston, dar şi
recunoscuta sa parte sufletească. Însuşi Toma
Novac, eroul care pune în acoladă metafizică
secvenţele de mai sus (India , Egipt, Babilon,
Roma, Evul Mediu, Revoluţia Franceză) moare
împuşcat de soţul Ilenei, care jucase minuţios
stratagema plecării. Dar cuplul cunoscuse  beţia
divină a erosului, sufletele lor se contopiseră
definitiv în formula primordială, încheind astfel
ciclul celor şapte (destul de risipite în timp şi
spaţiu) reîncarnări.

O chestiune, scăpată până acum
comentatorilor, dar importantă în schema de
viziune a romanului, este cea privitoare la felul
în care urma să moară fiecare personaj în parte.
Chestiunea îl preocupă în mod deosebit pe
Rebreanu, de aici înţelegem că el a intenţionat
să imprime romanului şi un accent mai ascuţit
de filosofie a istoriei, în general o perspectivă a
morţii ce străbate istoria civilizaţiilor. Iată,
bunăoară, o schiţă-proiect, din epoca tatonărilor,
în care sfârşitul eroului era hotărât în dreptul
fiecărei epoci: „Epoca preistorică – cu leul,
China –jupuit, India - moarte prin foame, Egipt
- aruncat la crocodilul sfânt, Palestina - lapidare,
Grecia –înecat, Cezareea lui Heliogabal - creştin
răstignit (Imperiul bizantin), Inchiziţia spaniolă
- torturi, clăcaş în Ardeal - tras pe roată,
Revoluţia franceză - ghilotina, Prezentul .”(Ms.
2535, f.25, apud N. Gheran, Opere,6).

Faptul că şi alte schiţe vor fi încercate, cu
aceeaşi insistentă preocupare pentru „moartea”
hărăzită eroului, dovedeşte intenţia clară a
autorului de a evoca individul în relaţie cu istoria,
moartea (ca „întâmplare” absolută a vieţii) în
istoria civilizaţiilor. Sfârtecări, jupuiri, otrăviri,
răstigniri, ghilotinări, incinerări pe rug , trageri
pe roată, scalpuri, în sfârşit revolverul , ca
„tehnică” mai rafinată a morţii, rezervată ultimei
ipostaze a eroului, vom întâlni şi în alte schiţe-
proiect (Ibidem, f.34).

Din toate aceste feluri de sucombare în care
îsi angaja eroul, au rămas, în sfârşit: jupuirea de
viu (Navamalika), săgetarea în gât (Isit),
măcelărirea de soldaţi (Hamma), uciderea cu
pumnalul (Servilia), expierea mistico-senzuală
(Maria), ghilotinarea (Yvonne), împuşcarea
(Ileana).

Senzualismul, freamătul carnal, accentele

masochiste, voluptatea evocării scenelor de
cruzime bestială nu sunt aici elemente de
pitoresc. Conştiinţe tulburi, omoruri, scene
terifiante, cruzimi de tot felul întâlnim şi în Ion,
şi în Pădurea spânzuraţilor, şi în Ciuleandra, şi
în Amândoi, şi în Răscoala. Ele vorbesc de o
vitalitate vehementă a prozei lui L. Rebreanu,
care a intuit de la bun început spiritul angoasat,
tragic şi revendicatoriu al secolului.

Pământul-conştiinţa-sufletul ar fi rotirea
esenţială, în trei timpi, a operei rebreniene
majore. Faţă de acestea sunt dezvoltate toate
experienţele-limită, în matca acestora se revarsă
întreaga problematică a operei; această triadă,
care funcţionează şi pură şi amestecată, pune un
sens realist operei şi pecetluieşte un destin artistic
de primă mărime. Dar astfel de cruzimi devin
ritualice în Adam şi Eva. Ele vin să
contrabalanseze fantezia debordantă,
prodigioasă şi hieratică a scrierii, senzualismul
şi pitorescul accentuat, salvând opera de la
desuetudine şi confort livresc.

Derivă de aici ideea unui subţiat / rafinat sens
atroce al morţii în istoria civilizaţiilor, fiecare
fel de sucombare a eroului punându-şi pecetea
inconfundabilă pe epoci istorice distincte. Însăşi
structura romanului, compoziţia episoadelor fac
aluzii explicite la cifra fatidică 7 şi multiplii ei.
Atrocităţile, toate câte sunt, intră, aşadar, sub
zodia cifrei fatidice, astfel că romanul este
circumscris laitmotivic acelei suculente cruzimi
care contrabalansează culoarea specifică şi
fantezismul evocărilor pentru a nu eşua în
estetism. Alături de problematica sufletului (în
relaţia desăvârşirii ascensionale prin eros)
problematica morţii e a doua coordonată
esenţială a romanului. Moartea (ca accident
social-istoric) şi sufletul (în tânjirea lui
metafizică spre regăsirea androginică) sunt atât
ipostaze ale aceleiaşi existenţe dar şi condiţii sine
qua non ale interdependenţei spirituale . Deşi
„unirea spirituală prin eros are loc,
circumstanţele vin să suprime o legătură de
durată, astfel că în ultimele clipe ale vieţii sale
eroul realizează lungul martirologiu al sufletului
său prin epoci. Faptul că Adam este cel sacrificat
(cu excepţia episoadelor Servilia şi Yvone unde
cuplul întreg sucombă prin violenţă) nu e
revelator decât în măsura în care se strecoară aici,
în reinterpretarea mitului, o intenţie de
spiritualizare supremă. Reţinerea mitului creştin
drept titlu generic sugerează acel sens al căderii
mitului în istorie . Asumat de istorie, mitul e
scuturat de toate iluziile naivităţii adamice şi
trezit brusc la o realitate crudă, luând înfăţişări
din cele sancţionate cât mai atroce. Un mit căzut
înseamnă pribegia spiritului în căutarea iluzorie
a originii şi identităţii sale.

Nu întâmplător romanul începe cu
Navamalika, evocarea unei spirituale Indii
străvechi, de vreme ce la temelia cărţii stă ideea
metempsihozei, a avatarurilor, a transmigrării
sufletelor. Cuplul se repetă, conform cifrei
fatidice, de şapte ori până a-şi găsi identitatea şi
împlinirea de sine. Este interesant, însă, de
urmărit, cum, plecând de la această idee mai
generală, autorul o ilustrează prin teorii
platoniciene (deşi un episod privind Grecia, de
altfel proiectat, nu şi-a găsit locul, tocmai ,
probabil, de a feri cartea de un tezism apăsat).
Bunăoară, iluzia acelui déjŕ vu , a cărui revelaţie
protagonistul o avusese în împrejurarea de la Iaşi
(femeia cu ochi verzi) e, dincolo de caracterul
teozofic de care era interesat cândva , o ilustrare
a teoriei reminiscenţei întâlnită la Platon în
dialogul Phaidon.

Pretutindeni cuplurile au impresia de a se fi
cunoscut cândva, de a-şi reaminti anumite semne
şi gesturi, în fine de a fi existat într-o relaţie oricât
de vagă. Dacă a învăţa, zice Platon, înseamnă a-
ţi reaminti, atunci e firesc că sufletul ne-a
preexistat (Phaidon, 76 c). Putem explica prin
complexitatea eroului şi modelul tripartit al
sufletului (partea intelectivă, logistikon, partea
afectivă, thymoeides, partea instinctuală,
epithymetikon, teoretizat de Platon în Timaios,
dacă nu de viziunea sufletului ca atelaj înaripat
din Phaidros, 246 a-d). De asemenea părţile ce
preced numerotarea subcapitolelor, uventurile
sugerează ideea risipirii sufletului, a călătoriei

sale prin spaţii şi sfere, amintind de miturile
vizionar-eschatologice platoniciene, de
perspective abisal–difuze. Moartea e „ eliberare”
a sufletului către „cunoaşterea pură”, risipirea
lui în spaţii e „ca un fum, ca o
adiere”(Phaidon,70 a). Dar şi fiorul  unei viziuni
de sus  a sufletului rătăcind prin spaţii aminteşte
de metafizica eschatologică a mitului final din
Phaidon.

Erosul e o fulgerare, o izbire spirituală
instantanee. „Şi totuşi o cunosc de undeva” se
întreabă în sine şi Toma Novac. În toate
ipostazele complexul déjŕ vu poate fi verificat.
E, cu alte cuvinte, teoria platoniciană a
anamnezei (reamintirii), declanşată însă prin
privire, expusă în Menon (teorie orfică prin
excelenţă ori pitagoreică cu trimiteri spre
Orientul indic), reluată în Phaidon şi Phedros,
reamintită în Banchetul. (Pierre Janet
fundamenta ştiinţific acest fenomen psihologic,
sub denumirea „paramneza de reduplicare”,
L’Evolution de la mémoire et de la notion du
temps, 1928). Ideea de ciclicitate, de retrăire a
unor momente şi împrejurări, - când sinele se
surprinde, într-o fulgerare de luciditate, repetând
date ale unui scenariu petrecut cândva şi cufundat
în abisurile imemoriale ale conştiinţei, - este în
Adam și Eva de o gravitate programatică. Şi asta
la modul original şi liber, de vreme ce autorul
mărturiseşte că „teoria teosofică” şi adepţii
mistici ai reîncarnării nu-i permiteau o
„mărginire a romanului” şi atunci „încet-încet
mi-am făcut eu singur o teorie potrivită cerinţei
romanului închipuit”.

Deşi pe frontispiciul romanului, autorul a
aşezat un epigraf kantian („Nu trebuie să dăm
crezare la tot ce spun oamenii, dar nici să credem
că ei vorbesc absolut fără vreun temei”), acesta
sugerează mai mult o ambiguitate programatică
decât un scepticism de gratuit estetism.

Adam şi Eva e mitul nostalgicei fericiri
originare, al iniţialei unităţi pierdute, mai bine
zis al regăsirii unităţii originare, al perechii
ideale, în spiritul căruia se petrece toată
paradigma reîncarnărilor de aici. Această căutare
a partenerilor, care traversează, printr-o
metempsihoză de ciclicitate ocultă, întreaga
istorie, cultură şi civilizaţie umană, rememorează
o întreagă metafizică a erosului în numele
cuplului ideal, etern, al absorbirii sale în
spiritualitatea originară paradisiacă . Cu toate că
autorul şi-a ales ca emblemă un mit creştin,
interpretarea sa e cât mai liberă şi parcurge un
drum invers: acela de la  istorie spre eonul
mitului.

„Adam şi Eva ” nu e mitul decăderii speţei
umane, ci al refacerii pe calea regăsirii şi
identificării spirituale. Pentru a ilustra această
idee, Rebreanu se foloseşte de mai multe idei
filosofice: metempsihoza (de circulaţie mai
largă), teoria anamnezei şi mitul androginului
de provenienţă  tot platoniciană. Mitul
androginului, dezvoltat de Platon în Banchetul,
prin cuvântarea lui Aristofan (189 e – 191 d)
pare să fie filiera prin care autorul vrea să refacă
spiritual mitul adamic .

„Căutarea” ideală şi mai ales adulterul, spre
care tinde cuplul în toate cele şase ipostaze şi
realizat abia într-a şaptea (Toma-Ileana), pot fi
explicate perfect prin acest mit (Platon însuşi
foloseşte termenul, referindu-se la ambii
parteneri ai cuplului, - Cezar Papacostea,
Platon,II Banchetul şi Phaidon, 1931).

   Că autorul nu a urmărit în mod fanatic mitul
este verificabil. Pe toată această zestre de idei
filosofice (întărite încă o dată cu epigraful
kantian aşezat ca motto), Rebreanu consolidează
o operă unică, care nu e nici „experiment”, oricât
de cutezător ar părea, nici „paradox”, ci vine să
redefinească personalitatea sa, ţintuită de atâtea
ori în formulările pitorescului tematic.  Adam şi
Eva, deşi unică, nu e o operă izolată în cadrul
creaţiei rebreniene (precum Creanga de aur la
Sadoveanu).

Problematica gravă a romanului redefineşte
încă o dată un autor grav cu un acut simţ al
tragicului, fixat în miezul tenebros, crud şi
angoasant al acestui secol, al cărui spirit
redimensionează întreaga sa operă. O operă
agitată, de un dramatism crud, sangvinic,
convulsiv, deloc  senină, ca şi secolul căruia-i
supravieţuieşte intactă.

Z. CÂRLUGEA
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Deşi multă vreme rupt de patria mamă, Ardealul
ne-a dăruit în timp o serie de prozatori, unii dintre
ei remarcabili: Ioan Slavici, Agârbiceanu, Liviu
Rebreanu.

Proza lui Slavici constituie un deosebit progres,
prin ancorarea tematică în realitatea imediată. Şi pe
Liviu Rebreanu îl interesează realitatea: „Nu
frumosul, o născocire omenească, interesează în
artă, ci pulsaţia vieţii”. Ne atenţionează însă că va
aborda realitatea din perspectiva romancierului:
„Realitatea a fost pentru mine doar un pretext
pentru a-mi crea o altă lume, nouă, cu legile ei, cu
întâmplările ei”.

Viziunea tragică asupra personajului se
fundamentează la I. Slavici şi la Agârbiceanu pe un
moralism evident, păgubos artistic, la Liviu
Rebreanu tragicul decurge dintr-o logică artistică
bine definită. Ca autor omniprezent şi omniscient
propune cititorului iluzia artistică a cuprinderii
integrale, în timpul şi spaţiul operei, a realităţii,
aspiră la ipostaza demiurgului cosmic, etic obiectiv,
care manipulează eroul, nimic nu este întâmplător,
totul devine necesar.

În realism apare o formă pozitivistă a tragediei,
în care fatalităţile biologice şi istorice  înlocuiesc
pe cele ale păcatului sau potrivnicia zeilor. În
romanul „Ion” fatalitatea este biologică şi sociala,
în „Pădurea spânzuraţilor” este preponderent
istorică.

Personajele încearcă să iasă din cercul de fier al
predestinării, eşuează pentru că se afla într-o situaţie
fără posibilitate de salvare. Ion, de exemplu, învaţă

bine la şcoală, se străduieşte să se evidenţieze în
toate împrejurările: la horă, la muncă, devine
neoficial fruntea flăcăilor.

Fatalitatea este mai puternică, se născuse într-o
lume în care pământul era valoare supremă..

La rândul său, Apostol Bologa pleacă voluntar
pe front, încercând să meargă în sensul istoriei.
Zadarnic însă, pentru că istoria, războiul îl plasează
şi pe el într-un spaţiu predestinat eşecului, ca român
ardelean, într-un război multinaţional nu putea avea
sorţi de izbândă. Tragicul rezultă din circularitatea
logicii în care e prins eroul, existenţa lui individuală
e construită şi judecată după anumite
precepte.Tragicul rezultă din eşecul proiecţiei unei
realizări ideale.

Apostol Bologa se voia un ofiţer conştiincios,
model, care respectă ordinea, legea, statul; Ion dorea
cu ardoare să-şi schimbe condiţia umilitoare de
„sărăntoc”.

Eroul devine prizonierul opiniei colectivităţii
asupra lui, el încearcă zadarnic să o răstoarne.

Criza, punerea la îndoială a unui sistem de valori,
scoate la iveală fiinţa interioară a eroului şi o pune
la încercare.

Elementele care violentează realitatea: iubirea,
patima pământului, războiul sunt fundamentale în
definirea eroului în proza lui L.Rebreanu. Personajul
e condus de evenimente, nu le mai poate influenţa,
din subiect ajunge obiect al faptelor.

Ca epos ţărănesc, romanul „Ion” se bazează pe
relaţia eros-sânge-pământ.

Dimensiuni tragice ale personajelor în proza lui Liviu Rebreanu
Rebreanu mărturisea cu un anumit prilej: „Toată

concepţia mea creatoare am avut-o formulată în
minte încă de când am venit din Ardeal. Omul nu
trebuie să se îndepărteze de pământ, este concepţia
prin prisma căreia s-au născut „Ion” şi „Răscoala”.

Din această relaţie (formă particulară a pasiunii),
aproape toate personajele eşuează, devin tragice.

Ana şi tatăl ei, Vasile Baciu, au pământ. Fericirea
va fi mereu un ideal.

George are pământuri, va trăi ca şi ceilalţi iluzia
iubirii şi a fericirii.

Ion şi Florica îşi doresc pământ şi-l dobândesc
în schimbul iubirii şi fericirii.

Tragismul situaţional din romanul modern se
datorează şi inadecvării cuplurilor, unirea perechilor,
realizată prin trădarea sentimentelor, aduce
nefericire şi provoacă tragedii. Cuplurile: Florica -
George, Ion – Ana, Apostol – Martha sunt departe
de galsul iubirii, evident departe de fericire.

În evoluţia personajului Apostol Bologa ghicim
anumite elemente comune cu personajele tragice ale
lui Dostoievski, acel sentiment obsedant al
vinovăţiei care chinuie conştiinţa eroului şi îi
distruge echilibrul.

Eroul e dispus să sufere, să plătească pentru o
anumită culpă.

Rebreanu prefigurează acele personaje
problematice ale literaturii secolului al XX-lea,
tragice pentru că mută în conştiinţă dramele
existenţei.

Prof. Matei-Cornel OPRIAN  PECINGINÃ

Ajuns la cea de a
IX-a ediţie, Atelierul
Naţional de Poezie
„Serile la Brădiceni” 
(7-8 sept. 2005) a legat
Hobiţa legendarului
sculptor  al Măias-
trelor, Brădicenii - sat
despicat, de-a lungul
„uliţei cu patru poeţi”,
de apă limpede

curgătoare a unui râu pe care o moară de prin secolul al
XVIII-lea tot macină grăunţe şi tace-n murmur lin, şi
„amarul târg” în care el, Brâncuşi, divinul cioplitor , a-
ntins tăcerii Masă, sărutului Poartă i-a înălţat, iar
infinitului, Coloană nesfârşită.

Aici, la Târgu-Jiu, „Poetul e un rege şi merită un tron”,
iar de vreo nouă toamne, când strugurii în vie îşi rumenesc
rotundul, mai marii într-ale culturii şi nat de rând din Gorj
pun de-un atelier naţional de poezie pentru a mărturisi că
centrul lumii e doar acolo unde se întâmplă ceva într-un
anume timp şi ecoul acelui ceva continuă să reverbereze
în lumea cuvântului ziditor de armonie din graiul care ne
cunoaşte şi lacrima din plâns şi surâsul târziu…

Organizatorii atelierului „Serile la Brăticeni” -
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Valorificarea Culturii Tradiţionale
Gorj, Şcoala Populară de Artă, Tg-Jiu, Consiliul local şi
Primăria Comunei Peştişani, Muzeul Judeţean „Alexandru
Ştefulescu” Gorj, Protoieria Tg-Jiu ,Parohia Hobiţa,
Asociaţia „Serile la Brădiceni”, Societatea Culturală
„Columna” au făcut posibilă desfăşurarea programului
consacrat acestui eveniment cultural într-un crescendo
valoric în care artele toate s-au întâlnit.

În  prima zi (7 sept.) au avut loc la Biblioteca Judeţeana
„Christian Tell” , în cadrul Salonului editorial „Serile la
Brădiceni” lansări de cărţi şi reviste de cultură după cum
urmează :

Gh. Grigurcu –„Fiindcă” (Ed. Vinea, Buc. 2005),
„Castele în Spania” (bilingv româno/englez), Ed. Junimea,
Iaşi, 2005; „La ce oră vine dentistul ?”, Ed. Charmides,
Bistriţa-Năsăud, 2005.

Paula Romanescu – „M. Eminescu, Les vagues et les
vents’’-101 poemes”, selecţie de poeme din lirica
eminesciană, Ed. Rafet, 2005.

Lazăr Popescu  - „Aureola umbrei”, Ed. Gorjeanul,
Tg-Jiu, 2005; „Interogaţie şi revizuire”, Ed. Universitaria
, Tg-Jiu, 2005.

 George Mirea – „Ion Popescu-Brădiceni – hermeneut
şi poet transmodern”, Ed. Napoca  Star, Cluj-Napoca
2005.

Iulia Mihai (debut editorial) – „Omul zgură”, Ed.
Gorjeanul, Tg-Jiu, 2005.

Revistele „Unu”, „Serile la Brădiceni”, „Portal –
Măiastra” (prezentate de I.P.Brădiceni şi, respectiv ,
Zenovie Cârlugea.

A fost evocată deopotrivă memoria celui care i-a fost
colaborator de nădejde lui Constantin Brâncuşi, inginerul
Ştefan Georgescu-Gorjan, sub  vegherea căruia a fost
înălţată Columna cea fără de sfârşit întru veşnica pomenire
a eroilor gorjeni, căzuţi în Primul Război Mondial, întru
veşnica pomenire a acestui soare şi-a acestui pământ.

Emoţionanta evocare a fost făcută de fiica acestuia,
Sorana Georgescu-Gorjan, sub îngrijirea căreia a văzut

ATELIERUL NAŢIONAL DE POEZIE – 2005, BRĂDICENI, GORJ

Toamna la Brådiceni
lumina tiparului lucrarea „Am lucrat cu Brâncuşi” -  carte-
document-omagiu la împlinirea a o sută de ani de la
naşterea celui care a fost Ştefan Georgescu-Gorjan,
înălţătorul Coloanei neasemuitului sculptor român intrat
în Universalitate înca din timpul vieţii, înnobland cu
numele său neamul din care s-a ivit sub soare.

În seara aceleiaşi zile, la Muzeul Judeţean „Alexandru
Ştefulescu” a avut loc un recital de muzică instrumentală
cultă şi poezie dedicat semicentenarului George Enescu,
recital la care şi-au dat masură de măiestrie violoncelistul-
compozitor, interpret de o tulburătoare graţie, forţă şi
originalitate Mircea Suchici, solist al Filarmonicii din
Craiova, Florin Berculescu, Daniel Biru - pian, copii
interpreţi abia un pic mai mari decât vioara ce asculta
supusă de degetele lor, poeţi târgujieni de la Cenaclul
„Columna” - amfitrion poetul Viorel Gârbaciu.

 În ziua a doua (8 sept), la Bisericuţa de lemn din satul
Hobiţa, (bisericuţă înconjurată de cruci albe între care şi
aceea a Mariei Deaconescu-Brâncuşi, mama celui mai
mare sculptor din veacul al XX-lea) a avut loc ceremonia
decernării Premiilor anuale pentru poezie şi critică literară
„Serile la Brădiceni”.

Laureaţii din acest an - Gheorghe Grigurcu şi George
Mirea (pentru critică ); Paul Aretzu si Ion Vartic (pentru
poezie).

A fost un moment de-a dreptul emoţionant. După scurta
slujbă de pomenire în lumină a celor care cu lumină şi-au
însemnat trecerea pe pământ, preotul satului Hobiţa ne-a
invitat să trecem pragul străvechiului lăcaş sfânt (din bârne
încheiate fără cuie), atât de îngust că numai cea nemăsurată
credinţă creştinească în treimea cea nedespărţită îşi putea
afla  prag de taină şi nemărginire. Era linişte, răcoare,
invitaţie la popas (cum să-i spun „odihnă” când afară
odihneau umbrele celor pentru veci plecaţi ?…) şi,
deodata, din firidele-streaşini au prins a zbura lilieci, când
lumina aparatelor de fotografiat a despicat întunericul
obişnuit lor.

Afară, în pridvorul micuţei biserici, începuseră
discursurile-laudatio, care vin să justifice alegerea
celor…aleşi bene-merenti, truditori întru cuvânt, răsplătiţi
de semeni ca fiind cei mai buni între cei buni la ceasul
sorocit pentru premieri.

Şi soarele, nemilos, jucăuş, ardea fără zăbavă în locul
lui menit din cer de-amiezi, si vorbele curgeau a laudă, a
mulţumire-cântec-descânt al bucuriei de a fi. Doar cei
nepremiaţi căutau umbra pe latura umbrită a zidului de
bârne tot descifrând pe stâlpii albi din jur numele de
Brâncuşi din ani ’800 şi de mai acum…

Puţini erau cei temerari rămaşi sub paloşul de foc al
soarelui. Doar crucile, cuminţi, aliniate, păreau o
desfrunzită pădurea de simboluri ce-şi amintea de cântec
de Măiastră, de graiul omenesc, de bocet şi de doruri fără
nume, de voci care s-au stins demult şi care-ar vrea să se
întoarcă poate în corul nesfârşit dăinuirii cu viaţa pre
moarte călcând.

De-aici, din locul legănat de ierbi înalte, moi, umbre
mergătoare, ne-am îndreptat spre Casa-muzeu „Constantin
Brâncuşi”, unde avea să se desfăşoare un alt moment de
graţie „Răscruciul Brâncuşi” - muzică şi poezie în
interpretarea actriţei Oana Stancu de la Teatrul din
Craiova, soprana Ilinca Zamfir, inventivul Mircea Suchici
cu-al său violoncel purtător de suflet şi grai din lemnul ce
va fi adormit cândva în crângul de măiastre cântătoare şi
cerbi cu pas de lună şi de noapte, când stelele-n cer,

deasupra crestelor, veghe poveştilor sunt, şi mister…Apoi
(un alt apoi din ziua a II-a a Atelierului) s-a mers la „Moara
de grâne şi poezie” pentru un nou podium-tron poetic
căruia moderatori  i-au fost Ion Căpruciu şi Ion Popescu –
Brădiceni. Poezia şi-a aflat gust şi arome în vinul…vechi
de mai an, în boabele aurii de porumb fiert, în strugurii
din corzile grele cu bolta lor vineţie, în muzeul vorbelor
rimate între mai nou şi mai departe…

Ce gust ales are poezia la masa cu prieteni, când râsul
este rege şi, mierea zâmbetul.

La Căminul Cultural din Brădiceni a urmat un
spectacol folcloric susţinut de Ansamblul „Mariei
Lătăreţu” şi de Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu ; o vizită
la expozitia permanentă de carte si manuscrise poetice
„Serile la Brădiceni”, ca în final să fie  dezvelită placa
comemorativă de pe zidul şcolii în care Brâncuşi a urmat
clasele primare (a III-a şi a IV-a) între 1885-1887 ; şcoala
care de acum poartă numele lui Constantin Brâncuşi.

Am mai făcut un scurt popas la locul unde s-a aflat
casa în care a văzut lumina zilei mama sculptorului
nepereche, Maria Deaconescu (1851-1919).Seara, la
Pensiunea Jean Brâncuşi din Peştişani, unde au fost
găzduiţi invitaţii din ţară la Atelierul de toamnă „Serile la
Brădiceni”, şi-au dat întâlnire la „Răscruciul apelor” arta
plastică, muzica şi poezia întregind agapa autumnală cu
un preaplin de frumuseţe.

D-na si dl Jean Brâncuşi (mai e nevoie să spun din ce
stirpe  aleasă îşi trag obârşia ?) au fost gazde atente şi
generoase integrându-se în armonia poetico-muzicală cu
firescul celor care ştiu că bucuria face să răsară-n ochi
lumini ce n-au nevoie de  savante tălmăciri.

O reverenţă adâncă se cuvine d-nei Alexandra Andrei,
directoarea Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” – suflet
în sufletul celor care s-au străduit să dea poeziei - statut
de regină şi poetului - un tron sub cerul de la noi, unde
infinite coloane cresc iar vorba „nu se poate” nu-şi alfa
înţeles.

  Oficialităţilor locale din lumea nepoetică, dar care
cu înţelegere s-au implicat în buna desfăşurare a „serilor”
de poezie pe durata a două zile, mulţumirile noastre
cuvenite şi urarea să nu uite că dacă poezie nu e, viaţa
rămâne un pustiu de vobe cenuşii şi searbăde.

 A treia zi - altă minune : La Teatrul Dramatic „Elvira
Godeanu” din Târgu-Jiu s-a deschis stagiunea „Teatrul de
păpuşi”, pentru prima oara în „amarul târg” acest gen de
spectacol aflându-şi spectatori entuziaşti - copiii şi adulţii
care n-au uitat să fie copii.

  Trupa de păpuşari profesionişti „Pinocchio” de pe
lânga Şcoala Populară de Artă - Târgu-Jiu, a prezentat în
premieră absolută basmul muzical „O poveste din pădure”
- adaptare de Ligia Tilici, după Radu Gyr.

   Se cuvine să-i amintim pe aceşti pionieri ai teatrului
de păpuşi de aici, care, pe 9 sept. 2005 au vestit copiilor
că poveştile n-au moarte : Ligia Tilici (regia artistică),
Eustaţiu Gregorian (scenografie si păpuşi) din nou Ligia
Tilici şi Maria Paleologu (execuţie păpuşi), Marius
Adam, Vasi Pleaşa (regia tehnică), Pedro Stancu &
B.M.P. Sound (coloana sonoră), Viorel Gârbaciu
(directorul trupei).

Astfel, povestea poeziei s-a topit în povestea-poveste
de cea mai pură esenţă pentru că se adresează copiilor
fără vârstă.

Paula ROMANESCU, Bucureºti
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Legenda lui Don Juan este bazată pe un fapt real, menţionat in Cronica Sevillei;
se numea Don Juan Tenorio şi l-a ucis pe comandorul Ulloa într-un duel, după ce
i-a sedus fiica. Povestea spune că  vinovatul a fost atras într-o mânăstire franciscană,
în care era înmormântat comandorul şi asasinat;altfel ar fi rămas nepedepsit pentru
că legea nu interzicea duelul. Pentru a impresiona lumea,călugării au lansat zvonul
potrivit căruia, statuia comandorului l-a cuprins  pe păcătos în braţe şi l-a dus în
infern, pentru că acesta venise  să-i insulte mormântul.

Pedeapsa exemplară a seducătorului lipsit de scrupule,a inspirat piesa lui Tirso
de Molina, pe numele său adevărat Fray Gabriel Tellez, el însuşi călugăr, scrisă în
1625 şi intitulată „Seducătorul din Sevilla si oaspetele de piatră” în care Don
Juan, necredinciosul, îl convoca pe Comandorul de Ulloa să se întoarcă în lumea
celor vii si să-l pedepsească,dacă poate. Tema va fi preluată mai târziu de Mozart,
care a scris o operă şi de alţi artişti. S-au făcut filme, s-a filosofat pe seama
mobilului  care-l mâna pe cuceritor şi dezbaterea continuă şi in zilele noastre.

M-am întrebat şi eu, adesea, ce poate să ascundă legendara instabilitate afectivă
a lui Don Juan ,deşi nu se ştie dacă el se va fi implicat  altfel decât sportiv, în
cucerirea celor o mie trei femei. Mai rafinat şi mai sobru decât Cassanova, aceasta
replică italiană a seducătorului spaniol pare să fi trecut prin paturile şi prin vieţile
atâtor femei, fără să fi găsit ce căuta. Poate că îmbrăţişarea
de piatră a Comandorului l-a salvat de propria-i nelinişte.
A pus capăt încercărilor frumosului hidalgo, de a se împlini
într-o iubire.

Se spune că bărbaţii sunt din fire, poligami; că natura
i-a dăruit cu o pereche de cromozomi diferiţi de cei ai
femeii, particularitate care-i împiedică să rămână fideli unei
singure iubiri, dar lumea animală contrazice  această
presupunere. Există animale şi păsări, precum pinguinii şi
pelicanii, care-şi păstrează perechea până la moarte.
Aşadar, nu specia este de vină şi nici nu poate fi vorba de
perpetuarea ei, pentru că Don Juan nu a avut copii. Singurul
lui ţel pare să fi fost  palmaresul; orice femeie frumoasă
trebuia sedusă şi, vorba ceea, abandonată; după o singura
noapte de dragoste.

Este evident că n-o găsise pe femeia visurilor sale, în
timp ce victima, frustrată, ofensată de plecarea lui
inexplicabilă, nu putea face altceva decât să sufere şi,
pentru a-şi mângâia orgoliul, să-l idealizeze pe seducător,
mărindu-i în felul acesta puterea.

În realitate, însă, legenda aceasta ilustrează cu
subtilitate, diferenţa dintre ceea ce înseamnă dragostea pentru femeie şi pentru
bărbat. „Ea” e stabilă; are nevoie de o iubire durabilă şi fidelă, pentru că pe aceasta
certitudine îşi va clădi cuibul. Ea naşte şi creşte puii de om, asigurând perpetuarea
speciei şi speră ca tatăl să rămână  în preajma lor şi s-o sprijine în această
întreprindere dificilă. Această responsabilitate e înscrisă în codul ei genetic şi o
determină să-l aştepte pe „Făt- Frumos-pe -cal-alb” pentru că progenitura trebuie
să primească cea mai bună zestre naturală, cu speranţa că acela îşi va lega calul la
casa ei, pentru toată viata.

De când oamenii au ieşit din peşteră şi copiii, cu taţi incerţi (fantastici romanii
aceştia care au  statuat in codul lor de legi că tatăl e incert! Ce îndoială le-a sădit
în inimi!), n-au mai fost îngrijiţi şi ocrotiţi de toţi bărbaţii tribului. A fost nevoie
de o familie care să-i crească. Sarcină dificilă pentru vânătorul învăţat să întindă
mâna şi să aleagă din grămadă femela cea mai dezirabilă în momentul acela.
Existau doar femele şi masculi şi, fireşte, ele erau mame, taţii nu se inventaseră.
O situaţie cât se poate de comodă pentru bărbaţi; se bucuraseră de femeia dorită,
îşi făcuseră datoria faţă de specie si atât. Sub adăpostul anonimatului, nu aveau
nici o obligaţie. Puteau să fie mai fricoşi sau mai puţin musculoşi decât alţii,
aceasta n-avea nici o importanţă. Vânau în grup un mamut şi toată gloata de copii
era hrănită o vreme. Poate că era mai bine pentru toată lumea. Nu se punea
problema fidelităţii şi nici a abandonului, astfel că nimeni nu suferea din dragoste
şi nici nu căpăta complexe din cauza greşelilor de educaţie. Se identificau oare cu
părinţii? Fetele îngrijeau, ca şi mamele lor,copiii şi bătrânii tribului, mulgeau
nişte capre domesticite şi semănau grâu sălbatic în faţa peşterii, descoperind astfel
agricultura. Băieţii luau drept model pe cel mai puternic sau pe cel mai curajos
bărbat din grupul lor. Cum rămâne însă cu Complexul lui Oedip? Îi încerca şi pe
ei? Îi încerca, desigur,  pentru că şi în zilele noastre populaţiile primitive din
jungla africană îl ucid pe şeful de trib când începe să îmbătrânească.

Bărbatul cel mai bărbat (Şi iată cum ne îmbogăţim limbajul după textele muzicii
de cartier) conduce tribul şi stăpâneşte un harem. Când una dintre femeile sale nu
mai este mulţumită de prestaţia bărbatului, iese pe uliţa satului şi divulgă, în gura
mare, situaţia. Problema e gravă, pentru că fertilitatea comunităţii umane, animale
şi vegetale, depinde de vigoarea şefului, care trebuie testată… I se aduce in colibă
o tânără fecioară şi este închis şi păzit împreună cu ea. Viaţa lui depinde de fericirea
femeii. Dacă aceasta mărturiseşte împotriva lui, s-a ars. Este ucis şi înlocuit cu
unul tânăr. După cum  vedeţi, domnii mei, nu e bine să vă lăcomiţi!Puterea
comportă uneori riscuri foarte mari şi nici poligamia nu e întotdeauna o
binecuvântare! E drept că în vremurile noastre nu li se mai ia gâtul şefilor
neputincioşi, iar tinerele, mai mult sau mai puţin fecioare, sunt plătite cu bani
buni şi verzi uneori, pentru a păstra secretele de alcov. Virilitatea conducătorilor
nu mai este suficientă pentru a asigura prosperitatea supuşilor; dar dacă există
totuşi o legătură ascunsă? Asta ar explica de ce ne bat toate relele de o jumătate
de secol încoace, de ce nu plouă sau plouă prea mult, de ce se mănesc legumele,
se devalorizează leul, se usucă pomii, iar benzina costă cât şampania… Mă gândesc
ce bine le merge americanilor ălora care-şi aleg, de la o vreme, preşedinţi tineri,
unii un pic don-juani şi mă cuprinde îndoiala; poate că populaţiile primitive stau
mai bine cu intuiţia.

Ce-l făcea, însă, ca să revenim la subiect, pe Don Juan atât de irezistibil? Era
frumos? Nu se ştie. Sau viteaz? El nu se bătea decât cu soţi înşelaţi sau cu taţi
care încercau să repare onoarea fiicelor şi asta nu înseamnă bravură; înseamnă
doar exerciţiul armelor şi forţa fizică. Să ucizi un om căruia îi tremură mâna de
durere şi ruşine, nu e chiar un act de eroism. Trebuie să fi fost bogat, pentru că nu
putea să umble creanga după femei cu punga goală şi serviciile turistice se plăteau
în aur pe vremea aceea, dantelele erau scumpe, iar sabia de Toledo, cu lama lungă
si ascuţită şi cu mânerul încrustat cu aur, nu era la îndemâna oricui.

Secretul lui Don Juan
Era misterios şi instabil; două motive întotdeauna valabile, pentru care o femeie

îşi poate pierde cinstea şi liniştea. Dacă el e tăcut, ea presupune profunzimi
sufleteşti şi comori de înţelepciune, deşi, de cele mai multe ori, ieri, ca şi azi,
omul nu vorbeşte pentru că nu are nimic de spus. Ideile plutesc la suprafaţă şi
sunt legate de fotbal şi de politică, în lumea modernă, şi de batiste brodate şi cai
andaluzi, pe vremea lui Tirso de Molina.

Femeile l-au ajutat fără îndoială pe Don Juan, ca să-şi lungească lista
victimelor. Misterul atrage proverbiala curiozitate a femeii; se ştie de la Eva.
Contemporanelor  seducătorului din Sevilla, curiozitatea le-a adus ruşine şi
suferinţă, cea a Evei ne costă pe toţi. Izgoniţi din rai, ne însângerăm genunchii în
pietrele  pe care viaţa ni le aşează în  cale şi visăm paradisuri pierdute.

Infidelitatea, precum şi alte năravuri proaste pe care se întâmplă să le aibă un
bărbat, sunt tot atâtea provocări pentru urmaşele Evei. Femeia are aspiraţia absolut
utopică (dacă nici o mie de femei nu l-au „fixat”pe Don Juan!) de a îndrepta
cocoşaţii din această lume. E convinsă că el se va schimba de dragul ei, dar
nimeni nu se schimbă pe termen lung, de dragul unei femei; aş zice chiar că se
schimbă arareori, indiferent de circumstanţe. Devine monogam doar atunci când
timpul îl împiedică să mai zboare din floare-n floare, dar în gândurile lui te trădează

tânjind după formele unduioase ale dansatoarelor exotice care
evoluează pe ecran, chiar şi atunci când zâmbeşte ştirb pentru
că „dinţii”sunt în paharul de pe noptieră…

Celelalte metehne rămân şi se accentuează cu vremea. În
punctul acesta mă întreb dacă Don Juan nu le făcea un serviciu
părăsindu-le; le lăsa visul intact. Vi-l puteţi imagina pe marele
cuceritor, boţit şi fără plete, aşezat la gura sobei, în papuci?
Sau cu un nas cât un cartof, cum se întâmplă cu foarte mulţi
bărbaţi după ce trec de o anume vârstă; le creşte nasul şi se
numeşte acromegalie; pare să fie o farsă a naturii, care,
respectând principiul conservării materiei, adaugă  într-o parte
ceea ce s-a pierdut in alta. Povestea asta cu nasul m-a întristat
de multe ori. Bărbaţi frumoşi, cu trăsături proporţionate, se
trezesc spre bătrâneţe cu un nas, mai mare şi mai gros binişor,
decât cel din tinereţe. Slabă consolare, ce e drept, pentru
gleznele umflate şi abdomenul proeminent, cu care vârsta le
pedepseşte pe femei, pentru trufia tinereţii. Diferenţa dintre ei
şi noi este aceea ca femeile acceptă, cu amărăciune, e drept,
ravagiile vârstei, devenind mame şi bunice, chiar dacă
înlăuntrul lor feminitatea şi romantismul au rămas intacte. Se

luptă şi ele cum pot  ca să atenueze schimbările produse de timp, dar nu mai
aleargă după fauni tineri. Bărbaţii însă nu pot să capituleze. După o vreme încep
să caute fete tinere cu picioare lungi şi fuste scurte, într-o încercare disperată de
a-şi dovedi lor înşişi că nu le-a trecut timpul.Tristă experienţă, pentru că dragostea
nu se poate cumpăra, iar ceea ce primesc de la junele mlădioase este doar un
surogat al acesteia. O să spuneţi că nu sentimentele sunt pe primul loc în
preocupările bărbaţilor. Posibil, deşi sunt convinsă că ar vrea şi ei să aibă totul: şi
trupul şi sufletul.

Fiind eu însămi o seducătoare din instinct, îi înţeleg destul de bine pe bărbaţi.
Cucerirea nu implică neapărat posesia şi vânătoarea pare un joc fascinant,
inofensiv şi lipsit de consecinţe; doar adrenalina. Pentru mine, problema se pune
absolut platonic şi triumful meu durează doar cât fulgerul dorinţei din ochii
bărbatului. Născută şi crescută într-un sat care nu are nici acum cale ferată, n-am
ştiut multă vreme că există dessouuri care constrâng trupul şi că e indecent şi
provocator să nu porţi nimic sub bluză. Când am aflat, mi s-a părut o unealtă de
tortură inacceptabilă, nefirească şi lipsită de sens, astfel că am continuat să umblu
prin lume cu sânii săltând liberi, sub cămăşi deschise la primii nasturi, fără nici o
intenţie de a şoca; doar pentru că aşa mă simt bine. Viaţa are şi aşa prea multe
constrângeri şi nu văd ce-aş putea să câştig, supunându-mă. Am observat, destul
de târziu, când m-am maturizat, priviri plonjând în întunericul interzis, dar asta
era problema lor.

Nu sunt întotdeauna atât de nevinovată; mă joc uneori cu binecunoscuta
slăbiciune a bărbatului şi fac asta când mă plictisesc: în tren, de exemplu. Citesc
o revistă, dezleg un careu şi privirea cade asupra bărbatului din faţa mea. E plin
de el, le ştie pe toate şi vorbeşte în sentenţe. Sunt tentată să-i tulbur puţin siguranţa
de sine şi las fusta să alunece peste picioarele încrucişate, dezgolind genunchii.
Privirea i se fixează hipnotizată pe picioarele mele. A amuţit brusc, iar fruntea i
s-a acoperit de sudoare. Zâmbesc interior. L-am prins şi-l las o vreme să se  zbată
ca peştele în undiţă. În sfârşit, se apleacă spre mine şi-mi spune o banalitate pe
un ton cald şi confidenţial, ca şi când mi-ar fi împărtăşit un secret. Observă că n-
am verighetă, se nelinişteşte de singurătatea mea pe care ar dori s-o îndulcească,
e tandru şi supus, dar mai ales înfrigurat. Va reuşi să obţină un număr de telefon
care i-ar permite să treacă la etapa următoare, înainte de sfârşitul călătoriei? Mă
amuz copios, ştiind că pot să pun capăt, cu o privire distantă, situaţiei ambigue.

„Ori m-am mărit, ori m-am trufit” îmi răsună în minte cuvintele unei rugăciuni
şi-mi amintesc că orice judecată greşită se plăteşte. Timpul ne despoaie de tot ce
ar putea să ne hrănească orgoliile smerindune, vrând-nevrând. Din această poziţie
mă întreb cât este  adevărat din ceea ce gândesc despre Don Juan, în special şi
despre bărbaţi, în general. Ne creştem fii cu idei ca acestea: Bărbaţii nu plâng,
sunt puternici şi curajoşi şi ne mirăm că sunt violenţi sau reţinuţi când trebuie să-
şi mărturisească sentimentele. Ei nu trebuie să aibă slăbiciuni, astfel că, în loc să
plângă, zâmbesc cu cinism, în încercarea disperată de a-şi ascunde vulnerabilitatea.
Nu pot să-şi ceară iertare decât călcându-şi pe inimă şi noi simţim asta şi le-o
reproşăm, perpetuând astfel lipsa de înţelegere şi comunicare. Rămânem jumătăţi
ale aceleiaşi sfere, condamnate parcă să nu se îmbine perfect decât mult prea rar,
pentru o umanitate însetată de împlinire.

Don Juan a trăit pe vremea inchiziţiei spaniole, a existat cu adevărat şi a
sedus-o şi pe fiica Comandorului Ulloua şi a fost ucis într-o  mânăstire. Fray
Gabriel Tellez a scris o piesă de teatru, pornind de la întâmplarea adevărată.
Pentru a-i îngrozi şi  descuraja pe potenţialii păcătoşi, călugărul-dramaturg a
inventat  îmbrăţişarea de piatră a Comandorului, iar posteritatea a întors pe toate
feţele povestea vestitului seducător, atribuindu-i cele mai diverse motivaţii.

Dar adevărul nu este niciodată pur şi aproape niciodată simplu, cum bine
spunea Esop.

Elena BRÃDIªTEANU
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1. Intr-un documentar intitulat JURNAL DE
BORD (şi reprodus în „JURNAL, I”, Editura
„Minerva”, 1984) alcătuit din note, impresii de
călătorie ţi mici „spovedanii”, Liviu Rebreanu
consemna, de fapt, itinerariul memorabil din primăvara
anului 1931, când, între 14 martie ţi 16 aprilie, se afla
în „turneul de conferinţe”. E, de fapt, vorba de o
singură conferinţă despre „romanul romanelor”, deci
de interes strict literar, rostită pe parcursul anilor în
numeroase oraţe ţi care a stat la baza „mărturisirilor”,
adunate apoi în volumul Amalgam.

Rebreanu nu era înzestrat cu un talent oratoric
deosebit (precum N. Iorga, spre exemplu, care în
aceeaşi vreme conferenţia la Craiova), - el prefera, cu
astfel de prilejuri, să-ţi citească „paginile” în faţa
auditoriului.

Primul popas îl face la Craiova, de unde, cu trenul
„cel mai încet din lume”, pleacă la Tg-Jiu. Îl
exasperează „încetineala trenului” ţi notează maliţios
: „Gorjul, dornic de a fi cel dintâi, ca ţi americanii,

izbuteţte să aibă un record mondial: încetineala
trenului, care face aproape cinci ore pentru 65 km.  Ţi
încă e tren accelerat!”

Oraşul de la „poalele Parângului” i se pare
„simpatic”, deşi vremea descinderii sale aici e „oribilă:
lapovită ţi frig”.

Spiritul comunicativ al gorjenilor îl simte deja din
tren („deja în tren te simţi într-o familie”), căci, între
gorjenii care „se laudă că sunt un judeţ pur”, „străinul
e obiect de minunare…”

Scriitorul se cazează la un hotel cu 10 camere ţi
serveţte masa la „Hermina”, un fel de pensiune de
familie…

Târgu-Jiul (oraţ amintit o singură dată în proza
artistică rebreniană: v.povestirea Calvarul, OPERE,
vol. 5, pag. 20, editia N. Gheran) are câteva străzi si
clădiri. Pe lângă „Monumentul lui Tudor
Vladimirescu” se simte imperios, afirmă Rebreanu,
nevoia unui monument al Ecaterinei Teodoroiu („care
e de fapt Todoroiu”) - le-ar fi ruţine  gorjenilor, zice,
că Slatina are aţa ceva, ridicat de artistul D. Măţăoanu
(1889-1929), ţi ar dori o operă realizată de Schmidt-
Faur. Paralel cu varianta „oficială”, sesizează
prozatorul, există ţi o „legendă”, de folclor mahalagesc,
contrazisă de marea majoritate a studiilor consacrate
„fecioarei de la Jiu…”

Târgu-Jiul „e un oras foarte iubitor de spectacol”
şi mândru „de a trece ca atare”. Lumea e „doritoare”
nu numai de spectacole teatrale şi cinematografice, dar
şi de conferinţe audiate în număr impresionant de
participanţi: „Iorga a fost cu o zi înainte şi s-a rupt
sala, deţi nu le-a plăcut ce-a spus, fiindcă a predicat
iubirea străinilor”.

Gorjul e de o sărăcie „proverbială”, însusi Arghezi
afirmase că e „ţinutul cel mai sărac ţi pietros din
regiune” (cea mai veridică imagine pe această temă
ne-o oferă poezia ţi publicistica lui Dumitru Tătăroiu,
despre care noi înţine am scris cândva).

Deşi „plouă grozav”, lumea vine la teatru, la
spectacole, la conferinţe, în frunte cu oficialităţile. E,
în general, „un public inteligent, cultivat”, ascultând
cu luare aminte. Prin amabilitatea prefectului,
scriitorului i se înlesneţte o deplasare la Tismana, cu o

           Memoria mirabilis:

JEAN BĂRBULESCU şi GORJUL DE ALTĂDATĂ
în consemnările lui  LIVIU REBREANU şi TUDOR ARGHEZI

masină „deschisă”, pe o vreme de ploaie şi
lapoviţă…Aici îi găseţte pe învăţătorii comunali
„simpatici”, mănăstirea „frumoasă”, iar amintirea lui
Coşbuc „vie”.

Revenit la Târgu-Jiu, va pleca cu aceeaţi maţină
până la Filiaţi, trecând prin „satul lui Dincă Schileru,
Bâlteni”.

Turneul de conferinţe al scriitorului continuă la
Turnu-Severin, Lugoj, Timişoara, Oradea, Cluj, Tg-
Mures, Deva, Alba-Iulia, Sibiu, după care se înapoiază
la Valea Mare, vineri 17 aprilie 1931.

Conferinţele tinute, consemnează autorul în
jurnalul său, „n-au fost prea reuşite, cel puţin ca parte
materială”. Departe de a fi fost unul „triumfal”,
turneul i-a consolidat, oricum, crede el, prestigiul, într-
o vreme când „Gândirea” lui Nichifor Crainic îl ataca
vehement şi se simtea „ameninţat permanent de orice
derbedeu…”.

*
Am văzut, mai sus, că marele prozator Liviu

Rebreanu a găsit în Târgu-Jiul de altădată un oras
„foarte iubitor de spactacol”, un public „inteligent,
cultivat”, dar ţi o mentalitate mândră de ideea
„puritătii” etnice, în general, un oras „simpatic”, cu
oameni primitori, pentru care „străinul e un obiect de
minunare…”

„Minunea Jiului - scrie el - e un inginer bătrân
care a descoperit că Gorjul are subsol petrolifer (…),
visător de milioane pentru el ţi bogăţie pentru Gorj…”
Deţi nu-i dă numele, ghicim că e vorba de marele
geolog gorjean Ion Popescu-Voiteţti, cu o
„miraculoasă maţină de amor…”!!!

În Târgu-Jiul de la începutul deceniului al patrulea
(1931), lui Liviu Rebreanu nu putea să-i scape acea
favorabilă apreciere la adresa săptămânalului de
cultură ţi informaţii „GORJEANUL”, de sub
conducerea lui Jean Bărbulescu, care deja se impunea,
la nivel naţional, în topul publicaţiilor de provincie.
Iată o scurtă consemnare care spune totul:

„GORJEANUL, ziarul lor. Directorul simpatic,
bun, scund, grăsun, volubil, amabil, 4000 foi tiraj. Se
tipăreste la Craiova. Independent de partide, ataţat
de persoane…”(JURNAL, I, Ed.”Minerva”,1984,
p.182, editie îngrijită de Puia-Florica Rebreanu ţi
Niculae Gheran).

Pe de altă parte, între Rebreanu ţi tipograful
Miloţescu existase, bănuim, o relaţie de simpatie, chiar
de prietenie şi colaborare. Putem exemplifica doar cu
întâmplarea din anii ocupaţiei, când, la Bucuresti,
arestat de un „plutonier austriac” („pentru ocupaţi nu
aveam o situaţie militară prea lămurită, mai ales că
fusesem ofiţer în armata austriacă” ţi, demisionând,
vine la Bucuresti, în 1909), scriitorul evadează de sub
escortă ţi încearcă să se ascundă la diferite cunoţtinţe
din Bucuresti : la editorul Steinberg, la cumnatul său
Mihail Sorbu, apoi la d-na Irina Savu (pe Calea
Moţilor, spre Obor), unde rămâne peste noapte.
Aceasta era fata libralului Miloţescu din Tg-Jiu…
După alte câteva zile de domiciliu secret, Rebreanu
pleacă „în teritoriul ocupat”, după altă „nostimadă”
întâmplată la Focsani…

Se cuvine să menţionăm ţi aprecierea lui Rebreanu
faţă de regretatul scriitor gorjean SABIN VELICAN.
Acesta, scriind în 1934 romanul „PĂMÂNT  VIU”, îl
trimite la concursul organizat de editura „Adevărul”
(preţedintele juriului fiind Liviu Rebreanu) ţi obţine o
menţiune şi suma de 10 000 lei.  Romanul se numea
iniţial „MUJICII” (Rebreanu reţine alt nume şi-l
confundă, în jurnalul său, pe Sabin Velican cu
prozatorul Iorgu, de la Izmail).

Intrucât guvernul Goga-Cuza a procedat la
naţionalizarea, în 1936, a Editurii „Adevărul” (cu
capital majoritar evreiesc!), Sabin Popescu-Lupu ţi-a
prezentat manuscrisul, în 1937, la un nou concurs,
organizat de Uniunea Intelectualilor din România,
unde  a fost singurul selecţionat din 26 de lucrări ţi
propus spre publicare.

Dar, pentru a fi cât mai exacţi, iată ce notează
Rebreanu în jurnalul său, sub data de „luni, 3 iunie
1935, Bucuresti”:

„Dimineata, la Adevărul, se adună juriul premiului
de roman de 60 000 lei: Sadoveanu, D. Botez, Sevastos
cu mine ţi Pauker. Nu s-a dat premiul. Conform
propunerii mele, am acordat o primă mentiune ţi 10
000 lei romanului Altceva. Autorul e un profesor de la
Izmail…”  („JURNAL”, I, ed. cit., pag.275, cu
precizarea că îngrijitorii ediţiei identifică pe prozatorul
nenumit cu Sabin Velican).

De fapt, la Viaţa lui Liviu Rebreanu, Sabin Velican
(decedat la 24  februarie 1999) afirma că a avut o
colaborare susţinută, fiind felicitat de însuţi Rebreanu,
la tipărirea romanului Pământ viu, scriere apreciată
pentru realismul apăsat de însuşi G. Călinescu în
monumentala Istorie a literaturii române de la origini

până în prezent.
2. La 30 septembrie

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

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

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

de ,,Săptămâna Olteniei” şi le aminteşte vlăstarelor
sale, ca un preţios blazon, originea lor moldo-gorjeană:

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

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

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

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

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

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

Adus în Lagărul de deţinuţi politici de la Tg.-Jiu,
în toamna lui 1943, mai exact ,,pe la sfârşitul toamnei
şi începutul iernii” – după propria-i mărturisire -,
Arghezi va face parte din Grupa I a deţinuţilor, având
numărul matricol 5624. Locuia în camera 7 din baraca
nr. 5 (precizările aparţin lui Baruţu Arghezi –
„Coloana”, Tg.-Jiu, august 1969, p.5).
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Deşi în cele trei luni de lagăr Arghezi nu a
încetat să scrie poezii, el nu a publicat nimic în presa
locală. Spunem ferm aceasta, întrucât am consultat cu
atenţie presa târgujiană din această perioadă. Poeziile
scrise aici, în lagăr, vor fi distribuite, ulterior, în câteva
volume. Siguri suntem doar de auto-ironica
,,INSCRIPŢIE”, subdatată ,,Lagărul Tg.-Jiu, 1943”
şi pe care o regăsim în volumul ,,CREDINŢE”(1970),
fiind reprodusă şi în ediţia Pienescu din 1980 (,,Cartea
Românească”, vol. II,p.439, cu menţiunea respectivă):
,,Ai trăit destul, maestre, / Scriind măgării de-aceste
/ Cum citesc şi se îngână  /  În fitece săptămână - /  Ba
le crezi şi geniale  /  De prosteşti şi de banale. /   Nu-
ţi rămân zile prea multe  /  Tălpile să mai te-asculte.  /
Lasă versurile baltă  /  Până –n lumea ceealaltă.  /
Că acolo nu-i măcar  /  Nici o urmă de tipar.”

*
Apropierea lui Tudor Arghezi de ,,Gorjanul” lui

Jean Bărbulescu s-a produs prin colonelul Şerban
Leoveanu, comandantul Lagărului, un om deosebit,
conştient de valoarea autorului ,,Cuvintelor potrivite”
(1927) şi al ,,Florilor de mucegai” (1931), care, peste
trei ani doar, în 1946, va obţine Marele Premiu pentru
Literatură. La rândul său, directorul ,,Gorjanului” era
la curent cu mişcarea literară şi culturală a vremii,
realizând desigur că ,,deţinutul politic” cu numărul
5624 era unul din scriitorii de frunte ai literaturii
române, pe care critica literară îl socotea la un moment
dat drept cel mai mare poet român în viaţă.

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

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

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

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

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

 Articolul din 1946 e scris cu sângele unei evocări
dureroase, dar şi cu suflul unei amintiri plăcute:

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

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

Ultimul număr al gazetei d-lui Jean Bărbulescu,
care trebuie felicitat, descoperă şi un real talent de
satiră strecurată. Semnătura «PICADOR» din
articolul «O recenzie cu reflecţii digitale» e
revelatoare 1.

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

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

Aceste rânduri sunt suficiente spre a ne lămuri
asupra relaţiilor de reciprocă preţuire care se
statorniciseră, în scurtul sejur târgujian, între Tudor
Arghezi şi câţiva gorjeni de ispravă, printre care cu
preeminenţă  se distinge Jean Bărbulescu, - „cel mai
mare gazetar al Gorjului”, cum bine îl evoca odată
prof. Ion Mocioi, de la care generaţiile mai tinere de
jurnalişti ar avea mult de învăţat, dacă ar consulta
colecţiile celebrei publicaţii interbelice.

*
Am consultat cu mare atenţie colecţia ,,Gorjanului”

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

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

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

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

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

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

Numai în acest context putem înţelege elogiul
arghezian, care rezervă Gorjului o preeminenţă etno-
spirituală.

„Gorjeanul – scrie Arghezi  - e altfel de român şi
altfel de oltean”, având ceva deosebit, distinctiv, ,,ceva
aşa ca un lipici al lui, o noimă de aristocraţie…”:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Placa masivă a Sfintei Mese şi candelele fixate pe
tâmplă au fost cioplite în atelierul de alabastru al
lagărului. La fel cele două candelabre, unul de lemn şi
altul de cristal, care ,,scânteiază ca o horă de
constelaţii, mutată din cer în biserică”. Lumânări
electrice se armonizau cu făclii de ceară galbenă, cu
miros de miere: „E o biserică unică din câte cunosc şi
pare să cânte singură din lumini şi icoane. Privită în
peisajul ei, cu atâtea culori de contraste studiate, e
vioaie şi zmălţuită ca un brotăcel”.

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

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

Pe la începutul lunii ianuarie 1944, Arghezi părăsea
Lagărul. La 12 ianuarie, el trimite vechiului său amic
din Broşteni, scriitorul Al.Calotescu-Neicu, o nouă
scrisoare (a treia, de fapt – vezi „Trei scrisori inedite
de la Tudor Arghezi”, în RAMURI, an VI, nr. 6 (60),
din 15 iunie 1969), din care rezultă că, după plecarea
din lagăr, l-a vizitat pe acesta, la conacul din Broşteni,
loc binecunoscut lui Arghezi şi cu alt prilej. Pe
Calotescu-Neicu, Arghezi îl cunoscuse mai de mult,
încă de prin 1929, când, pentru prima dată, poetul vine
la Târgu-Jiu însoţit de confraţii de condei C.S.Făgeţel,
Ion Minulescu, Nicolae Cazaban, Mircea Damian,
Radu Dragnea, participând împreună la o şezătoare
ce a avut loc la Teatrul Căldăruşe. Deplasarea s-a făcut
de la Craiova cu automobilele, în toamna lui 1929, cu
popas la conacul din Broşteni şi cu găzduire la familia
prof. Culcer din Tg.-Jiu (soţia profesorului, Ana
Culcer, actriţă celebră, era nepoata lui Nicolae
Bălcescu).

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

Cronica evenimentului a fost făcută de poet,
consemnându-se faptul şi în ziarul ,,Gorjanul” al lui
Jean Bărbulescu, care a fost de faţă („O ŞEZĂTOARE
LA TÂRGUL JIILOR”, în ,,Bilete de papagal”, an II,
nr. 405, din 6 iunie 1929, reprodusă în ,,Ramuri”,
august 1967).

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

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

Documentar Zenovie CÂRLUGEA

1 După mai bine de 5o de ani, am reuşit dezlega misterul în
legătură cu acest PICADOR, luând legătura cu familia, prin
intermediul regretatului magistrat Constantin Uscătescu - e
vorba de avocatul Victor Rovenţa, stabilit apoi la Bucureşti şi
ispăşind ani grei de temniţă.
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 Deşi este destul de tânăr, abia a împlinit
treizeci de ani, poetul Marius Marian Şolea a
ajuns la al optulea volum de versuri. După debutul
cu Mereu secunda, mereu şi Dumnezeu, (Edit.
Alex. Ştefănescu, Târgu-Jiu, 1995), au urmat
volumele Universul de piatră ( Edit A92, Iaşi
1996), Paşii de sub simţ (Edit. A92, Iaşi, 1997),
Semantice umbre (Edit Junimea, Iaşi, 1998).
Cobiliţă cu furnici şi alte proceduri (Edit.
Clusium, Cluj-Napoca, 1999), Lungul poem haiku
de o mie de strofe (Edit. Albatros, Buc., 2000),
Blestemul bărbăţiei şi alte imagini sociale (Edit.
Eminescu, Bucureşti, 2002), Un peșchir și o ţâră
dragoste (Edit. Muzeul Literaturii Române,
Bucureşti, 2004) şi Contemporan cu Dumnezeu
(Edit. Muzeul Literaturii Române, Bucureşti,
2005).

Lectura ultimelor două volume ne lasă aceeaşi
impresie pe care ne-o învederase şi primul:
suntem în faţa unui poet autentic, a unei voci
poetice distincte în peisajul literaturii actuale.
Majoritatea poeziilor din vol.  Un peşchir şi o
ţâră dragoste evocă lumea satului natal aflată într-
un proces de inevitabilă disoluţie. Întâmplări din
anii copilăriei sau mai recente sunt potenţate  liric,
toate reclamând o participare afectivă de o mare
intensitate. Ieşirea din timpul prezent ne ajută să
decantăm un timp anterior încărcat de sens şi de
experienţe.

Unele versuri poartă în filigran viziunea
apocaliptică a expresioniştilor de la începutul
secolului trecut: „Timpul lumii vrea să mănânce
tot ce a făcut Dumnezeu (....) / Dumnezeu însuşi
este transparent / Ca timpul întreg într-o viziune”
(Poem singur).

Abandonarea sacrului generează imitaţia
devenită sinonimă cu degradarea : „iar omul care
s-a lăsat de Dumnezeu / este un om care s-a
maimuţărit”.

Între chipurile evocate ale lumii satului, figura
tutelară este lumina dinspre tată: Maria lu’
Băzăvan de la Corşor, prezenţă discretă şi în
volumele anterioare. Nu doar firea ei viriloidă ci
şi limbajul unic, inimitabil îi conferă o statură
impresionantă.

Aşa cum remarca şi Valentin Taşcu în
„Interfaţa” volumului, citind unele poezii, te duce
gândul la vol.  La lilieci de M. Sorescu. Nu doar
sondajul în sociologie îl deosebeşte pe M.M Şolea
de ilustrul său înaintaş, dar chiar şi modul de a
utiliza limba populară. Fără a exagera cu nimic,
impresia de autenticitate este aici pregnantă la
evocatorul satului Corşor.

Fonetismele regionale, regionalismele
gramaticale şi lexicale devin suculente şi conferă
poeziilor o notă de pitoresc dar mai ales miresme

Cronică  literară

un univers rustic intrat într-un evident proces de
destrămare. Un univers în care sărăcia „tot mai
frumoasă a devenit amanta  românilor”.

Vol. Contemporan cu Dumnezeu, prefaţat
elogios de poetul optzecist Liviu Ioan Stoiciu, se
impune prin dimensiunea sa transcendentă.

Citind atent poemele, descoperim o afirmaţie
care ne poate înlesni înţelegerea textelor: „acest
întreg volum este parţial şi fragmentar polemic
(faţă de Poemele lumii / Noi dorind să fim
contemporani numai cu Dumnezeu / renunţând
astfel la fluturi...” (Sincronizarea).

Ceea ce îl apropie de L. Blaga este, în primul
rând, metafora luminii pe care o cultivă cu
insistenţă: lumină mare, lumină lichidă, bea
lumină, luminile nopţii  etc. Semnificaţiile
metaforei diferă însă, M.M. Şolea nemaifiind
interesat s-o indetifice cu iubirea şi cunoaşterea.
Prezenţă necesară şi benefică, lumina este menită,
ca şi în creaţiile expresioniştilor, să contribuie
substanţial la interiorizarea peisajului: „muguri
discreţi /  lăsaţi să plece de sub buzele lumilor
mute,/ (....) alte lumini de apă dulce se aruncă în
camera noastră”(Pastel interior).

Motivul sângelui alergând şi al sufletului
aparţin tot recuzitei expresioniste. Fără însă acea
spaimă în faţa scurgerii timpului, fără acea
frenezie dionisiacă, fără acel tragism al eului
expresionist.

Cooperând cu cititorul dornic să vadă
întunericul leneş odihnindu-se „într-o lumină
mare”, bucuros de puţină lumină lichidă în
perimetrul unei nopţi mari, poetul se plasează
modest în prelungirea luminii „la capătul unei
lumini mici dăruite econom / încât abia   să-şi
dovedească existenţa, sunt....” (Dezbatere).

Spiritul polemic se înzăpezeşte uşor în
„Adevăratul poem al luminii” – poate
capodopera volumului - dedicat memoriei lui
Nicolae Diaconu, „care nu a mai putut să vadă
ceea ce ştia”.

Poetul ne călăuzeşte spre „Lumina sursă”
către care se îndreaptă „tot ce se întâmplă lângă
noi”, în antiteză cu ce se întâmplă în noi, care
„nu pleacă nicăieri, rămâne în Dumnezeu, /
bucurie sau tristeţe, niciodată ambele, / pentru ă
veşnicia lui de Bine nu poate primi în sine
fragmente de rău. Binele şi răul pot locui
împreună numai în timp limitat,/ dar nu
simultan...”

Sunt evocate momentele ivirii protopărinţilor
şi mai ales acela, crucial pentru omenire, al
naşterii Mântuitorului, graţie căruia omul a fost
definitiv şi total recuperat: „Hristos - Dumnezeu
a venit în om, reîntregindu-l / natura şi lumea sunt
loc, noi, oamenii, pe lângă ţărână,/ suntem
dominant, un duh, o lumină / o întreagă lumină
şi locuire a locului”.

Suntem, aşadar, nu doar contemporani ci şi
consubstanţiali cu El, pentru că Dumnezeu este
lumină.

Chiar dacă M.M. Şolea nu este demiurg, cum
mărturiseşte că a descoperit cu tristeţe la douăzeci
de ani, prin creaţia, prin modul în care ştie să
determine cuvintele să rodească, se înrudeşte cu
transcendenţa. Putem deveni împreună creatori,
ne eliberăm de egocentrism , când reuşim să
neutralizăm răul. Desigur că şi iubirea
înfrumuseţează Creaţia şi pe Creator, căci
Dumnezeu este iubire.  Te împărtăşi din acest
ţesut unificator, este o binefacere, o posibilitate
de a simţi mireasma dulce a lucrării divine, de a
alunga partea de întuneric a vieţii. Poezia de
dragoste cultivată de M.M. Şolea posedă ceva din
viziunea folclorică românească, având prea puţine
tangenţe cu transcendentul. Folclorul nostru, după
cum observă C. Noica, înfăţişează dragostea ca
pe o fiinţă, nu numai una, ci mai multe: „se întâlni
cu dragostele toate-n cale”, după spusele unui
descântec sau ale unei poveşti. Iar poetul nostru
nu ezită să se lase ispitit, dar asta se va întâmpla,

Un poet neoexpresionist:  Marius Marian Şolea
probabil, până când femeia lumină / catadicseşte
să ne împământească sămânţa.” (Viaţă).

Uneori îl decoperim făcând gesturi
profesorale, iniţiind nu numai în tainele enosului:
„te-am mângâiat educativ şi tandru / ba ai
recuperat cu mine şi câteva din orele de dirigenţie
/ pierdute prin cofetării cu toate colegele tale
transpirate şi scunde / înnebunite după aventuri
în oraşul Vaslui”.

Altă dată dragostea se naşte la prima vedere,
„ coup de foudre”, pentru că nu-i greu să joci
remarcabil rolul lui Don Juan, bărbatul iubirii
fulgerătoare. Nu lipsesc nici ecouri ale
stendhalienelor  „amour passion” şi „amour
vanité”, nici asocierea dintre iubire şi moarte, care
ne face să ne gândim la definiţia dată iubirii de
Miguel de Unamuna: „este fiica iluziei şi mama
deziluziei; este consolare şi dezolare, unicul leac
contra morţii, aceasta fiindu-i soră”! În pofida
numeroaselor iubiri avem senzaţia că ar putea
parafraza astfel cunosutele cuvinte ale Scripturii:
„Iubesc Doamne, ajută neiubirii mele”.

Sunt şi alte ipostaze în care îl găsim pe M.M.
Şolea: suferind de durerile ţării, evocând cu
pathos temperat momente din istorie şi din lumea
satului Corşor, în cuvinte care ţin de zona
originară a logosului şi care trimit la arhetipuri.
Toate acestea şi altele, mai puţin sarcasmul pe
care îl cultivă uneori, fac din vol. „Contemporan
cu Dumnezeu” o creaţie întru binele poeziei
româneşti.

Prof. Eugen VELICAN

Manuscrise rãtãcite
Trece dragostea mea prin oraşul Craiova,
într-un tren de crizanteme-nserate,
într-un tren îmbrumat,

pe lângă plopii tremurători,
dintr-un metal preţios, demodat,
prin grădini sălbăticite
ivindu-şi din ceaţă conturul dezlânat.

Trece dragostea mea sub cerul de zahăr
ars, tânără şi naivă.
Plutesc în jurul ei vechi manuscrise
rătăcite-frunzele în derivă.

Ioana DINULESCU
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Foºnetul insidios al fustei

verde-brotac
Alta-i acum alegerea mea:
octombrie, cu gheare plăpânde, de mâţă
răsfăţată, mi se caţără pe umeri,
mă copleşeşte cu aroma lui de ierburi tandre,

cu fumul înalt, iscat în livezi,
la trecerea culegătorilor spre vii.
Îmi calcă pe urme, de parcă ar vrea
să locuiască de-a pururi umbra mea

de femeie încă tânără, visând
să cucerească cetatea de rugină
doar cu foşnetul insidios al fustei
verde-brotac.

Alta-i alegerea mea acum, când ferestrele
se dizolvă în pragul zilei ceţoase.
Voi spăla urmele străinilor de pe treptele
casei, voi arde buruieni iuţi în grădină.

Voi îndestula pântecele apocaliptic al câinilor
şi pisicilor vagabonde, voi împrospăta pământul
florilor din glastre, îmi voi aşeza la-ndemână
un teanc de coli de mătase, un pumn

de creioane albastre şi verzi.
Mă voi lăsa pradă uşoară cărţilor
misterioase din bibliotecă. Voi arde
iarna întreagă, molcom şi tihnit,

aici, la capătul lumii,aici,
unde istoria păşeşte pe vârfuri,
desculţă, ca o fată de ţară
venită la oraş să-şi afle ursita.

IOANA DINULESCU

Marginile/ zidurile
Mult în urmă istoria apocrifă
a zilei de ieri-cortină albastră
ghilotinând şoaptele tale şi disperata mea
încercare de a mă reaşeza
în conturul fiinţei mele mici.

Umilind foşnetele gesturilor de dragoste
şi gura-clopot amar
strivindu-şi bronzul de frânghii-
proprietate exclusivă a saltimbancului.

Eu, cea de ieri, smulgând din trupul
îndrăgostit spinii speranţei,
dând la iveală un crater minuscul:

ocheanul prin care, de-ai avea nesăbuinţa
să priveşti, ai zări
o carte fără foi,

de-ai avea nesăbuinţa să asculţi,
ai auzi vocea sărbătorească a sinucigaşului,
chipul imprimat pe o mie de coli albe,

ai zări chiar marginile/zidurile fiinţei tale,
atâtea spaime stângace...

Mersul primãverii pe brânci
Primăvară pustie şi rece
ca patul de taină al Văduvei.
Plictisit, în cerul de beton,
bunul Dumnezeu cască.

Joacă la zaruri destinul poetului
şi ultima filă din ziarul local.

M-aş spânzura de gazeta de marţi,
dac-aş fi El!,
susură reptilin îngerul calp.

M-aş duce la hora din sat
 cu primarul de gât, cu jăndarul de brăcinar,
 cu vivandiera de mână!

L-aş apuca de-un picior
 şi nu i-aş da drumul  nici mort,
 aş scrie pamflete în versuri!

Dumnezeu joacă zaruri cu Satana.
S-a plictisit de ode, epode,
de chipul famelic al poetului.

Cască aşa într-o doară,
să nu creadă Satana că nu e atent
la mersul primăverii pe brânci,

că nu ştie să îndrume luna pe cer
şi frânghia în jurul gâtlejului
poetului.

O pisicã enormã ºi plictisitã
O pisică enormă, bătrână şi plictisită-
asta sunt eu acum –îmi mărturisea
mai zilele trecute, printre colţii albi, sclipitori,
vecina mea din oglindă: Văduva trandafirie.

Lasă şi tu, nu te mai alinta!-
i-am zis de la obraz ,
pisicii  deloc bătrâne, dar nespus de plictisite-
nu te mai agita fără rost!

În replică, Ea s-a  căţărat
pe canapeaua mea de repaos duminical,
admirându-şi unghiile dotate cu săbii sclipitoare,
de Damasc.

Ca un fulger prin propria mea
biografie măruntă, simţeam în ea felina uriaşă,
stingheră, din junglele indiene-
şi nu  îndrăzneam s-o contrazic.

Înfăşurată în fusta verde-brotac,
într-un cocon de cuvinte parfumate,
o priveam cu admiraţie idolatră:
în faţa ei zâmbitoare
mă simţeam un şoricel liric,
mic şi rugător.

Poame de toamnã
Mă-ndrept spre Bucureşti.
E marţi, e 13 . Noiembrie răstoarnă
cumpăna spre  vară. Somnolez
cu o carte în poală : the Waste Land

mă duce de mână prin hăţişuri,
prin păduri călcate de urme zeieşti,
de fiarele apei şi ale focului.
Rătăcită, visez piaţa de legume
din orăşelul Caracal.

De la ţărănci bătrâne aş cumpăra poame
de toamnă zănatice, sălbatice,dulci.
Ia, muică, mi-ar zice ele,
îmbiindu-mă din găletuşa de plastic
albastru şi  cana de tablă ruginită.

Măceşe roşii ca sângele nou-născutului,
porumbe albastru-vineţii
ca buzele îngheţatului, azi-noapte,
în gara Caracal.

Robotise mulţi ani, o viaţă de ţăran
fugărit de arşiţa verii,
la calea ferată. Avea nevastă
şi trei copii, ajunsese şomer din senin.

Bea şi el să-şi înece amarul,
la bufetul Zorile, unde celor cu leafă
nu le prea place să zăbovească.

L-au găsit spre ziuă: trupul chircit
pe şinele căii ferate.
Sperase să-l mărunţească
rapidul de Bucureşti, dar n-a avut noroc,
săracul,nici în moarte.

Îngheţase peste noapte, cu sticla de ţuică
jumătate golită,  la piept.

Remember

Prin vechi odăi, sub împăienjenite plafoane,
pe unde copilăria îşi caută sandalele,
se rostogolesc - mingi jucăuşe -

barba lui Ioan, gura de aur,
limba zdrenţuită
pe tamburinele veacului.

Pe-acolo, pe unde călcâiele
nu mai recunosc gustul dumnezeiesc
al amiezelor petrecute
între două clepsidre:

speranţa şi, alta, spaima
de colbul speranţei,
trece pieziş femeia

care-mi leagănă umbra pe umeri.
Ea este eu, eu sunt
doar clinchetul pasului său.

Ioana Dinulescu  s-a născut în Craiova, la 3 iulie 1950.
A absolvit cursurile Facultăţii de Română-Franceză a
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Balonul cu heliu
Dumnezeule mare, ce împăcare fără rost
pe sufletul meu!
Ce nerozie mă cuprinde acum,
de mă simt tânără şi frumoasă ,
un fel de

Anna Karenina într-o gară aiurea,
rătăcită în câmpul de maci albaştri şi verzi,
de cimbrişor sălbatic şi crud

ca parfumul pe care-l împrăştie-n jur
mireasa – ghilotină amară
a primei nopţi de dragoste.

E dimineaţă /e seară/e noaptea
de marţi/joi/sîmbătă,
e o gară cu maci albaştri şi verzi.

Pe timpanele mele susură ferestraie
de  miere
şi doar balonul tău cu heliu
tulbură văzduhul campestru.

Cocoºul de tablã
Noaptea întreagă a chiuit răguşit
cocoşul de tablă
de pe casa vecinului.

Noaptea întreagă a venit la mine
Petru
şi m-a mustrat părinteşte:

nu te lepăda şi tu
de El,
nu te lepăda!

Cocoşul de tablă sfâşia
zdrenţele trandafirii ale zorilor
de vară târzie.

Petru venea/revenea mereu din depărtări
nisipoase, înainta spre mine zicând:
nu te lepăda şi tu de E!

El e mereu Unul,
El e mereu singur,
noi , caricaturi frivole ale istoriei,
nu !
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- A cântat Konzertstuck de Enescu! – exclamă bătrânelul cu favoriţii albi şi
sprâncenele stufoase, unul dintre membrii juriului, foarte apreciat în ţară chiar dacă
timpul nu-i permitea să stea mai mult de două sau trei săptămâni, fiind foarte solicitat
la concertele de mare succes prezentate la München sau în celelalte mari oraşe.

 Maestrul era mulţumit că acest concert se încheia cu Sonata a treia „în caracter
popular românesc”.

- Este un succes neobişnuit, exclamă el din nou, convins că bunul lui prieten de
alături, compozitorul Catris , îi împărtăşea bucuria. Oamenii l-au descoperit pe Enescu.
Nu ştiu cum se face că în Occident – da , se ştie despre Enescu – dar nu are locul pe
care trebuie să-l aibă un om genial într-adevăr, de anvergură beethoveniană,
brahmsiană, fără să vorbesc de influenţe, dar de anvergură extraordinară. Muzica
este astăzi în mâna unor tineri, foarte tineri, care bravează şi trebuie să-i
strunim la timp şi să le scoatem fumurile astea din cap. Unii sunt interesaţi
dar nu vor să mai ştie nimic de generaţiile care au fost. La Conservatorul
dumneavoastră nu se mai învaţă forme muzicale, structuri. Sunt două
sau trei clase de analiză muzicală, dar s-a schimbat totul. Nu mai există
examen de compoziţie ca înainte…

 - Exact, maestre Erick. Nici nu prea mai este interes în
îndrumarea lor. Vin cu înregistrările lor, cu tot felul de improvizaţii,
le asculţi, le mai sugerezi câte ceva, să facă unele modificări în
partituri, le pui întrebări şi, în special, îi întrebi ce vor să facă în
viaţă: să devină compozitori, profesori, să facă parte din conducerea
unui conservator? Succesul îi îmbată…

- Ascultă…Ascultă…, tresare Erick, de parcă i s-ar fi tăiat
respiraţia, sorbindu-l din ochi pe violonistul din faţa lor, al cărui
obraz se făcuse una cu vioara, uşor aplecat peste strune, cu ochii închişi
şi cu pletele uşor grizonate, inundându-i fruntea lată, legănându-se uşor,
ca o pasăre vrăjită de propriul ei cântec. Muzica asta mi-a încântat
copilăria şi tinereţea. De aceea revin mereu în ţara dumneavoastră, ca
spre un izvor nesecat şi limpede, la care să-mi potolesc setea. Într-o seară,
i-am făcut o surpriză soţiei mele, când am scris o Sonată pentru flaut şi pian, şi
când i-am arătat-o, inima ei de româncă a îndemnat-o să exclame încă de la cele
dintâi acorduri: „Dar e foarte românească !”

Vroiam să aduc o oarecare ordine în ideile mele, căci înainte de război eram prea
tânăr şi mă lăsam influenţat de ideile ambiante. Eram prea crud. Războiul m-a
maturizat atunci, am avut ocazia să cunosc ţara lui Enescu. În timpul războiului
încercam să-mi imaginez acele bombardamente astfel, nişte compoziţii mai
răscolitoare şi furtunoase, simţind nevoia să trăiesc singur, adică cu mine însumi.
Erau nişte concerte extraordinare doar în mintea mea şi tocmai de aceea uram războiul.
Pentru că îmi alesesem ca modele pe Beethoven, pe Brahms şi pe Enescu. Nu-i copiam,
dar erau modelele mele, erau idealurile mele.

Ideea mea pe vremea aceea era de a încerca să nu fac lucrări prea scurte şi să
revin la principiul dezvoltării muzicale. Nu-mi este ruşine că limbajul meu muzical
poartă pecetea originilor mele, dar la fel de bine se văd influenţele româneşti de
parcă România ar fi cea de-a doua patrie a mea.

Zidurile acestei săli imense par impregnate de toate miresmele şi toate efluviile
muzicii interpretate de toţi artiştii care s-au perindat pe aici. Scuză-mi aceste porniri
de exuberanţă, dar trebuie să recunosc că artistul din faţa noastră este un cântăreţ
extraordinar. Limba română este o limbă admirabilă, ca şi muzica de astfel. Pe care
mi-am propus, încă din timpul războiului, s-o învăţ…

Este imposibil ca spectatorii să nu se lase purtaţi de această sonată spre cele mai
înalte piscuri ale reveriei, animând armonia ei prin broderii extraordinare, într-o
manieră nouă a vibrato-ului, a frazării, fascinându-i pur şi simplu. Execuţia perfectă,
modul de folosire a arcuşului, toată gama de vibrato-uri lungi, scurte , lente sau
rapide se derulau cu atâta repeziciune, cu acele momente tulburătoare de suspans
compuse din acele bruşte zone „albe”, adică sunete nevibrate care dezvăluie celor
prezenţi semnificaţii stranii, impresionante, neprevăzute. Ritmul, la prima vedere,
pare liber, desprins de bara de măsură dar, în acelaşi timp, numai un cunoscător în
materie ar realiza că numai în aparenţă cântul este liber, căci rigoarea nu-l părăsise
niciodată. Inima lui este mare şi numai ea face ca el să trăiască totul, încât tot ce
emană fiinţa lui să fie numai nobleţe. Şi brusc, maestrul Erick avu senzaţia că această
piesă o mai ascultase cândva, cu mulţi ani în urmă, interpretată pe altă scenă, o scenă
la fel de ciudată, la fel cum concertul a fost unic în felul lui, într-o împrejurare tare
ciudată. Şi felul cum o interpreta…O, Doamne ! Maestrul Erick încearcă să-şi forţeze
memoria, convins că aceasta nu-l înşela. „Doamne , am început să mă ramolesc – îşi
zise puţin înciudat , oprindu-se anume, ca să nu mai continue ideea şi să facă aluzie
că ar fi semne de bătrâneţe, când el este deja la această vârstă.” Am senzaţia că pe
omul ăsta l-am mai întâlnit cândva, în viaţa mea, interpretând aceeaşi piesă, cu aceeaşi
pasiune şi dăruire. Am fost foarte aproape de el şi l-am ascultat cu sufletul la gură
fără a-l întrerupe, fiindcă nici nu-mi simţise prezenţa. El trăind doar prin muzica lui,
emanând-o prin toţi porii lui, asemeni unei flori care te îmbată cu parfumul ei, dăruit
viorii, încât strunele ei parcă erau chiar cele ale sufletului. Muzica aceasta are o
tainică şi profundă legătură cu trecutul. Dacă sufletele în sine pot fi luate drept un
vestigiu tradiţional al muzicii, atunci e posibil – dar numai în acest sens. Căci calităţile
celui din faţa mea, componistice şi interpretative, sunt umane prin excelenţă. Iar
atitudinea sa faţă de arta celui pe care îl interpretează este nobleţea, este umilinţa,
este sinceritatea, este dorinţa de a atinge perfecţiunea, dar în nici un caz nu-i trece
prin gând să-l depăşească, pentru că nu are ce depăşi, cunoscându-şi dinainte propriile
forţe, propriul său orizont. Şi tocmai aici este cheia succesului său. Că ştie să se facă
ascultat şi iubit, cucerindu-şi auditoriul, parcă hipnotizându-l. Cântă în transă, da,
acesta este termenul potrivit. Şi cred că tocmai această înţelepciune superioară îl
apropie şi continuă să-l apropie în mod firesc de iubitorii artei sale. Pentru el muzica
este ca un izvor ce ţâşneşte din adâncul fiinţei sale. Arta sa este – în sensul cel mai
nobil al cuvântului – o artă intelectuală, plină de rafinament…

*
Brusc, dinaintea ochilor maestrului Erick parcă se declanşă fulgerul unui blitz

nevăzut care, pentru moment, îl făcu să închidă ochii, orbit de lumina puternică ce
aducea tot mai mult cu explozia unui proiectil în apropiere, încât suflul ei îl smulse
din loc cu atâta forţă încât îl aruncă atât de departe…

Eram în urmă cu patruzeci, patruzeci şi ceva de ani, în plin război, pe teritoriul
României, în zona de nord a Carpaţilor, căreia românii îi zic Ardeal, când trupele
aliate îi făcuseră să bată în retragere, pas cu pas. Erau atât de înverşunate, încât
armata germană era demoralizată, văzându-se tot mai clar, pe zi ce trecea, că sorţii de
izbândă erau de partea inamicului. Moralul militarilor începuse să scadă destul de
îngrijorător, încât era de datoria ofiţerilor să-i convingă că războiul nu va fi pierdut.
Că de la Berlin Marele Stat Major a dispus ca alte trei regimente şi o divizie de
blindate să fie direcţionate dinspre frontul de est spre Ardeal, copleşind forţele aliate,
încât să recâştige poziţiile pierdute, până dincolo de Prut.

În seara aceea de vară, când cătunul de lângă liziera pădurii mai era învăluit în
norişori de fum, în urma bombardamentului suferit din partea aviaţiei germane, Erick
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Se dedică prietenului meu Cristian,

dacă îmi pot permite a-l socoti așa pe fiul marelui muzicolog Petre Brâncuși,
 care mi-a inspirat această nepreţuită compoziţie de suflet.

- nu maestrul de acum, ci tânărul căpitan de atunci – zâmbi uşor, plăcut surprins, luat
cu asalt de aceste amintiri - , cu aceea în misiune de recunoaştere, cu intenţia de a-şi
aşeza tabăra, peste noapte, ceva mai înspre nord, militarii simţind nevoia să se
odihnească, pentru a-şi reface forţele.

La un moment dat, a făcut un gest scurt cu mâna, în semn de tăcere, convins că de
undeva răzbate melodia unui cântec de la vreun aparat de radio, interpretat la vioară
în cine ştie ce spectacol înregistrat şi transmis pe post la ora aceea. Bănuia că pe
undeva prin preajmă trebuie să fie vreo casă sau, la fel de bine, nu era exclus ca

apartul să fi fost abandonat de vreun ostaş inamic, fiind surprinşi de atacul
german.

- Da, da, cântecul venea din direcţia aceea, vioi, ca un izvoraş de
munte, răcorindu-le parcă sufletele. Apoi, după primul luminiş, a apărut
şi livada aceea frumoasă, iar ceva mai în spate căsuţa cu acoperiş de
şindrilă şi pridvor din lemn sculptat, cum numai românii ştiau să
facă. Iar în dreptul pridvorului, cu portiţa deschisă, ce da spre uşa
de la intrare, şi ea deschisă, se afla un soldat inamic, cu capul
descoperit şi tâmpla aplecată pe o lăută veche, mânuind arcuşul
fără nici o grijă, absorbit de acea sonată dumnezeiască, cu ochii
închşi, pe care am recunoscut-o imediat ca fiind o compoziţie a
marelui artist George Enescu, în a cărui ţară mă aflam, spre ruşinea
mea, în calitate de invadator, ale cărui copoziţii îmi legănaseră

copilăria şi constituiseră cel mai mare imbold în drumul pe care l-
am ales în cele din urmă, căruia îi datorez toată dragostea şi preţuirea

mea. Soldatul cânta fără nici o grijă, de parcă nu ne-am fi aflat în plin
război. Îşi pusese boneta şi pistolul mitralieră pe pridvor. Probabil,

descoperise vioara prin casa aceea părăsită şi a fost tentat să o încerce,
aducându-şi aminte de pasiunea lui dinainte de război, curmată brusc de

târârea acestei ţări într-un război nedrept. Urăsc războiul…. Îşi descheiase câţiva
nasturi de la veston, ca să nu-l roadă la gât, simţind nevoia acelei libertăţi ca o izbucnire
de neoprit, din propria-i fiinţă, uitând de toate, dăruindu-se muzicii cu atâta pasiune
încât nu-l mai interesa nimic, trăind doar pentru muzică şi prin muzică. Lucru care, de
data asta, ar fi putut să-l coste propria-i viaţă.  Lunetistul nostru chiar luase poziţie,
ducând carabina la ochi şi prinzându-l în crucea lunetei, fixată pe frunte sau în dreptul
inimii, aşteptând cu degetul pe trăgaci ordinul meu. Nu am vrut să punem capăt acelei
compoziţii muzicale tocmai cu vărsare de sânge. Ar fi fost ca şi cum l-am fi împuşcat
pe Enescu. Nu a fost greu să iau o decizie. Trebuie să recunosc că sufletul, răscolit de
acel tainic limbaj muzical, a vibrat mai tare, înfrângând acele porniri militare de
expansiune şi nimicire a tot ceea ce nu era sub zodia credinţei germane. Realizam
atracţia acelui tânăr, mai credincios muzicii, lăsându-şi pentru o clipă arma din mână,
din dorul de libertate şi de a practica această îndeletnicire ca un har venit de la
Dumnezeu, tocmai pentru a le mângâia sufletel celor din jur. La un moment dat, mi s-
a părut ridicolă prezenţa mea acolo, în acea imensă sală de spectacole, sub cerul liber,
unde parcă şi păsările îl ascultau, încât uniforma mea nu era potrivită pentru aşa ceva.
Ar fi trebuit să o las la garderobă. Şi mai ales armele. Mă simţeam ruşinat în faţa
acestui tablou măreţ, încât mi-a izvorât pe buze întrebarea: „Ce caut eu în această
ţară?”, pe care am înabuşit-o între buze, nelăsând-o să dea glas gândurilor mele.

Era „Simfonie pentru timpul prezent”, o mare operă, în felul ei, pe care o retrăiam
din plin, încât cu greu m-am abţinut să merg spre tânărul acela, trădându-mi prezenţa,
şi luându-i vioara din mâini, să duc până la capăt compoziţia, dovedindu-i că noi
chiar dacă reprezentam două naţii diferite, inimile noastre băteau în ritmul aceleiaşi
muzici, mistuite de aceeaşi libertate a muzicantului din noi, trăind metamorfozele ei
cele mai îndrăzneţe, magistrală, scrisă în formă de sonată.

Interpretarea tânărului din faţa mea era remarcabilă prin repeziciunea respectării
întocmai a frazei muzicale, a ritmului şi detaliului ornamental, tălmăcind întocmai
simţămintele şi gândirea muzicală a celui ce a redat-o pe portativele nemuritoare,
trădând arcuşul fin, sensibil, riguros, sau chiar spiritual, de o plasticitate rareori atinsă
de cei mai iluştri violonişti. Parcă eram vrăjit de acel stil plin de nobleţe, de o sonoritate
caldă şi vibrantă, al acestui strălucit ambasador al strunelor româneşti. Simţeam că
muzica românească ne apropiase şi aveam în acel artist un sincer prieten.

Câte amintiri nu mă năpădiseră în acel ceas, când timpul parcă se oprise în loc. cei
din subordinea mea îmi respectaseră tăcerea şi profunda meditaţie. Lunetistul renuţase
la ideea de a mai apăsa pe trăgaci, alăturându-se celorlalţi. Eram doar simpli
spectatori.şi nimic nu ne-a oprit, la sfârşitul compoziţiei, după care se aşternuse o
linişte atât de apăsătoare, încât tânărul violonist a tresărit speriat ca de moarte,
neaşteptându-se să-l răsplătim cu ropote de aplauze, sinceri, uitând pentru o clipă de
ororile războiului. Ne-a privit fără pic de teamă, preţ de câteva secunde, retrăgându-
se cu spatele până aproape de pridvor, neştiind ce să mai facă într-o atare situaţie. Şi
spre surprinderea nostră, foarte inspirat, tânărul artist şi-a dus mâna până în dreptul
inimii, înclinând uşor din cap, în semn de mulţumire şi bucurie că reuşise să ne ofere
acest mic dar, unic în felul său.

- Felicitări, camarade! Idolul dumitale ar trebui să fie mândru de ucenicul său.
Sper, ca după război, să ne mai vedem, încât timpul să ne permită să cântăm alături…,
am mai spus eu în semn de bun rămas, retrăgându-ne în primul luminiş…

Spre uimirea celor din sală, maestrul Erick urcă scăriţa din lemn îmbrăcată în pluş
purpuriu, ce ducea spre scenă, şi apropiindu-se de bărbatul căruia câteva tinere tocmai
îi ofereau buchete cu flori, în aplauze îndelungi ale celor din sală, îl îmbrăţişă,
exclamând:

- Dragul meu Cristian! Bunul meu prieten! Dacă până acum l-am cunoscut pe
marele violonist Cristian, iată, acum îl cunosc şi pe tânărul ostaş care, în urmă cu
patruzeci de ani, în timpul războiului, bunul Dumnezeu a făcut să ne întâlnim la un
concert de excepţie, după un mic bombardament, când, în loc de frac, purtam acele
blestemate uniforme – el pe cea a armatei române, iar eu pe cea a ocupanţilor germani.

Soţia mea, care este din aceste minunate locuri, şi cu mine ne bucurăm nespus de
această frumoasă, emoţionantă şi nesperată revedere şi îi urăm viaţă lungă în continuare
acestui mare slujitor al artei. De, cuvântul „a sluji” este cel care ar putea fi deviza cea
mai potrivită pentru prietenul nostru. Sub semnul acestui verb el va binemerita de la
muzică. Şi pentru a-mi ţine promisiunea făcută acum patruzeci de ani, încât timpul ne
permite să cântăm alături, dragul meu Cristian, niciodată nu este prea târziu. Permite-
mi, te rog, să-ţi dedic această compoziţie, un mic capriciu, aşternut recent de pana
mea,  dintr-o suflare, aşa cum tatăl meu m-a obişnuit de mic copil cu valsurile vieneze
şi melodii româneşti. Toate acestea fascinau urechea mea de copil şi trebuie să recunosc
că până azi mai poţi afla în muzica mea ecourile acelor fascinaţii…

Ion ȘOLDEA
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Încă din anii 1962-1964 conducerea
Muzeului judeţean „Alexandru Ştefulescu” din
Târgu Jiu, director prof. Elena Udrişte, a făcut
propuneri organelor abilitate ca întregul
com-plex al Culei de la Curtişoara să treacă în
patrimoniul instituţiei respective, să fie alocate
fondurile necesare pentru restaurare şi să ia fiinţă
aici o unitate muzeală.

Urmare demersurilor făcute, Consiliul
Superior al Agriculturii din acea vreme a
transferat prin Ordinul nr. 141867 14 mai 1966
de la Departamentul Gospodăriilor Agricole de
Stat – G.A.S. Târgu Jiu – în administrarea directă
a Comitetu-lui executiv al Sfatului popular al
raionului Târgu Jiu suprafa-ţa de 5 ha împreună
cu construcţiile existente în incinta Culei
Cornoiu. În perioada 1966 1968 clădirile
respective au fost restaurate, iar în luna mai 1968,
în clădirea culei s a inaugurat colecţia de artă
populară a Muzeului judeţean Gorj.

Iniţial s a propus organizarea unui muzeu
etnografic în aer liber în jurul Culei de la
Curtişoara, unde să fie strămutate 6 7, cel mult
10 construcţii de lemn ţărăneşti; ulterior, când s
a realizat un schimb de teren între Consiliul
popular al comunei Bumbeşti Jiu şi C.A.P.
Curtişoara şi prin aceasta extinderea spre Est a
perimetrului, asigurându se o suprafaţă de
expunere de 12 ha, s a luat hotărârea amenajării
unui muzeu etnografic în aer liber în adevăratul
înţeles al cuvântului, unde să fie strămutate
obiective reprezentative din tot Gorjul.

Amplasat pe terenul plin de pitoresc şi
armonie din ime-diata apropiere a impunătoarei
Cule Cornoiu cunoscută şi sub numele de “Cula
de la Curtişoara” la o distanţă relativ mică de
oraşul Târgu Jiu, Muzeul în aer liber de aici este
deţinătorul unui impresionant tezaur de
civilizaţie şi cultură populară tradiţională de pe
meleagurile gorjene mai ales din domeniul
crestăturilor în lemn, ceramicii şi portului
popular.

Cula de la Curtişoara constituie, ea însăşi, un
valoros monument de arhitectură. Iată, ce
descriere frumoasă îi face Ion Miclea în cartea
sa despre Curtişoara: “Clădirea se compune din
parter şi două etaje, fiecare cu câte 2 3 încăperi,
adăpostite sub un acoperiş monumental cu
învelitoare de şindrilă. Zidurile din piatră şi
cărămidă, groase de aproape un metru, sunt
prevăzute, din loc în loc, cu mici deschizături
sau metereze, de unde se putea trage cu flinta
asupra asediatorilor. Unica intrare, cu acces la
etaje, este întărită cu o uşă masivă din lemn de
stejar, ferecată şi asigurată printr un drug de lemn
ce se aşează de a curmezişul ei spre interior, spre
a i mări rezistenţa. De aici porneşte o scară
interioară din bârne de stejar, ce face legătura
între etaje. La parter, se află pivniţa care, în
trecut, avea şi fântână, folosită în caz de
primejdie când clădirea era împresurată, iar cei
baricadaţi înăuntru erau pregătiţi să reziste, în
partea din spate, un turn legat de corpul clădirii
printr o trecere, o punte acoperită, la etajul întâi;
aici se afla vechea “umblătoare” sau “ieşitoare”
– şi ea prevăzută cu coloane de zid şi arcade, de
unde se putea supraveghea împrejurimile la mulţi
kilometri depărtare, cuprinzând Valea Jiului şi
drumul ce merge de la Târgu Jiu spre
Transilvania”.

La 17 august 1975, a fost inaugurat Muzeul
Arhitecturii Populare Gorjene de la
Curtişoara. La această dată, într-un cadru
natural deosebit de frumos erau amplasate în aer
liber următoarele construcţii ţărăneşti aduse din
mai multe localităţi ale Gorjului:

- Casa I. Harângică din Dobriţa (cu două

MUZEUL ÎN AER LIBER DE LA CURTIŞOARA
nivele) care datează de la începutul secolului al
XIX-lea;

- Casa Ion Cârligă din Baia de Fier,
compusă din două odăi, târnaţ în faţă şi polată
în spate;

- Casă de plai din Bumbești-Jiu, pe care
localnicii o numesc “conac” unde ei locuiesc
toată vara când duc vitele la munte;

- Pivniţă din Boroșteni – comuna Peștișani
– de la finele secolului al XVIII-lea;

- Pivniţă de deal din Bălești datează de la
începutul secolului al XIX-lea;

- Pivniţă de deal din Bălănești, construcţie
masivă din lemn acoperită cu “blană” (şindrilă
mare de stejar) din secolul al XVIII-lea;

- Casa Anescu din Pârâu-Pripor, construită
pe la finele secolului al XIX-lea, compusă din
două odăi: una unde se află vatra pentru gătit şi
odaia de locuit, precum şi o sală în faţă;

- Casa Grigore Cașotă din Bălănești (finele
secolului al XVIII-lea) care în afară de două odăi
şi sală, mai are şi o încăpere mică pentru păstrat
alimente;

- Casa Constantin Negreanu din Ţicleni –
o culă din lemn de la sfârşitul secolului al XVIII-
lea formată din două odăi: odaia “casa de foc”
unde se găteşte mâncarea cu intrare direct în
odaia de locuit, acoperită cu băşică;

- Casa Colţescu din Cărbunești-Sat – o
construcţie înaltă, locuinţă de boiernaş de pe la
sfârşitul secolului al XVIII-lea;

- Casă pe beci din Cârligei, comuna
Bumbești-Piţic, construită între anii 1865-1870,
are două nivele (parter denumit şi beci construit
din piatră de râu legată cu mortar de var şi etaj
din lemn);

- Casa popii Udriște din Olari – comuna
Plopșoru – de la finele secolului al XVIII-lea
aşa cum o atestă inscripţia dăltuită în lemn pe
ancadramentul de la uşa pivniţei;

- Casa Nicolae Câlniceanu, din Găleșoaia,
construită la începutul secolului al XIX-lea,
construcţie înaltă având odaia pe pivniţă;

- Piuă pentru dimii cu patru maie, din Padeș,
datând din secolul al XIX-lea;

- Moară cu ciutură din Padeș, construită la
începutul secolului al XIX-lea;

- Casa Motancea din Bumbești-Jiu, din
secolul al XIX-lea, compusă din “casa de foc” –
unde se găteşte, odaia de locuit şi sala din faţă
cu pridvor;

- Casa Dumitru Mihai din Timișeni, clădire
mare cu două nivele, construită din lemn şi
acoperită cu “blană”.

Iniţiativa înfiinţării acestei unităţi muzeale
aparţine regretatei profesoare Elena Udrişte,
care a condus muzeul ju-deţean timp de 32 de
ani – susţinută în demersurile sale de autorităţile
comunale şi judeţene din acea vreme şi de către
unii fii ai Curtişoarei, precum neuitatul dr. ing.
Valeriu Olaru, care în calitatea sa de atunci, de
director general al Direcţiei Generale a
Agriculturii Gorj, a facilitat asigurarea şi
transferul suprafeţelor de teren necesare
amplasării construcţiilor ţărăneşti de lemn;
autorii acestei cărţi primul, director al Direcţiei
tehnice investiţii a consiliului popular judeţean
din acea perioadă – care a sprijinit tehnic şi
financiar înfiinţarea muzeului, al doilea –
inspector în cadrul Comitetului Judeţean de
Cultură precum şi de către regretaţii dr. ec. Ion
Nicola, prim vicepreşedinte al Comitetului
Executiv al consiliului popular judeţean Gorj şi
ing. Florea Marinescu, şef de serviciu, în cadrul
Direcţiei tehnico investiţii a Consiliului popular
judeţean. O menţiune spe-cială pentru soţii Otilia

şi Petre Gheorghe, Domnica Bajmatără, Petru
Suciu, Vasile Barbu, Eva Isac, prof. dr. Gheorghe
Calotoiu şi alţii care şi au adus o contribuţie
substanţială la amenajarea şi organizarea
muzeului.

În anii 90, în perimetrul Muzeului în aer liber
de la Curtişoara au fost mutate şi obiectivele din
complexul Gheorghe Tătărăscu de la Poiana.

La 31 august 2000, s a desfăşurat un
simpozion prilejuit de împlinirea a 25 de ani de
existenţă a Muzeului Arhitecturii Populare de la
Curtişoara. în cadrul dezbaterilor am făcut
pro-punerea ca muzeul să poarte numele
iniţiatoarei lui, profesoara Elena Udrişte, având
în vedere meritele ei în realizarea acestui
obiectiv, propunere agreată de participanţii la
simpozion.

În sprijinul celor afirmate cu privire la
contribuţia prof. Elena Udrişte şi a dr. ing.
Valeriu Olaru, fiu al Curtişoarei, la realizarea
Muzeului etnografic în aer liber din incinta Culei
de la Curtişoara redăm, alăturat, conţinutul unor
demersuri fă-cute de cei doi, în acest scop.

*
«Muzeul Raional Târgu Jiu
Nr. 53/1 aprilie 1967
Către Sfatul popular al Raionului Gorj

Serviciul de Sistematizare.
Având în vedere că pentru organizarea

Muzeului de arhitectură populară din zona
Gorjului ce se va amenaja la Cula de la
Curtişoara este necesar să obţinem şi restul de
teren ce formează zona de protecţie a Culei ca
monument de arhi-tectură, Vă rugăm a executa
un plan de situaţie a acestui teren după indicaţiile
conducerii muzeului raional, pentru a l înainta
forurilor superioare spre aprobare.

Director      
Elena Udrişte»

(vezi dosar nr. 27/1966 1967, fila 228, fondul
Sfatului Popu-lar Raional Târgu Jiu)

*
«Sfatul Popular al Raionului Gorj
Comitetul Executiv
Nr. 10381 din 7 aprilie 1967.

Către
Sfatul Popular al Regiunii Oltenia
Direcţia de Sistematizare, Arhitectură
şi Proiectare a Construcţiilor.
La nr. 11754 din 24 iulie 1967
Vă înaintăm alăturat schiţa cu suprafaţa de

teren necesară de scos de sub circuitul agricol în
vederea amenajării unui Muzeu al satului şi
centru etnografic la Cula Cornoiu din comuna
Curtişoara.

Suprafaţa de teren propusă a fi scoasă de sub
circuitul agri-col aparţine GAS Târgu Jiu şi ne
este necesară pentru anul 1968.

Peşedinte
Semnează pentru preşedinte
Valeriu Olaru (care era Director General al

Direcţiei Agri-cole şi vicepreşedinte al
comitetului Executiv al Sfatului Popu-lar
Raional Gorj

Red. S.N.
Dact. M.M. dosar 1523.»
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*
Intervenţia d-lui ing. Titu Pânişoară în

cadrul simpozio-nului organizat cu prilejul
împlinirii a 25 de ani de la inaugu-rarea Muzeului
etnografic de la Curtişoara

«Onorată asistenţă,
În primii ani ai copilăriei mele, pe când începusem să

înţeleg anumite lucruri, tata îmi vorbea cu multă însufleţire
despre comuna noastră Curtişoara – precum că, demult,

pe aceste lo-curi şi a avut reşedinţa viteazul voievod
Litovoi. S a trezit atunci în mine o anumită mândrie de a
mă fi născut pe aceste meleaguri, mândria de a fi
curtişorean. Acest sentiment m a însoţit tot restul vieţii şi
îl am şi astăzi. Şi tot arunci, când eram copil, mi am făcut
un vis şi anume: când voi fi mare, dacă voi avea cândva
posibilitatea, să fac să se vorbească despre comuna
Curtişoara. Acest prilej mi a fost oferit de regretata
profesoară Elena Udrişte – directoarea de acum 25 de ani
a muzeului judeţean, care, cu o pasiune şi o insistenţă mai
rar întâlnite, a luat iniţiativa înfiinţării unui muzeu al
arhitecturii populare din Gorj, în incinta Culei de la
Curtişoara. Eu nu doresc să repet ce s a spus aici cu privire
la modul cum s a acţionat pentru materializarea acestei
iniţiative, deoa-rece antevorbitorii s au referit pe larg la
acest lucru. Doresc, doar, să menţionez că atunci, în urmă
cu două decenii şi jumă-tate, fiind directorul Direcţiei
tehnice investiţii a Consiliului popular judeţean Gorj am
sprijinit atât tehnic cât şi financiar demersurile doamnei
profesoare până la inaugurarea şi des-chiderea muzeului
etnografic în aer liber din incinta Culei Cornoiu Neamţu
de la Curtişoara.

Dar şi alţi fii ai Curtişoarei şi alte persoane au contribuit
la înfiinţarea muzeului: voi exemplifica pe neuitatul dr.
ing. Valeriu Olaru – în acea perioadă Director al Direcţiei
Agricole a judeţului Gorj, care a facilitat transferul şi
schimbul suprafe-ţelor de teren necesare, pe prof. Marin
Colţan – atunci inspec-tor în cadrul Comitetului de Cultură

al judeţului care răspundea tocmai de problemele de artă
plastică, monumente şi muzee.

Alte persoane care au sprijinit amenajarea au fost
regretaţii ing. Florea Marinescu – şef serviciu în cadrul
Direcţiei tehnice a CPJ Gorj şi dr. ec. Ion Nicola prim
vicepre-şedinte al Comitetului executiv al CPJ Gorj. O
menţiune specială pentru soţii Otilia şi Petre Gheorghe,
Domnica Bajmatără, Petru Suciu, Vasile Barbu, Eva Isac,
prof. dr. Gheorghe Calotoiu şi alţii care şi au adus o
contribuţie substanţială la amenajarea şi organizarea
muzeului în aer liber.

Consider că cei care astăzi gestionează această
comoară trebuie s o îmbogăţească cu noi piese, să asigure
reparaţiile pentru menţinerea în bună stare a obiectelor
existente, iar cei îndrituiţi de lege, să aloce fondurile
necesare în acest scop.

În încheiere, vă rog să mi daţi voie să vă declar, aici,
că acum la 25 de ani de la inaugurarea Muzeului etnografic
în aer liber de la Curtişoara, sunt fericit că visul din
copilărie mi s a împlinit – o dată cu pronunţarea cuvintelor
muzeul etnografic se spune în continuare, în mod
obligatoriu, de la Curtişoara. Deci, astăzi se ştie în ţară şi
nu numai, despre Curtişoara.

Vă rog, de asemenea să fiţi de acord ca Muzeul
etnografic în aer liber de la Curtişoara să poarte numele
iniţiatoarei lui, profesoara Elena Udrişte, având în vedere
meritele ei în realizarea acestui obiectiv.

Vă mulţumesc pentru atenţie!»

Într-o zi însorită de decembrie a anului 1996, ne-a părăsit pentru totdeauna,
trecând în lumea umbrelor, doamna profesoară Elena Udrişte, unul dintre cel mai
ales şi nobil suflet, un suflet ales de Dumnezeu care şi, după trecerea în nefiinţă,
să fie printre noi prin ce a lăsat în urmă-i pe pământ, pentru a nu fi niciodată
uitată.

Profesoara Elena Udrişte, om de o deosebită valoare, şi-a dedicat întreaga
viaţă culturii, luptând de nenumărate ori cu vitregiile
vremurilor, cu răutatea oamenilor, apărând cu străşnicie, dar
şi cu demnitate valorile istorice, artistice, etnografice ale
judeţului în care a văzut lumina zilei şi în al cărui pământ se
odihneşte acum.

Cu o tenacitate şi o perse-verenţă demnă de toată admiraţia
contemporanilor şi urmaşilor, a lucrat şi muncit pentru
menţinerea pe linia de plutire a lăcaşurilor de cultură pe care
le-a întemeiat şi le-a condus timp de o viaţă.

Urmaşă demnă a iniţiatorului “Muzeului Gorjului”,
istoricul Alexandru Ştefulescu, doamna profesoară Elena
Udrişte în îndelungata carieră de muzeograf şi director (1951-
1983) a iniţiat înfiinţarea de noi secţii ale Muzeului Judeţean
Gorj.

Ca muzeograf al Muzeului Gorjului, adăpostit în clădirea
ridicată de Aretia Tătărescu în anii 1925-1926, din Grădina
Publică Tg-Jiu, apoi mutat în clădirea de pe strada Tudor
Vladimirescu, luptă pentru obţinerea unui nou local pentru
muzeu, cel existent fiind neîncăpător pentru colecţiile pe care
de-a lungul timpului le îmbogăţise.

Astfel se trece la amenajarea şi reorganizarea ştiinţifică a mu-zeului de istorie
în localul fostei prefecturi, care va fi inaugurat în anul 1981, muzeu în cadrul
căruia este iniţiată şi deschisă şi o secţie de artă în sălile de jos ale clădirii. Cu
vederile sale proiectate în viitor, ca directoare a Muzeului judeţean, a prevăzut în
această clădire săli pentru depozitarea colecţiilor îmbogăţite permanent printr-o
asiduă muncă pe teren, colecţii ce cuprind un număr impresionant de documente,
obiecte de istorie, arhivă, carte veche, etnografie, artă, naturale. Ţinând seama şi
de viitoarele activităţi culturale, a rezervat la parterul clădirii o sală de confe-rinţe,
precum şi o sală pentru expoziţii temporare. Pentru a veni în ajutorul celor care
vor să se documenteze şi să studieze, pune bazele unei biblioteci muzeale care la
ora actuală este dotată cu cărţi în domeniul istoriei, artei, etnografiei etc., multe
fiind foarte rare sau unicate, donate de oameni de seamă ai judeţului Gorj şi chiar
din ţară.

Dar avea doamna profesoară Elena Udrişte un vis frumos şi mi-nunat pe care
îl tăinuia în inima-i bună şi mare şi pe care dorea cu ardoare să-l vadă transpus în
realitate – un muzeu al arhitecturii populare gorjene. Citez din articolul “Muzeul
arhitecturii populare de la Curtişoara”: “Pentru a reflecta dezvoltarea în decursul
vremurilor a arhitecturii tradiţionale gorjene, cu tipurile cele mai reprezentative,
înzestrate cu calităţi artistice deosebite şi din dorinţa de a crea o imagine a vieţii
satului gorjean din ultimele două-trei secole, s-a luat iniţiativa de a se organiza
un muzeu etnografic în aer liber cu tema “Arhitectura populară din Gorj” - ca
secţie a Muzeului judeţean”.

După multe căutări, hotărăşte amplasarea acestei unităţi muzeale la Curtişoara,
“pe o sprânceană de deal” pe lângă “unul din cele mai frumoase monumente de
arhitectură veche românească – Cula Cornoiu – cunoscută şi sub numele de Cula
de la Curtişoara, construită în primul sfert al secolului al XVIII-lea”. Tot în
apropierea Culei, ultimul proprietar a construit în anii 1927-1928 un conac
boieresc în stilul caselor vechi boiereşti.

În anul 1966, în urma demersurilor insistente făcute de doamna directoare
Elena Udrişte, pe lângă forurile tutelare ale vremii, clădirile de aici şi 5 ha de
teren au trecut în patrimoniul Muzeului judeţean, iar mai târziu s-a asigurat o
suprafaţă de 12 ha pentru organizarea aici a unei unităţi muzeale care să prezinte
arhitectura veche ţărănească din Gorj prin strămutarea unor obiective
reprezentative de pe întreaga rază a judeţului. Şi astfel în 17 august 1975 s-a
inaugurat “Muzeul arhitecturii populare gor-jene” de la Curtişoara, visul de-o
viaţă al doamnei directoare de-venind realitate.

Pentru ca urmaşii să nu uite de oamenii de seamă ai Gorjului, de cei care s-au
jertfit pe altarul patriei pentru a o apăra, iniţiază deschiderea Casei memoriale
“Ecaterina Teodoroiu” de la Vădeni, Casei memoriale “Tudor Vladimirescu” de
la Vladimir iar în noiembrie 1971 inaugurează Casa-muzeu “Constantin Brâncuşi”

Profesor Elena Udriºte     (1924 - 1996)
de la Hobiţa. Calităţile de excepţie ale doamnei profesoare Elena Udrişte nu s-au
manifestat numai prin organizarea muzeelor ci şi în prelucrarea diverselor
documente, aplecându-se cu răbdare asupra slovelor chirilice şi descifrând cu
meticulozitate evenimente din vremuri trecute, făcându-le cunoscute posterităţii
prin lucrări şi articole publicate în diverse reviste de specialitate cât şi sub formă
de studii în domeniul istoriei, etnografiei, artei etc.

Menţionăm numai câteva articole cu subiecte referitoare
la istoria Gorjului şi Târgu-Jiului, publicate în periodicul
muzeal “Litua” cât şi în alte reviste din ţară: “Însemnări cu
privire la Revoluţia de la 1821”, “O hotărnicie a Târgu-Jiului
din anul 1947”, “Începuturile iluminatului public în Târgu-
Jiu”, Târgu-Jiu – ghid istoric-turistic”, “Apelul Doamnei Elena
Cuza către Ecaterina (Tinca) Vladimirescu” etc.

Din studiile făcute de domnia sa nu s-au oprit numai la
istorie ci s-au extins şi în domeniul etnografiei, adunând,
prelucrând şi punând în valoare diverse materiale din
deplasările în teren, făcând cunoscute până în cele mai
îndepărtate cătune ale judeţului. Astfel, publică articole cum
sunt: “Crestături în lemn în zona Gorjului”, comunicare
prezentată la cea de-a III-a Sesiune de cercetări ştiinţifice a
muzeelor – 1967”, “Arta crestăturilor în lemn şi arhitectura
contemporană a satelor din Gorj”, “Muzeul arhitecturii
populare gorjene de la Curtişoara”, “Crestături în lemn din
Gorj”, studiu care aduce în faţa cititorilor adevărate bijuterii
ale sculpturii în lemn făcute cu migală şi îndemânare de meşteri

populari, în arhitectura exterioară a caselor, mobilierul ţărănesc, obiecte de uz
casnic precum şi obiecte de cult, toate însoţite de un bogat şi documentat material
ilustrativ din toate zonele judeţului nostru.

Personalitatea complexă şi cu un real talent, Elena Udrişte a scris şi articole
referitoare la Constantin Brâncuşi, lucrând mult timp la un studiu asupra artei
populare a lemnului, raportat la toate zonele ţării pe care dorea să-l întituleze
“Rădăcinile artei lui Brâncuşi”.

În îndelungata-i carieră, a avut ocazia să cunoască multe personalităţi, între
care numeroşi admiratori şi cercetători ai operei lui Constantin Brâncuşi. Astfel,
cunoaşte la Târgu-Jiu, în anul 1964, pe reputatul critic de artă american Sidney
Geist, care ulterior îi scrie, solicitându-i informaţii cu privire la proiectul
Ansamblului monumental di Târgu-Jiu, scrisoare ce va fi dată publicităţii de
domnia sa în revista “Brâncuşi” – 1995.

O altă personalitate, critic de artă, pe care îl cunoaşte în anii 1982, când a
vizitat Târgu-Jiul, este englezul Eric Shanes, pe care l-a însoţit la mai multe
obiective prevăzute în itinerariul său prin Gorj: Casa-muzeu “Constantin Brâncuşi”
de la Hobiţa, Muzeul arhitecturii populare gorjene de la Curtişoara, Mănăstirea
Lainici. “Peste câţiva ani, în 1987, când lucrarea sa asupra operei lui Brâncuşi se
afla în faza de finalizare, Eric Shanes mi-a solicitat, prin corespondenţă, relaţii
suplimentare” – scrie dânsa.

Criticul englez Eric Shanes se interesa de originalitatea porţii de la Casa-
muzeu “Constantin Brâncuşi” şi solicita doamnei Elena Udrişte o fotografie a
unei lăzi de zestre ce apare în cartea “Crestături în lemn”.

Această corespondenţă este publicată în revista “Brâncuşi” nr. 1 şi 2/1996:
“Din corespondenţa cu Eric Shanes (I)” şi “Elena Udrişte în corespondenţă cu
Eric Shanes (II)”.

Cu deosebită condescendenţă ajuta pe cei de la muzeele din alte judeţe (Sibiu,
Goleşti, Muzeul Satului din Bucureşti) în achiziţionarea de obiecte ale arhitecturii
populare din Gorj, pentru a fi strămutate şi pentru a intra astfel în circuitul naţional,
făcând în acest fel cunoscut tezaurul popular de nepreţuit al Gorjului.

Dar spiritul viu al doamnei Elena Udrişte s-a manifestat şi în activităţi
extraprofesionale, activând la nivel de judeţ în numeroase societăţi şi cluburi
care aveau drept scop ridicarea nivelului cultural al femeii gorjene.

De o remarcabilă delicateţe sufletească în relaţiile cu oamenii era intransigentă
cu cei care nu-şi făceau datoria cum trebuie.

Cu toate că ajunsese la vârsta pensionării, a continuat fără odihnă să cerceteze
documente, să scrie, familia păstrând numeroase studii în manuscris, studii de o
deosebită valoare din punct de vedere istoric şi documentar pentru judeţul Gorj.

Noi, muzeografii Muzeului judeţean “Alexandru Ştefulescu” Gorj, pe care ne
numea “copiii mei” şi pe drept cuvânt, deoarece ne-a iniţiat în tainele muzeografiei,
studiului şi cercetării şi după trecerea pe tărâmul umbrelor, îi vom păstra în inimile
noastre o pioasă şi veşnică amintire.

Prof. Eva ISAC
(„Gorjeanul” nr. 2342 ºi 2397 din 26 iulie ºi 2 august 2000)

Titu PÂNIȘOARĂ
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În perioada 1 - 9 octombrie 2005, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”
a efectuat un turneu internaţional în Suedia şi Danemarca, în colaborare
cu Schapira Internaţional, cu două spectacole: „Raiul, prima pe
dreapta”, de Cornel Udrea - premieră
oficială la Stockholm în data de 1 octombrie,
şi „Doi pe o bancă”, de A. Ghelman.

Au fost prezentate un număr de 4
spectacole, după cum urmează:

  - 1 octombrie - Stockholm – „Raiul,
prima pe dreapta” - în prezenţa doamnei
ambasador Victoria Popescu şi a membrilor
Ambasadei României şi a diasporei române;

 - 5 octombrie - Copenhaga – „Raiul,
prima pe dreapta” - în prezenţa domnului
ambasador Vlad Andrei Moga şi a
membrilor Ambasadei României.La
spectacol au fost prezenţi în sală 107
membrii ai ambasadelor acreditate la Copenhaga - 41 de ambasadori şi
66 de reprezentanţi ai ambasadelor străine acreditate, precum şi peste
150 de membrii ai diasporei române. La spectacol a fost prezent şi
marele regizor român - Maestrul Lucian Giurchescu - regizor şi profesor
univesitar la Academia Regală de Teatru.

 - 8 octombrie – Malmö – „Raiul, prima pe dreapta” şi „Doi pe o

Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu” pe scene europene
bancă”. Spectacolele au fost vizionate de diaspora română din Malmö. În
toate oraşele în care au fost prezentate, spectacolele acestea au fost precedate
de lansări de carte ale scriitorilor: Cornel Udrea, Mircea Ghiţulescu şi Valentin
Taşcu, precum şi expozitia de pictură a domnului Radu Alexandru.

Toate aceste seri româneşti au fost încheiate prin
recepţii oferite de cele două Ambasade ale României.

Membrii delegaţiei române s-au întreţinut cordial
cu corpul diplomatic străin şi român acreditat în cele
două capitale - Stockholm şi Copenhaga.

De asemenea, prin intermediul Doamnei Alexandra
Victoria Popescu s-au pus bazele unui parteneriat prin
Ambasada României la Stockholm, pentru ca, în luna
aprilie 2006, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” să
efectueze un turneu în spaţiul scandinav cu piesele
„Dropia”, după Marin Sorescu şi „Doi pe o bancă” de
A.Ghelman.

Primul turneu al Teatrului Dramatic „Elvira
Godeanu” a reprezentat un succes important în primul

rând pentru destinul său şi nu în ultimul rând pentru oraşul Târgu-Jiu, care, în
acest mod, a fost reprezentat de actorii târgujieni, la cel mai înalt nivel: artistic
şi diplomatic.

Trebuie menţionat faptul că fără sprijinul acordat de Guvernul României
acest proiect european multicultural nu ar fi fost posibil.

Raluca SAS MARTINESCU

Regizorul Zoltan Schapira despre

“Doi pe o bancã”

Versiunea piesei „Doi pe o bancă” montată
la Târgu-Jiu a venit ca o necesitate organică.
Adevărul universal valabil al mesajului s-a cerut
spus într-o formă nouă, mai profundă, mai
sofisticată, adaptată zilelor noastre.

Am păstrat ca metaforă centrală parcul ca loc
unde cei care vin au un scop: copilul să se joace,
cel obosit să se odihnească, nevoiaşul pentru
adăpost, îndrăgostiţii pentru un moment de
iubire, iar El şi Ea pentru a găsi o cale de a ieşi
din impas. În acest fel, spaţiul primeşte o altă
conotaţie, o forţă purificatoare care este
percepută instinctiv. Dar de data aceasta am dorit
să fie un al treilea personaj pentru că este singurul
loc unde cei doi pot parcurge pas cu pas drumul
spre ei înşişi.

Personajele - un El şi o Ea - pot fi oricare
dintre noi; ele capătă pe rând nume, dar în acest
context numele sunt doar două bucăţi din
minciuna zidului de apărare, singura ieşire din
impas pe care personajele o văd până la un
moment dat. Felul cum - fiecare dintre ei sau
împreună - îşi înving experienţele negative din
trecut, cum reuşesc să-şi analizeze eşecurile şi
reuşitele am vrut să fie bazat pe valori simple,
autentice. Vorbesc despre aceste valori
primordiale, universal valabile, care stau la baza
tuturor culturilor. În felia de viaţă văzută pe scenă
trebuie să se recunoască în esenţă spectatorul din
Tg-Jiu şi cel din Scandinavia, şi cel din Africa...
Am menţionat în mod special Africa, deoarece
spectacolul a obţinut acordul de a participa la
Festivalul Internaţional de Teatru de la
Casablanca, din acest an.

Finalul optimist, dar nu desuet, are la bază
ideea că evoluţia relaţiei interumane schimbă
gândul şi voinţa iniţială a celor doi. Astfel
sfârşitul se transformă într-un nou început. Forţa
ce poate înfăptui acestă misiune este puritatea
spirituală regăsită prin renunţarea la minciună
şi confruntarea cu propriul eu.

Oricât de mulţi  dinţi
ar avea un cactus...

„Oricât de mulţi   dinţi  ar avea un cactus tot mai
rămâne loc pentru o floare.”

Un text ai cărui eroi sunt plasaţi într-o epocă bine
definită, pe care publicul român doreşte să o uite,
capcane ale unui comic limbaj şi două personaje
aparent comune te pot face să ocoleşti piesa dacă o
citeşti. Dar dacă treci de prejudecăţi, răsplata este
revelaţia unei lumi interioare care tulbură şi oferă
răspunsuri la întrebări nerostite.

Întâmplarea reuneşte doi oameni de condiţie medie
într-un parc şi îi determină să joace cu cărţile pe faţă,
deşi fiecare dintre ei hotărâse iniţial altfel. Poate că
parcul este singurul loc unde amândoi vin mereu
pentru că instinctiv îl percep ca pe un prieten. Aici se
simt ocrotiţi. Copacii nu-i judecă, nu-i ceartă şi îi
primesc cu o înţelegere înţeleaptă.

Astfel cei doi îşi pot privi şi povesti trecutul, pot
înţelege de ce au fost minţiţi şi înşelaţi, dar mai ales
pot vorbi de sentimente adânc ascunse în suflet despre
care niciodată nu au avut curajul să o facă până atunci.
Durerea morală cu intensitate de nebănuit, frica,
disperarea însingurării le marchează existenţa şi le
domină drumul înţelegerii a ceea ce li se întâmplă. Îşi
doresc doar să-şi înţeleagă jumătatea şi să fie fericiţi.
Dar fericirea are un preţ şi trebuie cucerită. Nu ne este
dată pur şi simplu.

El - un bărbat aflat în vârsta crizei existenţiale
majore, cu sufletul gol, obosit de refugiul iluzoriu în
alcool şi aventuri de o noapte. Vânător şi vânat
deopotrivă, când întâlneşte în sfârşit femeia visurilor
sale se sperie şi nu are curajul să rămână lângă ea.
Dar forţa grăuntelui de puritate încătuşat de minciunile
cu care s-a înconjurat îl ajută să se elibereze de povara
lor şi să se regăsească. Acesta este pasul decisiv pentru
vindecare şi recâştigarea respectului de sine.

Ea - o femeie tânără, veselă, optimistă, încearcă
să-şi aşeze viaţa pe principii morale cât se poate de
tradiţionale. Călăuzită doar de gândul generos de-a fi
mereu de folos pentru cei din jurul ei, găseşte mereu
o soluţie pentru orice situaţie, folosind ca arme doar
intuiţia şi sinceritatea.

Dar viaţa s-a jucat cu cruzime în prea multe feluri
cu ea. Ajunge într-un moment, când crede că nu mai
are pentru cine să trăiască şi decide să moară.

Tot puritatea sufletească, dorinţa de a-şi afla rostul
şi menirea dar mai ales profunda nevoie de dăruire o
salvează. Materializarea concepţiei regizorale, a
profilului psihologic al personajelor nu ar fi fost
posibile fără talentul, inteligenţa şi sensibilitatea celor
doi interpreţi. Am trăit bucuria unei comunicări
impecabile pentru care îi felicit şi le mulţumesc.

Dr. Olivia COSTEA

Teatrul în filigran
Iată, acum, după mai bine de trei decenii, piesa

este readusă în actualitate, alta decât cea iniţială, sub
formă predominantă interioară, psiho-socială,
filigranată din punct de vedere regizoral. „Artizanul”
acestei montări / monturi este regizorul suedez de
origine română Zoltan Schapira. Iar modelarea
psihică a celor două personaje aparţine doamnei
Olivia Stoica, de asemenea din Suedia, medic
psihiatru şi om de teatru cu vechi state. Cei doi sunt
de fapt creatorii sau mai bine-zis practicienii unei
ştiinţe socio-teatrale, pe care au denumit-o psiho-
design, o metodă de a contura personaje scenice
printr-un examen prealabil de gen psihologic, aplicat
personalităţii actorilor ce urmează a le reprezenta.
Activitatea intră în concepţia regizorală şi rămâne o
dominantă, o coordonată a spectacolului.

Astfel s-ar putea explica forma extrem de rotundă
a rezultatului obţinut după piesa lui Alexandru
Ghelman, jocul foarte rafinat şi sensibil al celor doi
interpreţi. În mod cert sub acest impuls trebuie să se
supună tot ceea ce intră în scenă, adică decor,
costume, lumini, sunet şi nu în ultim rând mişcarea.

Cuplul în cauză nu se mai separă, nu se confruntă,
ci, încearcă a se reuni într-o suferinţă pe care bărbatul
o bravează, iar femeia o trăieşte cu intensitate.
Amândoi sunt nişte fiinţe eşuate, femeia din pricini
exterioare (ea e părăsită de soţ, apoi de amantul
„grăbit” şi sperjur, în cele din urmă de copilul ei),
iar bărbatul din motive interioare (spirit de aventură
de tip defulator, lipsă de curaj în a lua decizii de
viaţă, superficialitate afectivă etc.). În consecinţă,
cei doi nu stau să se judece, ci mai degrabă să se
convingă unul pe celălalt de sursa erorilor de viaţă.

Într-o exactitate solidă, Rodica Gugu şi Marian
Negrescu, respectă cu înţelegere, dăruire şi firesc
înscrierea în acest cerc, care nu mai este „vicios”,
ci, dimpotrivă, revelant (mai mult decât relevant).
În urmărirea lor pe circumferinţă, bărbatul începe
prin uşurinţă şi nonşalanţă golănească şi sfârşeşte în
slăbiciune şi depresie, iar femeia debutează prin
slăbiciune şi disperare şi termină prin a deveni
element forte şi decisiv. Toate acestea nu fac parte
din teoria, ci din practica spectacolului, pe care
publicul o percepe în aceiaşi termeni de exactitate.
Aceasta ar fi deci materia brută. Fineţea este dată
succesiv de decor (sugestiv şi rafinat colorat de
Vioara Bara), de luminile conduse cu atenţie spre a
sublinia ideile, de sunetul pe cât de discret, pe atât
de sensibilizator şi, desigur, de interpretarea
excelentă, gradată perfect a celor doi actori.

Prof. univ. dr. Valentin TAªCU

Redacţia revistei ”Portal-Măiastra”
aduce mulţumiri ASOCIAŢIEI
ROMÂNE PENTRU PATRIMONIU
(preşedinte: prof. dr. ARTUR
SILVESTRI) pentru  ajutorul acordat,
parţial, în editarea acestui număr.
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Când mă gândesc la învăţăturile lui Moş-Avva îmi
vin în minte nu numai cuvintele sfinţiei sale Ghelase
Gheorghe, de la Mănăstirea Frăsinei-Vâlcea, care m-
a îndreptat pe calea cea bună şi dreaptă, ci şi scrierile
ce ne-au rămas spre studiu de la bătrânii înţelepţi ai
Carpaţilor noştri.  Documentele, prin care am aflat că
străbunii noştri, care au trăit cu mii de ani în urmă, au
creat valori spirituale şi au pus bazele filozofiei,
dreptului şi medicinei europene, provin din diferite
surse, dar cele mai multe ne-au rămas de la marele şi
ilustrul cercetător al istoriei străvechi a poporului
român,  preotul Dumitru Bălaşa, care a slujit toată viaţa
Domnului nostru Iisus Hristos.

Prin lucrarea  sfinţiei-sale „De la Zalmoxe la Iisus
Hristos”, parintele Dumitru Bălaşa ne precizează (ca
şi multe alte descoperiri arheologice) că Dacia Nord-
Dunăreană a fost şi este pentru totdeauna vatra
VECHII  EUROPE.

Dar nu trebuie „să ne mândrim prea tare cu
aceasta” şi, precum odinioară, medicii traci spuneau
că, înainte de a îngriji trupul şi  de a vindeca boala,
trebuie să ne îngrijim sufletul, tot aşa şi Moş-Avva ne
îndeamnă spre cumpătare, spre o viaţă spirituală şi o
pace sufletească. Iar starea aceasta o putem atinge
numai cu credinţă. Poporul nostru de la origini şi până
în prezent a crezut şi crede în Dumnezeu, iar cel care
a pregătit acest teren fertil de „sămânţă bună” al lumii
antice a fost Zalmoxe, mare preot, mare conducător
şi mare legislator, zeificat de o parte din traco-daci.
Când a venit la noi Sfântul Apostol Andrei şi a
predicat creştinismul, în Dobrogea actuală, a găsit un
popor gata creştinat. Cea care a făcut trecerea de la
cultul Soarelui la Iisus Hristos-Soarele Dreptăţii a
fost învăţătura lui Zalmoxe.

„Soarele Daciei m-a născut
Şi am fost trimis în Egipt
Cu o Mână de Pământ în sân
Ca ICOANĂ
A  Fiinţei mele de adânc”
(Ierom. Ghelase Gheorghe, Moşul din Carpaţi,

Colecţia Isihasm, 2000).
Zalmoxe, mare cunoscător al culturii acelor

vremuri, a transmis preoţilor traco-daci o imensă
bogăţie spirituală, o hrană binefăcătoare pentru
poporul său, în lupta lor pentru existenţă.

Cele mai importante surse istorice scrise pe care
le avem, din vechime, asupra comunităţii monastice
la traco-daci provin de la Geografia lui Strabon şi
Antichităţile iudaice a lui Iosephus Flavius. Însă, cea
mai preţioasă mărturie lăsată de vreun antic în legătură
cu Zalmoxes ţi cu activitatea sa provine de la marele
istoric grec Herodot, prin relatarea inserată în cartea
a 4-a a  Istorii-lor.

Sihaştrii daci nu au lăsat ucenicilor nici o lucrare
doctrinară, dar învăţătura, pe care a transmis-o
Zalmoxe urmaţilor săi, o găsim în numeroase izvoare
bisericeţti, dintre care se disting cărţile Ieromonarhului

ÎNVÃÞÃTURÃ DIN CARPAÞI  (((((III)))))
Ghelase Gheorghe, în care „Zeul-Moş” numit
Zalmoxe, prin urmaţii săi , face trecerea către
creţtinătate.  În acest context este ştiut faptul că atât
Zalmoxe cât şi Domnul nostru Iisus Hristos nu au lăsat
nimic scris. Învăţăturile lor, pildele şi alte minunate
fapte s-au făcut numai prin viu grai.

La fel ca apostolii, unul dintre urmaşii de frunte
care „a înmulţit talanţii lui Zalmoxe” a fost regele
dobrogean Zalmodegikos, iar  alt urmaţ de frunte a
fost personajul de rang înalt înmormântat în tumulul
de la Agighiol, pe a cărei armură sunt figurate cele
trei etape ale mitului lui Zalmoxe.

 Pe lângă alte învăţături, Zalmoxe a arătat
poporului său că naţterea este din pământ, credinţa în
Dumnezeu este în viaţa pe pământ, unde viaţa trebuie
trăită cu demnitate ţi fără frică de moarte, iar viaţa
eternă este în împărăţia  veţnic luminoasă a
cerurilor. Din istoria lui Herodot aflăm că Zalmoxe
„a pus să i se clădească o sală de primire unde-i
găzduia şi-i ospăta pe cetăţenii de frunte; în timpul
ospeţelor, îi învăţa că nici el, nici oaspeţii lui şi nici
urmaşii acestora în veac nu vor muri, ci se vor muta
numai într-un loc unde, trăind de-a pururi, vor avea
parte de toate bunătăţile”. Apoi „se făcu nevăzut din
mijlocul tracilor, coborând în adâncul încăperilor
subterane, unde stătu ascuns vreme de trei ani. Tracii
fură cuprinţi de părere de rău după el şi-l jeliră ca pe
un mort. În al patrulea an se ivi însă iarăţi în faţa
tracilor  şi aşa făcu să creadă în toate spusele lui”.

Potrivit cercetărilor din domeniul religiilor comparate,
ştim astăzi că în nenumărate religii coborârea sub
pământ era echivalentă cu obţinerea nemuririi.

Din învăţătura zalmoxiană se păstrează şi se
practică şi astăzi unele obiceiuri pe care le regăsim în
cultul hristianic ortodox. Dintre acestea se pot
menţiona: ursitoarele, datul la grindă, tăiatul moţului,
adusul apei la nuntă, primirea miresei de către soacră,
mort cu lumânare, stâlpul mortului, tămâierea
mortului, pomenile (daruri pentru cei morţi),
lumânările de ceară, rugăciunile către răsărit şi mai
ales credinţa în zeul Soare al dacilor, care la daco-
români a devenit credinţa în Iisus Hristos-Soarele
Dreptăţii.

Împărăţia Cerurilor  despre care a vorbit
Mântuitorul Iisus Hristos apostolilor săi este Pliroma,
lumina eternă a  Soarelui în care credeau  dacii de rit
zalmoxian.

 Istoria scrisă şi mai ales nescrisă ne arată
numeroase asemănări între învăţătura lui Zalmoxe ţi
a Mântuitorului Iisus Hristos. Apostolul Andrei, care
a adus credinţa în Iisus Hristos pe pămăntul Scythiei,
a găsit un popor gata creştinat, care ştia despre
naşterea, moartea şi învierea Mântuitorului Iisus,
precum şi trecerea în viaţa veşnică.

Învăţătura lui Zalmoxe i-a determinat, mai apoi,
pe daco-romani să se convertească la creţtinism

înaintea multor altor nemuri şi, de asemenea, a făcut
ca noi, românii, să fim creştini înaintea tuturor
popoarelor europene, cu care ne învecinăm astăzi.

Cu adevărat putem spune că, acum, creştinismul
românesc de astăzi este datorat în primul rând
învăţăturii Mântuitorului Iisus Hristos, dar şi
învăţăturii din Carpaţi, credinţei dacilor într-un
singur zeu - gnosticismul dac care apare chiar în
vremea lui Zalmoxe (c.1300 î.d. Hr.).

Moţtenirea dacică este pe deplin prezentă în
orizontul cultural-religios, ca ţi cel al mentalităţilor,
prin faptul că, atât dacii cât şi românii de azi, sunt
fiinţe religioase.

Strabon  susţinea pentru dacii din vremea lui că:
„bizuindu-se pe întreaga istorie a geţilor, în neamul
lor râvna pentru cele divine este un lucru de
căpetenie”

Credinţa în trecerea sufletului în lumea de apoi a
făcut ca izvoarele istorice să relateze ca dacii şi
românii să fie cei mai viteji dintre popoare, în
numeroasele bătălii pe care le-au dat cu marile imperii.

Numeroase sunt datele statistice consemnate de
istorie, cu privire la jertfa poporului român, care a
culminat cu primul război mondial, când armata
română a ocupat locul trei dintre ţările combatante, în
ceea ce priveţte numărul ostaţilor care şi-au sacrificat
viaţa.

Iar, cu puţin timp în urmă, Revoluţia română din
1989, care a schimbat regimul opresiv de la cârma
ţării, a fost singura schimbare politică din estul Europei
soldată cu răniţi şi pierderi de vieţi omeneşti.

Religia dacilor nu era în esenţa ei ritualică, aţa
cum se manifesta la romani, ci era axată în principal
pe certitudinea supraveţuirii sufletului după
moartea trupului. Astfel, creştinismul românesc a
moştenit de la religia dacilor profunzimea şi aploarea
credinţei în viaţa de apoi. Grecii şi romanii nu
încetează să menţioneze, începând cu Herodot şi
terminând chiar cu împăratul Traian, că dacii credeau
că după moarte sufletele lor se întorc la Zalmoxe, care
a făcut trecerea spre  Soarele Dreptăţii-Mântuitorul
Iisus Hristos.

Prof.univ.dr. Lucian-Ion MEDAR

Între praznicile Bisericii şi sărbătorile creştinilor, ca taină şi început de
mântuire, se înscrie Crăciunul sau Naşterea după trup a Fiului lui Dumnezeu,
Mântuitorul Iisus Hristos. Nici o altă bucurie mai mare decât Sărbătoarea
Naşterii, în anotimpul alb, nu poate fi pentru românii cei ce s-au format ca
popor şi s-au născut creştini în acelaşi timp. Pentru aceasta strămoşii noştri
au îmbrăcat în straie de legendă şi în viers de colindă acest eveniment
supranatural. Crăciunul este cea mai veche sărbătoare a darurilor pentru toţi,
fiindcă a adus omenirii darul cel mai mare, pe însuşi
Fiul lui Dumnezeu, Cel făgăduit primilor oameni
după căderea lor din rai, Cel profeţit de veacuri, Cel
aşteptat de toţi Drepţii Vechiului Testament. Ceea ce
n-a putut vreodată mintea să cugete, aceea a făcut
Dumnezeu pentru neamul omenesc, „Taina cea din
veac ascunsă şi de îngeri neştiută” a fost descoperită
lumii de Dumnezeu prin Arhanghelul Gavriil, care
a apărut înaintea Fecioarei Maria din Nazaret „aleasa
cerului şi a pământului”.

În persoana ei, prin lucrarea tainică a Duhului
Sfânt se biruieşte rânduiala firii şi „La plinirea
vremii”. Fiul Celui Preaînalt s-a făcut Dumnezeu
Omul Iisus Hristos în afară de păcat, pentru a ne
slobozi din robia păcatului neascultării şi a morţii,
făcându-ne părtaşi de mărirea şi fericirea veşnică. Sfânta Fecioară naşte Prunc
acum 2000 de ani, în vremea când pe tronul Romei stăpânea Cezarul Augustus,
iar peste Iudeea domnea regele Irod. Aşadar - adevăr istoric, eveniment unic
în istoria omenirii şi fapt petrecut în plină civilizaţie romană în oraşul
Bethleem, aproape de Ierusalim, cetatea lui David. La Naşterea Domnului
cerul şi pământul şi-au dat mâna, participă şi se bucură toată creatura văzută
şi nevazută. Păstorii, chip al popoarelor de pretutindeni ce păzeau turmele în
lunca Betleemului de lupii cei răpitori, au fost primii dintre oameni care au
primit de la luger vestea cea mare - cu bucurie au venit la Bethleem şi au
intrat în sălaşul sfânt în care s-a săvârşit Naşterea (peştera, ieslea, frigul,
sărăcia şi smerenia ); ei au fost primii dintre oamenei care s-au minunat de
cele văzute, au crezut, au slăvit, au lăudat şi s-au închinat Pruncului ca unui
Mântuitor al lumii; ei au fost primii dintre oameni care au mărturisit şi au
vestit în lume Naşterea Domnului, şi tot ei au fost primii dintre oameni care
au văzut şi ascultat în Noaptea Sfântă cel mai frumos şi cuprinzător mesaj
sfânt al mulţimilor de oşti îngereşti care cântau adevărata mărire a lui
Dumnezeu, pace pe pământ şi între oameni bunăvoire. Animalele de lîngă
ieslea  din peşteră suflau peste El căldură ca să-i facă căldură.

Crãciunul cel strãbun - Naºterea Domnului
Craii de la răsărit (Magii cititori în stele), chip al oamenilor înţelepţi, călări pe

cai, în grabă au venit pe urmele Stelei care a stătut deasupra unde era Pruncul, au
intrat, s-au bucrat, au îngenunchiat, s-au închinat Lui şi deschizând visteriile lor, I-
au adus daruri ca unui Împărat Ceresc: aur, tămâie şi smirnă. Irod se tulbură de
această veste aflată, Cezarul Augustus rămâne mirat, cărturaii, fariseii, tâlcuitorii
Legii se apleacă pe manuscrise şi numeroase suluri de la templu pentru a se convinge
de adevăr şi plinirea lui. Pruncul Iisus este dovedit că este adevăratul Mesia. De la

acest eveniment de neegalat au început a se socoti anii
omenirii. Epoca care a început cu anul venirii Lui în trup
a însemnat începutul şi esenţa religiei creştine. Naşterea
cea mai presus de fire a Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos
Omul rămâne cât va exista pământul, veste minunată,
taină mare şi început de mântuire şi de bucurie, purtare
de grijă a lui Dumnezeu pentru lumea pe care a creat-o,
răscumpărare şi înfiere a neamului omenesc, credinţă,
nădejde şi iubire dumnezeiască ce îmbrăţişează pe toţi:
pe săraci, pe bolnavi, pe obidiţi, pe vrăjmaşi, pe păcătoşi.

Colindele noastre străbune exprimă în versurile lor
această mare taină a creştinităţii, şi ele sunt primele istorii
ale Creştinismului care au perpetuat din generaţie în
generaţie învăţătura creştina pe înţelesul tuturor. O ce
veste minunată, Trei păstori, Astăzi s-a născut Hristos,

Praznic luminos, Steaua sus răsare, Trei crai de la răsărit şi alte colinde şi versuri
de stea, sunt cântări de sfinţenie şi de bucurie ce vin din străfunduri de istorie
creştină tot aşa cum vin din străfunduri de istorie românească. Cuvintele lor vin
din teologia Naşterii Domnului, iar melodiile lor vin din geniul creativ al poporului
drept credincios. Colindele ne-au menţinut unitatea poporului, ne-au dat tăria de
am rezistat tuturor duşmanilor neamului, ne-au apărat limba şi dreapta credinţă şi
ele sunt o dovadă temeinică de necontestat a continuităţii noastre româneşti şi
creştineşti ortodoxe pe acest pământ al nostru românesc din moşi-strămoşi. Ele
constituie un nestemat patrimoniu de spiritualitate românească, iar noi cei de astăzi
suntem datori a le transmite neîntinate generaţiei viitoare. În ieslea acestui sfârşit
de veac şi de mileniu, se cuvine să ne deschidem larg sufletele noastre pentru
primirea Pruncului Hristos şi a darurilor dumnezeieşti pe care El ni le-a adus
neamului omenesc la Naşterea Sa. Să simţim din plin iubirea Lui şi să trăim o viaţă
nouă în lumina Harului adus de El.  Fericit este omul care poartă Betleemul în
sufletul său şi în a cărui inimă  Hristos Dumnezeu se naşte zilnic! Amin.

Preot iconom stavrofor Haralambie H. ARGINTARU,
Biserica „Sf. Nicolae” – Târgu-Jiu

Cu prilejul Sărbătorilor de iarnă și Anului
Nou 2006, redacţia revistei ”Portal-
Măiastra” urează colaboratorilor și cititorilor
noștri sănătatea cea mai de preţ, împlinirile
cele mai dorite, binevoire întru aproapele,
liniște sufletească și pace!

LA MULŢI ȘI FERICIŢI  ANI!


