
1. Într-un reuşit număr dedicat cărturarului ,,de sertar”
Vasile Băncilă (1897 – 1979 ), revista Manuscriptum (nr.
3-4/1998) reproducea fragmente din jurnalul celui ce, în
secret, aduna zilnic material pentru o critică a ideologiei
comuniste, scriind eseuri de mare profunzime asupra
universului concentraţionar în care vieţuia, rezistând
oricărei tentative de pervertire.

Câteva pagini de jurnal (1954-1960) se referă la cazul
celebru al scriitorilor ,,racolaţi”  ori dispuşi la compromisuri,
precum Beniuc, Z. Stancu, D. Botez. Nu sunt ,,iertaţi” Arghezi,
Camil Petrescu, Bacovia, şi nici bunul său prieten Lucian Blaga.

La data de 19 iulie 1959, memorialistul consemna cu o
amară revoltă atacul banditesc al lui Beniuc din ,,Gazeta
literară”, reluat în Pe muchie de cuţit. Atacul venea într-un
moment când Blaga, îndeaproape supravegheat de poliţia
politică, era încă la un pas de arestare. Noul regim deja
identificase  în personalitatea marelui poet şi filosof un exponent
al trecutului, ,,reacţionar”, un idealist care nu era ,,pe linie”, un
,,metafizicist”, un ,,exponent al regalitaţii şi burgheziei”…

La 29 aprilie 1960, memorialistul Vasile Băncilă
consemnează ,,îngenuncherea” lui Blaga prin ,,scrisoarea de
capitulare” din ,,Contemporanul”: ,,Dureroasă bombă, zi
neagră în calendarul spiritualităţii româneşti (…).  Durerea
e atât de mare, încât lumea nu e nici măcar revoltată: e numai
întristată, profund întristată. Faptul apare, în parte, ca o
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fatalitate. Se crede că departe trebuie să fi mers lucrurile în
ţara noastră pentru ca şi Blaga să fie nevoit să cedeze…”

Episodul cu ,,capitularea lui Blaga” (menţionat şi de
cronicarul „României literare”, care reproducea din Vasile
Băncilă câteva ,,mostre” vizând antropologia răsturnată a
ideologiei comuniste – nr. 12/99!) e un bun prilej de

meditaţie asupra dramei pe care creatorul Marelui Anonim
a trăit-o în anii stalinismului victorios, rezistând valului de
barbarie ideologică până în anul de dinaintea morţii (1961).

Se cuvine, de la bun început, o precizare: ,,capitularea”

de care s-a făcut  şi încă se face de ,,procurori” improvizaţi
atâta caz nu este deloc o ,,îngenunchere”, cu atât mai puţin
o …profesiune de credinţă. Ea vine într-un moment de
epuizare, de slăbiciune, ca un gest reflex de autoapărare,
minim, irepetabil, insignifiant, căci opera, încheiată, nu
suferise câtuşi de puţin, ca în atâtea cazuri, nefastele
influenţe ideologice. Însuşi Blaga va mărturisi celor din
Comitetul Central că poezia Lucrătorul, în care aceştia
vedeau un semn de adeziune, a fost scrisă în 1923 şi ea ,,n-a
izvorât din vreo intenţie de a scrie «pe linie».”

Pentru a înţelege care era cerneala ,,adeziunii”, trebuie
să mergem la documentele vremii şi anume la romanul
postum Luntrea lui Caron1, o tulburătoare mărturisire de
conştiinţă a unuia din monştrii sacri ai literelor române. Aici,
în largul spiritului său, în deplină libertate a confesiunii,
Blaga se mărturiseşte pe sine, egal cu opera pe care a scris-
o şi drept în faţa posterităţii, deopotrivă lucid şi vizionar,
incapabil de concesii morale, artistice, ideologice.

2. Luntrea lui Caron evocă, aşadar, un univers concentraţionar,
în care ,,barbaria concretului” (cum ar zice eroul lui Marin Preda
din Cel mai iubit dintre pământeni) răstoarnă spiritul de fineţe al
ierarhiilor valorice şi consacră  anumite tipuri  de  de humanoizi.
Previziunea lui Charles Maurras, din L’Avenir de l’intelligence, se
concretiza la scară naţională.

(continuare în pag. a 15-a)

I
Tata fusese arestat în urma publicării pamfletului “Baroane”,

apărut sub rubrica “Bilete de papagal” din ziarul de dimineaţă
Informaţia zilei, suspendat imediat. Director al ziarului era
Grigore Malciu.

La Prefectura Municipiului Bucureşti, agitaţia era enormă.
“Cazul Arghezi” era o noutate alarmantă, caz de extremă importanţă
politică, dar şi militară, caz de conştiinţă românească. La Preşedinţia
Consiliului de miniştri, ordinele şi
dispoziţiile se încrucişau, când pe
biroul Mareşalului Antonescu,
militar de carieră, când pe masa de
lucru a lui Ică Antonescu, prim-
ministru şi civil.

“Baronul” era trimisul militar
sever al lui Hitler la Bucureşti,
grandoman, dictatorial, dur.
Spiritul militarist german găsise
în persoana lui un caracter de fier.
În numele lui se amesteca şi un fel
de nobilă ascendenţă marcată prin
silaba “von”: Manfred von
Killinger! Sub impulsul lui brutal,
armatele româneşti au trecut
Nistrul, depăşindu-se astfel
angajamentul de a se opri pe această graniţă naturală şi istorică
dintre Basarabia şi Ucraina. Mareşalul Antonescu fusese de acord,
în cadrul pactului militar cu Germania, să trimită trupele noastre
pe frontul rusesc, dar cu condiţia de a se opri pe malurile Nistrului,
după liberarea Basarabiei. Von Killinger a bătut cu pumnul lui de
fier în masă, ameninţându-l pe Mareşal cu o nouă revoluţie
legionară... Mi-aduc aminte de declaraţia Mareşalului Ion
Antonescu, din ziua de 22 Iunie 1940, adresându-se soldaţilor şi
ofiţerilor români: “Vă ordon treceţi Prutul!” Dar el n-a ordonat
niciodată “Vă ordon treceţi Nistrul!”...

“Baronul” abuza de prerogativele hitleriste sub toate formele
posibile şi imposibile. Totul era pentru front: pentru frontul
german! Totul pentru Ambasada lui Hitler şi a lui Killinger! Totul
pentru fanteziile lui scăldate în şampanie şi serate galante!
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TUDOR ARGHEZI în evocările fiului său, BARUŢU T. ARGHEZI – Lausanne, Elveţia

Când a fost anunţat, în zorii zilei, de apariţia ziarului cu
pamfletul “Baroane”, prin denunţul unui “coleg” ziarist probabil
gelos dar parşiv, antagonist spiritului ce domnea la Informaţia
zilei, Gestapoul aştepta ordinul de arestare pentru “criminalul
Arghezi”. Killinger tuna şi fulgera în urechile Mareşalului care,
surprins de eveniment, a avut curajul şi perspicacitatea să
răspundă: “Arghezi a greşit aici, el va ispăşi aici!”, contrar opiniei
zbierate, care cerea ca “Arghezi şi familia lui să fie deportaţi într-

un lagăr german”.... Poliţia
bucureşteană a fost mai rapidă
decât agenţii Gestapoului.
Arestat pentru “a da unele
lămuriri privind articolul
apărut”, tata era transportat în
viteză maximă din Mărţişor la
Prefectura capitalei din Calea
Victoriei, unde mai fusese
reţinut de două ori în ultimile
luni... Prin dreptul podului de
încrucişare a Căii Văcăreşti cu
Dâmboviţa, la punctul numit pe
atunci Le maître, după numele
unei uzine aflate pe malul stâng
al râului, automobilele
însoţitoare ale “arestatului” s-au

încrucişat cu cele ale Gestapoului, existând şi câteva schimburi
de focuri de armă, după spusele de mai târziu ale lui Grigore
Malciu şi declaraţiile unui agent întovărăşitor... După trei zile
de arest prefectorial, unde a fost tratat oficial cu “totală
severitate”, dar neoficial cu toată curtoazia, tata a fost
transportat cu trenul, într-un compartiment mascat, la Târgu-
Jiu, în “Lagărul de internaţi politici”.

Acasă, în Mărţişor, jale, lacrimi, teamă şi totuşi încredere.
Grigore Malciu ne asigura de toată simpatia opiniei publice, ca şi
de înţelegerea “cazului” în sferele cele mai înalte. Expresia
“Baroane” era pe buzele tuturora, de la muncitorii care citiseră
ziarul încă de pe la cinci dimineaţa, până la Capşa, care-şi primea

(continuare în pag. a 3-a)
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Cu câteva luni în urmă, ochii

mi-au căzut peste câteva versuri
scrise de Lucian Blaga şi am trăit,
atunci, pentru o clipă, frumuseţea
unui cuvânt adânc pe care numai
o poezie îl poate rosti:

„Sapă, frate, sapă, sapă

Până când vei da de apă,

Ctitor fii fântânilor

Ce gura, inima ne-adapă.”

Cuprinşi de valul grijilor de fiecare zi, nu
mai avem răgazul necesar şi dispoziţia lăuntrică
adecvată pentru a citi un poem. Lumea de azi,
cu mecanismele ei matematice, se îndepărtează,
parcă, pe zi ce trece, de savoarea poeziei.
Poezia însăşi, sub pana multor poeţi moderni,
nu mai grăieşte în ritmul cuvintelor şi, mai ales,
al profunzimii de altădată.

Presimţind duhul care pătrundea adânc în
inima societăţii din vremea sa, ca preambul a
ceea ce avea să se întâmple în deceniile şi
veacurile următoare, Dostoievski afirma: „În

lumea obişnuită, doi cu doi fac patru. Cât de

minunat este, totuşi, atunci când doi plus doi

fac cinci.”

Poezia este modalitatea prin care se exprimă
cel mai adecvat adevărul paradoxal al vieţii şi
al universului. Dumnezeu Însuşi „negrăit şi

necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea

fiind şi acelaşi fiind”, este înţeles, cât poate El
fi înţeles de pământeni, doar prin intermediul
rugăciunii. Iar rugăciunea este poezie. („Cetatea

creştină”, anul IV, nr. 11 / 43, p. 1).
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Nu cunosc un alt poet român care, ca Nichita Stănescu, să
fi cultivat cu atâta pathos şi veneraţie, cultul genialităţii
eminesciene.

„Dorul de Eminescu” va cristaliza, de fapt, într-o obsesie
fundamentală, lesne de urmărit în întreaga sa operă şi în
funcţie de care se va clădi, vegheat ca de o stea polară, destinul
poeziei româneşti.

În „Cartea de recitire”, Nichita Stănescu dă expresie
strălucită acestor convingeri tutelare. El vede în Eminescu pe
„cel mai dificil poet român şi cel mai de neînţeles”, în ciuda
iluziei că poate fi înţeles. Crede, apoi, că Oda în metru antic
exprimă adevăratul „portret în ulei” al poetului, o veritabilă
„statuie în bronz”. Conştiinţa hyperionică a poetului a
„statuarizat” sentimentele pe un soclu de noţiuni, căci
„Luceafărul şi întreaga lui mitologie nu decurgeau din
sentimente”. Fascinat de mitul sumerian al lui Ghilgameş,
autorul Operelor imperfecte îi găsea, peste timpuri, reverberaţii
de suflet şi conştiinţă. Ghilgameş, eroul celui mai vechi poem
scris al lumii, are revelaţia morţii abia în momentul în care
bunul său prieten Enghidu moare. El, care ucisese lei în
trecătorile munţilor,, care biruise forţele răului întruchipat de
Humbaba, un zmeu al zmeilor, ori Taurul Ceresc, un fel de
balaur septecefal, şi se arătase crud faţă de cei mai aprigi
duşmani, el cel acoperit de o glorie ce-i concura pe zeii pizmaşi,
îndeosebi pe răzbunătoarea Iştar cea ofensată, el descoperă la
un moment dat adevărata dimensiune a morţii! E o revelaţie
care dă la o parte perdelele conştiinţei de sine, căci Enghidu
cel umanizat de hierodulă nu era, însă, zice poetul, decât un
alter ego, un soi de contemplare a sinelui dinafara lui însuşi: „A
murit Enghidu, prietenul meu, care ucise cu mine lei!” de aici
brusca lui hotărâre de a pleca, într-un teribil periplu, în căutarea
„vieţii fără de moarte” către Uta-Napiştin, unicul supravieţuitor
al Potopului, precursor babilonian al biblicului Noe. Revelaţia
morţii îl face pe faimosul şi invincibilulu rege al Urukului să
„urle” de durere, - e un urlet, însă, „esenţial”, „nemuritor, pentru
că e înscris în cuvinte”: „El se transformă în însuşi urletul său,
în înseşi

cuvintele sale”. Iar faptul că pleacă în căutarea nemuririi
nu este altceva decât „argumentarea artei”, „descrierea pricinei
artei”, a „supravieţuirii”.

Tot astfel, zice poetul, celebrul vers eminescian „Nu
credeam să-nvăţ a muri vreodată” – fascinant prin „sintaxa
lui ciudată”, „vers unic pentru conştiinţă”, „cel mai neasemuit
vers scris vreodată în limba noastră” – „este strigătul abisal al
poetului care descoperă cauza fundamentală a artei, dorinţa
esenţială de a trăi”. E cel mai vital vers pe care l-a cunoscut
vreodată, alături de „A murit Enghidu, prietenul meu, care
ucise cu mine lei!”. Este, cu alte cuvinte, „versul unui învingător,
al unui om care a supravieţuit…, al poetului care a supravieţuit
cel mai intens în literatura noastră, pentru că a exprimat cel
mai acut pricina şi sensul literaturii: a fi.”

Personalitatea lui Eminescu îl fascinează, îl nelinişteşte, îl
incită. Înfăţişarea Luceafărului, de frumuseţea unui semizeu,
vorba lui Călinescu, îi este cu neputinţă de închipuit („partea lui
de trup sunt cuvintele lui”). Ar dori să ştie cum respira şi mai
ales ce voce avea (voce conservată în „sintaxa poeziilor lui”).
Indignat că „foarte mulţi au încercat să justifice geniul
eminescian prin viaţa sa” („Ce eroare!”), Nichita se ridică
împotriva evidenţelor de tot felul, a superficiilor cu pretenţii
eminescologice. Căci „pentru literatura noastră, Eminescu este
un concept”, desigur conceptul unei genialităţi hyperionice
(Orfeu, sau scurt tratat de geometrie a cuvintelor).

În „Respirări” (1982), unde lansează conceptul de
„hemografie” / scrierea cu sânge, poetul revine asupra
actualităţii lui Eminescu, mereu prezent, mereu etalon
spiritual, mereu fascinant şi enigmatic („versul lui cel atât de
viu şi cel atât de proaspăt, cel pe care creierul nostru îl vede şi-
l visează”).

 În limbajul lui vizionar şi abstract, Nichita se simte
contemporan, printre alte elemente, şi cu miriaundele „teiului sfânt”,
cu „neelucidabilul” tei, „care din pricina lui Eminescu nu mai îmi
tihneşte să-l miros ca lumea” (Acel ceva între aripă şi aer). Iată cum
„El este atât de mult al nostru, încât noi din nebăgare de seamă am
început să devenim ai Lui.”

Dacă în publicistică apologia lui Eminescu este atât de
manifestă, directă, totală, în poezia lui Nichita „obsesia lui
Eminescu” (nu în sens Macedonskian, desigur!) cristalizează
într-o implicare poeticească intertextualistă şi într-un mesaj
de artă poetică memorabil.

În credo-ul rostit la Festivitatea de premiere ce a avut loc
în catedrala „Sfânta Sofia” din Ohrid (august 1982), când
poetului nostru îi fusese decernată prestigioasa „Cunună de
aur” de la Struga (Macedonia Iugoslavă), Nichita era convins
că acest premiu internaţional i s-ar fi putut acorda (bunăoară)
„lui Eminescu totuşi”, „cel mai mare poet al tuturor
timpurilor”.

„Dorul de Eminescu” a generat – în cadrul literaturii
române – „Conceptul de Eminescu”. L-a venerat atât de mult
pe Luceafăr încât a călcat pe multe din urmele sale fără să ştie
(decisivă rămâne similara revoluţie a limbajului poetic, a
treia în ordinea: Eminescu – Arghezi – Nichita Stănescu).

El e urmaşul legitim al Poetului Naţional, în care, cu gravitate,
cu responsabilitate, cu fascinaţie citea însuşi destinul culturii române:
„El este însuşi destinul limbii române, şi numai un zeu nebun şi-ar
putea imagina că poţi tăia o idee cu un fir de iarbă şi că poţi alăpta la
sânul Căii Lactee o rază.”

Z. C.

 Marin Mincu: ” Opera lui N.Stănescu propune o poetică a
rupturii, aptă să avanseze o altă deschidere vizionară asupra
posibilităţilor compensative ale poeziei postmoderne.”

Nichita Hristea (după numele celor doi bunici), Nini, după
cum îl  alinta mama, liderul poetic al şaizeciştilor, „năzdrăvanul
Ghilgameş al poeziei noastre, simbolul renaşterii poeziei noastre
după  1960” (Eugen Simion),a fost un poet  neomodernist,
suprarealist, manierist, romantic,  dar, în acelaşi timp,  şi
postmodern.

 Îngerul blond al literaturii române, un mit , un stejar al
literaturii noastre, un Luceafăr din ramura  Eminescului, Nichita
a fost „Poezia însăşi” Poetul ploieştean, vizionar, face corp comun
cu poezia într-un tot  original: ”Poezia foloseşte cuvintele din
disperare. Schimbă-te  în cuvinte ca să nu te mănânce viermii.
Poezia se scrie cu un corn de melc, iar nu cu baioneta”.Cel mai
strălucit continuator al ermetismului  barbian, în poezia
românească, poet neomodernist, din
generaţia anilor ”60, cu o viziune
lirică novatoare, cu un limbaj poetic
profund original, este un creator de
şcoală în poezia românească
contemporană, prin capacitatea de a
„naşte” cuvinte, idei.  L-a admirat pe
N.Labiş: „Atâta vreme cât el a trăit, eu
nu am publicat nici un vers”. Prin
esenţa liricului se înrudeşte cu
Eminescu şi Blaga, prin inovaţia
limbajului artistic e un urmaş al lui
Arghezi, iar prin încifrarea mesajului
, abstractizare, ermetism, se apropie
de Barbu.

În studenţie „topârceniza,
urmuziza, argheziza” până ajunge la
originalitate.

De natură manieristă, rafinată,
este  arta combinatorie a limbajului
„necuvintelor”, în care sintaxa
torsionată  mallarmean are un rol
important. Metafora este unealta de
bază a noului Amfion. Poemele sunt
impersonale şi oraculare, ca nişte
iluminări.

Poetul  modelează realitatea ca
pe o pastă, recreează în loc alta,
supra-reală, încinsă de căldura
sentimentelor. Aşa cum Eminescu a creat în ”Scrisoarea I” o
cosmologie , o concepţie filosofică asupra lumii,  N.Stănescu va
imagina o cosmologie a vorbirii. Necuvântul, cuvântul poetic,
”misterul cel mai mare”, ”nucleul de sens”, ”nodul”, este solidar
cu condiţia de „nenăscut”. Nodurile nu pot fi descifrate.
Necuvântul nu poate rămâne identic cu sine măcar o singură
clipă. Poetul caută „necuvântul”, adică tensiunea semantică,
pură, vede cuvinte, cum alţii văd idei.

În volumele apărute până în  1970: ”Dreptul la timp”(1965),
”11 Elegii”(1966), „Laus Ptolemaei”(1968),  N.Stănescu este un
poet modernist.

Volumele: ”Necuvintele”(1969), „Un pământ numit România”
(1969) sunt volume de tranziţie, în care deruta poetului este
evidentă. Modalitatea sa poetică devine, în deceniul al nouălea
şi până astăzi, un antimodel de poezie.

După 1970, poetica sa, esenţial modernistă, începe să se
destrame, şi prin ţesătura ei rărită, se străvede o altfel de poezie,
care are multe trăsături postmoderne.

Volumul „În dulcele stil clasic” (1970),cuprinde versuri
„tradiţionale” în figuraţie şi „postmoderne”, în atitudine. Acest
postmodernism „avant la lettre”, rezultă din reapropierea
limbajului de realitate şi din recondiţionarea tandră ,afectuoasă
a unui „stil clasic”, care, abia acum, i se pare poetului „dulce”.
Atitudinea postmodernă  a lui N.Stănescu constă în această

întoarcere a lui, la o sută optzeci de grade, către trecutul
sedimentat în cărţi. Poetul suflă praful de pe ele şi îşi îmbracă
propria sensibilitate în nişte haine , de mult demodate. După ce
a împins poezia românească către lirismul pur, auster, către
esenţele lumii şi ale cuvântului (I.Barbu), modernistul N.
Stănescu, zboară, acum, invers, spre „dulcele stil clasic”, adică
spre vârsta de aur a copilăriei poeziei, a lipsei de complicaţii,
dileme şi drame ale spiritului. Prin recuperarea postmodernă a
„deja spusului”, poezia nu mai caută să comunice esenţele, ci
tinde, pur şi simplu, să se comunice. Acest volum este încercarea
de recondiţionare a câtorva stiluri poetice istoricizate, mai cu
seamă, a neoanacreontismului şi a romantismului incipient, ale
căror rezerve de naivitate şi frazare uşoară sunt exploatate cu
graţie şi umor:

”Dintr-un bolovan coboară/ pasul tău de domnişoară./
 Dintr-o frunză verde, pală/ pasul tău de domnişoară.”(„În

dulcele stil clasic”).
Volumele  (1970), „Epica Mag-

na” (1978), (1979), „Noduri şi semne”
(1982) vădesc o reîntoarcere către
unele vechi teme, care sunt doar
pretextele punerii în mişcare a unor
mecanisme de  producere a unui
limbaj poetic ce pare ironic şi
absurd, prin totala lui neadecvare la
real. N. Stănescu îşi asumă, într-un
mod manifest, experienţa înain-
taşilor, anticipând experienţa
postmoderniştilor. Prin stil clasic se
înţelege o revenire la tiparele şi
modalităţile cunoscute, canonice,
numai că N.Stănescu o face cu
duioşie ironică şi  în spirit ludic.
Poemele sunt nişte pastişe deliberate
(copii gândite, cumpănite).

   Poemele din jurul anilor 1980
teoretizează nedesăvârşirea, indeter-
minarea, absurdul, antipoeticul, în
raport cu poeticitatea atitudinii
moderniste, încep să aibă o aparenţă
„dur” postmodernă. Textele devin
narative, apar personaje estropiate,
mutilate, ca ale scriitorului irlandez
S.Beckett, care susţin dialoguri
obscure, imanente. Atmosfera de

bolgie  dantescă dizolvă orice tentativă de  închegare a unui sens:
”-Eu, zise  Iovis, încă mă mai speriu/ de crima gândacului

negru.
  Mă scârbisem de dânsul şi-l pândeam/ cu sandaua…/
  Mâine barbarii împăroşaţi/ or să ne mânjească mâinile cu

sângele lor./
 -Noapte bună, bă!
 -Noapte bună, bă!”
 („Doi soldaţi de după luptă”; vol. Epica Magna-1978)
    Este doar o aparenţă, căci imperfecţiunea este  un sadism

care  stârneşte imediat nostalgia geometriei pure, iniţiale: ”Toţi,
dar absolut toţi zice-vor:/ -Ce cub perfect ar fi fost acesta /de n-
ar fi avut un colţ sfărâmat!”(”Lecţia despre cub” – prima  poezie
din vol. „Operele imperfecte”-1979 , iar ultima:”Lecţia despre
cerc”)

  Volumul „Operele imperfecte” se află în căutarea unei poetici
noi, pe care o găseşte în sfâşiere, haos şi impuritate, un bacovianism
al etapei finale, inferior valoric etapei constructive.

  Nichita Stănescu rămâne  totuşi „prin vocaţie şi prin mit”,
ultimul mare modernist  al poeziei româneşti, care deschide
drum poeziei postmoderne.
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protipendada bucureşteană la cafea, pe la zece-unsprezece. În
sufletele tuturora, pamfletul era asemenea unei raze de lumină şi
tot felul de aluzii şi glume spontane la adresa “Baronului” înfloreau
cu un surâs  conspirativ în mai toate conversaţiile cotidiene, la toate
nivelele... Guvernul era pus într-o situaţie sensibil jenantă, deşi
satisfacţia intimă a majorităţii o acceptau ca o uşurare. Pentru a
devia oarecum importanţa subiectului, cineva din rangurile de sus
militare şi politice a avut ideea unei devieri de subiect, lăsând să se
creadă că ar fi fost vorba de un altfel de “Baron” de pe undeva de
prin Transilvania vremelnic ocupată – variantă care nu a satisfăcut
îndârjirile lui Killinger.

Războiul dus de trupele româneşti în Rusia nu mai făcea parte
din spiritul nostru. Mii de familii din toată ţara erau îndoliate. Mizeria
domnea în sate şi oraşe. “Efortul de război”, explicat prin unele
emisiuni politice de radio şi prin câteva discursuri oficiale, avea un
revers dezastruos. Lumea românească “de la vlădică la opincă” era
ostilă şi felurite forme de opoziţie marcau întreaga maşinărie de
război, mai ales că antagonismul militar domnea din ce în ce mai
aprig între cisma hitleristă şi sărmana tunică românească. Eram, în
acelaşi timp, în război de două ori: o dată contra Ruşilor, a doua oară,
pe tăcute, contra Germanilor – situaţie, în fond, confirmată mai târziu
prin actul naţional de la 23 August 1944.

Ştiri de la tata am avut chiar printr-unul dintre agenţii care l-au
arestat şi apoi condus la Târgu-Jiu, pe nume Barzon. Totul se
petrecuse corect. Tata era sănătos, dar cam ostenit, şi cu moralul
bun... Acasă începuseră pregătirile pentru o eventuală vizită la
Târgu-Jiu. Malciu exersa tot felul de intervenţii şi presiuni morale
pentru a avea “autorizaţia” de vizită în Lagăr, care nu putea fi
obţinută decât de la un personaj de mare autoritate, în consecinţă
de la Mareşal. Ministru de interne era Piki Vasiliu, vasal al primului
ministru Ică Antonescu, el însuşi subaltern al Mareşalului.
“Autorizaţia” a fost, până la urmă, obţinută.

Lanţul slăbiciunilor şi al intereselor – din păcate foarte adesea
prezent în lumea politică românească! – se încrucişa cu o realitate
incontestabilă: toată lumea era prinsă în zvonuri contradictorii,
începând cu ştirea asasinării lui Arghezi, până la răpirea lui de forţe
obscure, care l-ar fi ascuns în locuri sigure... Acasă, mama primea
telefoane anonime de felicitare pentru curajul publicării “Baronului”,
dublate de altele de reproş. “Nu era momentul!”, strigau unele voci în
receptor, după cum altele, prefăcut amicale, dădeau informaţii false
asupra stării de sănătate a lui tata. Fapt penibil de remarcat: prietenii
sau colegii de condei n-au dat nici un semn de viaţă, unii chiar
condamnându-l pe faţă. Evident, tata nu ştia nimic despre toate aceste
întorsături de opinii. De fapt, nici nu-l interesau opiniile colegilor care,
mai întotdeauna, i-au fost ostile, fie din gelozie literară, din micime
omenească sau din lipsă de caracter. Excepţiile au fost rare şi uneori
venite din partea unora complet neştiuţi.

După aproape două săptămâni, eu primesc autorizaţia de a-l
vizita pe tata în Lagăr. Era făcută pe numele meu. Eram mândru,
dar şi inconştient în mândria mea. Aveam 17 ani. Nu plecasem de
acasă niciodată, singur, atât de departe. Când Grigore Malciu mi-a
înmânat hârtia oficială, mama a izbucnit în plâns. Miţura încerca
s-o calmeze gândind, probabil, că i se cuvenea ei dreptul la
“autorizaţie”. Era mai mare ca mine şi, ca orice spirit feminin, mai
iute în acţiune. Dar, cum precizase Malciu, oficialităţile au considerat
că, faţă de riscurile iminente ale călătoriei, un bărbat putea face
mai repede faţă unor surprize, decât o fragilitate feminină. Eram
deci considerat “bărbat!”. Era şi teama maică-mi de a nu pierde şi
cel de al doilea “bărbat” al familiei, într-adevăr, în vremurile grele
de atunci, nu se putea şti niciodată ce s-ar fi putut petrece!

II.
Ne trebuia un geamantan de dimensiuni mijlocii. Ale noastre erau

mari, incomode şi destul de greu de transportat. În magazine, nici urmă
de geamantane... Mama telefonează Domnului Ocneanu, directorul
firmei Socec, personaj sensibil şi simpatic, editor de mai multe ori al
unor volume scrise de tata. Ocneanu era, evident, la curent cu arestarea,
dar, fiind evreu, şi cum situaţia evreească nu avea perspective de înflorire
în epocă, răspunsul lui a fost, aş zice, conspirativ, dar prompt... Editura
Socec îşi avea sediul în clădirea magazinului, celebru în Bucureşti,
“Galleries Lafayette”, de pe Calea Victoriei, zid în zid cu Prefectura
Capitalei, între cele două firme comerciale exista un “concubinaj” care
a permis Domnului Ocneanu accesul în depozitele de marfă, de unde
el a scos un geamantan... albastru!

În acest geamantan a fost pus un pulover gros de lână, pantaloni
de iarnă, perechea de bocanci confecţionată la fabrica Guban din
Timişoara, graţie marelui prieten al familiei noastre, Domnul
Frederic Ostern, câteva cămăşi, ciorapi etc. Într-un ruksac au fost
plasate câteva alimente durabile, cafea, zahăr, o sticluţă cu rom, ţigări
şi alte mărunţişuri presupus necesare... Am pornit la drum de
noapte cu trenul suprapopulat de călători de toate categoriile.
Compartimentul în care reuşisem să mă aciuiesc avea fereastra
întreagă, eram deci într-un vagon de clasa întâia. Celelalte
compartimente aveau geamurile sparte şi unele chiar astupate cu
foi de placaj ori scânduri bătute în cuie... O noapte lungă şi grea, în
tovărăşia unor fantome negre ca şi mine: nici o lumină! Scapără,
din când în când, câte un chibrit, dând figurilor prezente înfăţişări
groteşti. Printre călătorii nopţii mele, remarc un preot-militar întors
din Transnistria, doi-trei funcţionari de la Interne mergând, de
asemeni, în Lagăr, pentru treburi administrative. Restul, figuri
şterse, ostenite...

La Filiaşi, dimineaţa, schimbarea trenului. O gară simplă, cu un
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bufet în care încă mai puteai consuma celebrii “trandafiri” de Filiaşi:
cârnaţi subţiri, afumaţi, delicioşi!... Gările erau principalul obiectiv al
bombardamentelor şi, destul de des, bombele anglo-americane găureau
pământul, făcând gropi enorme: Filiaşii scăpaseră de câteva raiduri,
dar pericolul rămânea prezent. La urcarea în trenul pentru Târgu-Jiu,
însoţitorii vagoanelor sfătuiau călătorii ca, în caz de bombardament,
ori de oprire a trenului în câmp, lumea să fugă cât mai departe de calea
ferată!... Bombardament n-am avut, în schimb ne-au invadat păduchii...
Seara, trenul ajungea în gara din TârguJiu. Nici o lumină, nici o indicaţie.
Cineva striga: “birjele sunt în spatele gării!”. Cu sacul în spate şi
geamantanul albastru într-o mână, urc panta scurtă din spatele gării,
unde numai trei birje, aproape invizibile, aşteptau călătorii. Ajung să
mă agăţ de o birje, după ce înghesuisem geamantanul între picioarele
celorlalţi şi, sub oftatul cailor bătrâni, ne îndreptăm spre centrul oraşului,
la singurul hotel primitor de oaspeţi... Am o cameră la etaj – înaltă,
friguroasă, cu geamurile căptuşite cu hârtie neagră... Camuflajul era de
rigoare chiar şi în TârguJiu!

A doua zi de dimineaţă, cer detalii pentru orientarea drumului
spre Lagăr. Hotelierul iese cu mine în stradă, explicându-mi.
“Mergeţi drept înainte, apoi o luaţi uşurel sper stânga, până ce daţi
de Cârnatul lui Tătărăscu, aşezat pe un loc viran... apoi pe un drum
la stânga, juma’ pietruit, juma’ desfundat, sântărăţi la Lagăr!”...

“Cârnatul lui Tătărăscu?!”... Nu auzisem niciodată expresia
hotelierului, cu toate că încă din tren avusesem oareşcari îndrumări,
lipsite însă de precizarea locală. Nu pricepeam nimic şi în naiva mea
imaginaţie mă aşteptam la o apariţie bizară, la o construcţie şuie, sau
poate la o încrucişare de drumuri, cu semne de orientare fistichii,
legate de niscaiva evenimente olteneşti... Despre Tătărăscu ştiam că

Lagărului, Coloana era încă legată, ca denumire, de legenda cârnaţilor
“trandafir”, preferaţi atât la masa ţăranului gorjan, cât şi la ospeţele
Tătărăştilor.

III.
Pe un drumeag desfundat, dar mărginit de un trotuar pietruit,

paşii mă conduc spre câmpul înconjurat cu sârmă ghimpată. Era
celebrul Lagăr al internaţilor politici!... Văd cabane îmbrăcate în
carton asfaltat, turnuri de pază cu sentinele înarmate şi o poartă
mare, din zăbrele de lemn, deasupra căreia atârna o inscripţie: “Bine
aţi venit”... O asemenea inscripţie pentru o puşcărie părea mai
degrabă o glumă de prost gust!. Însă, abia după ani de zile şi după
toate evenimentele succedate mi-am dat seama, atât eu cât şi mulţi
alţii, că Lagărul fusese, în fond, insula de refugiu organizat al
autorităţilor româneşti, unde atât comuniştii, legionarii, opozanţii
regimului de război, evreii cu afaceri importante (de pildă Max
Auschnit, mare proprietar de uzine la Reşiţa) au avut salvată
existenţa, fiind scăpaţi de presiunile sângeroase ale lui Killinger.
Paradoxal, dar autentic, Lagărul de la Târgu-Jiu a fost, pe tot timpul
războiului, locul unde o mare parte din valorile umane ale timpului
au fost salvate de soarta pe care alte guverne din ţările vecine le-au
hărăzit-o intelectualilor, muncitorilor sau militarilor opuşi
războiului şi ocupaţiei naziste. Faptul face parte din generozitatea
şi spiritul profund umanist al poporului nostru. Exemple
asemănătoare există în tot trecutul nostru istoric, dovadă calitatea
de a tolera şi a ierta păcate şi insulte, pe care alte popoare nu o pot
concepe, transformând-o în spirit revanşard, de răzbunare şi de
asuprire. În toată existenţa lui bimilenară, poporul român nu a dus
niciodată lupte sau războaie de asuprire: el s-a luptat pentru a se
apăra, pentru menţinerea drepturilor lui, pentru a trăi şi a exista
într-o linişte pe care n-a putut-o avea nici măcar pentru un veac. În
toleranţă şi convieţuire paşnică, acest popor şi-a creat, din
evenimentele crude ale istoriei lui, esenţa existenţei lui – element
prezent şi în cadru: de viaţă restrânsă, dar nu de persecuţie, a
Lagărului despre care povestim. Santinela de la poartă mi-a strigat
“Stai!” şi am stat. Din ghereta cu tricolor, el a cerut unui alt ostaş,
ce-l seconda, să cheme sergentul de zi: acesta a venit cu paşi înfipţi,
m-a legitimat şi a controlat actul meu de venire în Lagăr. M-a
cercetat cu ochii din creştet până în tălpi: probabil că nu mai văzuse
până atunci un băieţan cu asemenea “autorizaţie”, apoi mi-a ordonat
“Staţi aici şi nu mişcaţi!”, indicându-mi un loc în încăperea din
scânduri alăturată gheretei santinelei. Am stat şi nu mi-am mişcat
decât ochii: eram in incinta Lagărului, supravegheat de un alt ostaş,
cu puşca la umăr, care se uita la mine cu ochi blajini. Vârstnic, cu
mâinile noduroase şi figura brăzdată, părea ţăranul abia venit de la
câmp. Singură, mantaua kaki îi dădea prestigiul pe care, eram sigur,
nu-l râvnise niciodată. Mi s-a adresat în şoaptă: “S-a dus să-l anunţe
pe domnul comandant, aşa e regula... Dar stai jos, domnişorule, că
nu e oprit!”... M-am aşezat pe banca singuratecă, rumegând tot soiul
de ipoteze. Glasul blajin al supraveghetorului meu îmi uşura
oarecum temerile, cu toate că inima îmi bătea ca la iepuri...
întorcându-se, sergentul era mai puţin aspru şi parcă mai domol în
gesturi. Mi-a înapoiat “autorizaţia”, făcându-mi semn să-l urmez.
La ieşirea din “camera de primire” văd două lungi şiruri de cabane
de-a stânga şi de-a dreapta unei alei largi, cu brazde de flori. În
fundul adânc al aleii – o bisericuţă din lemn, iar pe la jumătatea
drumului – o troiţă pe o ridicătură cu flori... Sunt condus la prima
cabană din dreapta, cabana Comandantului Lagărului... O uşă
relativ îngustă, un culoar cam întunecat, pe dreapta altă uşă vopsită
în alb. Sergentul mi se adresează din nou, aproape în şoaptă: “Intraţi,
domnul Colonel vă primeşte în biroul său...”

Bat la uşă. Răspunsul “intră” are un efect electrizant de-a lungul
spinării mele, ca un fior de frică. Intru: o încăpere destul de mare,
lungă, cu un birou în dreapta ei, dar spre colţul stâng. La birou o
uniformă de ofiţer superior, care mi-a dat din nou un fior...

“Sunt...” am început să îngăimez, în faţa ofiţerului în picioare.
“Ştiu, ştiu, dumneata eşti Baruţu, fiul maestrului Arghezi”... îmi
întinde mâna: eram buimac. Aş fi văzut mai degrabă un ofiţer ţanţoş,
grav, strict la vorbă şi poate că şi aspru la rostire. Dar nu: colonelul
avea o faţă alungită, un surâs binevoitor, o atitudine indulgentă şi
aproape prietenească... “Tatăl dumitale este, pentru moment, afară
din Lagăr...” Un nou fior îmi arde spinarea şi-mi strânge stomacul.
“Nu-ţi fie teamă, e plecat cu permisiunea mea în oraş, să dea o
telegramă doamnei Arghezi... Evident, nu avea de unde să ştie că
soseşti dumneata... Cred că într-o jumătate de oră va fi înapoi!”.

Am rămas în biroul colonelului, pe un scaun, alături de el,
jumătate crispat, jumătate nedumirit. Îmi revenea în minte
atmosfera de redacţie a biroului directorului ziarului Informaţia
zilei, unde aşteptam uneori corectura unui articol pentru a o duce
repede lui tata, ca să o revizuiască. La ziar eram alături de directorul
lui, care mă trata cu atenţie prietenească, acum eram alături de
comandantul Lagărului, care îmi acorda o atenţie pe care nu aş fi
meritat-o, dată fiind circumstanţa oficială a locului. Vremea trecea
încet, măcar că în sufletul meu viteza supoziţiilor depăşea orice
noţiune de timp. Să fie o înscenare? Să fie adevărat!? Dacă tata era
mutat din Lagăr într-altă parte şi eu devin, subit, ostatecul unor
situaţii neprevăzute? De ce mă ţine colonelul în biroul lui?!...
Ciocănit discret în uşă: sergentul, acelaşi sergent care mă condusese
aici, intră şi prezintă o hârtie. Colonelul îi face semn să iasă, după
ce ordonă “...să intre!”... Fixez uşa: era tata. Ne-am îmbrăţişat. Am
plâns de bucurie. Am încercat să spun ceva printre sughiţuri.
fără să pot realiza o frază inteligibilă... “Aveţi o adevărată

era un influent om politic la Bucureşti, dar aici, în plin Gorj, nu puteam
înţelege nimic mai mult decât alegoria fantezistă a hotelierului. Ori,
poate o batjocură la adresa mea!... Urmez sfatul primit. Cam la vreo
cincisprezece minute de drum mă trezesc în faţa unui câmp larg, gol
de arbori, în mijlocul căruia se ridica, spre soarele dimineţii “Coloana
Infinită” a lui Brâncuşi!... O ştiam, ca şi “Masa Tăcerii” şi “Poarta
Sărutului”, din povestirile lui tata şi din cele câteva imagini răsfoite
prin revistele din casă... Eram faţă-n faţă cu marea operă a
sculptorului gorjan, plasată în această întindere de la marginea
oraşului, în care s-ar fi terminat o cale unind cele trei mari monu-
mente, o legătură simbolică a Jiului cu infinitul românesc!... Dar
sătenii veniţi la oraş, văzând coloana strânsă în mijloace regulate şi
gândind, probabil, la “trandafirii” lor de pe jeratec, au asemuit-o cu
celebrii lor cârnaţi...

Ani de zile, chiar după război, porecla a dăinuit în mintea
localnicilor, până ce, prin stupidităţile de mai târziu ale unor culturnici
ieşiţi din şcolile “Revoluţiei culturale”, s-a aflat că autorul adevărat
era un oarecare Brâncuşi – “reacţionar, burghez, corupt, aservit
intereselor contrarevoluţionare de peste hotare, un imperialist-
capitalist!”... Nesăbuinţa epocii zise “proletare” şi lipsa de spirit naţional
au determinat chiar o măsură de ruşinoasă acţiune: eliminarea
Coloanei infinite, pentru a şterge pentru totdeauna influenţa nefastă
a unor pretinşi artişti reprezentanţi ai decadenţei burgheze: era epoca
pretinsului istoric Roler, care a distrus un mare număr de documente
neaoş româneşti... S-a tras cu tractorul de Coloană, dar a fost imposibil
să fie dislocată din rădăcinile infinitului, mai ales că era în jocul sorţii
expresia de artă a culturii româneşti celei mai pure... Tot ce au reuşit
cablurile de tracţiune a fost o uşoară strâmbare a verticalei perfecte,
urmă, pentru viitor, a barbarismului premeditat... Dar, în epoca
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surpriză agreabilă, maestre Arghezi, a intervenit colonelul. Fiul
dumneavoastră vă aduce, desigur, ştiri importante din partea
familiei... Pe mine vă rog să mă scuzaţi, am de făcut o inspecţie în
Lagăr... Aveţi biroul meu la dispoziţie pentru câteva ceasuri, puteţi
vorbi în linişte, nimeni nu vă va deranja...”

Am stat de vorbă aproape trei ore. I-am spus ce aveam să-i spun
din partea măicuţii şi a Miţurii, i-am transmis veştile discrete din
partea lui Malciu, ca şi toate detaliile sau zvonurile care circulau
prin Bucureşti. Apoi am avut dreptul, a doua zi, să stau cu tata, de
dimineaţă până seara, în Lagăr. Era prima şi ultima mea zi “de lagăr”,
întipărită în mintea şi conştiinţa mea pentru o viaţă.

Memoria nu mă trădează: simt încă mirosul de petrol din camera
lui tata, datorită cutiilor plate de conserve umplute cu petrol şi puse
sub picioarele patului de campanie, pentru a evita migrarea
ploşniţelor spre aşternut... Văd încă stratul cu garoafe, gura-leului şi
zorele din dreptul cabanei numărul 5, unde era repartizat tata; văd
clar chipul de om blând şi cald al “temutului comunist” Constantin
Bujor, vecin de cabană, stând la soare şi contemplând cerul albastru;
aud încă încurajările sportive ale ziaristului american Tom, jucând
voleibal pe terenul de sport de lângă troiţă şi nu uit chipul teatral al
lui Victor Eftimiu, persiflând lumea din jurul lui... L-am cunoscut
acolo pe Horia Liman, mai târziu cu funcţii importante în presa
democrat-populară... L-am văzut, ferit de toţi, pe “internatul”, pare-se
danez, cu pipă şi ţăcălie, despre care se zicea că spionează tot Lagărul...
I-am văzut,  şi nu le pot uita chipurile, pe soldaţii păzitori ai Lagărului,
toţi olteni şi vârstnici, care se adresau celor închişi cu bunăvoinţa
moştenită din bătrâni... Îmi aduc aminte perfect de învăţătorul
Trepăduş, sublocotenent în lagăr, despre care unii afirmau că e “călău”,
după cum alţii îl considerau bun ca pâinea caldă... I-am văzut şi pe
cei care ieşeau ziua şi se întorceau seara în Lagăr, şi care lucrau în
fabrica de ţigări vecină: în general, grupul comuniştilor, care aveau o
zonă rezervată în incinta Lagărului. Erau disciplinaţi, demni, solidari...
Şi simt încă gustul supei şi al prânzului luat împreună cu tata în
camera lui, alături de câteva felii de salam de Sibiu, trimis de Grigore
Malciu!

Se petrec evenimente în cursul unei vieţi de om care rămân
definitiv impregnate în ochii minţii şi în simţirile participanţilor.
E şi cazul meu, care şi acum, după aproape 50 de ani trecuţi de la
vizita prelungită în Lagărul de la Târgu Jiu, simt, văd şi reconstitui
evenimentele ca într-un film documentar abia turnat. Totul e
proaspăt, viu şi vibrant, ca în momentul desfăşurării lui.
Extraordinar!

IV.
În Lagăr se afla şi unul dintre scriitorii în vogă, vogă mult fabricată

teatral. Scena şi versurile îi erau domeniul preferat. Scrisese mai de
mult o piesă de teatru intitulată “Cocoşul negru”, căreia tata, într-o
cronică de gen, îi dedicase o serie de aprecieri acide sub titlul “Claponul
negru”: conflict literar soldat cu oarecari animozităţi, pe care acesta
nu le-a putut niciodată digera. Căsătorit cu una din actriţele de prim-
afiş, Agepsina Macri, scriitorul trecea drept unul dintre magnaţii
spirituali ai scenei dramatice româneşti. Iubitor de sine însuşi,
arborând un aer voit curtenitor faţă de femeile tinere, persoana lui se
situa între un Don Juan de operetă bufă şi un negustor de ocazii
diverse. De origine albanez, se considera un perfect naţionalist român,
împărţind confidenţe politice la mesele de la Capşa, printre confraţi
sau presupuşi admiratori. La sfârşitul vieţii, când nu reuşise să se
acorde cu regimul înăsprit al socialismului, el a utilizat toate resursele
morale, şi nu prea, pentru a redeveni albanez, situaţie care l-a izolat
de trâmbiţatul lui naţionalism românesc... În faţa locuinţei lui dintr-o
margine a Cişmigiului, el îşi instalase un semibust în bronz, cu chipul
său privind în sus, spre EL!

Acesta intrase în Lagăr datorită zvonurilor şi palavrelor semi-
politice pe care le difuza în jurul meselor de la Capşa, unde-şi bea
cafeaua turcească în fiecare zi. “Urechile” oficiale i-au tolerat câtva
timp aceste “indiscreţii”, până în ziua în care Mareşalul Antonescu
a ordonat reprimarea lor. În Lagăr intrase în aşa-numită clasa întâia,
unde camera individuală se plătea din buzunarul propriu, ca o chirie
de hotel: “boierii” aveau dreptul de a fi serviţi de un alt “internat”,
din clasa inferioară, în general ţăran sau evreu.

Îl vizita destul de des soţia lui, care-i aducea geamantane cu
alimente procurate în Bucureşti “la negru”, asigurându-i o rezervă
culinară dintre cele mai rafinate. El ţinea sub pat aceste rezerve,
din care se servea singur de două ori pe zi, cu uşa încuiată. Niciodată
el n-a oferit “colegilor” de Lagăr ceva din bunătăţile aflate în
geamantanele lui bine ferecate!...

Prin soţia lui, care avea cele mai multe autorizaţii de venire în
Lagăr, graţie relaţiilor ei de scenă, tata ne trimitea scurte veşti scrise,
după cum şi noi, când îl vizitam, transmiteam doamnei veşti de la
poetul dramaturg. Era un fel de curtoazie dictată de evenimente şi

tolerată de Colonelul Leoveanu care, în fond, aproba tacit circulaţia
geamantanelor şi scrisorilor dintre familii şi internaţi.

Tata scria, în acea vreme, în camera lui strâmtă, scenariul piesei
de teatru “Siringa”, pe care, după război, teatrul din Piaţa Amzei a
jucat-o cu un succes enorm. Pe manuscrisul piesei “Siringa” există,
pe prima pagină, semnătura colonelului, sub textul “Nu conţine
nimic suspect”, prevăzut, evident, cu ştampila Lagărului şi data de
ieşire. E un document literar, dar şi politic, din vremea războiului.

Scriitorul dramaturg îşi petrecea ziua jucând cărţi, de preferinţă poker.
El găsea întotdeauna parteneri în lumea celor din clasa întâia, care îşi
permiteau să joace pe sume de bani destul de mari. Cum aproape de fiecare
dată poetul-dramaturg câştiga partidele, umbla vorba că... trişa!

Se găsea închis, în acelaşi timp, un vechi ziarist, pe nume Nicuşor
Graur. Tata mi l-a prezentat: un om blând, cam ostenit, cu vorba
domoală, dar cu spiritul clar. Dacă nu mă înşeală memoria, era închis
pentru preferinţele lui politice de stânga... Juca şi el, din când în când,
cărţi cu dramaturgul, care nu se lăsa intimidat de jena financiară a
partenerilor de joc, oferindu-se chiar a-i împrumuta cu condiţia de a
plăti mai târziu... La un joc, Nicuşor Graur pierduse şi, neavând cu ce
“onora” maestrul, acesta i-a cerut, în schimb, unica lui pătură albastră
de lână, în gaj. Tata l-a văzut ducând sub braţ această pătură luată de
pe patul mizer al lui Nicuşor Graur. Era noiembrie 1943...

V.
Apărea, la Târgu-Jiu, un ziar intitulat Gorjanul, editat de Jean

Bărbulescu, ziarist local. În acelaşi timp, la Craiova, era sediul
revistei Ramuri, condusă de Domnul Făgeţel. Mare proprietar de
pământuri şi autor de catrene semisatirice şi semigalante, era în
acelaşi timp şi Domnul Calotescu-Neicu, boier oltean.

Aflându-se de arestarea şi sosirea la Târgu-Jiu, în Lagăr, a lui
tata, mai multe personalităţi oltene s-au simţit angajate în jurul
acestui eveniment de proporţii istorice. Decupat din ziar sau
recopiat de mână, pamfletul “Baroane” făcuse nu numai turul ţării,
dar înflăcărase, în special, spiritul de solidaritate oltenească şi, cu
precădere, gorjenească! Mesagii de simpatie veneau în Lagăr pe
diverse căi. Uneori chiar soldaţii din gardă şopteau către tata cuvinte
de îmbărbătare, după cum însuşi comandantul Leoveanu
mărturisea totala lui simpatie, răsfrântă şi în atitudinea de
condescendenţă şi sprijin practic, acordat prin sublocotenentul
Trepăduş, învăţător la o şcoală din judeţ în timp de pace.

Cu aprobarea Colonelului Leoveanu, Domnul Bărbulescu
transmitea în Lagăr, lui tata, ştiri politice, dar şi sticle cu apă minerală,
printre care se rătăcea, din când în când, şi câte una cu ţuică de prune!
Tot datorită lui, funcţiona şi telefonul discret al redacţiei Gorjanului,
de unde primeam destul de des veşti de la tata... Calotescu-Neicu,
Domnul Făgeţel şi cu Domnul Bărbulescu erau atenţi la evoluţiile

militare ale frontului şi ale deplasărilor militare germane, în special
în zonele Gorjului. Se presupunea o invadare a Lagărului de către
trupele SS, eventualitate pe care atât Jean Bărbulescu, Calotescu-Neicu
şi Făgeţel, deopotrivă cu Colonelul Leoveanu, o prevăzuseră, în sensul
unei “evadări” organizate a internaţilor. Tata fusese avertizat direct
de această alternativă, stabilindu-se chiar un scenariu de retragere
spre o direcţie precisă, unde automobilul lui Calotescu ar fi aşteptat.

Pe domnul Jean Bărbulescu l-am vizitat chiar în clădirea unde
avea redacţia şi tipografia ziarului. Era un personaj bine definit: nu
prea înalt, gros de talie, ascuţit la minte, foarte sociabil şi activ. Avea
relaţii peste tot în Gorj, nu numai gazetăreşti, dar şi de familie, ceea
ce îi permitea o informare continuă, aproape spontană. Acest
personaj de mare anvergură gorjenească a dispărut odată cu ziarul
lui, când noua orânduire “populară” a hotărât că tot ce era “vechi”
trebuia să dispară, deci şi unele adevăruri ce ar fi putut constitui
cândva incontestabile mărturii politice şi umane.

VI.
Biserica din Lagăr era una din realităţile paradoxale. Internaţii

erau în Lagăr pentru a ispăşi pedepse disciplinare impuse de
circumstanţele epocii. “Lagăr” însemna în principiu izolare,
resemnare, suferinţă, tăcere şi inactivitate, deci izolare totală în
raport cu evenimentele exterioare, în principiu!... Dar Lagărul trăia
o viaţă dublă: o parte dintre cei internaţi ieşeau în fiecare dimineaţă
să lucreze la fabrica din Târgu-Jiu unde se confecţionau ţigările
“Naţionale”, “Mărăşeşti” şi “Plugar”. Pachetele purtătoare ale
denumirii “Mărăşeşti” – mult fumate! – au fost brusc suspendate,
datorită identităţii lor legate de amintirile din primul război
mondial, unde armata română îi bătuse pe Nemţi... Cei care ieşeau
la lucru erau în general “comuniştii” care, prin diverse legături cu
exteriorul, primeau informaţii în incinta fabricii: era afirmaţia
Colonelului Leoveanu, care primise ordin să dubleze escortele pe
parcursul distanţei dintre Lagăr şi fabrică – dar la fabrică soldaţii
de pază rămâneau afară!

O parte dintre cei asimilaţi “comunişti” erau opozanţi ai
regimului şi ai războiului, în general muncitori manuali, ţărani şi,

evident, o parte dintre intelectuali, toţi grupaţi în aripa de est a
Lagărului. Dintre aceşti zişi “comunişti” au fost solicitaţi câţiva zidari,
dulgheri, vopsitori şi lăcătuşi, dimpreună cu câţiva săpători şi
cărători pentru pământul săpat. Toţi au contribuit la construirea
unei bisericuţe din lemn, destinată reculegerii creştineşti a celor ce
ar fi avut nevoie de un sprijin spiritual: duminicile bisericuţa era
înconjurată de sumedenie de internaţi de toate categoriile...
Construirea ei a durat câteva luni, terminarea lucrărilor săvârşindu-se
în octombrie 1943. O troiţă de lemn a fost, de asemenea, ridicată în
centrul geografic al Lagărului, pe ale cărei trepte înconjurătoare
am stat dimpreună cu tata în bătaia soarelui unei după-amieze de
toamnă.

După ritualul creştin şi datina străbună, biserica din Lagăr trebuia
sfinţită printr-o ceremonie oficială în timpul căreia trebuia citit şi “actul
de ctitorie”... După o consfătuire cu reprezentanţii ierarhici ai Mitropoliei
Olteniei, de faţă fiind şi Colonelul Leoveanu, ca “proprietar” al terenului
respectiv, s-a hotărât data inaugurării sfântului lăcaş, fără a se preciza
însă numele persoanei celei mai potrivite pentru a concepe “actul de
ctitorie”. În general, acest act trebuia să fie conceput fie de un
reprezentant bisericesc, sau de ctitorul principal, dar cum totul se
desfăşura într-un teritoriu cu caracter special, cu condiţiile de libertate
anulate şi cu un regim de tipul penitenciar bine fixat de legile în vigoare,
condiţia princeps nu putea fi realizată, după cum nici autorizaţiile de
intrare în incinta Lagărului nu aveau şanse de izbutire pentru persoanele
“străine” şi bineînţeles fără un scop definit prin înfiinţarea acestui loc
de detenţie!... Jean Bărbulescu a făcut, atunci, o propunere inedită
Colonelului: “Actul de ctitorie să fie făcut de Arghezi, că el cunoaşte tipicul
bisericesc, trăind în mănăstire în tinereţe... Că e unul din scriitorii de
frunte ai ţării... Că este în Lagăr... Şi că va fi o mare onoare pentru toţi să-l
ştim pe Arghezi reîntors spiritual în glia gorjenească!”... Colonelul
Leoveanu a fost de acord, ca şi ierarhia bisericească, plus toţi aceia care
erau sufleteşte alături de noua biserică.

În ediţia din acele zile (noiembrie-decembrie 1943), ziarul
Gorjanul a dedicat paginile lui acestui eveniment memorial. Textul
scris de tata a fost introdus într-o casetă sfinţită şi îngropată la temelia
bisericii. Au fost prezenţi aproape toţi internaţii din Lagăr, indiferent
de culoarea lor politică, garda militară, ofiţerii, reprezentanţii spirituali
ai Gorjului... Colonelul a rostit un scurt discurs patriotic, înflăcărat
de simţirea lui profund românească, fără şovinism şi fără aluzii
politice vătămătoare. Preotul parohiei locale a binecuvântat făuritorii
lăcaşului, sufletele celor prezenţi ori absenţi, a evocat memoria celor
morţi, subliniind, în acelaşi timp, rolul important al ctitorilor care au
contribuit cu daruri în bani sau alte bunuri la ridicarea bisericuţii.
Tata a fost citat în calitate de “ctitor spiritual”, primind şi el, ca şi toţi
ceilalţi, expresia Sfântului Duh prin semnul crucii făcute de preotul
îmbrăcat în odăjdii sfinte... “Am retrăit, mi-a spus tata într-o zi de
evocări, o parte din viaţa de mănăstire de la Cernica... Atunci eram
închis între zidurile mănăstirii, pentru că fugisem de oraş şi încercam
să scriu în linişte, acum eram închis pentru că scrisesem, neliniştit de
tot ce se petrecea în ţară...’’

Am vizitat locul unde fusese Lagărul, la câţiva ani după război.
Rămăsese, singură, cărarea ce o parcursesem, în toamna anului 1943...
Un câmp gol cu iarba sălbatecă. Se mai cunoşteau urmele
dreptunghiulare de pământ ale unor cabane. Temelia bisericii era doar
o undă rămasă în iarbă. Locul Troiţei, sterp. Găuri ca de obuz dădeau
pământului impresia unui mort ros de şobolani şi sfârtecat de
vulturi... Localnicii nu povesteau nimic despre Lagăr, nici despre
bisericuţa lui, nici despre internaţi. Tăceau la întrebările mele, ca şi
cum nimic nu se petrecuse... Numele lui Jean Bărbulescu, rostit în
diverse locuri în oraş, nu mai spunea nimic. Nici al lui Calotescu-
Neicu, mai puţin al inimosului Făgeţel. Ziarul Gorjanul trecea printre
fantomele unui trecut din care părea că nu mai rămăsese nimic...
Nimeni nu mai pomenea de “Cârnatul lui Tătărăscu”, dar nici de
Brâncuşi.

Călcând câmpul gol al fostului Lagăr m-a urmărit şi mă
urmăreşte încă gândul că “Actul de ctitorie” al Bisericuţei din Lagăr ar
mai putea fi rămas îngropat în brazdele locului!... Poate că, într-o zi
dintr-un an neştiut, scormonind pământul, un copil gorjan va găsi o
relicvă, iar în relicvă un scris ce va deveni un semn venit din străbunie
– unul dintre strămoşi va fi, desigur, Tudor Arghezi... Gândul meu s-
a întrerupt brusc, odată cu întrebarea răstită a unui ins îmbrăcat în
uniformă albastră: “Tovarăşu’ ce caută aici?!”... Ce puteam să-i
răspund: O amintire?... Un duh?!... În oraşul gorjan, toată lumea tăcea
de frică. Am tăcut şi eu, dar nu de frică, ci de scârbă!

VII.
Târziu, în timp, s-a putut afla documentul administrativ al

detenţiei în Lagărul de internaţi politici de la TârguJiu, la o solicitare
adresată oficialităţilor în drept. Răspunsul este consfinţit graţie actului
eliberat de “Direcţia generală a Arhivelor Statului, Bucureşti” prevăzut
cu două iniţiale “A.P.” Este antetul marcat pe “Adeverinţa Nr. 1018/
17.VII.1970” cu textul următor: “Cercetându-se actele aflate în
depozitele noastre rezultă că cetăţeanul Tudor Arghezi Teodorescu N.
Ion, profesia scriitor, născut în ziua de 21 mai, anul 1880 oraşul
Bucureşti, judeţul... fiul lui Nicolae şi al... CA URMARE A POZIŢIEI
SALE ANTINAZISTE, A FOST ARESTAT DE ORGANELE DE POLIŢIE
DIN BUCUREŞTI LA 30 SEPTEMBRIE 1943. LA 2 OCTOMBRIE 1943
A FOST INTERNAT ÎN LAGĂRUL TG. JIU ÎN BAZA ORDINULUI M.
A. I. Nr. 203208/1943, DE UNDE S-A ELIBERAT LA 30.XII.1943 CU
ORDINUL M.A.I. Nr. 211168/1943, drept pentru care, la cerere, a fost
eliberată prezenta. Director general (ss. indescifrabil). Urmează sigiliul,
“Direcţia Glă a Arhivelor Statului”.

Sub textul oficial, în paranteză, e marcat acelaşi text în limba
germană.

Mai există un document, aproape ridicol: chitanţa de plată, în
lagăr, a “chiriei” lunare, destinată celor de la clasa întâia, adică a
acelora care aveau o încăpere cu un pat şi o masă, într-una din
cabanele negre... Ceilalţi erau “la comun”.

Fiii lui Arghezi-Eliazar (stânga) şi Baruţu (dreapta),  la Paris (1961)
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Fără un ,,Jurnal” personal, fără ,,memoriale de călătorie”, pe
care, de altfel, le ironiza, Eminescu a lăsat biografilor lui destule
enigme pe care să încerce să le dezlege, dacă doresc să-i recompună
itinerariile corect şi integral. Şi spre lauda lor, graţie mulţimii şi
seriozităţii cercetătorilor, se poate afirma că biografia poetului a
fost refăcută satisfăcător. Acolo unde documentele nu lasă nici un
dubiu, lucrurile nici nu mai comportă speculaţii şi ipoteze, acolo
unde încă nu s-au descoperit asemenea documente, demonstraţia
logică a ajuns să fie şi ea convingătoare.

Totuşi, unele momente –adevărat, aparent lipsite de importanţă
– continuă să fie expediate în câteva rânduri, ori pur şi simplu
neglijate. Aşa, bunăoară, în privinţa unora dintre traseele urmate de
poet în desele şi îndelungatele sale drumeţii din adolescenţă. Uneori
s-au propus două-trei variante – ori pe acolo, ori pe dincolo – alteori
se foloseşte procedeul cinematografic al săriturii în timp şi spaţiu,
lăsând privitorului sarcina deducerii verigilor intermediare.

O asemenea mare săritură se face în cazul traseului Cernăuţi –
Blaj - Giurgiu, din toamna anului1866, pe porţiunea Răşinari –
Râmnicu Vâlcea,după ce tânărul gimnazist s-a prezentat la Blaj, la
examenele clasei a VI-a, pe care le-a ratat, din pricina limbilor clasice
şi, descumpănit, a plecat la Sibiu, în speranţa găsirii fratelui său Ilie,
care însă părăsise oraşul şi se stabilise la Timişoara. Hoinarul, flămând
şi golaş, a fost reperat de studentul Nicolae Densuşianu , care i-a oblojit
necazurile trupeşti, dându-i mâncare şi haine. Tot Densuşianu l-a
prezentat preotului Bratu din Răşinari (bunicul poetului Octavian
Goga), cu rugămintea de a-l scoate peste graniţă, în Principate.

Aici, biografii poetului se mulţumesc să reproducă invariabil
afirmaţia trecerii prin ,,Vama Cucului”, după care se opresc la
episodul meteorologic din Portul Giurgiului.

Însă, ceea ce e relativ simplu pentru biografi nu mai e deloc
simplu pentru cartografi. Într-adevăr, o hartă a drumeţiilor lui
Eminescu nu poate lăsa traseele suspendate în cutare loc, pentru a
le reitera în cutare. Nevoiţi, deci, a trasa linie continuă, ei o fac, dar
o fac prost. Iată, aşadar, pe hartă, acest traseu: Răşinari – Păltiniş –
Voineasa – Râmnicu Vâlcea – Curtea de Argeş – Piteşti – Bucureşti
3). Dar acest traseu nu s-ar fi putut efectua pe atunci – cel puţin în
sectorul Păltiniş – Voineasa, decât cu …elicopterul. Căci, nici acum,
după ce zona a fost răscolită de drumuri forestiere şi hidrotermice,
reclamate de exploatarea pădurilor şi construirea hidrocentralei de
pe Lotru, acest traseu nu e accesibil decât pentru grupurile de turişti
ajutaşi de marcaje specifice.

E neîndoielnic că poetul nu putea urma decât un drum obişnuit
păstorilor şi că n-a făcut acest drum decât în tovărăşia lor. Aşadar,
în lipsa unor dovezi documentare, e de preferat o asemenea
ipoteză,cel puţin logică şi firească.

E de presupus , deci, că popa Bratu l-a încredinţat pe tânărul
hoinar unei cete de păstori care urma să plece cu turmele la ,,
iernatec ”, în Bălţile Dunării. Fiind vorba de luna septembrie, adică
exact de luna transhumanţei, fiind vorba de răşinari, - adică de sat
de oieri care iernau in corpore în Baltă, fiind vorba de familia Bratu,
neam de păstori transhumanţi perpetuu (căci un Bratu din Răşinari
apare în „catastişele” de vamă încă la 1832), ar fi lipsit de sens să se
invoce o altă variantă de trecere a muntelui decât aceasta. În plus,
asimilat ciobanilor înşişi, în condiţiile lipsei unor acte de identitate
riguroase, adolescentul hoinar putea trece la vamă fără probleme,
căci „Răghia”, adică adeverinţa eliberată şefului târlei de către
autoritatea comunală, era colectivă, iar vameşii erau deosebit de
zeloşi la numărătoarea capetelor de vite, repartizate pe „ sorturi”,
în funcţie de care încasau taxele.

Prin urmare, tânărul poet va fi fost asimilat cetei de păstori a
familiei Bratu, va fi urcat în muntele în care păşunau turmele
respective şi va fi pornit cu alaiul pe drumul transhumanţei. Iar
acest drum nu putea fi decât acela pe care ilustrul geograf filoromân
Emmanuel de Martonne l-a numit, inspirat, „Marele şi vechiul drum
de transhumanţă”, întrucât pe şenalul lui se scurgeau, către
netezimile Câmpiei Dunărene, toate turmele Mărginimii Sibiului
şi sudului Albei,aproape tot ce păşuna între Jiu şi Olt.

N-are sens o digresiune amplă pe această temă, celebrul geograf

Hărăzit de Dumnezeu să vadă lumina lumii în Ipoteştii Botoşanilor,
la 15 ianuarie 1850, Poetul Naţional Mihai Eminescu se trăgea, prin
obârşiile strămoşilor, din Ardeal, ori – potrivit unor opinii recente - din
Banat, ba chiar din Oltenia1), ceea ce face, dintr-o dată,ca foarte mare
parte din cuprinsul românesc să se simtă direct legat d fiinţa sa, dincolo
de legătură, oricum totală şi definitivă, prin poezia lui, cea mai frumoasă
din întreaga rostire lirică românească.

Dar hazardul, ori poate datul divin al vieţii sale, a mai făcut ca şi
paşii să-l poarte peste aproape toate zonele ţării, puţine judeţe rămânând

nestrăbătute de picioarele poetului.
Aşa se face că Eminescu a ajuns şi în Ţara Jiului de Sus, în ,,Gorjul

istoric şi pitoresc” al lui Al. Ştefulescu – un ilustru cărturar contemporan
poetului. Şi nu doar o singură dată, cum se ştia până acum, ci de doua ori.

Într-adevăr, istoria literară consemnează faptul că în vara anului
1878, vreme de aproape trei luni – mai, iunie, iulie – poetul s-a aflat la
conacul junimistului Nicolae Mandrea din Floreşti2).

Dar poetul ,,nepereche” mai călcase pământul Gorjului cu 12 ani
înainte şi acest lucru voi încerca să-l prezentăm în cele ce urmează.

Drumul lui Eminescu
de la Răşinari la Giurgiu, în toamna anului 1866

francez şi după el, regretatul geo-istoric român Ion Conea, au
demonstrat-o magistral, aşa că nu încap dubii în privinţa traseului
urmat de turmele transhumante din vremuri memoriale.

Aşadar, de la pichetul de grăniceri din Piatra Albă, unde se afla
pe atunci frontiera dintre Principate şi Ţara Nemţească, turmele au
coborât neîntrerupt lăsătoarea domoală a munţilor Larga, Tâmplele,
Pleşa, oprindu-se la Obârşia Lotrului; de acolo, intrând în axul
drumului principal de transhumanţă Sugag – Novaci, a urcat
Ştefanul, Cărbunele, a trecut Şaua Urzii, a tăiat pieziş Coasta Cucii
şi s-a lăsat în pas domol pe Tolanu la vale, până la Schela Cernădiei,
unde se făcea numărătoarea, după modul anunţat, şi se încasau
taxele. Înscris în „ răghie ”, e pueril să se întrebe cineva dacă nu

cumva grănicerii l-ar fi suspectat pe poet de neapartenenţă la târlă
şi de trecere frauduloasă a graniţei!

Odată intraţi în ţară, păstori transhumanţi zăboveau o oarecare
vreme la „Hanul Prislopului”, un loc rămas în legende, aflat la
hotarul dintre satele Bumbeşti-Deal, Cânepeşti şi Zorileşti. La acest
han se încrucişau două mari drumuri ale vremii: cel oieresc, de
transhumanţă, consemnat în „Catastişe” chiar „ Drumul Oii”, şi cel
al carelor de cărăuşie, zis „Drumul Sării” (al păcurii sau al gazului).

Or, în septembrie, când se petrece coborâtul oilor la şes, sărarii
de la Ocnele Mari şi găzarii din Prahova poposeau nesmintit în incinta
acestui han, pentru că acum se produceau unele dintre cele mai
spornice schimburi de produse: ciobanii îşi luau drobii de sare pentru
linsul oilor şi pentru toate celelalte trebuinţe gospodăreşti, şi îşi
umpleau vasele de gaz pentru „fânare” (adică felinare), iar căruţaşii
sărari şi găzari îşi umpleau berbeniţele cu brânză şi coviltirele cu lână
şi cu piei, după care îşi vedeau de drumurile lor: oierii, de „Drumul
Oii”, de-a lungul Dealului Muierii, până la porţile Craiovei, şi până în
Bălţile Dunării, ori chiar până în Bitolia, în Ţara Macedoniei, sărarii
către Ocnele Mari, găzarii către Moreni şi Ploieşti.

E în afara oricărei îndoieli că hoinarul care străbătuse tot
Podişul Ardealului în căruţele ţăranilor şi târgoveţilor aflaţi la drum
va fi apelat, şi de data aceasta, la aceşti sărari şi găzari. Aşadar, de la
Hanul Prislopului, tânărul poet se va fi cuibărit în fundoiul unei
căruţe cu coviltir şi câine legat îndărătul ei şi va fi apucat „Drumul
Sării”, către Horezu, Ocnele Mari şi Râmnicu Vâlcea. Ajuns aici, ar fi
putut urma două variante: cu căruţaşii de Ploieşti mai departe pe
uscat, ori cu plutaşii pe Olt în jos. Dacă poetul va fi ajuns în acea

toamnă de 1866 la Bucureşti, cum susţin unii cercetători, atunci e
de acceptat ipoteza călătoriei pe uscat, cu căruţaşii găzari către
Ploieşti, şi, tot cu ei , către Bucureşti. Dacă, însă, poetul a ancorat la
Giurgiu, ceea ce e mai plauzibil, rămâne ca sigură călătoria lui cu
pluta. Iar, în privinţa plutăritului pe Olt, în acea perioadă, nu există
dubii, căci „Revista Pădurilor”, publicaţie a ministerului de resort,
începând cu anul 1890, e edificatoare, Oltul însemnând, pentru
plutăritul Carpaţilor Meridionali, tot atâta cât, dacă nu mai mult
decât Bistriţa, pentru Carpaţii Răsăriteni, dar, din păcate, n-a avut
un reporter ca Alexandru Vlahuţă care să-l reveleze lumii sub
această faţetă (Geo Bogza se născuse mai târziu).

Luând seamă că poetul se angajase la Giurgiu, la măsurişul
porumbului şi că exportul produselor agricole se face imediat după
cules, e, cum spuneam, mai plauzibil ca el să fi ajuns direct în port,
deci că va fi urmat calea plutăritului. Aici a fost, prin urmare, racolat
de Trupa Caragiale şi dus la Bucureşti. Însemnarea manuscrisă cu
urmărirea „fetei de boieri în Cişmigiu după Blassiu4)” nu e un
argument infailibil al venirii lui directe de la Blaj la Bucureşti.
Oricum e discutabil, căci, se ştie, poetul a zăbovit după Blaj prin
multe alte localităţi, între care măcar Sibiul n-ar putea fi ignorat.
Ignorându-l, totuşi, de ce n-ar fi făcut acelaşi lucru şi cu Giurgiu? E
de presupus că tânărul romantic va fi făcut această însemnare nu
în funcţie de locurile şi aşezările călcate cu paşii ci în raport cu
scopul major al călătoriei sale. Or, mobilul acestui lung periplu îl
constituise examenul de gimnaziu, Blajul, cu alte cuvinte. Blajul
rămânea, aşadar, reperul întregii călătorii el reprezenta eşecul
dureros şi după el venea episodul romantic, alinător al urmăririi
fetei de boier în Cişmigiu.

Poate că aceste rânduri ar fi trebuit începute altfel: mobilul lor
e de fapt în altă parte şi dare lor la iveală se face numai la convingerea
că lucrurile, în ultimă instanţă,converg.

Iată despre ce e vorba: bătrânul şi vulnerabilul cărturar Gheorghe
Ciorogaru din Novaci – Gorj, doctor în ştiinţe economice la Universitatea
din Heidelberg, mi-a povestit de mai multe ori, în întâlnirile noastre la
Bucureşti, o „legendă” a prezenţei lui Mihai Eminescu în zona Novacilor.
Sigur, cunoscând capacitatea oamenilor de pretutindeni de a crea legende
de tot felul şi, mai ales, în legătură cu oamenii mari, am primit sceptic
această informaţie. Bătrânul cărturar susţinea că o ştia de la socrul său,
fostul învăţător Giugiulan, care, la rândul său, o aflase în „Cercul
învăţătorimii novăcene”. Un cerc altminteri serios şi ambiţios, dacă e să
luam seama că, prin anii 1926, a scos şi o revistă proprie intitulată „Prietenul
săteanului”, cu sediul la Novaci. Evident, obiecţiile mele mergeau, în primul
rând, nu la imposibilitatea ori improbabilitatea prezenţei poetului pe aceste
meleaguri, ci la faptul mărunt şi banal că nu cred să fi existat persoanele
sau persoana care să fi fost în măsură să poată remarca prezenţa
„ciobănaşului”, viitor mare poet, în aşa fel încât să rămână pururi în
amintire. Era obiecţia pe care septuagenarul cărturar nu putea să mi-o
înlăture, cu toate presupunerile sale logice. El vorbea despre o amintire
rămasă în familia unui astfel de învăţător din cerc, bătrânul dascăl Flitan,
în casa căruia poetul fusese găzduit, spălat şi primenit cu ţoale curate, şi
care, după atingerea notorietăţii de către poet, evoca mândru întâmplarea
de atunci. Fără îndoială că ar fi fost minunat dacă acel dascăl ar fi lăsat o
însemnare despre acest episod, iar acea însemnare s-ar fi păstrat şi ar fi
ajuns până la noi. Dar, vorba Sf. Ioan Gură de Aur: „Şi cele scrise şi cele
nescrise sunt deopotrivă vrednice de crezare”.

Iată dar cum s-a cristalizat ipoteza prezentată aici privind
periplul eminescian în sectorul enigmatic Păltiniş – Giurgiu . Şi,
fiind ipoteză, evident că nu-şi arogă atributele infailibilităţii. Dar
rămâne, între toate celelalte presupuneri, cea mai puţin vulnerabilă,
ori, dacă vreţi, cea mai convingătoare, mai plauzibilă, mai verosimilă.

ION FILIPOIU

Radiodifuziunea Română - Bucureşti
1) Cf Ion Roşu, într-o discuţie prilejuită de apariţia cărţii sale „Legendă sau adevăr

în biografia lui Eminescu. Originile”, Editura „ Cartea românească”, Buc., 1989.
2) A.Z.N. Pop : „ Pe urmele lui Mihai Eminescu”, EST, Buc., 1978.
3) V. Crăciun, V. Smărăndescu: „Drumuri şi popasuri eminesciene”, Publiturism, Buc., 1989.
4) G. Munteanu : „Hyperion 1. Viaţa lui Eminescu”, Editura Minerva, Buc., 1973, p 41.
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De mai multă vreme, unii comen-
tatori ai operei eminesciene sunt
ispitiţi a vedea în autorul Rugăciunii
şi al sonetului Răsai asupra mea drept
un „poet religios”, accentuând aşa-
zisul spirit „ortodox”-ist al sensibi-
lităţii eminesciene prin identificarea
unor idei, imagini şi metafore
referenţiale, care nu sunt puţine, dacă
avem în vedere întreaga operă, de la
poezie la publicistică.

Aparţinând unui climat spiritual
romantic, Eminescu este şi el, ca mai toţi romanticii vizionari,
interesat de mitologiile universale, fixându-se, însă, la un
moment dat, pe o „obsesie a Daciei” (G. Călinescu ). Nu încercase
el în Memento mori să legitimeze, între marile civilizaţii ale
omenirii, pe aceea a geto-dacilor (din cele 218 strofe ale
poemului, 104 sunt dedicate Daciei legendare şi eroice) ?

Având în vedere ideea recurent-eminesciană a naşterii
Universului din haosul primordial, din care vin şi în care se
întorc toate („noaptea nefiinţei” şi „eternal pace”), precum
şi opţiunea către „stingerea eternă” a dacului, sau, mai apăsat,
deziluzia deloc creştină din finalul amplului poem Împărat
şi proletar („Că vis al morţii eterne e viaţa lumii-ntregi”),
Pompiliu Constantinescu constată lipsa „Duhului Sfânt” şi a
„Dumnezeului creştin” din astfel de viziuni, inclusiv diatriba
„ateistă” din finalul poemului Mortua est: „Creştinismul nu
oferă mângâierea unei vieţi de apoi; păgânismul eminescian
ne taie orice punte posibilă spre altă lume şi afirmă, cu
tenacitate, o moarte categorică, definitivă.” Chiar în
Luceafărul, observă criticul, „creatorul şi geniul, care
participă la «orma cea dintâi» sunt două idei platonice;
nemurirea lor nu este deci nemurirea creştină, dobândită
după moarte, într-o viaţă de dincolo.”

Văzut ca „poet păgân în înţeles metafizic”, Eminescu nu
cultivă, însă, un păgânism mitologic”, el „gândeşte şi simte
păgân semnificaţia vieţii şi a morţii pentru sine şi univers”.
(P. Constantinescu, Eminescu – poet păgân, în Scrieri, vol. 2,
EPL, 1968).

Floarea poeziei sale creşte pe solul unei tradiţii străvechi,
multimilenare, care, aici în Carpaţi şi la Dunărea de Jos, a
cristalizat în esenţe. Totodată, poetul vine de departe, din
istoria umanităţii, din gândirea universală, ajungând, prin
mitologiile asiatice şi mediteraneene, la ample viziuni
cosmogonice şi fiind convins de esenţa ideatică a lumii.

„Până şi temele care par luate cu împrumut din
romantismul european – acea problematică filosofico-
religioasă atât de bogată şi de interesantă în chiar
contradictorietatea sa – îşi împlântă rădăcina în humusul
creştinismului primitiv, se încadrează în climatul neoplatonic
al patristicii răsăritene”, observă Rosa del Conte în Eminescu
sau despre absolut (ediţie îngrijită, tradusă şi prefaţată de
Marian Papahagi. Cuvânt înainte de Zoe Dumitrescu-
Buşulenga. Postfaţă de Mircea Eliade. Cu un cuvânt pentru
ediţia românească de Rosa del Conte, Cluj, Ed. “Dacia”, 1990 ).

Eminescu „nu este, aşadar, o floare rară, desfăcută
aproape prin miracol dintr-o sămânţă adusă din întâmplare
pe solul Daciei de suflarea vânturilor apusene; este un astru
ţâşnit din adâncurile cerurilor din Răsărit,  ca mărturie
despre o civilizaţie tânără şi nouă, dar înrădăcinată într-un
trecut de veche cultură şi de severă tradiţie.”

A vedea în Eminescu un poet strict religios înseamnă a-
i obnubila acea deschidere mai largă de spiritualitate, autorul
Luceafărului dând ocoluri speculative prin filosofia antică
greacă, prin budism, prin Schopenhauer şi Kant, şi revenind,
uneori, la zalmoxismul geto-dac, întâia noastră religie de
transcendenţă, peste care s-a pliat, fără convulsii, creştinismul,
încă de la începuturile sale.

Nu este iarăşi lipsit de interes de ce Veronica Micle, într-un
memorabil poem omagial, îl numea pe poet “„cugetător budist
născut în altă lume”, convingere probată de o parte a operei,
dar şi de comportamentul „abstras” al poetului, ce trăia – zice
Maiorescu – „în lumea ideilor impersonale”, lansând, astfel,
pentru o sută de ani, imaginea hyperionică a geniului.

Rugăciune unui Dac aminteşte de biblicul Iov scârbit de
viaţă şi dorind să dispară fără de urmă în „stingerea eternă”.
Definirea genezei, observă G. Călinescu, e mai scurtă decât
în Scrisoarea I (de nuanţa agnostică a brahmanismului ) şi
are forma unei teogonii politeiste, căci se admite existenţa in
aeternum a unui părinte (aci Zamolxe ), care la rândul său a
dat naştere zeilor. Poetul intenţiona, după model corneillan,
să scrie o tragedie de tip clasic Crucea-n Dacia sau Joe şi Crist.

Iată de ce ideea de a vedea în Eminescu un spirit religios
este nu numai reducţionistă, ba chiar antiproductivă, de
vreme ce simbolurile mitologiei creştine, plămădite în
retortele imaginaţiei romantice, reflectă o problematică
poetică mai largă.

E vorba, aşadar, de acel „simbolism ecumenic, universal,
uşor de cunoscut în mai multe culturi şi fecund pe mai multe
niveluri (mit, arhitectonică, ritual, iconografie etc. ). Intuit

de un creator, un anumit simbol intervine într-o operă de
artă şi o organizează cu o coerenţă a lui proprie, cu o «logică»
absconsă, fără ca poetul să-şi dea totdeauna seama de sensul,
proporţiile sau valenţele acestui simbol ( ... )

Cunoscând vocaţia filosofică a lui Eminescu şi de
descendenţa sa romantică, suntem îndrituiţi să acordăm
simboluri şi metafizicei un rol important în explicaţia operei
sale poetice ( ... ). Fapt este că aceste simboluri, ca în opera
oricărui mare creator, se dovedesc a fi ecumenice, deşi valabile
metafiziceşte, şi în jurul lor nici o hermeneutică nu e excesivă”
(Mircea Eliade, Insula lui Euthanasius, F.R.L.A., Bucureşti,
1943) şi pentru a-şi ilustra aserţiunea privind acest „simbolism
ecumenic”, Mircea Eliade se opreşte, într-un comentariu de
mare forţă ideatică şi erudiţie, la nuvela romantică, cu implicaţii
filosofice, Cezara, mai exact la scrisoarea bătrânului sihastru
din cap. III, ce cuprinde „fără îndoială, cea mai desăvârşită
viziune paradiziacă din literatura românească”. Chiar G.
Călinescu a subliniat sensul filosofic şi valoarea edenică a

insulei descoperite de Euthanasius. Dincolo de aspectul
luxuriant al insulei, au fost identificate, în descrierea
călugărului, elemente categoric paradisiace, cum ar fi,
bunăoară, cele „patru izvoare” – reminiscenţă a celor patru
fluvii ale Raiului (Facerea, 2, 10 ) – şi „florăria” din insula cea
mică, replică a „grădinii” din mijlocul paradisului. De altfel,
Euthanasius, cu tot panteismul lui, nu se depărtează prea mult
de tradiţia iudeo-creştină a Raiului.

Având în vedere „simbolismul ecumenic” la care se
referea Mircea Eliade, vom observa că, în legătură cu insula
lui Euthanasius, există atâtea analogii în literatura universală,
de la Suttanipata din tradiţia hindusă şi budistă (în care
Nirvana este asemănată unei insule) până la „Insulele
fericiţilor” din Antichitate (în care locuiau eroi precum Peleu,
Cadmus, Achile ), topos la care se refereau tradiţii egiptene,
celtice, elenistice, întâlnit şi în filosofia platoniciană.

În ciuda acestor elemente, Eminescu nu este un poet de
reverberaţie creştin-ortodoxă decât în foarte puţine cazuri,
căci toate aceste simboluri sunt deturnate de la ritualistica
şi iconografia creştină către o problematizare filosofică mai
largă. A-l compara cu misticul Novalis, care credea sincer că
„numai religia poate trezi din nou Europa”, înseamnă a nu
sesiza că romantismul său vizionar trece dincolo de dogmă
şi ideologie, într-o transfigurare filosofico-estetică pe
măsură.

Mult mai productivă este comparaţia poetului naţional
cu contemporanul Nietzsche, filosof radical al conştiinţei
moderne încercate, intrate în criză, şi al celebrei propoziţii
Dumnezeu e mort din „Aşa grăit-a Zarathustra”, ce a făcut
epocă, ducând la ideologia nazistă... Cam în acelaşi timp,
Eminescu nota: „se pare că Dumnezeu e mort” (ms.). Când
în Memento mori poetul scria, sub impulsul unei intuiţii
geniale, referindu-se la criza valorilor spirituale, „E apus de
zeitate şi-asfinţire de idei”, el nu făcea decât să constate aceeaşi
stare de fapt pe care Nietzsche, însă, o afirmase radical,
crezând că, prin teoria Supraomului, va resuscita şi recupera

virtuţile unui creştinism agonic.
Fără a elabora astfel de teorii

„compensatorii”, Eminescu constată şi el, indignat, acea criză
a conştiinţei moderne, asupra căreia se exprimă atât în poeme
de mare impact, construite pe procedeul marilor antiteze
romantice, cât şi în unele însemnări (a se vedea, între toate,
scrisoarea către Iacob Negruzzi, ce însoţea poezia “Epigonii”).
Însă poetul nu rămâne la nivelul unei simple ecuaţii
ideologice, mistice chiar, de vreme ce astfel de idei şi obsesii
„ecumenice” sunt transfigurate în registre literare de
reverberaţie filosofică, de meditaţie universalistă. Mai mult
chiar, poezia sa „exorcizează”, în năzuinţa spre originar şi
arhaic, un fel de re-sacralizare a lumii, punct în care
Eminescu se întâlneşte cu Hölderlin: „Ce putea rezulta de
aici decât numai acea bucurie, sfântă, ciudată, atotbiruitoare,
neversatilă, nereversibilă, care-i însufleţeşte pe isihaşti şi pe
care isihasmul ortodox o recomandă ca semnul suprem al
bunăvoinţei divine şi drept izbânda totală a strădaniilor
sufletului credincios?” (N. Steinhardt, „Cuvânt înainte” la
„Eminescu şi abisul ontologic”, de Svetlana Paleologu-Matta,
Oraşul Arhus, Danemarca, editura „Nord”, Victor Frunză,
1989). În acest sens, „impulsul sfânt” hölderlian se apropie
de „farmecul sfânt” eminescian. Ca un isihast, ce-şi
înduhovniceşte simţurile şi intelectul, Eminescu – crede S. P.
Matta – transmută poezia eului (cu aspiraţiile incontestabil
romantice) într-o poezie a spiritului...

Şi totuşi, poetul gândeşte şi scrie dincolo de dogme,
indignat totodată că filosofia (metafizica) a devenit „profesie”
(acuză, desigur, socratică), incapabilă de a fi altceva decât
ancilla theologiae...

Nu crede oare poetul că „din căutarea misticei pietre
filosofale s-au născut chemia, din criticismul lui Kant
eliberarea minţii de sub dogmele unilaterale ale religiei, pe
de o parte, al materiasmului brutal pe de alta?”...

Bun cunoscător al filosofiei kantiene, Eminescu era
convins că „metafizica nu e făcută pentru capetele de rând”,
reducându-se „la câteva încercări geniale”. Incapabil de a o
pricepe, profesorii de filosofie primesc, în schimb, o „leafă”,
iar „organizarea socială o cheamă în ajutorul teologiei, încât,
ca slujnică fără autoritate a bisericei şi cea mai fără de nici o
treabă dintru a sfinţiei sale ea încearcă a dicta ştiinţelor
exacte, care n-au nici o nevoie de ea, sau a apăra biserica în
calitate de linguşitoare, pe care aceea o sufere, făr-a o aproba”
(apud Constantin Noica, Introducere la miracolul eminescian,
Buc., ed. „Humanitas”, 1992, pp. 286-288).

Recent, în revista Viaţa românească (nr. 1-2/2000), apare
un studiu semnat de George Gană („Melancolia”), în care se
pune în discuţie spiritul religios, chiar „ortodox”-ist al poetului,
observându-se că în versurile eminesciene apare frecvent
imaginea „bisericii în ruină” şi ideea năruirii credinţei: „La
Eminescu deplângerea năruirii credinţei se întâlneşte pe toată
durata scrisului său, iar imaginea bisericii (templului) în ruină
se regăseşte în Mira, Mureşanu, Memento mori, Povestea
magului călător în stele”. Iat-o şi în Melancolia (1876):

„Biserica-n ruină
Stă cuvioasă, tristă, pustie şi bătrână,
Şi prin ferestre sparte, prin uşi ţiuie vântul –
Se pare că vrăjeşte şi că-i auzi cuvântul –
Năuntrul ei pe stâlpii-i, păreţi, iconostas,
Abia conture triste şi umbre au rămas,
Drept preot toarce-un greier un gând fin şi obscur,
Drept dascăl toacă cariul sub învechitul mur...”

Într-o postumă din 1878, Învierea, întâlnim aceleaşi
imagini de vetusteţe („ziduri înnegrite”, „izul umezelii”, „al
morţii rece spirit”) ale  lăcaşului în care:

„Un singur glas îngână cuvintele de miere,
Închise în tratajul străvechii evanghelii (...)
Un clocot viu de glasuri vui de bucurie...
Colo-n altar se uită şi preoţi şi popor,
Cum din mormânt răsare Christos învingător,
Iar inimile toate s-unesc în armonie:

Cântări şi laude-nălţăm
Noi, ţie unuia,
Primindu-l cu psalme şi ramuri,
Plecaţi-vă, neamuri,
Cântând Aleluia!

Christos a înviat din morţi,
Cu cetele sfinte,
Cu moartea pre moarte călcând-o,
Lumina ducând-o
Celor din morminte!”

Fecioara Maria, invocată patetic în două poeme şi
amintită, referenţial, în altele, devine pentru poet, la un
moment dat (1880 – 1881), icoana către care îşi îndreaptă o

Eminescu în lumina meditaţiei creştine
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memorabilă Rugăciune, o rugăciune, însă, în numele
omenirii afundate în păcatele veacului:

 „Crăiasă alegându-te, / Îngenunchem rugându-te, / Înalţă-
ne, ne mântuie, / Din veacul ce ne bântuie; / Fii scut de întărire
/ Şi zid de mântuire, / Privirea-ţi adorată / Asupră-ne coboară,
/ O, Maică preacurată / Şi pururea fecioară,/ Marie // Noi, cei
din mila sfântului / Umbră facem pământului, / Rugămu-ne-
ndurărilor / Luceafărului mărilor; / Ascultă-a noastre plângeri,
/ Regină peste îngeri,/ Din neguri te arată, / Lumină dulce,
clară, / O, Maică preacurată / Şi pururea fecioară, Marie!”.

O parte a „Rugăciunii” va fi reluată, ca refren, în Tat twam asi:

„Rugămu-ne-ndurărilor, / Lucefărului mărilor / Din valul
ce ne bântuie / Înalţă-ne, ne mântuie! / Privirea adorată /
Asupră-ne coboară, / O, Maică prea curată / Şi pururea
fecioară, Marie!” (1880).

Ca şi sonetul „Răsai asupra mea” (1880), mult mai
personal în invocaţia harului divin:

„Răsai asupra mea, lumină lină, / Ca-n visul meu ceresc d-
odinioară; / O, maică sfântă, pururea fecioară, / În noaptea gândurilor
mele vină / ... / Dă-mi tinereţea mea, redă-mi credinţa / Şi reapari din
ceriul tău de stele: / Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie!”.

Să nu uităm piesa Colinde, colinde, din 1881, în care apare
iarăşi amintirea Mariei, dar şi cea a Mântuitorului, desigur:

„Colinde, colinde
E vremea colindelor,
Căci gheaţa se-ntinde
Asemeni oglinzilor
Şi tremură brazii
Mişcând rămurelele,
Căci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele.

Se bucur copiii,
Copiii şi fetele,
De dragul Mariei
Îşi piaptănă pletele,
De dragul Mariei
Şi-al Mântuitorului
Luceşte pe ceruri
O stea călătorului...”

Momentul naşterii Mântuitorului apare şi în alte versuri,
precum în Mss. 2290 (f. 57-59):

„Şi o stea strălucitoare
Arde-n cer arătând calea la a evului minune...

Mergeţi, regi, spre închinare la născutul în cavernă.

În cavernă? ‘n umilinţă s-a născut dar Adevărul?
Şi în faşa de-ntuneric s-a născut eternul rege?
Din durerea unui secol, din martiriul lumii-ntrege
Răsări o stea de fală luminând lumea şi cerul.

Sarcini de-aur şi de miruri el încarcă pe cămile
Şi pornesc în caravană după steaua plutitoare,
Ce în aerul cel umed pare-o aşchie de soare
Lunecând pe bolta-albastră la culcuşu-eternei mile.”

Strofe reluate în Dumnezeu şi om, care e o variantă din
„Christ”.

Ideea aceasta a desacralizării mitului christic revine cu
incriminarea adusă omenirii netrebnice:

„Astăzi mintea e bogată, dar credinţa este seacă,
Căci în ochii ironiei, tu eşti om... nu Dumnezeu.

Azi eşti frază strălucită, azi eşti masca cea de fală,
Ieri ai fost credinţa simplă, însă sinceră, adâncă,
Împărat fuşi omenirii, crezu-n tine era stâncă.
Azi în marmură te scrie, ori pe pânză te exală...

Asta-i tot, Isuse dulce, pus pe cruce pentru lume?
Asta-i tot, frunte de rege, cu cununa cea de spini?
Ieri ai fost steaua de aur a-mpăraţilor creştini,
Azi în gura lor profană nu mai eşti decât un nume.”

Şi totuşi, de 2000 de ani – scrie gazetarul – pilda celui ce
s-a jertfit pe sine rămâne pentru omenire un inepuizabil
tezaur de iubire şi mântuinţă:

„Iată 2000 de ani de când Christos a ridicat popoarele
din întuneric, le-a constituit pe principiul iubirii aproapelui,
2000 de ani de când biografia Fiului lui Dumnezeu e cartea
după care se creşte omenirea.

Învăţăturile lui Buddha, Socrate, stoicilor, cărarea spre
virtute a chinezului Lao Tse, deşi asemănătoare cu învăţătura
creştinismului, n-au avut atâta influenţă, n-au ridicat pe om ca
Evanghelia, această simplă şi populară biografie a blândului
nazarinean a cărui inimă a fost străpunsă de cele mai mari
dureri morale şi fizice, dar nu pentru el, pentru binele şi
mântuirea altora. Şi un stoic ar fi suferit chinurile lui Hristos,
dar le-ar fi suferit cu mândrie şi dispreţ faţă de semenii lui. Şi

Socrate a băut paharul cu venin, dar l-a băut cu nepăsarea
caracteristică virtuţii civice a Antichităţii.”

O altă piesă, Preot şi filosof, tot din 1880, oferă imaginea
unei lumi păcătoase („a Răului domnire”), întâlnită şi în
Demonism („O raclă mare-i lumea. Stelele-s cuie/ Bătute-n
ea şi soarele-i fereastra / La temniţa vieţii...”), asupra căreia
„în van” lucrează credinţa: „În van cercaţi a-i drege, căci răi
rămân de-a valma / Şi trebuia ca soarta să-i spulbere cu
palma...” pricepând „şoapta misterului divin”, filosofii sunt,
de fapt, confraţi mai aleşi ai celor împovăraţi cu îndreptarea
„neamului cel nedemn”.

S-ar putea crede, din poeziile amintite mai sus, că
Eminescu este un moralist religios. Nimic mai fals, căci el
nu face decât să aducă în câmpul meditaţiei poetice marile
evenimente ale calendarului creştin (Naşterea şi Învierea),
într-un moment când biserica e ameninţată de necredinţă şi
marile simboluri creştine se golesc de sacralitate. Însuşi
Rugăciunea sa vizează starea de decădere a omenirii, pe care
o vrea scoasă din mocirla păcatului şi adusă în zariştea
mântuinţei.

Moartea însăşi e un nonsens în ordinea creaţiei divine:

„De e sens în asta, e-ntors şi ateu,
Pe palida-ţi frunte nu-i scris Dumnezeu.”

(Mortua est)

Religia creştină, superioară aşadar altor credinţe, e
deopotrivă ideal etic şi liant civic: „Pentru a fi buni, pentru a
se respecta unii pe alţii şi a-şi veni unul altuia în ajutor, au
nevoie de religie.” („Timpul”, 1881)

A se observa că apropierea poetului, mai cristalizată, faţă
de problematica religioasă se produce în perioada 1880-1881,
anii unor încercări sufleteşti, de nelinişti şi zbucium creator.

Sunt multe alte elemente de recuzită creştină de care lirica
eminesciană se serveşte, fie pentru a contura un suport
angelic erosului (femeia fiind o donna angelicata), fie pentru
a înfiera trădarea Dalilei şi suficienţa „caerului de lână”
(Scrisoarea V, Femeia?... măr de ceartă, Icoană şi privaz ş.a.).

Spiritul muşcător şi caustic al gazetarului (convins că biserica
deţine „cartea după care se creşte omenirea”), care aduce laudă
vieţii creştine pentru rolul important jucat în istoria neamului,
se completează cu „tonul homeric” (G. Călinescu) folosit în
parodia prozastică Părintele Ermolachie Chisăliţă. Acesta e „un
popă de ţară” care face liturghia cu spirt în loc de vin şi urlă
grozav în biserică de-l aud pădurarul şi văcarul de pe coclauri.
În plus, are darul înjurăturii şi drăcuirii, chiar în sfântul lăcaş,
când îi căşună pe dascălul Pintilie Buchilat, cel cu potcapul pe
ceafă, sau pe palamarul Nicodim Parpalac, „cam prostuţ”, care
trage clopotele într-o dungă, spune crezul ca pe apă, fiind totodată
mare iubitor de colivă şi colaci. Este evocat un potenţial incendiu
la o slujbă de utrenie, când haina dascălului se aprinde, iar celor
din biserică li se pare că văd pe diavol în fereastra bisericii. Apare,
la un moment dat, o invocaţie către muză, în genul lui Budai-
Deleanu, parodia fiind una reuşită şi în măsură a disipa orice
suspiciune de misticism…

Rezultă, din cele de mai sus, că romantismul eminescian,
valorificând o gamă largă de motive şi teme creştine, e – ca
şi în cazul altor elemente mitologice invocate, din culturi
diferite – capabil a transfigura în cheie estetică, cu largi
semnificaţii filosofice şi estetice un material bogat, de mare
expresivitate poetică.

Poetul a avut, desigur, în sinea sa, conştiinţa sâmburelui
de divinitate, din care au înflorit crinii atâtor versuri
esenţializate şi emblematice, fără ca acestea să devină fer-
vori şi mesaje ortodoxiste, ca mai târziu în poezia
gândiriştilor. Medita-
ţia (şi invocaţia) creş-
tină e calmă şi echili-
brată, şi izvorâtă dintr-
o autentică suferinţă.

Ca orice mare poet
(romantic), Eminescu
a conştientizat acea
criză a spiritului vio-
lentând tradiţia şi
punând în pericol va-
lorile. Atitudinea lui
este, faţă de această
stare de lucruri, nu a
unui mistic novalisian,
ce s-ar angaja într-un
program de salvare, ci a unui poet care-şi trece sentimentele
pe toată gama, de la invocaţia intimă a celui suferind până la
acuză, ironie, sarcasm sau parodiere, faţă de realităţi intrate
sub teroarea desacralizării.

Se ştie cât preţ punea poetul pe valorile tradiţiei, cât de
confortat se simţea el în largul acestei spiritualităţi.

Ceea ce am numi „complexul ortodox” al gândirii sale nu
e decât o parte din uriaşa arhitectură imaginară, cu plonjoane
cosmogonice, a genialităţii sale romantice, o parte care, luată
ca atare, independent, îşi pierde rezonanţa şi expresivitatea,
dar care, în ampla orchestraţie de idei, obsesii, teme şi motive
poetice, îşi capătă acea identitate de referinţă şi timbrul
inconfundabil al meditaţiei esenţializate asupra condiţiei
umane şi cunoaşterii, în general.

Theodor CERNEA

DOR   DE    EMINESCU

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

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

   Eu nu mă  tem de sărăcie,
   Mi-e frică doar de veşnicie…
   De o Femeie, de-un hoinar,
   De cititorul fără har…
   De un poet proletcultist,
   Precum mă tem de Antichrist…
   De toate eu mă lecuiescu,
   Murind de dor de Eminescu…

   Nu sunt chemat să proorocesc,
   Un singur lucru îmi doresc-
   În timpul somnului să mor,
   Răpus de mult prea plinul dor:
   De Tuchilatu, de Baltag
   Şi de micuţa mea din prag…
   Şi de Nichita, de Sorescu,
   Dar mai ales de Eminescu…

   Mă înfior de violenţă
   Şi de blestem, de providenţă…
   De veacul fără de humor,
   De omul cel nemuritor…
   Un dor  mă macină pustiu
   După Gheorghiţă şi Burghiu,
   Dar mai ales mă prăpădescu
   De-atâta dor de Eminescu…

   Veghez cu fruntea pe psaltiri…
   Vai, neamul nostru de martiri!
   În ţara mea eu nu încap…
   Cu sacul îmbrăcat pe cap!
   De-mi vine, zău, să mă omor
   De-atâta jale şi de dor
   De Mareşalul Antonescu,
   Dar mai ales de Eminescu…

   De dor şi de singurătate,
   De fraţii din străinătate
   Îmi plânge sufletul amar
   Dintr-un hotar în alt hotar…
   De Ciorănescu, Eliade,
   Şi de Vişniec, şi de Palade…
   Dar  mai cumplit mă mistuiescu
   De prea mult dor de Eminescu…

   O salbă de poeţi români
   Ucişi de lifte de păgâni
   Urzesc în negrul lor mormânt
   Poeme lungi, de jurământ,
   De Neam, de România Mare
   Şi nicidecum de răzbunare…
   Eu pe Garaz îl pomenescu,
   Dar plâng de dor de Eminescu…

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

   Eu îndurare nu cerşesc…
   Dacă greşesc – mă spovedesc
   În faţa Sfântului Altar…
   Misteriosul avatar
   Mă ruinează pas cu pas…
   De-un veac tot singur am rămas-
   Mă tem să nu înnebunesc
   De-atâta dor de Eminesc…

                                        MIHAI PREPELIŢĂ, Ucraina
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Când în 1870 apărea, la 15 august, în “Convorbiri literare”,
poemul Epigonii, Eminescu era deja, prin această a doua semnătură
acolo, în atenţia “Junimii” ieşene, în special a micului grup diriguitor,
interesat a-l contacta mai îndeaproape. Poezia, trimisă de la Viena,
la 5/17 iunie şi însoţită de o scrisoare lămuritoare (neapărat
lămuritoare!) către redactorul Iacob Ne gruzzi, emana un curaj
elocvent şi sugera, iniţial, o marjă de convingeri literare şi estetice,
în momentul în care, intensifi cându-şi stăruinţele, noua orientare
culturală, constituită în linii generale, impunea cu necesitate
proclamarea (cu aplomb, desigur) şi a unei “direcţii noi” în literatură.
Definită de Maiorescu în 1872, “noua direcţie” va fi ilustrată şi cu
numele lui Mihai Eminescu, prin numai cele trei poezii publicate
până atunci în “Convorbiri...” (Venere şi Madonă, la 15 aprilie;
Epigonii, la 15 august şi Mortua est, la 1 martie 1871).

Ce semnificaţie are, în rândul acestora, Epigonii şi cât de
“programatică” poate fi ea socotită în cadrul creaţiei emines ciene?
Este ea o poezie “publicabilă”, de tinereţe sau una, necesarmente,
clarificatoare şi programatică? Este ea în tonul “noii direcţii” sau în
spiritul unor opţiuni infranşisabile, a unor înţelesuri reverberant-
distincte? Este în măsură această poezie să marcheze, ca prin
element de biografie literară, o dată însemnată în conştiinţa literelor
române? (v. Les grandes dates des littératures étrang  res, “Presses
Universitaires de France”, 1969, p.76).

Deşi Eminescu a intenţionat de la bun început, prin scrisoarea
însoţitoare, să pună în evidenţă sensul exact al poemului,
inter pretarea care s-a impus vehiculează, plenar, până azi, un clişeu
stereotip, acela al antitezei romantice între “zilele de aur” (“die
goldene Zeit”) ale literaturii române şi “epigonismul literar şi social
al contemporanilor”, cum se exprimă atât de tranşant şi fără nuanţă
un cercetător mai recent (v.Iurii Kojev nikov, Mihai Eminescu şi
problema romantismului în literatura română, 1979, p.95).

Poetul înţelesese, aşadar, că era de datoria lui să explice ideea
de bază a poeziei, ce pleca de la o xenie (epigramă) de Schiller,
Jeremiada, din care sunt reproduse, în epistola către Iacob Negruzzi,
primele două versuri: “Alles in Deutschland hat sich in  Prosa und
Versen verschlimmert,/ Ach, und hinter uns liegt weit schon die
goldene Zeit.”(v. şi I.E.Torouţiu, Studii şi documente literare, vol.I,
Buc., 1931, pp.324-325) sau D.Murăraşu, Din izvoarele poeziei
“Epigonii”, Buc., 1936). Dincolo de acest punct de plecare, Eminescu
încerca să “explice” concepţia structurantă ce a prezidat compoziţia
şi să-şi ia câteva precauţii, fie ele şi epistolare.

Urmărind istoria receptării critice a poemului, dăm peste un
clişeu de analiză, ce l-ar fi intrigat, în primul rând, pe poet însuşi.

Realizează Eminescu în Epigonii o antiteză de suprafaţă? Este
el, într-adevăr, un “iubitor de antiteze cam exagerate”, cum îl vedea
Maiorescu, având în vedere şi acest poem? Lua, oare, poemul calea
tiparului, dacă poetul nu i-ar fi ataşat scrisoare lămuritoare?
Răspunde el, prin structura ideologică şi concepţia este tică,
“direcţiei noi”? Exemplifică el teoria maioresciană a formelor fără
fond (v. emistihurile “totu-i lustru fără bază” sau “în noi totul e
spoială”, precum şi versul “Voi credeaţi în scrisul vostru, noi nu
credem în nimic”), rechemând în memorie diatribele maioresciene
din În contra direcţiei de astăzi...(v.Z.Ornea, Junimea şi
junimismul, ed.II, 1978, p.529)? George Munteanu vorbeşte, în
acelaşi spirit sociologizant, de “duplicitatea” şi “ipocrizia”
contemporanilor “conscii”, de ideologia propagată de ei, care nu erau
decât “pură înşelătorie”, afirmând chiar că “Eminescu îi considera
cei mai mari şi mai periculoşi duşmani ai neamului românesc”!
Aceeaşi interpretare eronată - în evaluare incriminatului pesimism
“feneantic”, exprimat de strofele finale, ba chiar o aproximare sui-
generis a versului-citat <Moartea succede vieţii, viaţa succede la
moarte>, văzând aici un simplu procedeu de varietate grafică menit
a reliefa în mod expres o “propoziţie gnomică” şi, deci,
individualizând-o în contextul unor sublinieri (v.George Munteanu,
Istoria literaturii române. Epoca marilor clasici, Buc., 1980, p.288)!
Şi tot George Munteanu afirmă, atât de comprehensiv, că Epigonii
n-ar fi decât “un mod de a-i înfrunta pe junimişti la ei acasă în
credinţele lor cele mai scumpe”. Obraze diplomaticeşti, conducătorii
Junimii vor fi cântărit în toate felurile situaţia şi, într-un fel nu numai
înalt concesiv, ci şi mai larg sugestiv, hotărăsc să publice poezia cu
pricina chiar pe prima pagină a “Convorbirilor...”, după un contact
mai apropiat cu poetul (vizita la Viena prin iulie, a lui I.Negruzzi),
căruia i se răspundea deja, la poşta redacţiei, sub iniţialele YZ., aşa
cum ceruse, că se va publica pentru “meritul poetic (...)
incontestabil, chiar când nu ne-am uni cu totul în idei”. E interesant,
iarăşi, de observat, că, în afară de basmul Făt-Frumos din lacrimă
(publicat la 1 şi 15 noiembrie), până la l martie 1871 (Mortua est)
lui Eminescu nu i se mai publică nimic (reţinere sau măsură
punitivă, ca în tot cursul anului 1875, când i se publică o singură
poezie în Convor biri?!). Ce se întâmplase de fapt.

Eminescu era la curent cu scrierile maioresciene şi cu noua
orientare convorbiristă. El trebuie să fi fost profund indignat citind
Observările polemice (1869), în care Maiorescu lua în derâdere
Lepturariul românesc, în şase volume, al lui Aron Pumnul şi, deci,
numele unor poeţi antologaţi acolo (Ion Pralea, Daniil Scavinschi,
Vasile Fabian Bob, Iancu Văcărescu, Mumuleanu, Mureşanu,
Heliade...), cerându-şi îngăduinţa de a scuti pe even tualii cititori
de “alte flori din câmpia Lepturariului românesc” - “şi nu ne rămâne
decât a dori studenţilor din Cernăuţi să se înveselească cât se poate
de mult cu asemenea modeluri de stil, dar să le imiteze cât s-ar
putea mai puţin”. Recomandaţi ca “modele” erau, bineînţeles,
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Alecsandri, Bolintineanu, Grigore Alexandrescu, C.Negruzzi - cărora
şi lor Eminescu le adusese elogii în Epigonii... Graţie unui
imprescriptibil principiu umanitar (şi nu dintr-o solidaritate de idei
ori compatibilitate pur teoretică) Eminescu sare în apărarea
puriştilor şi latiniştilor, în special a lui Aron Pumnul, devenit
victima denigratorului Dimitrie Petrino (v.art. O scriere critică, în
“Albina”, nr. 3-4, 1870). El vede în aceasta o campanie criticis tă
organizată şi diriguită, aşa cum se şi întâmpla, de fapt, şi nu pregetă
să răspundă direct ori indirect. În prima parte a Epigonilor vom
observa numaidecât că elogiul eminescian, vădit polemic, începe
cu Ţichindeal, Mumulean, Pralea, continuă cu Daniil Scavinschi,
pentru a evoca apoi pe Iancu Văcărescu, Mureşanu, Eliade - adică
tocmai pe autorii ironizaţi şi contestaţi cu înverşunare de mentorul
junimist şi emulii săi. G. Munteanu găseşte poeziile trimise în 1870
la Convorbiri pline de “sensuri latente”. Prima, Venere şi Madonă,
ar ironiza, de pildă, “teoria formelor fără fond”, iar Epigonii n-ar fi
decât o provo care directă... Epigonii venea împotriva criticismului
junimist, căci elogia nu atât valoarea în sine a înaintaşilor, cât
entuziasmul, generozitatea, sinceritatea trăirii lirice, faţă de
scepticismul şi “răceala” poeziei noi (Dicţionarul literaturii
române de la origini până la 1900). Pe când O scriere critică
ironiza pe partizanul maiorescian D.Petrino şi viza criticile
subiective ale magistrului asupra lui Maior, Şincai şi Pumnul, dascăli
mari, “la înălţimea misiunii lor”, “nemuritori şi mari”. Elogiul
nemăsurat - zice poetul - ce li se aduce unui Bolliac, Mureşanu ori
Eliade - cu merite incontestabile în mersul revoluţiilor paşoptiste,
dar care, din cauza convingerilor poli tice, nu intrau în graţia
conservatorismului junimist -, vizează nu “meritul intern al

lucrărilor” (precizare ce la “Junimea” trebuia făcută neapărat, nu?!),
ci pentru acea “naivitate sin ceră, neconştiută cu care lucra ei”. Pe
când noi, - completează poetul, - suntem trezi de suflarea secolului
- şi de aceea avem atâta causă de-a ne descuragia”. E acel scepticism
izvorât din conştiinţa neputinţei şi zădărniciei, “conştiinţa sigură”
a intangibilităţii acelor “culmi strălucite”: “Ideea fundamentală e
comparaţiunea dintre lucrarea încrezută şi naivă a
precedesorilor noştri şi lucrarea noastră trezită dar rece. Prin
operele liricilor români tineri se manifestă acel aer bolnav de
dulce, pe care germanii o numesc Weltschmerz. Aşa Nicoleanu,
aşa Schelitti, aşa Matilda Cugler - e oarecum conştiinţa
adevărului trist şi sceptic, învins de către colorile şi formele
frumoase - e ruptura între lumea bulgărelui şi lumea ideii.
Predecesorii noştri cre"deau in aceea ce scriau, cum
Shakespeare credea în fantasmele sale; îndată însă ce conştiinţa
vine că imaginile nu sunt decât joc; - atunci după părerea mea
se naşte neîncrederea sceptică în propriile sale creaţiuni.
Comparaţiunea din poezia mea cade în defavorul generaţiunii
noi, şi - cred cu drept”.

În aceeaşi  scrisoare  care însoţea Epigonii, Eminescu vorbea
de “condiţiunea esenţială a poeziei”, care, după el, ar fi exprimată
de fantezie (“mama imaginilor”) şi de reflecţiune (“scheletul care-
n operele de arte nici nu se vede”). Nu venea, oare, această reflecţie
să “corijeze” ideile maioresciene despre cele două “condiţiuni”
(materială şi ideală), cerute de mentorul junimist poeziei în genere
în O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867? Au
recepţionat junimiştii mesajul epistolar şi ilustrarea practică a tezei
în poem?

Părerea lui Maiorescu o aflăm în articolul Direcţia nouă în
poezia şi proza română (1872). Dacă în fruntea “nouei mişcări” era
pus cinquantenarul bard de la Mirceşti, căruia i se înşirau in nuce
meritele literare şi culturale, în special revigorarea poeziei naţionale
prin surpriza ce-o constituiau pastelurile (Iorga îşi intitula un capitol

de istorie literară a secolului “Regalitatea literară a lui Alecsandri”,
iar Eminescu îi zisese, deja, în Epigonii, “rege al poeziei”), ca un
succesor legitim, dar de alt calibru, este numit Eminescu: “Cu totul
osebit în felul său, om al timpului modern, deocamdată blazat în
cuget, iubitor de antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile
iertate, până acum aşa de puţin format încât ne vine greu să-l cităm
îndată după Alecsandri, dar, în fine, poet, poet în toată puterea
cuvântului, este d. Mihai Eminescu”. Urmează analiza sumară a
celor trei  poezii (Venere şi Madonă, Epigonii şi Mortua est). Se
înţelege că în Epigonii, mai mult decât în celelalte, Maiorescu  îl găsea
pe poet “om  al timpului modern”, adică “blazat în cuget”, dar şi
“iubitor de antiteze cam exagerate”, ba chiar “reflexiv mai peste
marginile iertate”. Şi e de mirare cum, găsindu-l “până acum aşa
de puţin format”, îl aşează totuşi lângă Alecsandri, nu printr-o
“concesie” critică, ci prin consecuţia logică a exprimării: “aşa de
puţin format încât ne vine greu să-l cităm îndată după Alecsandri”...
După cometariul poemului “Venere şi Madonă”, în care găsea, ca şi
în celelalte, “farmecul limbaju lui” (“semnul celor aleşi), “o concepţie
înaltă”, şi - “lucru rar între ai noştri” - “iubirea şi înţelegerea artei
antice” -, Maiorescu se opreşte la Epigonii, unde descoperă acea
“ironie amară” a recent răposatului N. Nicoleanu, însă “mai
puternică şi mai aprofundată”. Antiteza uzitată e găsită “foarte
exagerată”, “lauda ditirambică” a lui Ţichindeal sau Eliade “cu greu
va putea încălzi cetitorii mai critici de astăzi”. Direcţia nouă în
poezie este exemplificată apoi cu operele lui S.Bodnărescu, Matilda
Cugler, Şerbănescu ori D.Petrino... Cum  să înţelegem, aşadar, că
Epigo nii (precum insinuează Z. Ornea, bunăoară) ilustrează o
“conso nanţă” de idei şi simţiri, când Eminescu lua, sub forma
elogiului nemăsurat, “ditirambic”, apărarea atâtor scriitori minori
din generaţiile precedente... Putea conveni lui Titu Maiorăscu
elo giul lui Ţichindeal, Mumulean, Pralea, Daniil, Văcărescu, Donici,
Sihleanu, Bolliac, Mureşanu, Eliade? Se cuvine precizat că ulti milor
doi Eminescu le dedicase poezii întregi (v. poemul La Heliade - 1867
şi tabloul dramatic Mureşanu, 1869). Trecea în faţa lui Maiorescu
veneraţia faţă de Eliade, elogiat cu trei ani în urmă de oda pe care
Haşdeu o cita, la comemorarea lui Heliade, în 1902, la Academie, şi
nu numai ca să indispună pe Maiorescu ?!...

Publicarea poeziei constituie o mare izbândă eminesciană
(înte meiată pe o concesie). Maiorescu întrevăzuse geniul lui
Eminescu şi “libera trecere” a poemului ţine mai mult de normele
deontolo giei literare şi de un spirit de circumspecţie, pe care
Maiorescu le-a manifestat din plin faţă de Eminescu... Concesia
făcută odată nu poate fi uitată nicicând, astfel că în studiul din 1889,
Eminescu şi poeziile lui, scris după moartea poetului, Maiorescu
aprecia răspicat că poezii precum Epigonii nu-l reprezintă pe
Eminescu “în toată puterea lui”... Şi nu fusese deloc întâmplătoare
considerarea poeziei Mortua est drept “cea mai bună din cele trei
poezii”, având în vedere concepţia ei ce rezona cu anume convingeri
filosofice îmbrăţişate de Junimea.

Investigând şi publicistica, G.Călinescu rezuma ideea
fundamenta lă a poemului în antimonia “bătrâni şi tineri”,
exemplificând aceste raporturi: “generaţie naturală, continuă”
(constituită pe linia tradiţiei şi păstrătoare a limbii naţionale) -
generaţie neopozitivă, discontinuă, naţionalitate - alogenitate”. În
Epigo nii poetul are în vedere “numai această tinerime liberală”
(înfierată încă din Junii corupţi) asupra căreia ar arunca între gul
oprobiu al antitezei sale, o tinerime ale cărei idei sunt “frază,
simulaţie, ascunzând interese individuale, materialiste, dar în
contrazicere cu folosul colectiv’ (G. Călinescu, Opera lui Mihai
Eminescu, vol. 2, Ed. Minerva, 1976, pp.68-73). Şi  Iorga vedea în
poem, alături de “o filosofie favorită la Convorbiri “acea” incisivă
osândă a generaţiei sale” (Istoria literaturii româneşti
contemporane. Crearea formei. Cap.V. Creatorii literaturii noi,
I. Mihail Eminescu).

Eminescu, însă, avea în vedere, dincolo de antinomia de
suprafată a generaţiilor culturale, acel simţământ modern lui, noua
sensi bilitate a veacului, mentalitatea secolului numită Weltschmerz,
“aerul acela bolnav” pe care îl inspira o literatură  modernă ajunsă
la ideea conştiintei de sine.

Antiteza, deşi, “cade în defavorul generaţiunii noi”, vine să pună
un diagnostic exact în momentul în care un nou tip de sensi bilitate
şi o mentalitate modernă, în marginea unei blazări pesimiste (ce
nu era decât o formă idealistă de temperare a marilor elanuri sociale
ce animaseră epoca...) ocupau scena vieţii literare. Nu credem,
aşadar, - la unison cu toţi cei ce au văzut în Epigonii expresia unei
antiteze răutăcioase, - că poetul se include el însuşi printre “epigoni”
numai pentru a potenţa acuza, a-i da şi credibilitate şi amploare. O
face din simpla convingere că el însuşi gândeşte în aceşti termeni
estetici, simte altfel, înţelege mai nuanţat spiritul veacului... El nu
face din elogiul înaintaşilor un cult, îi admiră doar pentru
“sinceritatea” lucrării lor, pentru “naivitatea” optimistă a felului lor
de a se produce ca scriitori. Nu intră aici patosul unei antiteze
“exagerate”, nici veneraţia unui emul! Mesajul său e limpede,
structurant, urgent... Epigonii exemplifică, aşadar, în datele esenţiale
ale antitezei sale, noua sensibilitate a vremii, acel “aer bolnav de
dulce”, concepţia Weltschmerz-ului asumată de liricii români
moderni... Aceştia nu sunt decât Nico leanu, Schelitti, Matilda Cugler
- adică tocmai acei tineri lirici cu care Maiorescu ilustra “direcţia
nouă” în poezia română la 1872. Eminescu înţelege contrastul prea
izbitor al acestei mentalităţi, care bântuia Europa, cu formele
tradiţionale şi cu un anumit tip de sensibilitate constituită pe
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 linia tradiţiei, în matca unei evoluţii fireşti, organice. E
vorba, altfel spus, de o “violentare” a sensibilităţii naţionale, întrucât
noile idei şi convingeri estetice, filosofice, etice, sociale ale timpului
nu au fost asimilate în mod organic (“n-au făcut drumul lung al
con densării ideilor în cranele poporului”), nedevenind o necesitate
firească, ci au venit să înlocuiască un mod de cultură organică,
naţională cu un tip de mentalitate “bolnăvicioasă”, deşi nouă, cu
“ceva ce nu poate fi priceput, ci conceput...”

E sentimentul vacuitaţii, al pustiniciei spirituale, al unei nelinişti
de expresie “metafizică” (v.strofele părţii a doua) şi mărturisite de poet
intr-un articol: “Când mă aflu în faţă cu cei bătrâni, cu literatura
din deceniile trecute, parcă sunt într-o cameră încălzită (...). Faţă
cu cei moderni parcă  mă simt într-o cameră rece, şi într-o cameră
rece, va fi observat oricine asta parcă lipseşte ceva, nu căldura însăşi,
ci ceva pipăit, parcă pe peretele curat fusese ceva şi nu mai este, sau
simţimântul famil"iei când a murit cineva în casă. Eu un fel de
deşert atât de simţit de fiecare - un fel de suflare, care cuprinde toate
obiectele: nu mai este - parcă lipsesc din casă lucruri, nu numai
corpul unui om. Vine un alt om acolo, dar simţirea pentru tine nu
se schimbă. parcă eşti obicinuit a vedea privazul  cu alt portret, şi
portre tul cu alt privaz”. Şi mai departe: “Faţă cu cea mai mare parte din
scriitorii noştri moderni ţi se impune simtământul că ei nu sunt inele în
lanţul continuităţii istorice a culturii noastre, ci, cum s-ar zice, extra
muros. Şi asta e soarta a oricărei culturi importate atât de nefireşti ca a
noastră. Ele n-a(u) făcut drumul lung al condesării ideilor în cranele
poporului, sunt, prin urmare, ceva ce nu poate fi priceput, ci conceput,
sunt inele din dezvoltarea unui cap strein, o ramură de nuc din care, crescut
pe jumătate, ai vrea să cultivi un trunchi de stejar; pe când numai din
disoluţiunea acelei ramure în pământ se pot trage atome constitutive şi
pentru stejar” (Scrieri politice, cf.G.Călinescu, op.cit.).

Weltanschauung-ul junimist era înrâurit de
schopenhauerismul epocii, Europa însăşi era în plin Weltschmerz
(“mal du siecle”,  “boala secolului”) care a înrâurit mari spaţii
literare. Cerce tând raporturile gândirii eminesciene cu filosofia lui
Schopen hauer (vezi mai întâi Pătrăşcoiu, Eminescus
pessimistische Wel"tanschauung mit besonderer Beziehung auf
den Pessimismus Schopen"hauers, Tg.Jiu, 1905, conform
D.Murăraşu, în Mihai Eminescu. Viaţa şi opera, 1983, p.318.), Liviu
Rusu ne prezintă “foaia de observaţie” a Weltanschauung-ului de
opocă, când scrie atât de comprehensiv: “Burghezia însă, ca şi aiurea,
îşi trădează idea lurile şi se coalizează cu moşierimea. Noua
orânduire este bolna vă de tot, deziluziile sunt mari, idealurile visate
sunt departe de realizare. Cu marea lui sensibilitate, Eminescu
devine un reflex al acutelor frământări sociale, resimţindu-le în
modul cel mai dureros. El va lua atitudine împotriva relelor care
bântuiau, dar nu-i mai puţin adevărat că în întreaga lui făptură se
va forma o predispoziţie prielnică pentru a recepţiona valurile
pesimismului care agitau spiritualitatea vremii” (De la Eminescu
la Lucian Blaga, 1981, p.27).

Deşi Iorga vedea în pesimismul eminescian o concepţie structurată
pe sistemul schopenhauerian (“filosofia favorită la Convorbiri”), el
intuia în Epigonii şi “dorul indic de odihnă” (Eminesciana, Iaşi, 1981).
El reproducea o variantă a strofei a optsprezecea, în care Eminescu încă
nu operase schimbările definitive, lucru din care se vede “seriozitatea”
gravă cu care evoca problematica filosofiei şi misiunea poeziei (a se
observa intenţia poetului de a face loc, în prelucrarea versurilor, unui
tip de ironie rela tivizantă): “Ce mai e filosofia? Convorbirea măiestrită/
Unor lucruri mai înalte (“nexistente”), carte tristă şi-nvelită (“şi-
ncâlcită”),/Ce mai mult o încifrează cel ce vrea a descifra./ Ce e poezia?
Înger palid cu priviri curate, Voluptuos joc cu imagini şi cu glasuri

tremurate,/ Strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea” (N.Iorga,
op.cit.).

În corpul de note al Epigonilor (v. ediţia critică a poeziilor alcătuită
de D.Murăraşu, în 1982, p. 313-327), criticul-editor reconstituie
itinerariul gândirii eminesciene în elogiul ce-l face precedesorilor şi
identifică, pe urmele lui G.Bogdan-Duică, textele budiste din care
Eminescu reproduce versul ghilimentat: “Moartea succede vieţii, viaţa
succede la moarte” (Eug  ne Bur nouf, Introduction   l’histoire du
boudhisme indien, Paris, 1844, p.152-153, şi traducerea aceluiaşi E.
Burnouf din sanscrită: “Bhagavata purana”, 1840, p.127). Influenţa
budistă (fără a face loc acum vreunei “detaşări”upanishadice),
susţinută undeva şi de D.Popovici, este confirmată, azi, cu competenţă
strălucită de Amita Bhose (“o certă dovadă a influenţei unui tratat
budist”, v. Eminescu şi India, 1978, p.73). De observat că, în varianta
Skepsis (mss. 2257, ff.71-73; Opere, I.297, versul 98) versul în discuţie
apare fără semnele citării, pe care poetul le va ataşa, din scrupulozitate,
în momentul publicării poemului.

Pătrunşi de “spiritul veacului”, epigonii nu erau decât
contempo ranii ce exprimau noua mentalitate a vremii,
Weltanschauug-ul sceptic, blazarea vizionară, dramele noii lucidităţi
dobândite şi limitele unei conştiinţe de sine pe care o capătă literatura
acum. El însuşi “pesimist”, “blazat”, “sceptic”, Eminescu înţelegea că
între “lumea bulgărului” şi “lumea ideii” se pro dusese o adevărată
“ruptură”, pusă în evidentă de “conştiinţa adevărului trist şi sceptic”.

Poemul Epigonii constituie, aşadar, nu o antiteză “exagerată” ori
de suprafaţă, ci o profesiune de credintă menită a ilustra
apar tenanţa poetului la acea nouă ordine morală şi estetică de
care vorbea Rosa del Conte într-un strălucit  studiu - Eminescu o
dell’ assoluto (Modena, 1961, p.15).

Lucian Silviu MESEŞAN
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După ce ideile cronicarilor şi marilor noştri umanişti
(Ureche, Costin, Constantin Cantacuzino, D. Cantemir)
privind romanitatea poporului şi latinitatea limbii se
îmbolnăviseră de ”elefantiază”, cum zice Blaga, sub pana
istoricilor şi filologilor Şcolii Ardelene, a venit rândul
preromanticilor şi romanticilor din sec. al XIX-lea să
restaureze „istoria” naţională, aducând în prim-plan
imaginea Daciei legendare şi eroice.

Dintre toţi scriitorii români de până atunci, Eminescu
este acela care, în vizionare şi grandioase structuri ale
imaginarului romantic, “fusese fulgerat de ideea unei epopei
dacice”.1

Încă din perioada studenţiei, poetul schiţează proiectul
unei epopei sau drame daco-romane. Este o obsesie, care vine
încă din “epoca prestudenţească”2, aceea de a evoca, în ample
cânturi, „creaţiunea pământului după o mitologie proprie
română”. Acest proiect homeric în 20 de Cânturi, în care
urma să fie prezent un Orfeu geto-dac animat de goetheene
idei privind eternele Mutter, a rămas nematerializat, doar sub
titlul Genaia, compus din puţine versuri.

Poetul plănuia ,,o genealogie năstruşnică a României”,
imaginându-şi cum “Vulturul gloriei romane” smulsese
inima “Romei murinde”, pe care, readucând-o la Dumnezeu,
o face să cadă „în pământul Bourului”. „Acel pământ era
Dacia”, precizează Eminescu în proiectul „Horiadelor”,
socotindu-i pe români drept întâii pământeni în care s-ar fi
întrupat „acest gând uitat al lui Dumnezeu”.3

Să precizăm că, deşi epopeea mult visată nu a putut fi
dusă la capăt niciodată, totuşi, au rămas unele fragmente care,
potrivit cronologiei, dar şi viziunii romantice abordate, pot
dovedi, oricât de fragmentar, intenţia poetului. Aşa sunt,
bunăoară, piesele Gemenii, Nunta lui Brig-Belu şi Sarmis, în
care apare, la un moment dat, ca unul din gemeni, Boerebist,
o apariţie hamletiană bizară, apoi Brigbelu ori Sarmis,
disputându-şi tronul Daciei, dar şi pe preafrumoasa Tomiris
(romantism hieratic încărcat de trame şi gesticulaţii
shakespeariene, ba chiar de meditaţii pesimiste asupra
„răului” din lume şi Istorie, în general, accentuând unele
lamentaţii budiste precum „Rugăciunea unui dac”).

E ceva „hamletian” în aceste poeme, întrucât de multe
ori întâlnim acel „stil ontolog opus stilului eleatic”, cum ar
zice Gilbert Durand în Structurile antropologice ale
imaginarului, prin care se exprimă o anumită problematizare
filozofică, în marginea mitului dacic. Poetul urmărea, în mod
vădit, să insufle miturilor dacice acea profunzime a unor
meditaţii moderne, ba chiar fascinante gesticulaţii
shakespeariene (tipologia nebunului înţelept, luptele
fratricide, femeia necredincioasă, fatalitatea destinului,
agresivitatea istoriei, impactul mitologie-istorie, resemnarea

şi „oroarea de nemurire”, adică blestemul propriului destin,
dorul de extincţie şi pulverizare nirvanică...). G. Călinescu îl
aseamănă pe dacul din poemul „Rugăciunii” cu un Iov biblic
revoltat împotriva egoismului de a trăi şi cerând Demiurgului
să-l scoată din „serie” şi să-l arunce în abisala şi pulverulenta
„nimicnicie” ori „linişte eternă” – „un apel viguros la
suferinţă şi la repaosul suprem”.4

În acest fel „dacismul” eminescian este colorat de un
budhism de reverberaţie schopenhaueriană (cu fantome
shakespeariene ori sugestii goetheene), bătând cu toate

 Şi epopeea nu s-ar fi oprit aici, căci ar fi urmat epoca
Daciei creştine supuse migraţiilor barbare (din care avem
integral frumosul poem Strigoii), apoi epoca primelor
formaţiuni statale (cnezate şi voievodate), din care reţinem
poemul fragmentar „Arpad, regele ungurilor”.

Desigur, de aici Eminescu ar fi trecut la istoria Moldovei,
căreia i se plănuieşte, cu intenţie de tragedie greacă, aşa-zisul
Ciclu al Muşatinilor, aglomerat de elemente de istorie şi
mitologie autohtonă. Intenţia explicită a poetului era aceea
de a realiza un „Dodecameraon românesc”, adică un ciclu de
12 piese de teatru, având ca subiect dinastia Muşatinilor
coborâtori din marii Basarabi (conform teoriei lui Hasdeu),
de la Dragoş-vodă, Alexandru cel Bun, Ştefa cel Mare la Petru
Rareş, Alexandru Lăpuşneanul, Despot-vodă şi alţii... Alte
proiecte privesc pe Grue-Sînger, Dragoş, Bogdan-Dragoş,
Doamna Chiajna, pe Marcu-vodă ori Dabija-vodă, dar şi pe
Doja, Horia, Iancu, până la obsesia unui Mureşan căruia îi
împrumută o filosofie pesimistă asupra istoriei.

Între toate aceste ample proiecte de epopee naţională,
figura marelui rege-preot Decebal se pare că l-a obsedat, de
vreme ce au rămas, în manuscrisele poetului, pagini întregi,
dedicate unei epopei în patru cânturi intitulate „Planul lui
Decdebal”, fie într-o dramă „Decebal” (datând din epoca
berlineză), ori într-un ciclu de zece poeme ce-şi propunea să
evoce câteva personalităţi istorice reprezentative, de la
Grachus (episodul 1) la Napoleon (episoadele 9 şi 10), între
care al doilea poem al ciclului era intitulat „Decebal”. Acest
poem, „Decebal” urma să reprezinte pe regele Daciei supus
unei autoreflecţii amare, un fel de personaj hamletian,
dezgustat şi blazat, după înfrângere, aruncându-şi coroana
şi scrutându-şi propriu-i sine într-o oglindă de metal:

„Decebal – actul din urmă – a albit aşa de tare încât
seamănă cu predecesorul său. După ce şi-a aruncat coroana
în abis – se uită într-o oglindă de metal – Sunt eu sau nu sunt
eu? – Ideea metempsihozei. Acelaşi corp, acelaşi suflet,
reprezentant al aceleiaşi idei ca bătrânul Decebal. Ş-acum alerg
dezmoştenit de tronuri,

Un biet bătrân sărac, necunoscut!
Unde-i mărirea lumei? Unde-i?
Oare este?
E o mărire sau e un vis negru şi strălucit ce-nvinge-n

existenţă, ca să arate-n urmă că-i minciună? Negaţiunea vieţii.
Furtună, fulger, trăsnete, codri prăvăliţi, râuri umflate – sunt
zeii Daciei ce se luptă cu oştile romane. Apostrof către ei.”

Deşi schiţat în acest fel, ne putem, totuşi, da seama că
poetul intenţiona să realizeze un poem punând în evidenţă
o anumită filosofie a istoriei universale, introducând
episodul „Decebal” în lanţul serial al unor personalităţi

REGELE DECEBAL ÎN VIZIUNEA LUI MIHAI EMINESCUREGELE DECEBAL ÎN VIZIUNEA LUI MIHAI EMINESCUREGELE DECEBAL ÎN VIZIUNEA LUI MIHAI EMINESCUREGELE DECEBAL ÎN VIZIUNEA LUI MIHAI EMINESCUREGELE DECEBAL ÎN VIZIUNEA LUI MIHAI EMINESCUREGELE DECEBAL ÎN VIZIUNEA LUI MIHAI EMINESCUREGELE DECEBAL ÎN VIZIUNEA LUI MIHAI EMINESCUREGELE DECEBAL ÎN VIZIUNEA LUI MIHAI EMINESCUREGELE DECEBAL ÎN VIZIUNEA LUI MIHAI EMINESCUREGELE DECEBAL ÎN VIZIUNEA LUI MIHAI EMINESCU

semnificaţiile către unele idei filosofice: asceza,
metempsihoza, avatarul, nirvana, revolta metafizică, spleenul
romantic...

Epopeea daco-romană a lui Eminescu înainta către epoca
lui Decebal, prin câteva poeme, dedicând apoi nu mai puţin
de 104 strofe din totalul de 218, câte are poemul Memento
mori, Daciei legendare şi eroice. Va fi cântată imaginea
Dochiei, a urmăririi acesteia de către imperatorul Traian (din
care au rămas puţine versuri), dar şi figura marelui poet
roman relegat la Tomis, în proiectata dramă „Ovidiu în
Dacia”. Apoi epoca creştinării Daciei într-o dramă clasică
„Crucea-n Dacia sau Joe şi Crist”, având ca model piesa
Polyeucte a lui Corneille.

Columna lui Traian - scena sinuciderii regelui Decebal
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 istorice reprezentative:
„1. Grachus Baboef, 2.
Decebal, 3. Solomon, 4. Nero,
5. Amor pierdut – viaţă
pierdută, 6. Ştefan cel tânăr,
7. Isebart, 8. Histria, 9.
Napoleon, 10. Leul murind.”

Mult mai coerentă este
intenţia epopeii din care s-a
păstrat „Planul lui Decebal”
în patru cânturi. Aici poetul
urma să evoce, conform
conspectului lăsat în manu-
scris,  mai întâi Dacia legen-
dară („Zeii Daciei – Dochia,
vrăjitoare tânără”) şi pe
Ogur cântăreţul, însufleţind

la luptă „Poporul Dacic” („Cântul I”), apoi Roma, pregătirile
de război şi trecerea podului de peste Dunăre („Cântul al
doilea”), războaiele daco-romane şi „Episodul: Traian şi
Dochia” („Cântul al 3”) şi, în sfârşit, imaginea cântăreţului
Ogur, care „povesteşte zeilor nordici nenorocirea Daciei”,
viziunea Walhallei, hotărârea de război a Nordului şi
„pornirea popoarelor barbare” („Cântul al 4”).

În altă însemnare, poetul renunţă la viziunile şi
împrumuturile mitologice şi se axează strict pe evenimentele
istorice, consemnând, într-un conspect, faptele de arme ale
lui Decebal: năvălirea din anul 86 în Moesia şi uciderea
generalului Oppius Sabinus, apoi cunfruntarea cu Cornelius
Fuscus (ucis) şi dezastrul armatei romane. Urmează notată
confruntarea cu Tertius Iulianus şi retragerea acestuia „prin
pădurile germanice”. „Decebal capătă-o pace nouă ca
învingător – 90”, iar împăratul Domiţian serbează la Roma
un „triumf fals”. Apare apoi zeiţa germanică Freya, soţia lui
Wotan, „care arată vasăzică interesul Walhallei pentru
treburile getice” (G. Călinescu).

Primul război daco-roman este văzut de poet astfel: „102.
Bătut la Tapae. Sora lui Decebal e prinsă. Vulturii legiunilor
lui Fuscus luate. Pace. Tarabostii. Triumf. Dacicus.”

Conspectul pentru „Al doilea război” menţionează: figura
ambiţiosului Traian, podul de peste Dunăre, construit de
Apollodor, o luptă a lui Decebal cu iazigii, alianţa încheiată
cu regele parţilor (aliaţi ai dacior), generalul roman Longin
căruia regele Decebal îi cere ţara până la Dunăre şi
despăgubiri de război, confruntarea armată la care iau parte
germani, sarmaţi, mauretani din Lybia liberă.

Apare „Duras, Diutpareu – fost rege – acum orb – capul
preoţilor daci” şi Dochia – „fiica lui cea tânără – iubind [pe]
Dacio – urând şi iubind pe Traian”. “La căderea Daciei, ea
adună restele poporului spre emigrare.”

Rămasă în urmă, Dochia „nu poate să se despartă de
pământul ei, icoana lui Traian tot mereu era în naintea – el
apare – ea încremeneşte – O Niobe, conform povestei.” 5

Drama proiectată Decebal, din care (în mss. 2241, f. 148-
180) au rămas pagini întregi de versuri „foarte interesante şi
foarte frumoase”6, ne dezvăluie atât un plan bine documentat
al scrierii, cât şi o viziune poetică de ansamblu asupra epocii
şi personalităţii regelui dac.

După victoria asupra iazigilor („Azi oastea noastră a învins
iazigii”), în urma căreia Iaromir este luat prizonier, Decebal
prevede ridicarea popoarelor lumii împotriva Romei
(„Popoarele pornesc în contra Romei”). Un mai vechi pretendent
la „coroana Daciei” îşi exprimă solidaritatea cu Decebal, hotărât
a lupta împotriva Romei. Pentru ca în alte pagini, ostatecul
iazig Iaromir, care face elogiul Romei, îi consideră pe trufaşii
peninsulari de-a dreptul coborâtori din zeii Olimpului:

„De-aceea cred că zeii coborâră,
Că ei trăiesc azi între oameni
Ca cezari, ca preoţi, ca senatori,
Ieri în Olimp… de azi-s pe pământ.”

Plămădiţi din aluatul unei măreţii predestinate, romanii
consideră că stăpânirea lumii întregi li se cuvine. În orgoliul
lor imperial, zice Iaromir, aceşti coborâtori din zeii Olimpului
afirmă că „Pământu-ntreg n-are valoarea / Unui roman. De
aici din ei oricare / Zice: Or Imperator, ori nimic.”

Întâmpinând idolatria aliatului Iaromir (declarat
„amicul” şi „supusul” Romei), cu rezerve, Decebal constată că

acesta ori nu-i cunoaşte cu adevărat pe romani, ori îi place
să se înşele, căci romanii rămas în istorie „neschimbaţi prin
rău şi nici prin bine”.

Prizonierul iazig îi reproşează regelui dac că şi-a încălcat
„jurământul” făcut în primul război faţă de Traian, iar
răspunsul neînfricatului Decebal reaminteşte tuturor faptele
sale de arme, pe care, se pare, romanii le-au uitat uşor, dar
faţă de care Dacia nu poate capitula:

„Nebun admirator. El uită cum că
Am omorât pe Oppius Sabinus,
Că Moesia a fost în mâna mea,
Că pe Cornelius Fuscus l-am învins,
C-a Romei vulturi i-am avut în mână.”

Împăraţii Domiţian şi Nerva asigurau liniştea Romei
plătind tribut Daciei, de aceea Decebal nu se arată impresionat
de discursul preotului Celsus, care-l previne asupra pericolului
la care se expune. Apare generalul Longin, legatul Romei,
cerându-i regelui dac să elibereze prizonierul şi să dea înapoi
iazigilor prada de război. În strigătele de luptă ale neînfricaţilor
daci înconjurând cetatea, Decebal i se adresează trimisului
imperial: „Roma vrea, dar să vedem acum dac-oi binevoi şi eu.”

Deşi Dochia, mai înţeleaptă, încearcă să tempereze dârzenia
regelui, invitându-l să vadă că „numai durere este-n astă lume”,
Decebal rămâne credincios idealului de a asigura măreţia şi
liniştea ţării sale prin luptă: „Pe cai, pe cai! Războiul este gata!”

Deşi nearticulat estetic, în fragmentarismul său dispersat,

poemul Decebal rămâne, în fond, o dezbatere de idei,
înnobilând personalitatea regelui Decebal cu aura unui erou
excepţional de epopee antică, viziunea poetului resimţindu-
se atât de umbre şi nelinişti romantice, cât mai ales de reflecţii
asupra ideii de predestinare a popoarelor şi asupra acelui
fatum ce domină viaţa unor individualităţi exponenţiale.

Mult mai articulat este, însă, fragmentul epopeii dacice
din amplul poem Memento mori, în care Dacia legendară şi
eroică este evocată cu o debordantă fantezie romantică.

Peste „raiul” matriarhal al Daciei, în care regina Dochia
este învestită cu atribute de mitologie sorină, năvăleşte
conchista romană. Zeii celor două popoare se angajează într-
o luptă pe viaţă şi pe moarte, răsculând întreg Universul.
Conducând „oastea zeilor” ivită din halele Mării Negre,
uraganicul Zamolxe  i se adresează regelui Decebal:

-Decebal! El strigă-n nouri – îi detun, îi iau la goană,
Şi Danubiul o să beie a lor sacre legiuni.
Decebal s-arată palid în fereastra naltă-ngustă
Şi coroana şi-o ridică cătr-imaginea augustă
Şi se uită cu durere la divinii săi străbuni.”

Acvilele romane iau cu asalt cetatea Sarmizegetusa. Din
carul său de foc, Joe îl fulgeră în coaste pe Zamolxe, care,
rănit, se retrage cu zeii daci, coborând în halele mării.
Asediaţi, ducii şi preoţii daci, aşezaţi la masa de granit, îşi
trec din mână în mână cupele („ţeste de duşman”) pline cu
otravă. Decebal, „palid ca murul văruit în nopţi cu lună”, se
arată în cadrul ferestrei într-o postură hamletiană. Înverşunat
în „hlamida neagră” şi gesticulând cu „alba mână”, el se
adresează, spre uimirea Cezarului care stă să-l asculte,
romanilor invadatori. Discursul său e, de fapt, o meditaţie
asupra istoriei şi naturii umane răscolită de ambiţii deşarte
(încă o probă de schopenhauerism metafizic), dar şi un

„blestem” profetic la adresa Romei şi a Cezarilor, prevestind
căderea acestora şi teribile vremuri de „sclavie” şi „degradare”.
După care, într-un gest de iluminare ataraxică, îşi aruncă în
abisul văii coroana, în vreme ce „blestemul” său, repetat de
stânci, ajunge la urechea cezarului, şi el meditând la destinul
hărăzit de zei poporului său şi „Cetăţii eterne”:

„Vai vouă, romani puternici, vai vouă, de trei ori vai!

Astfel zise. În blăstămu-i mâna albă şi uscată
El o scoate pe fereastră şi coroana-ntunecată
De pe frunte o aruncă în abisul văii-adânci;
Palid, adâncit ca moartea, ca o umbră stă în lună,
Părul lui de vânt se îmflă, iară vorbele-i răsună
Şi blestemu-i se repetă repezit din stânci în stânci!

Şi uimit stătea cezarul…- Cugeţi tu, pământ? – el zise –
Avem noi în mâni a lumei soarte sau cortegi de vise?
Hotărâţi de-a ta gândire urmăm azi ziua de ieri?…
Şi în ordinele-eterne mişc-asupra-i universul
Oc  anele-i de stele. Ce ironic li e mersul!
Cezare! Cât pai de mare – şi ce mic în adevăr!”7

Profeţia lui Decebal se va împlini, căci, în vastele hale ale
Walhallei, zeii Nordului, în frunte cu Odin, hotărăsc
distrugerea Romei („sfântă şi antică”). Suliţa aruncată de
Odin se preface în cruce de aur: „Odin moare – Tibrul este a
Credinţei lui sicriu.”

Este impresionantă această imagine a Daciei legendare
şi eroice, evocată în ample registre epopeice, în care bogata
imaginaţie romantică şi poeticitatea textului (imagini
artistice, muzicalitate solemnă etc.) concură la realizarea
unor sublime pagini de poezie. Din cele 218 strofe ale
poemului, 104 strofe sunt dedicate Daciei, încă o dovadă că
poetul intenţionase să introducă, între marile civilizaţii ale
omenirii (Babilon, Asiria, Palestina, Egipt, Grecia şi  Roma
antică – până la Franţa Revoluţiei şi împăratului Napoleon)
şi istoria străveche a Daco-României, în care freamătă o
debordantă mitologie, întregul poem resimţindu-se de acel
pesimism eminescian caracteristic marilor sale poeme, de
la Împărat şi proletar la Scrisoarea III şi Glossă.

Imaginea Daciei configurează, în poezia lui Eminescu, o
adevărată „obsesie” poetică, iar în articolele sale ideologice
– o idee emergentă a concepţiei sociale, potrivit căreia „orice
civilizaţie adevărată nu poate consista decât dintr-o parţială
întoarcere la trecut, la elementele lui bune, sănătoase, proprii
de dezvoltare.”8

Având în vedere „reacţiunea fondului istoric al ţării, ce
trebuie să se producă” (Blaga va scrie şi el despre „revolta
fondului nostru nelatin”), concluzia ziaristului era una
categorică: „Totul trebuie dacizat oarecum de-aici înainte”.

Întoarcerea la trecutul patriei, începând cu vremurile cele
vechi, are, aşadar, la Eminescu o valoare programatică, ce va
fi valorificată din plin de ideologia romantică prin apelul la
fondul originar al civilizaţiei, dar şi de creaţia poetică, prin
resurecţia unui dacism de substrucţie mitologică.

Ovidiu HENŢIA ARIEŞANU

Note
1 G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, I, Editura Minerva, Bucureşti, 1976,

p. 54.
2 Ibidem, p. 19.
3 A se vedea proiectele şi fragmentele rămase, în G. Călinescu, op. cit., pp.19,

38-50, 54-60, 61-74, 75-149.
4 Ibidem, p. 12.
5 Cf. G. Călinescu, op. cit., p. 64
6 Ibidem, p. 67.
7 Eminescu, Poezii, vol. I,  Editura Minerva, p. 203.
8 Art. Despre civilizaţie, II, în „Timpul”, VI, 1881, nr. 233, 15 oct.

Două din plăcuţele de plumb  de la Sinaia cu numele

(şi imaginea) regelui Decebal
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Asasinarea marelui Burebista a
marcat, în istoria Daciei, sfârşitul
celei mai glorioase epoci a regatului
dac. Marele regat se va împărţi în
patru, apoi în cinci regate
(Muntenia lui Coson, Banatul lui
Cotiso, Buzău-Olt-ul lui Reicipier cu
capitala la Ramidava, Dobrogea lui
Roles, Dapyx şi Ziraxes), însă
formaţiunea cea mai puternică va
continua să fie în Transilvania, cu
capitala la vechea Sarmizegetusa,
unde Deceneu îşi exercita atât

calitatea de rex Daciae cât şi pe aceea de pontifex maximus.
Regelui-preot Deceneu i-a urmat cu vrednicie Comosicus,

până în anul 29 î.e.n., dovedindu-se „cu nimic mai prejos
decât înaintaşul său”, cum consemnează istoriografia.

Instaurarea funcţiei de rege-preot (rex et pontifex
maximus) s-a dovedit benefică şi prosperă pentru Dacia
regală transcarpatică, păstrându-se buna tradiţie a modului
de viaţă dac, îndeosebi codul sacru al Bellaginelor, „legile
frumoase” zalmoxiene ale înţelepciunii şi convieţuirii,
transmise, pe cale orală, din generaţie în generaţie.

Regelui-preot Comosicus i-a urmat la tron, în anul 29
î.e.n., Scorilo (confirmat arheologic), într-o vreme când
Roma era sfâşiată de războaiele civile. Politica înţeleaptă a
acestuia de a nu se amesteca în luptele pentru putere de la
Roma, a asigurat Daciei o domnie liniştită şi lungă, vreme
de 40 de ani.

În anul 69 e.n., în scaunul regal al Daciei urca Duras-
Diurpaneus, care, renunţând la politica pacifistă a fratelui
său, face dese incursiuni armate transdanubiene, în ţinuturile
romane din Moesia, intrând astfel în conflict cu Imperiul
Roman. În iarna anului 85-86 d. Chr., în urma unor
confruntări între steagurile geto-dace ale regelui Duras şi
armatele romane, guvernatorul provinciei Moesia, Opiius
Sabinus, este ucis. Aflând de atacul intempestiv al geto-
dacilor, împăratul Domiţian se îndreaptă spre Moesia în
fruntea unei numeroase armate, îi respinge pe dacii
invadatori în anul 86 d. Chr. şi organizează teritoriul în două
provincii: Moesia Superior (Serbia până la râul Tibriţa în
Bulgaria) şi Moesia Inferior (de la Tibriţa până la gurile
Dunării şi pe o fâşie îngustă până la malurile Nistrului).
Lupta se dă la Tapae, lângă Porţile-de-Fier ale Transilvaniei.
Armata romană este înfrântă, iar Cornelius Fuscus,
conducătorul expediţiei, este ucis în luptă.

O campanie romană de proporţii împotriva Daciei fiind
iminentă, bătrânul preot-rege Duras cedează, după aproape
două decenii de domnie, tronul nepotului său Decebal (87
– 106 d. Chr.), care se va dovedi adevăratul restaurator al
Daciei regale, căruia istoricul roman Dio Cassius (sec. II-III
d. Chr.) îi face un portret memorabil. Redevenind, în scurt
timp, o forţă statală considerabilă în zona Carpaţilor şi la
Dunăre, prezentând pentru Imperiul Roman un real pericol,
statul geto-dac – constituit într-o „confederaţie de neamuri”
opuse Romei – îşi consolidase puterea de apărare prin
întărirea vechilor cetăţi (Blidaru, Piatra Roşie) şi construirea
altora, precum şi prin o nouă organizare a cultului zalmoxian
(ridicarea de temple şi altare în Sarmizegetusa Basileios şi
alte centre zonale politico-religioase).

În anul 87 d. Chr., împăratul Domiţian (care respinsese
pe dacii lui Duras din Moesia, în iarna anului 85-86, unde
căzuse ucis guvernatorul provinciei, Opiius Sabinus),
reorganizându-şi armata în Illiricum, declanşează o ofensivă
militară de proporţii împotriva Daciei. Bătălia se dă la Tapae,
unde armata romană suferă o clară înfrângere, iar generalul
Fuscus, comandantul expediţei, va fi ucis în bătălie.

Conform relatărilor istoricilor Orosius (sec. V) şi Iordanes
(sec. VI), victoria răsunătoare a regelui dac Diurpaneus i-a
adus consacrarea, acesta fiind supranumit Deceballus – „Cel
Viteaz”, „Cel Puternic”.

În anul 88, se declanşează o nouă ofensivă romană,
avându-l în frunte pe guvernatorul Moesiei Superior,
generalul Tettius Iulianus, victoria fiind de astă dată de partea
romanilor. Întrucât împăratul Domiţian – autointitulat
dominus et deus – suferise înfrângeri în Panonia în luptele
cu triburile germanice ale evazilor şi marcomanilor, acesta
primeşte cu uşurinţă pacea propusă de Decebal (şi negociată
de fratele acestuia Diegis), prin care regele dac primea,
conform menţiunii lui Dio Cassius, „nu numai însemnate
sume de bani, dar şi meşteri la felurite lucruri folositoare în
timp de pace şi de război”. Aşadar, o pace impusă, pe care
Senatul Romei o va considera drept „ruşinoasă”.

Dacă Tacitus şi Dio Chrysostomul susţin că regele

Diurpaneus este cel ce l-a învins pe nesăbuitul general
Cornelius Fuscus, istoricul Dio Cassius îi atribuie victoria
împotriva acestuia regelui Decebal. Concluzia la care au ajuns
istoricii noştri este aceea că „Diurpaneus este unul şi acelaşi
cu Decebal”. Denumirea de Decebal nu este decât un
supranomen atribuit lui Diurpaneus în urma strălucitei
victorii de la 85-86 d. Chr. împotriva lui C. Fuscus.1

Obiceiul de a li se atribui un supranomen regilor
victorioşi, bravilor comandanţi sau eroilor era, la popoarele
antice, frecvent. În Getica sa, Iordanes precizează acest fapt,
avându-l în vedere pe regele dac: „Pentru dobândirea acestei
victorii mari [înfrângerea romanilor, uciderea
comandantului Fuscus şi jefuirea bogăţiilor din lagărele
soldaţilor] ei i-au numit pe conducătorii lor semizei
(semideos), adică anzi (Ansis) şi nu simpli oameni – „non
puros homines sed semideos id est Ansis vocaverunt”2.

Ar fi vorba, aşadar, de o eroizare antumă3 a regelui
Diurpaneus, supranumit Deceballus, prin vitejia şi forţa
caracterului său – nume provenit din dece – „onorat” şi ballus
– „puternic”, aşa cum marele conducător al galilor,
Vercingetorix, fusese slăvit.

Asemenea vestitului Deceneu, Deceballus va fi investit
cu titlul de semizeu, aşa cum, în tradiţia spirituală a geto-
dacilor, regele şi marele preot Zalmoxis fusese divinizat după
dispariţia lui definitivă, lăsând lumii geto-dace codul
Bellaginelor (cf. Iordanes, Getica, ?) şi preceptele sacre, un
cult pe care domnia lui Decebal îl restaurează, dezvoltând,
pe lângă o aşezare divină, o Sarmizegetusă cu sanctuare şi
temple (incinta sacră), ceea ce demonstrează rolul covârşitor
pe care îl avea religia în societatea dacică:

„În urma eroizării (după bătălia de la Tapae), Decebalus
va fi investit cu titlul de rege, dar şi cu cel de preot şi de
daimon”4. Faptul acesta este consemnat de însuşi Criton,

medicul împăratului Traian, conform consemnării din
Lexiconul Suidas: „Prin înţelepciune şi magie, regii geţilor
impun supuşilor teama de zei şi buna înţelegere, şi dobândesc
lucruri mari.” (Getica, 72).

Faptul că Decebal a fost nu numai eroizat ci şi investit cu
calitatea de preot suprem / pontifex maximus (ca împăraţii
sau cârmuitorii Romei contemporani cu el) nu trebuie să ne
surprindă, dacă avem în vedere că, de la Zalmoxis la
Comosicus, investitura politică de rex şi cea religioasă (de
mare preot) au fuzionat, iar Decebal nu putea face o excepţie.
Însăşi Sarmizegetusa, după cum ne arată şi azi vestigiile
arheologice, devenise nu numai inexpugnabila capitală din
Grădiştea-Muncelului, ci şi un mare centru religios cu
celebrele practici sacrificiale anuale ale cultului solar, din
zilele solstiţiului de vară. Înnobilat, aşadar, cu calităţile de
ansis şi semideos, Marele Preot-Rege al Sarmizegetusei
reuşise, în scurt timp, să restaureze marea putere a regatului
dac post-burebistan, folosind arhitecţii şi meşterii romani
atât la construirea de cetăţi şi fortificaţii puternice, dar şi la
ridicarea unui adevărat Centru religios al Daciei, prin temple
cu zeci de coloane de andezit şi sanctuare de piatră.

Un argument destul de grăitor privind calitatea de mare
sacerdot a regelui Decebal este şi ritonul regal (corn de bour
îmbrăcat în aur), ce făcea parte din comoara capturată de
Traian, pe care împăratul îl depune ca ofrandă într-un templu
de lângă Antiohia 5, dedicându-l lui Zeus Cassios.

Obiect al cultului divin, dar şi al puterii regale, ritonul
poate fi întâlnit, încă din epoca bronzului, la toate popoarele
antichităţii, mai ales în lumea greacă şi romană, apoi pe
diferite monede emise cu semnificaţia de „corn al
abundenţei”, de domnie benefică şi de revărsare a graţiei
divine.

Conducătorul suprem al poporului (în cazul de faţă
Traian, dar şi Decebal) era, aşadar, eroizat şi divinizat, fiind

considerat egal al zeilor. Spre deosebire de romani, ai căror
zei sunt prezenţi în frizele de pe Columna lui Traian (zeul
Danubius, zeiţele Selena şi Aurora…), dacii nu au în sprijinul
lor decât pe comandantul lor suprem şi balaurul totemic –
dovadă că ei (ca şi celţii, germanii şi sciţii) nu aveau
reprezentări antropomorfice ale zeilor precum romanii.

Conducătorul suprem al lor întruchipa pe regele şi pe
marele preot, funcţiile acestora fuzionând spre binele obştesc
şi întărirea statului dac. Altfel zis, regele-preot Decebal era o
„autoritate sacră” (N. Iorga).

Conducătorii supravegheau bătăliile (aşa sunt înfăţişaţi
în frizele Columnei şi împăratul Traian şi regele Decebal),
iar tratativele erau duse de regenţii şi generalii lor, nu de
comandanţii supremi (poetul Martial, - în Epigrame, 5,3,5 –
precizează numele lui Diegis, fratele regelui dac, care purtase
tratativele pentru pacea încheiată cu Domitian).

Pacea încheiată de marele rege-preot Decebal cu Traian
se făcea înaintea zeilor, conform unui protocol-ritual, iar
nerespectarea acesteia constituia o adevărată blasfemie, - de
aici nestăvilita furie a romanilor în dărâmarea cetăţilor dace,
în special a Sarmizegetusei sacre, în demantelarea templelor
şi uciderea preoţilor: „Cum Decebalus a încheiat pacea cu
Traian înaintea zeilor, un jurământ nerespectat echivala cu o
blasfemie. La fel au procedat romanii în Carthagina, la
Ierusalim, dar şi în Gallia, cu druizii.”6

Deşi până în 112 d. Chr., Traian nu permitea a fi
considerat ca o divinitate, după această dată el impunea
Senatului să îi zeifice pe tatăl şi sora sa. Pe o monedă din
114, îl găsim asemănat cu Jupiter, iar într-o inscripţie din
Orient, din 116-117, îl aflăm denumit Kosmokrator –
conducător al Lumii, Zeu neînvins, ridicându-i-se peste tot
statui şi sanctuare. Apologia deplină a lui Traian era marcată
de instalarea statuii împăratului în vârful Columnei, ridicată
în anul 113 e.n. Din osemintele depuse în urnă la baza
Columnei, spiritul lui Traian s-a ridicat pe spirala virtuţilor,
a marilor sale izbânzi şi a devenit nemuritor, atingând
beatitudinea divină. Prin calitatea lui de Pontifex maximus,
împăratul era, între pământeni, reprezentantul lui Jupiter
tonans, intitulâdu-se cu numele triumfale de Germanicus,
Dacicus şi Particus, aşa cum nici un alt împărat nu avusese
parte de aceste titluri înainte de el. Era cam ceea ce la daci va
însemna acel dominus et deus, titlu pe care şi l-au atribuit
toţi împăraţii Romei începând cu Domitian şi cu Traian

În strânsă legătură cu dubla investire de rex şi pontifex
maximus trebuie înţeles şi gestul din urmă al marelui rege-
preot, care, văzându-şi ţara zdrobită, încearcă, printr-un
ultim gest sacrificial, îmbunarea zeilor, recâştigarea favorii
divine. Să precizăm că atât victoriile cât şi impasurile /
înfrângerile geto-dacilor erau interpretate ca voinţă a zeilor,
atât ca răsplată şi favoare, dar şi ca pedeapsă, penitenţă şi
ispăşire. Prezentă la popoarele antice, îndeosebi la celţi,
această mentalitate privind gesturile autosacrificiale a fost
clar exprimată de gânditorul Lucian Blaga, care consideră
sinuciderea lui Decebalus drept o „jertfă magică” adusă zeilor
supăraţi pentru pierderea războiului. Gestul autosacrificial
al lui Decebal ar fi însemnat o ultimă cale de salvare a
poporului dac, încercare supremă de a îndupleca mânia
divină.7

Gestul lui Decebal aminteşte de regii gali şi de atâţia
conducători din antichitate (şi nu numai), care au plătit cu
propria soartă, prin gesturi autosacrificiale, insuccesele
militare, campaniile în care îşi angajaseră armatele.

Eroizarea lui Decebalus a supravieţuit multă vreme,
dovadă că Regalian era mândru de obârşia sa dacică,
considerându-se un demn urmaş al regelui Decebal –
„Decebali ipsius”.8 Tot astfel împăratul Galerius şi alţi
împăraţi romani ce şi-au atribuit supranomenul de Dacius,
marcând astfel nobleţea şi triumful militar.

Mircea IERUBA
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MOARTEA REGELUI DECEBAL

SINUCIDERE SAU AUTOSACRIFICIU?
Dacă ideea de sacrificiu constituie însăşi esenţa religiei dacice şi dacă avem în vedere că Decebal

întruchipa, deopotrivă, calitatea de rex dacôrum şi pe aceea de pontifex maximus, într-un cuvânt zis,
de rege-preot, atunci gestul final al morţii acestuia ni se lămureşte cu întreaga lui încărcătură spirituală.

Imaginea regelui dac Decebal ce se înjunghie pentru a nu fi luat prizonier de soldaţii romani,
inserată în frizele Columnei lui Traian, a făcut carieră în istoriografia antică şi modernă. Ea
convenea de minune istoriografului sculptor, a cărui intenţie era glorificarea romanilor şi
prezentarea împăratului ca biruitor absolut, căruia înşişi zeii îi erau favorabili (Selena, Aurora),
facilitându-i demersul campaniei militare (zeul fluviului Danubius îşi retrage apele, pentru ca
împăratul şi soldaţii să poată trece!)...

Scena 145 de pe Columnă înfăţişează, la capătul celei mai lungi frize de pe spirala basoreliefată,
aşa-numita „sinucidere” a lui Decebal, iar scena 120 sinuciderea preoţilor daci (şi nu împărţirea
„ultimelor rezerve de apă”, aşa cum a fost comentată de C. Daicovici şi istoricii naţional-comunişti),
de vreme ce cetatea fusese incendiată, iar Sarmizegetusa avea izvoare în chiar incinta catăţii, nefiind
nevoie de amenajări apeductice...

Este important de observat că artistul a sculptat cele două clădiri rotunde şi cele cinci patrulatere,
adică incinta sacră a Sarmizegetusei, căci aşezarea civilă a cetăţii nu avea ziduri de piatră.

Avem în scena 119 redată incendierea incintei sacre, iar în scena 120 sinuciderea preoţilor (13
pileati şi 5 comati beau dintr-un vas), pe când în scena 122 avem basoreliefaţi 17 comati şi 2
pileati părăsind în fugă cetatea! Aşadar, nu toţi slujitorii altarelor şi pileaţii din cetate au fost
animaţi de ideea autosacrificiului...

Revenind la gestul autosacrificial al marelui rege-preot Decebal, vom constata că, spre
deosebire de toţi autorii care au reflectat, în mod raţionalist, gestul regelui printr-o motivaţie
profană, de gest eroic (aceea de a nu se preda romanilor pentru a fi umilit), filosoful Lucian Blaga
aduce o nouă semnificaţie a gestului sacrificial.

Comparând gestul regelui-preot Decebal cu acela al unor şefi de triburi celtice, care se
sinucideau după înfrângere „pentru ca prin jertfa lor să îmblânzească supărarea unor zei şi pentru
ca astfel zeii să se îndure cel puţin de cei care rămâneau în urmă”, Lucian Blaga se întreabă retoric:
„De ce n-am vedea şi în sinuciderea lui Decebal o jertfă magică adusă de el pentru a domoli supărarea
zeilor şi a salva poporul dac?” (Lucian Blaga, „Getica”, în Izvoade, Editura „Minerva”, 1972, p. 85.).

Aşadar, am avea de a face nu atât cu un „gest eroic”, cât cu un act de autosacrificiu, de implorare
a zeului, de salvare a poporului dac supus mâniei divine.

In ceea ce priveşte inscripţia de pe stella funerară a veteranului TIBERIUS CLAUDIUS
MAXIMUS, decurion în Legiunea VII Claudia Pia Fidelis, descoperită la Grammeni, lângă anticul
Philippi (fosta provincie romană Macedonia), aceasta a fost citită aproximativ, căci în fraza „quod
cepisset Decebalu(m) et eius pertulisset ei Ranisstoro”, verbul cepisset (de la capio, -ere, cepi,
captum) nu înseamnă „capturase” sau „învinsese”, ci pur şi simplu „luase” – aşadar „luase” / „tăiase”
capul lui Decebal, ceea ce presupune că-l urmărise, că ştia unde se afla regele dac retras. Ajuns –
credem noi – la faţa locului, după ce regele-preot Decebal săvârşise autosacrificiul, şeful grupului
de cercetaşi („explorator in bello Dacico et ob virtute(m) bis donis donatum bello Dacico”) nu a
avut decât să-i taie capul şi mâna dreaptă.

Desigur, locul autosacrificiului nu putea fi unul profan (aşa cum este basoreliefat pe Columnă
regele dac, care, văzându-se fără scăpare şi pe punctul de a fi prins, s-ar fi sinucis lângă un arbore!),

 Religia geto-dacilor, ca a tuturor popoarelor din antichitate,
constituie unul dintre subiectele cele mai pasionante, atât prin
fascinaţia subiectului în sine, cat mai ales prin aura creată în jurul
lui de către o literatură de tot felul. Deşi istoriografia românească
(dar nu numai) a reuşit achiziţii notabile, ea este totuşi destul de
departe de a avea şi a ne oferi o imagine a religiei geto-dacice cât
mai completă şi general acceptată.

Între problemele de bază ale religiei geto-dacice se înscrie
caracterul acesteia. După o lungă dispută între specialişti, ipoteza
care susţine caracterul politeist al religiei geto-dacilor tinde să se
impună. Îl atenţionăm pe cititorul mai puţin avizat că superioritatea
(mai degrabă farmecul, profunzimea şi bogăţia) unei religii nu este
dată de caracterul său, o religie monoteistă nu este mai evoluată
decât una politeistă, şi, ca atare, nu trebuie să manifeste nici un fel
de reţineri subiective în a accepta caracterul
politeist al religiei geto-dacilor.

 Mult mai dificilă este situaţia atunci când
trebuie să se arate natura zeităţilor adorate de
geto-daci, atributele sau elementele legate de
ierarhizarea într-un „panteon”, ori date despre
perioada când au fost la apogeul adorării lor.

Zeul cel mai frecvent menţionat la autorii
vechi este Zalmoxis (specialiştii nu au ajuns la un
consens asupra formei numelui: Salmoxis - Zalmoxis - Zamolxis).
Cât priveşte natura şi atributele sale, unii susţin că este o divinitate
chtoniană, alţii că este uraniană. Mai vechea teorie potrivit căreia
Zalmoxis ar fi fost fiinţă pământeană s-a dovedit a fi fantezista. În
vremea lui Burebista şi a lui Decebal , se pare că Zalmoxis nu mai
era însă adorat ca zeitate supremă, fiind destul de probabilă chiar
prezenţa sa în „panteonul” geto-dacic. O astfel de ipoteză se sprijină
pe faptul că la autorii greci de după Herodot, Zalmoxis este amintit
ca o divinitate veche, iar unii autori latini (Vergilius, în Eneida,
Ovidius, în Pontice şi Tristele) şi greci (Dion Chrysostomos) arată
adorarea lui Marte de către geto-daci de o manieră neobişnuită în

perioada Burebista-Decebal. Acestui zeu, ne spune Iordanes, „i se
jertfeau primele prăzi, lui i se atârnau pe trunchiurile arborilor
prăzile de război cele dintâi şi exista un simţământ religios adânc
în comparaţie cu ceilaţii zei, deoarece se părea că invocaţia spiritului
său era ca aceea adresată unui părinte”.

În ceea ce priveşte alte zeităţi adorate de geto-daci, documentele
literar arheologice vorbesc despre divinităţile feminine Hestia şi
Bendis, prima considerată drept protectoare a focului din cămin şi
a căminului, în general, a doua - zeiţă a pădurii, a lunii, a farmecelor
şi protectoare a femeii.

Deşi nu sunt suficient de explicite, izvoarele vechi lasă totuşi
să se înţeleagă că Zalmoxis, Gebeleizis, Marte, Hestia, Bendis, ca
zeităţi, erau adorate nu de un trib anume, ci de către geto-daci în
totalitatea lor. Aşadar, se poate vorbi de prezenţa unui „panteon” la

geto-daci (în sprijinul acestei afirmaţii situându-se gruparea
marilor sanctuare de la Sarmizegetusa şi a altora asemănătoare în
alte locuri ale Daciei), de unitatea lor spirituală şi de existenţa
conştiinţei comunităţii etno-lingvistice.

Un alt element al religiei geto-dacice îl constituie aşa-zisa
credinţă în nemurire. „Nemurirea” a fost considerată adeseori ca
un element specific concepţiei religioase a geto-dacilor, care i-ar fi
deosebit între toate popoarele antichităţii. S-a considerat a fi o
filosofie, o doctrină promovată de Zalmoxis a cărei esenţă ar fi
credinţa în nemurirea sufletului. Împărtăşim ideea potrivit căreia
„nemurirea” geto-dacică este o credinţă obişnuită, că „dincolo” vor

continua viaţa pământeană în mare desfătare. Această credinţă nu
are nimic fenomenal, excepţional, în sensul unei spiritualizări
sublime, cum s-a prezentat adeseori în tot felul de cărţi.

Viaţa religioasă a geto-dacilor se afla sub controlul şi
conducerea sacerdoţiului. Este posibil ca în vremea lui Burebista,
marele preot Deceneu să fi săvârşit o adevărată reformă religioasă,
conştient de autoritatea castei preoţeşti pe care o conducea şi de
rolul major al religiei ca element de unitate politică a geto-dacilor.
Această reformă nu a fost violentă, şi este foarte probabil că geto-
dacii adorau în acest Marte nu numai pe zeul războiului, el având şi
atribuţii care, poate, aparţineau altor divinităţi, cum ar fi cazul lui
Zalmoxis, de pildă.

În ceea ce priveşte riturile geto-dacilor, foarte bogate, ca la
oricare popor antic, de altfel, putem avansa câteva idei doar în

legătură cu câteva dintre acestea. Herodot,
Valerius Maximus şi Pomponius Mela ne vorbesc
de întristarea ce-i cuprindea pe traci (subliniem
traci) la naşterea unui copil, stare manifestată
prin plânsul rudelor apropiate, care nu vedeau în
viaţa pământească decât prilej de suferinţe şi
greutăţi.

Cât priveşte ritul de înmormântare, în epoca
clasică a civilizaţiei lor geto-dacii practicau cu

preponderenţă incineraţia; inhumaţia se întâlneşte mai rar.
Mormântul de incineraţie plan reprezintă tipul cel mai des întâlnit
la geto-daci. De cele mai multe ori resturile funerare sunt pur şi
simplu aşezate într-o groapă, în puţine cazuri fiind depuse în
prealabil într-o urnă. Mormintele plane cu casetă din piatră sunt
extrem de rare. Cu prilejul înmormântării se făceau anumite jertfe,
se aşezau în groapă obiectele de care mortul ar putea avea nevoie
în viaţa de apoi, precum şi vase cu mâncare şi băutură. La moartea
celor bogaţi se făceau şi ospeţe funerare cu spargerea rituală
deasupra mormântului a vaselor folosite.

Prof. Andrei POPETE - PĂTRAŞCU

Fenomenul spiritualităţii la geto-daci

ci un altar, o cetate, în genere o locaţie adecvată autosacrificiului regelui-preot adresat zeilor.
Inscripţia nu spune că şeful cavalerilor cercetaşi l-a urmărit ori l-a învins pe Decebal, ci doar că
„îl luase şi îi tăiase  capul”, ducându-l împăratului la Ranisstorum (capul şi mâna dreaptă vor fi
duse în triumf la Roma, unde victoria asupra Daciei va fi sărbătorită timp de 123 de zile, cea mai
lungă sărbătoare cunoscută vreodată în analele Romei antice):

”Ti.Claudius
Maximus, vet(eranus),

[s(e)] v(ivo) f(aciendum) c(uravit); militavit
eque(s) in leg(ione) VII C (laudia ) p (ia) f (idelii), factus qu(a}estor equit(um),

singularis legati legionis eiusdem, vexillarius equitum item
bello Dacico ob virtute (m) donis donatus ab imp(eratore) Domitiano, factus dupli (carius)

a divo Troiano in ala secu(n)d(a)
Pannoniorum a quo et fa(c)tus explorator in bello Dacico et ob virtute (m) bis donis

donatus bello Dacico et
Parthico et ab eode(m) factus
decurio in ala eade(m) quod

cepisset Decebalu(m) et caput eius pertulisset ei Ranisstoro, missus voluntarius 
lionesta missione a Terent[io Scau]riano, consulare [exerci]tus provinciae nov[ae...] „

        „Tiberius Claudius Maximus, veteran, fiind în viaţă s-a îngrijit să se facă acest
monument; a făcut serviciul militar călăreţ în legiunea VII Claudia Pia Fidelis, făcut cvestor al
călăreţilor, ales în garda personală a legatului aceleiaşi legiuni, stegar al călăreţilor; de asemenea,
decorat pentru virtute în războiul dacic de împăratul Domitian; făcut duplicarius de către divinul
Traian în ala a doua a Panonienilor, şi făcut cercetaş în războiul dacic şi pentru virtute de două ori
decorat în războiul dacic şi cel partic şi de către acelaşi [împărat] făcut decurion în aceeaşi ala,
fiindcă îl luase (prinsese!) pe Decebal şi îi dusese capul aceluia la Ranisstorum; trimis voluntar
după lăsarea la vatră de către Terentius Scaurianus, consularul provinciei noi...”.

Întruchipând nu doar calitatea de rege (rex dacôrum), ci şi pe aceea de mare preot (pontifex
maximus), care făcuse din Sarmizegetusa un centru spiritual puternic al întregii Dacii, cu noi
temple de andezid şi altare de sacrificiu, Decebal s-a văzut pus să aleagă între viaţa trupului şi cea
a sufletului:

„Cum l-ar fi primit zeul războiului pe cel mai vaşnic războinic dacă nu tot prin intermediul
unui gest plin de cruzime? Cum i-ar fi acceptat zeul cerului sufletul în împărăţia sa dacă Decebalus,
fiind pus să aleagă între viaţa trupului şi cea a sufletului, ar fi ales-o pe prima? Regele ar fi fost laş
doar dacă nu s-ar fi sinucis. Fiindcă a făcut-o, el şi-a salvat sufletul, iar mai târziu, în epoca lui
Hadrian, destui soldaţi de origine dacică îşi iau ca nume titulatura eroului lor. Decebalus va fi
eroizat postum în vremea când capitala provinciei, Ulpia Traiana, va primi numele de
Sarmizegetusa.” (Dan Oltean, Religia dacilor, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2002, p. 125.).

Dan Mircea ABRUDAN
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Pentru cine a răsfoit un album cu reproducerile operelor
lui Constantin Brâncuşi, a citit o biografie a sculptorului, a
poposit într-unul din satele noastre montane, participând la
un botez, nuntă sau înmormântare şi a parcurs traseul

Ansamblului monumental de
la Târgu-Jiu, devine o
axiomă legătura inextri-
cabilă dintre formele plas-
tice brâncuşiene, modul de
viaţă al artistului (gândirea,
îmbrăcămintea, alimentaţia,
mobilierul creat de mâna sa)
şi tradiţia românească.

Atunci, decodarea semni-
ficaţiilor artefactelor brân-
cuşiene nu trebuie să
pornească de la acest postulat?

Constatăm cu surprin-
dere că există exegeţi - chiar
români - care neagă evidenţa
acestui fapt.

Regretatul logician An-
ton Dumitriu afirma că
multe sisteme formale mo-
derne eşuează în fantezie
pură, întrucât pornesc de la
axiome complete şi
necontradictorii, dar

arbitrare (nenecesare), în sensul că nu exprimă adecvat
realitatea /1/.

Oare criticii de artă, care afirmă că sursele inspiraţiei
brâncuşiene nu au nimic specific românesc, nu pornesc de
la axiome inadecvate ?

Pornind de la Friedrich Teja Bach /2/, care consideră
aforismele lui Brâncuşi sintagmele unui iniţiat, Cristian
Robert-Velescu se străduieşte să descopere nu mai puţin de
13 motive iniţiatice în universul tematic brâncuşian  şi
anume /3/: Cocoşul, Copilul şi ideea începutului, Supliciul,
Somnul, Focul, Tăcerea, Cercul, Poarta, Spicul eleusin, Falusul,
Grota, Înlănţuirea şi eliberarea, Elementul acvatic.

Ne vom opri numai asupra interpretărilor iniţiatice
atribuite de exegetul menţionat Ansamblului monumental de
la Târgu-Jiu.

Pentru Cristian Robert-Velescu Ansamblul brâncuşian
monumental reprezintă treptele iniţierii în misterele eleusine.
Dacă se parcurge traseul de la Coloană la Masă, Coloana
reprezintă spicul de grâu (simbol falic totodată), pe care
iniţiatul trebuia să-l vadă imediat după încheierea etapei de
iniţiere, denumită “epopteia”; Poarta sărutului easte “Poarta
Cerului”, prin care sufletele ostaşilor morţi în Primul Război
Mondial pe malurile Jiului se întdreaptă spre stadiul superior
al eroului; iar Masa tăcerii corespunde iniţierii holistice, prin
care sufletul iniţiatului se eliberează din cercul genezei,
contopindu-se pentru totdeauna cu absolutul.

Dacă parcurgem în sens invers traseul, Coloana va trebui
să reprezinte iniţierea sacerdotală (cea mai înaltă etapă de
iniţiere în misterele eleusine), pentru a fi superioară iniţierii
holistice întruchipată de Masa tăcerii, la punctul iniţial al
peregrinării.

Să mai menţionăm că acelaşi autor mai atribuie Coloanei
şi următoarele semnificaţii /4/:

· expresia totală a universului, realizată prin supraetajarea
a 8 module reprezentând grafia monosilabei sacre OM, care
simbolizează integrarea lumilor materiale şi spirituale în
următoarea corespondenţă: Pământ – Corp, Atmosferă -
Psihic, Cer – Principii;

· simbolul androginităţii, din moment ce include în
conotaţiile ei Dubla cariatidă, care reuneşte masculinul şi
femininul, principii care trimit neapărat la Joachint şi Boaz,
coloanele ce străjuiau intrarea în templul lui Solomon, căci
Brâncuşi medita la realizarea unui templu, pornind de la
Coloana fără sfârşit, şi de la Coloana sărutului, sinonime prin
raportare la templu.

Semnificaţiile Ansamblului monumental de la Târgu-Jiu,
decurgând din tradiţia românească, au fost sintetizate
convingător de Ion Pogorilovschi /5/ şi le prezentăm succint:

· Ansamblul, în întregime, dedicat soldaţilor căzuţi în
Primul Război Mondial apărând malurile Jiului,
întruchipează genial ritualul nunţii mortului tânăr,
necăsătorit, din tradiţia românească;

· Masa tăcerii sugerează praznicul, desprinderea mortului
din “lumea cu dor”;

· Grupurile de câte trei scaune, amplasate între Masă şi
Poartă, reprezintă popasurile de odihnă ale convoiului
mortuar, în care participanţii evocă întâmplări din viaţa
defunctului;

· Poarta sărutului este vama dintre lumile “cu dor” şi “fără
dor”;

· Coloana fără sfârşit simbolizează bradul funerar, sădit pe

MATERIALIZAREA MATRICEI STILISTICE
MIORITICE ÎN SCULPTURA BRÂNCUŞIANĂ

mormântul tânărului nelumit, arhetipul ei fiind amalgamat
din stâlpul de pridvor şi bradul nupţial, brad ce va fi apoi
strămutat în cimitir. Totodată, ea reprezintă o scară ascendentă
pentru sufletul răposatului şi una descendentă pentru
transcendentul care coboară să-l primească (într-o perspectivă
specific românească, denumită “sofianică” de Lucian Blaga).

Dar cel mai autorizat/avizat să se pronunţe asupra relaţiei
Brâncuşi – tradiţia românească este Romulus Vulcănescu,
autorul monumentalei MITOLOGII ROMÂNE /6/.

El afirmă că temele lui Brâncuşi emerg strict din mitologia
autohtonă şi mai exact din aceea a plaiului gorjan al Hobiţei:
“o mitologie botanică a codrilor de molizi, a luminişurilor
fantastice ce ţâşnesc în ochiurile de stejăriş şi cărpiniş, a
arborelui cosmic cu substituitul lui coloana cerului şi cu
simulacrele lui stâlpii funerari şi totodată mitologia zoologică
a lighioanelor mirifice locale, menţionate în parte de legende,
în basme cu zimbrii, urşi, lupi, cai sălbatici (şi cai psihopompi),
cu păsări măiestre şi pajuri. Şi în final, o mitologie
antropomorfă cu zâne bune şi rele, cu Feţi-Frumoşi şi Ilene-
Cosânzene, cu demoni terieni, cultul focului viu şi sărbători
tradiţionale, cu calendarul credinţei şi datinilor mistice locale”.

Ne oprim după acest unic exemplu, concludent credem,
fiind vorba de capodopera brâncuşiană, pentru ca să
aprecieze cititorul singur, de partea cărei tabere exegetice este
mai adecvată interpretarea.

Mai subliniem faptul că s-au evidenţiat surse de inspiraţie
folclorico-mitologice autohtone şi în cazul următoarelor sculpturi:

· Sărutul, Cuminţenia pământului, Rugăciunea (operele
turnantei), Figură arhaică, toate trimiţând la cultul
Pământului-Mamă (specific popoarelor arhaice de
agricultori), reprezentat prin idoli feminini (Romulus

Vulcănecu /6/), evidenţiind totodată spiritul genuin al fetelor
noastre de la ţară (Petru Comarnescu /7/);

· Măiastra, Vrăjitoarea şi Himera descind din lumea
basmelor româneşti nemuritoare (V.G.Paleolog /8/,/9/);

· Fântâna lui Narcis ilustrează tradiţia autohtonă, după
care cel mai frumos mod de pomenire al unui defunct este
să-i faci o fântână (Ion Pogorilovschi /5/);

· Cocoşul, Întoarcerea fiului risipitor, Socrate, Căucul,
Primul pas, Adam şi Eva, Regele regilor şi toate sculpturile
fierăstruite, Arcadele etc., trimit nemijlocit la cioplitura în
lemn tradiţională ţărănească (fără a mai comenta
semnificaţiile lor mai profunde).

În finalul acestor trimiteri telegrafice ale conotaţiilor
sculpturilor brâncuşiene la tradiţia noastră ţărănească, să
menţionăm la modul foarte general, ataşamentul statuarelor
rotunde, şlefuite, polisate ori alămite, la cultul solar, specific
comunităţilor arhaice de păstori şi de agricultori (Romulus
Vulcănescu /6/).

Dar ce să spunem despre operele lui Brâncuşi, la care nu
mai putem detecta nici o sursă de inspiraţie românească:
Eillen, Tânără fată sofisticată, Negresa albă, Principesa X, D-
şoara Pogany, Muza adormită, Narcis, Prometeu etc.?

Specificul operelor menţionate (ca de altfel al tuturor
realizărilor brâncuşiene de după turnanta stilistică) îl
constituie simplitatea formală, esenţializarea, apropierea de
un pur geometrism organic. Procedeul este denumit de Petru
Comarnescu – stilizare, fiind caracteristică folclorului
românesc, obârşia ei ajungând la noi, pe filieră indo-
europeană din Egiptul Antic.

Stilizarea este, după cum subliniază exegetul menţionat,
“un procedeu compoziţional în care spontaneitatea
percepţiilor e depăşită printr-un proces de intelectualizare,
sensibilitatea şi lirismul sunt filtrate prin raţiune, prin
referinţe la structuri geometrice şi la euritmiile universului”.

În sprijinul acestei afirmaţii să-l cităm pe Dan Hăulică /
10/. Criticul de artă susţine că:” în folclorul nostru există o

fericită inflexiune, o tremurare de sensibilitate care intervine
discret, în punctul unde geometrismul ar putea deveni
stereotip. Astfel, sobrietetea cea mai nobilă nu înseamnă
uscăciune, astfel simplitatea cea mai austeră evită monotonia”.

Sinteza părerilor enumerate a surprins-o Ion
Pogorilovschi axiomatizând că Brâncuşi creează direct din
matricea noastră stilistică /6/ (de altfel însuşi Lucian Blaga
remarcase că opera sculptorului nostru reprezintă “cea mai
înaltă manifestare a spaţiului mioritic” /12/.

Putem exemplifica.
1. Spaţiul ondulat apare materializat în:
· seria porţilor, începând cu Arcada bombată (aflată astăzi

la muzeul de artă Modernă din Philadelphia) şi sfârşind cu
Poarta atelierului parisian din Impasse Ronsin 11 (aflată
astăzi la Muzeul Naţional se artă Modernă din Paris), având
fierăstruit exteriorul tocului;

· soclurile zimţate, scaunele clepsidrice din jurul Mesei
tăcerii, şi de pe Aleea scaunelor din Grădina Publică citadină,
modulele Plantei exotice, “vertebrele” lui Socrate, “şurubul”
torsului lui Buddha, “zimţii” lui Adam, alternanţa celor 40 de
Săruturi incizate în lintoul Porţii omonime;

· maniera brâncuşiană de asamblare a sculpturilor în
faimosul său atelier, alternând formele cu axe verticale cu
cele ovoidale (cu axe orizontale), după cum se poate constata
din fotografiile făcute de artistul însuşi /13/;

- traseul Ansamblului monumental de la Târgu-Jiu, în
cadrul căruia Coloana nesfârşită este amplasată în punctul
cel mai înalt /5/, ea însăşi reprezentând spaţiul mioritic
verticalizat, devenit axa lumii spiritului arhaic al satului
românesc tradiţional;

· pasajul subteran (deal-vale) ce ar fi constituit calea de
acces în Templul descătuşării sufletului de corp, proiectat pentru
maharadjahul Holcar din Indor (din păcate nerealizat);

· modul de lucru al sculptorului, alternând lungi meditaţii
asupra subiectului sculptural abordat cu scurte perioade de
muncă extrem de concentrată şi eficientă.

2. Perspectiva sofianică devine vizibilă când lumina
transformă într-o vâlvătaie de aur bronzurile polisate şi
marmurile şlefuite ale: Măiestrelor, Păsărilor de aur, Păsărilor
în spaţiu, Focilor, Peştilor, D-şoarelor Pogany, Principeselor X,
Negreselor albe şi blonde, Ledei, Torsurilor de băieţi şi fete,
modulele Coloanei fără sfârşit de la Târgu-Jiu (care
întruchipează însăşi scara transcendentului coborâtor /5/
).Dar cea mai clară percepţie a acestei stări specifice nouă ar
fi comunicat-o Templul descătuşării sufletului de corp), în care
lumina “coborâtă” printr-un orificiu practicat în tavan, ar fi
transfigurat Pasărea în spaţiu din bronz polisat într-un potir
plin de har. Prezenţa graţiei divine ar fi fost amplificată de
cele două fresce reprezentând păsări în zbor, precum şi de
reflexele sculpturilor (trei Păsări, Spiritul lui Buddha şi
Coloana sărutului purtând urna funerară cu cenuşa fostei
soţii a maharadjahului) în bazinul cu apă, amplasat în
mijlocul celulei de meditaţie individuală.

3. Năzuinţa formativă spre geometric şi stihial se
regăseşte în concepţia modulară a Coloanelor; în forma
ovoidală a Capetelor de copii, bărbaţi şi femei; cilindrică a
Torsurilor de băieţi; în soclurile cubice, zimţate/fierăstruite
ori paralelipipedice.

4. Accentul axiologic brâncuşian este pozitiv, ocuparea şi
modelarea spaţiului realizându-se prin gruparea sculpturilor
în cupluri (Sărutul, Monumentul funerar din cimitirul
Dumbrava Buzău), amenajarea interiorului atelierului,
ansamblurile arhitectonice realizate sau proiectate (Fântâna
lui Narcis, Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, Templul
iubirii şi Templul descătuşării sufletului de corp).

5. Atitudinea catabasică în faţa destinului se regăseşte în
concepţia despre viaţă a sculptorului, pe care o denumeşte
“naturalitate” - şi care nu
e alta decât accea a
ţăranului nostru tradi-
ţional -, conform căreia
toate fenomenele se
petrec firesc, la timpul
potrivit, împlinind ursi-
rea individuală (natura-
litatea brâncuşiană) ce se
regăseşte în maximele
artistului, reunite într-
un volum de Constantin
Zărnescu /12/).

Brâncuşi s-a confor-
mat doctrinei sale trăind
simplu, modest, logodin-
du-se simbolic la bătrâ-
neţe cu fata dramaturgu-
lui Eugen Ionescu, pentru a nu pleca “nelumit” în marea călătorie.

6. Lipsa dogmatismului brâncuşian constă în tratarea
mitologică a motivelor statuarei sale, îmbinând aspecte
româneşti, mediteraneene, orientale şi universale.
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7. Pitorescul sculpturilor se revelează în dimensiunile
reduse, armonioase, pline, pure, luminoase, umane - manieră
care a dus la apariţia curentului minimalist în artele plastice.

8. Nuanţa şi discreţia se regăsesc în stilizarea brâncuşiană,
în integrarea tot mai profundă a elementelor care marchează
evoluţia spre esenţă şi în simplitatea formală a marilor cicluri
tematice: D-şoarele Poganz, Păsările în spaţiu, Sărutul, Începutul
lumii, Capetele de copii, Torsurile de băieţi şi fete etc.

9. Simţul măsurii şi al întregului este propriu
ansamblurilor brâncuşiene şi templelor proiectate,
menţionate anterior.

În sfârşit, cea mai vizibilă legătură a lui Brâncuşi cu
matricea stilistică autohtonă este fotografia făcută în 1946
de Wayne Miller, dată la care universul artistului era încheiat
şi care îl reprezintă cu barda în mână în poarta mioritică a
atelierului său din Impasse Ronsin 11, ca Demiurgul în ziua
a şaptea a Genezei (foto 9).

Prin opera plastică brâncuşiană, realizată ori proiectată,
categoriile stilistice româneşti, gândite şi rostite de Lucian
Blaga, au devenit vizibile şi eterne.

Înainte de finalul acestui capitol, să avansăm un demers
pacifist, justificând oarecum poziţiile celor două tabere
exegetice divergente.

Pornim de la afirmaţia acceptată de toată lumea, precum
că formele plastice brâncuşiene reprezintă idei, prototipuri
sau arhetipuri, se cuvine acum să comitem următoarea
disjuncţie semantică. Ideile platonice există în minţile zeilor,
pe când arhetipurile sunt tipare structurante ale activităţii
inconştientului omenesc. Pentru Jung, un artist profund redă
imagini primordiale ale arhetipurilor care se manifestă cu
predilecţie în momentele fundamentale ale existenţei
(naştere, căsătorie, moarte), imagini care se compun din
conţinutul în sine (etern, universal, anonim, repetabil) şi
dintr-un veşmânt infinit, nuanţat de personalitatea,
sensibilitatea, formaţia culturală şi tradiţia transmisă
inconştient individului de către sufletul colectiv al umanităţii.

Acum, partizanii influenţei mitologiei româneşti şi cei ai
mitologiilor greceşti sau orientale se întâlnesc prin accederea

comună a tuturor mitologiilor naţionale la o mitologie
ancestrală comună, primordială. Dar punctul de plecare spre
această cale descendentă spre profunzimea decodificărilor
trebuie să înceapă de la tradiţia căreia artistul îi aparţine.

Şi dacă ne gândim că valoarea estetică a operei de artă
constă, în principal, nu din ceea ce spune ci din cum spune
artistul, originalitatea sculptorului nostru consistă în primul
rând în haina tradiţională românească în care a îmbrăcat
sensurile universale ale imaginilor eterne arhetipale. Ba mai
mult, prin imaginile create, Brâncuşi a încercat să reprezinte,

cu puterea minţii sale omeneşti, atât cât este cu putinţă, însăşi
ideile platonice eterne, din planul divinităţii.

În concluzie, putem afirma că, deşi s-au scris multe despre
legăturile lui Brâncuşi cu tradiţia autohtonă, aspectele au fost
prezentate nesistematic, fragmentar.

Cartea fundamentală, care să trateze exhaustiv opera
brâncuşiană din această perspectivă, îşi mai aşteaptă încă
autorul hărăzit.

Cine ar putea fi acesta?
Un etnolog, istoric al artelor, mitologiilor, filosof şi

brâncuşiolog totodată?
Mai degrabă un grup de specialişti ar putea elabora în

comun o lucrare de asemenea amploare, care ar putea fi foarte
importantă pentru afirmarea spiritualităţii româneşti în lume.

Până atunci, să ţinem cont că orice demers interpretativ
asupra sculpturii genialului artist gorjan trebuie să-l începem,
cum afirma Anton Dumitriu, cu o ipoteză necesară, adecvată.

Lucian GRUIA

NOTE:
1. Anton Dumitriu - ESEURI (Ştinţă şi cunoaştere), Ed. Eminescu, Bucureşti, 1986;
2. Friederich Teja Bach – BRÂNCUŞI – METAMORPHOSEN PLASTICHER

FORM, Köln, 1987;
3. Cristian Robert-Velescu – BRÂNCUŞI INIŢIATUL, Ed. EDITIS, Bucureşti, 1993;
4. Cristian Robert-Velescu – BRÂNCUŞI ALCHIMIST, Ed. EDITIS, Bucureşti, 1996;
5. Ion Pogorilovschi - COMENTAREA CAPODOPEREI. ANSAMBLUL

MONUMENTAL DE LA TÂRGU-JIU, Ed. Junimea, Iaşi, 1976;
6. Romulus Vulcănescu – MITOLOGIA ROMÂNĂ, Ed. Academiei, Bucureşti, 1987;
7. Petru Comarnescu – BRÂNCUŞI, MIT ŞI METAMORFOZĂ ÎN SCULPTURA

CONTEMPORANĂ, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972;
8. Vasile Gheorghe Paleolog – TINEREŢEA LUI BRÂNCUŞI, Ed. Tineretului,

Bucureşti, 1967;
9. Vasile Gheorghe Paleolog – BRÂNCUŞI – BRÂNCUŞI, Ed. Scrisul Românesc,

Craiova, 1976;
10. Ion Pogorilovschi – FÂNTÂNA LUI HARET, Rev. Luceafărul nr. 3-4/1987;
11. Dan Hăulică – COLOCVIUL BRÂNCUŞI (13-15 OCTOMBRIE 1967), Ed.

Meridiane, Bucureşti, 1968.
12. Constantin Zărnescu – AFORISMELE ŞI TEXTELE LUI BRÂNCUŞI – Ed.

Scrisul Românesc, Craiova, 1980

 Omul pesOmul pesOmul pesOmul pesOmul pesttttte time time time time timppppp

A scrie despre Brâncuşi este o probă de fidalitate
spirituală in găsirea celor mai potrivite cuvinte pentru
inţelegerea artistului.

Potecile si drumul lui Brâncuşi în artă au devenit
magistrale ale interpretării şi creaţiei urmaşilor.

Nu considerăm preţiozitate verbală când numim
sculptorul gorjean un om pentru toate împrumuturile,
lucrător cu mintea şi braţul în egală măsură. Cel care a
revitalizat lumea arhaică fără de care şi-ar fi pierdut poate
misterul expresiv, poseda un puternic simţ al perspectivei şi
o deschidere largă spre nou.

Omul care iniţial a zăbovit ca cioban al Carpaţilor, ca băiat
de prăvălie şi elev la Şcoala de artă si meserii, mai tîrziu a
fost racolat de universalitate ca lider al mişcării artistice a
secolului XX, depăşind limitele prezentului său.

Omul tuturor timpurilor era un bărbat subţire, de statură
medie, altfel zis, cu inima mai aproape de creier.

Sfântul din Montparnasse a rupt vraja tentaţiilor din
Occident printr-o disciplină interioară; prin gândire intuitivă
şi bunătate, acesta a depăşit eul egocentric şi a ajuns printre
lucrurile esenţiale, dăruind ţării şi umanităţii idei si valori
pentru eternitate.

Brâncuşi era conştient că ‘’Opera sa va aparţine tuturor
timpurilor din pricină că a despărţit forma esenţială de
trăsăturile efemere ale vreunei epoci ‘’ .

În aceste chipuri, C. Brâncuşi aparţine ca un mit
vremurilor de început, de azi şi de mâine.

CălătCălătCălătCălătCălătoria ca proria ca proria ca proria ca proria ca profofofofofititititit

 ‘’Călătoria este cel mai profitabil mijloc de cunoastere’’
cugeta C. Brâncuşi care a făcut din această ideie un principiu
de viaţă.

Într-o vreme când oamenii călătoreau puţin din lipsă de
posibilităţi, sculptorul nostru, temerar al spaţiului
necunoscut, a ‘’hoinărit’’ cu folos prin câteva continente.

Tentaţia marilor plecări şi a reîntoarcerilor este una din
trăsăturile comune ale spiritelor creatoare.

În istoria artei, stiinţei şi literaturii, se poate urmări acest
fenomen puţin cercetat, însă intuit de artistul clarvăzător.

Marea sa experienţă a fost călătoria din 1902 făcută timp
de doi ani, pe jos de la Bucureşti la Paris.

Dificultăţile inerente ale drumului său prin Europa aveau să
fortifice un bărbat în stare să înfrunte destinul omului solitar.

MicrMicrMicrMicrMicroooooeeeeeseuseuseuseuseurrrrriiiii Calea lui Brâncuşi se leagă de călătorii peste Atlantic,
drumul prin Orient şi Egipt; fără îndoială, aceste călătorii au
adus spor de cunoaştere spirituală pentru geniul brâncuşian.
Dar, şi călătoria imaginară spre timpurile şi spaţiile arhaice
româneşti, către universul cosmic, a fost o dominantă a firii
lui Brâncuşi.

Opera sculpturală din Tg-Jiu prefigurează simbolul
călătoriilor prin viaţă si moarte alea generaţiilor din toate
vremurile.

Brâncuşi printre
contemporani

Am căutat o evaluare sociologică a sculptorului chiar în
ţinuturile de acasă, ale Gorjului, prin convorbiri directe cu
oameni de vârste, profesii şi medii sociale diferite.

Cum era şi firesc, în cea mai mare măsură, s-a evocat forţa
geniului său. Redăm câteva opinii:

Un miner îl considera pe Brâncuşi: “Om învăţat, Om de
calitate ca toţi gorjenii. Nu întâmplător este atât de preţuit.”

Un inginer constructor mărturisea cu naturaleţe:”Spre
ruşinea mea nu am citit prea mult despre Brâncuşi, dar cred
că era un bărbat cu mintea ageră şi cuget liber”.

Un învăţător pensionar:”Brâncuşi nu s-a chivernisit în
lume, dar a făcut paşi siguri pe nisipul eternităţii”.

Părerea unui funcţionar mi-a repugnat, acesta
considerând artistul doar “un simplu meşteşugar, fără
căpătâi”, susţinând că este documentat chiar dintr-un
brâncuşiolog.

Fără a folosi replici polemice, am intuit la acest funcţionar
mari carenţe spirituale in relaţiile umane.

Evident, înţelegerea lui Brâncuşi solicită bunătate şi
noncomformism.

Un intelectual tânăr, după ce îl cita pe Arghezi că : ”Uneori,
a fi gorjean echivalează cu geniul. Geniul său poartă emblema
universului copilăriei care a fost decisiv pentru omul artist
– filozof.”

Un om de cultură al Gorjului, amintea : ”Opera lui
Brâncuşi intră cu noi într-un dialog neobişnuit, reliefând
gândirea progresistă, închinată binelui omului.

Brâncuşi e contemporan cu noi în gândire, în simţire, în
artă, ştiinţă şi filozofie.

ArArArArArttttta de a comunicaa de a comunicaa de a comunicaa de a comunicaa de a comunica

Brâncuşi a fost un mare maestru şi în problemele
comunicării interumane. Ştia să recepteze cu uşurinţă
mesajele esenţiale din mediul informaţional şi să transmită
prin mijloace simple, simbolice, idei îndelung şlefuite şi
emoţii viguroase, capabile să penetreze cele mai obscure

domenii sufleteştii.
Vorbea puţin, echilibrat, metaforic, cu-iz filozofic, uneori

fiind înţeles, alteori nu.
Posibil ca din acest motiv, anumiţi oameni să-l fi

considerat ursuz.
Rostirea în dodii îl ajuta în creaţie, fapt recunoscut şi de

artist.
Fluxul moderat al vorbelor cu conţinut paradoxal,

reprezenta un secret al personalităţii sale.
De altfel, psihologia modernă a stabilit că vorbirea

stimulează gândirea umană şi acţiunea.
Brâncuşi ştia să asculte înţelegător oamenii, nu căuta să

se impună ostentativ în discuţi, iar părerile contradictorii le
exprima scurt, calm şi hotărât.

Vorbea cu tâlc, comunicând totdeauna esenţialul.
Arta de a comunica l-a ajutat să aibe mulţi prieteni şi să

se adapteze oricărui mediu, fără a-şi pierde însă calitatea de
ţăran român.

Cu cei snobi şi zeflemişti, era aspru şi polemic.
Aşadar, arta de a comunica rămâne o faţetă a geniului

său.

Interferenţa Artă-Ştiinţă

În general, arta este expresia iraţionalului înfrânt de idei
şi concepţie filozofica. Obsedat de lumină şi seninătate,
Brâncuşi şi-a dorit ca opera sa, in mod deosebit, Coloana fără
sfârşit, să devină o antenă a anticipaţiei marelui zbor cosmic.

Structură estetică capabilă să comunice şi să genereze
emoţii printr-un limbaj universal, arta lui Brâncuşi presupune,
in egală măsură, senzorialitate si inteligenţă, evoluând în
strânsă legătură cu gândirea ştiinţifică a timpului său.

Prin reflactare generalizată si abstractă, prin problemele
de inginerie si arhitectură, prin interpretările teoretice,
filozofice si aderenţa la realitate, Brâncuşi ne apare in ipostaza
de om erudit, cu înclinaţii spre ştiinţă.

Cred că in afara relaţiei cu motivul folcloric românesc,
Coloana, adevărată “rază solară” poartă şi alte semnificaţii,
poate nemărturisite de marele artist.

Trăind în mediul parizian, în perioada începutului de
veac XX, când teoria naturii corpuscular-ondulatorii a
luminii ( aparţinând fizicianului-pianist Max Planck) era in
mare vogă in apusul Europei, este destul de probabil ca jocul
sinusoidal al Coloanei să fie tocmai o interpretare artistică a
luminii, element copleşitor pentru Brâncuşi.

 Iată cum, indirect, prin aceste valenţe senine,
fundamente ştiiţific, opera sa, într-un anume fel, prefigurează
criterii de cercetare şi eficienţă socială, simplitatea esenţială
fiind unul dintre acestea.

Dr. Doru V. FOMETESCU
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Larma revoluţiei
proletare lua cu asalt istoria
şi punea cultura sub tirania
ideologiei:

 ,,Vom fi puşi la coadă  -
scria Marin Preda în Cel mai
iubit dintre pământeni.
Gânditorii, oamenii de
cultură nu vor avea acces la
putere şi în general li se va
refuza orice încercare de a
gândi altceva decât ceea ce a
gândit deja Marx” .2

Puţini descoperiseră
funcţia terapeutică, despovărătoare de conştiinţă, a povestirii,
aşa că eseul Era ticăloşilor nu izvora dintr-o atitudine
vindicativă, ci din acea mâhnire reflexivă, lucidă, aducând
sub reflectoarele conştiinţei o istorie recentă şi agresivă, al
cărei ritm accelerat mutilează sufletele şi falsifică ideea
morală.

Ceea ce se întâmplase cu Blaga ne-o va spune, aşadar,
mai întâi, în cadrul unei creaţii artistice, din 1980, Marin
Preda, care îşi antrena eroii în discuţii de fineţe asupra
războiului, puterii, ordinii sociale, mentalităţilor, psihologiei
de clasă, ba chiar în teorii metafizice. Aflăm, astfel, de la
Petrini, via Matilda, că ,,marele poet şi filosof ” fusese destituit
pentru că în prelegerile lui de deschidere a cursurilor
pomenise ,,pe cine vrei şi pe cine nu vrei, în afară de Marx şi
marxism”. Nu numai la Marx şi la Lenin trebuia să-şi
raporteze concepţiile estetice Blaga, ba chiar la Stalin şi la
,,discursurile lui Jdanov” (,,cele două broşuri pentru care ar
fi semnat de primire rectorului”).

Adevărurile marxiste, se justifică Blaga tânărului care îl
vizitase, ,,le-am omis dintr-o  simplă neatenţie (…), puteam
intra în fondul chestiunii pe larg, în prelegerile următoare, în
cursul anului” !(I, 276). Sic!

Desigur, nu ne vine să credem că autorul romanului, la care
ne referim acum, marele poet şi filosof,  era atunci dispus la astfel
de concesii!… Dar ca personaj de roman, treacă-meargă...

Undeva, în romanul său, Blaga aminteşte că încă din 1945
îşi făcuseră apariţia ,,broşurile de iniţiere în marea doctrină”
(p. 175), inspirată de ,,scriptura stalinistă” (p. 176)  şi că
neîntârziat ,,bestia umană trecuse la lucru” (p. 177).

In Cap. XI, Blaga ne relatează discuţia ,,fortiter in re” avută,
cu câţiva fruntaşi comunişti,  membri ai biroului politic din C.C.,
care-l previn că ,,avem unele rezerve faţă de scrisul Dv.”, deşi
,,partidul vă apreciază ca o mare forţă poetică a poporului nostru”.

Poetul înţelege imediat că e timpul să se disculpe, afirmând
că ,,în volumele şi plachetele mele nu se găsesc poezii mitologice,
mistice, metafizice, teologice…Dar de aceste elemente uzez în
chipul cel mai liber, ca mijloace de expresie poetică. Motivele nu
sunt tratate «dogmatic». Le folosesc totdeauna în sens creator,
liber; le modific şi le amplific după necesităţi. Născocesc motive
mitice la fiece pas, fiindcă fără de-o gândire mitică – nu ia fiinţă,
din păcate sau din fericire, nici o poezie. Nici chiar poezia
socialistă. Nici poezia pe linie nu iese la capăt fără elemente
mitice. Deunăzi,  am citit un imn adresat lui Stalin, un imn în
care se întreţes şi aceste două stihuri: «Stalin trece pe câmp, şi
iarba creşte subt tălpile sale!». Aceasta-i  mitologie!”3

Chiar poezia Lucrătorul, lăudată atâta că ar fi fost scrisă
,,pe linie” (şi prin care manualele de gimnaziu îl aduceau pe
Blaga, oarecum fals, în atenţia elevilor până mai ieri!), datează
din 1923, şi e pură coincidenţă că ea se plasează exact în
contextul ideologic al epocii: ,,Nimic însă din ceea ce s-a scris
la noi în ultimii ani pe tema realismului socialist nu mi se pare
valabil din punct de vedere poetic.”

 Temele acestea impuse ,,au rămas exterioare conştiinţei”,
iar operele ,,sunt caduce prin înseşi condiţiile în care au fost
alcătuite. S-ar ajunge desigur la opere de alt nivel artistic, dacă
scriitorii ar avea libertatea de a scrie aşa cum le dictează
conştiinţa. Singura dictatură prielnică  literaturii şi creaţiei
în general este aceea a conştiinţei.”( Tâlcul întâlnirii ,,cu
oamenii partidului” îi va fi dezvăluit de Ana Rareş, care îi
face cunoscut că a auzit la Radio Zürich că printre candidaţii
la Premiul Nobel fusese propus şi el, ,,sprijinit îndeosebi din
partea ţărilor latine”, deci ,,o iniţiativă a străinătăţii”!).

Blaga dezavua, aşadar,  în termeni categorici,
dogmatismul  monist al esteticii jdanoviste şi, în general,
conceptul de realism socialist, adoptat, cum se ştie, în 1934,
de ideologia bolşevică, care subordona arta ,,spiritului
partinic” (partiinost), adică unei poziţii de clasă şi unei
,,linii” politice. Purismul autotelic sau neutralismul apolitic

erau, în epocă, ,,demascate” ca atitudini burgheze ale
,,neangajării” sau ,,abdicării” de la linia partinică, iar de aici
la a arăta cu degetul către ,,duşmanii poporului”  nu era decât
o chestiune de nuanţă (circumstanţă). De aici tezele monist-
sentenţioase, etichetările pripit categorice, reţetele
omnisciente şi infailibile, extrapolările tendenţioase. Arta
trebuia, aşadar, să fie ,,narodnaia”, adică populistă în adresă
şi spirit. Aşa-zisul ,,poniatno” (principiul accesibilităţii)
vestejea de la sine arta ,,elitară”, promovând amatorismul,
kitsch-ul, tezismul mobilizator şi exacerbat.

Devenită instrument propagandistic, creaţia artistică,
,,ferită” de subiecte - tabu, avea să oglindească viitorul
,,luminos”, ,,superioritatea” noii orânduiri şi foarte adesea
marşul triumfalist al travaliului revoluţionar.

Jdanovismul, ca expresie radicală a ,,directivei politice”,
în domeniul creaţiei (…), cerea autorului să se pună ,,în
serviciul” cauzei (de vreme ce  extrapolase  teoria leninistă a
,,reflectării”/ otrajenie din sfera gnoseologicului în cea a
esteticului (v. ,,Materialism şi empiriocriticism”).

Ajutată de o cenzură eficace şi vigilentă, o astfel de
concepţie  îi rezerva creaţiei artistice  o existenţă ancilară
faţă de elementul politic.

Proletcultista omniscienţă infailibilă trecuse la lucru.
Parafrazând o referinţă lovinesciană la sămănătorismul
începutului de veac, vom spune că sub firma inchizitorialului
,,realism socialist” zace cel mai întins cimitir al literaturii
române! El însuşi pelerin prin acest ,,cimitir”, Marin Preda
i-ar fi servit, în anii noştri, dictatorului Ceauşescu, la o

întâlnire cu scriitorii, o replică celebră, sunând ultimativ, ca
un reproş, dar şi ca un avertisment: ,,Dacă introduceţi
realismul socialist, eu mă sinucid…”

Pe negrele, învolburatele şi intempestivele ape ale
,,realismului socialist”, aşadar, profetica Arcă a unui Noe
integru.

*
   3. Apariţia romanului Luntrea lui Caron, după mai bine

de treizeci de ani de sertar, constituie o revelaţie unică, de
amplitudinea unui eveniment editorial.

Început prin 1951-53 şi reluat în 1956-58, romanul va
rămâne o operă ,,nedefinitivată” în peste 500 de pagini, la
care gândul autorului a rămas până în anul morţii sale

Desigur, intervalul evocat aici umple un gol resimţit în
exegeza blagiană de azi. Noi înşine ne-am izbit de acest gol,
cu ani în urmă, încercând un eseu asupra poeziei lui Lucian
Blaga. E vorba de un ,,hiat” memorialistic şi documentar al
deceniului evocat, de acea suspectă tăcere, a cărei perdea
trebuie dată deoparte, pentru a înţelege mai bine poezia de
după război, rămasă în totalitate postumă, unde se clarifică
multe din antinomiile şi atitudinile liricii blagiene.

Pentru exegetul ce se respectă şi care nu improvizează de
dragul vreunei metode, Luntrea lui Caron rămâne o operă
de referinţă, unde pot fi întâlnite multe profesiuni de credinţă,
multă materie fără de care nu poate fi înţeles Blaga din anii
târzii. Acum ne dăm seama cum un exeget precum George
Ivaşcu folosea, bunăoară, în studiile sale despre poezia lui
Blaga, citate din această lucrare, fără ca ea să fi văzut în
totalitate lumina tiparului. Un privilegiu, probabil, de care
acum se poate bucura orice exeget scupulos şi onest.

Insistenţa memorialistică şi documentară de aici (o
literatură de nonficţion, însă nu lipsită – cum vom vedea  -
de o cheie anume dezvăluitoare) constituie, mai întâi, o
confesiune despovărătoare a unui spirit superior, faţă în faţă

cu o ,,istorie potrivnică”. E dovada cea mai de preţ, una din
probele mature de conştiinţă, că Lucian Blaga a rămas un
spirit inamovibil în atitudinile sale morale şi civice, egal cu
sine, intransigent, inamic al Minciunii, Mistificării,
Maşinaţiei, pentru care ,,obsedanta” epocă a comunismului
totalitar nu era decât o nenorocire provizorie şi jalnică, o
carcasă străină aplicată spiritului românesc, specificului
naţional, fizionomiei noastre daco-romane.

Izbitoare şi de prim-plan este, mai întâi, faţeta social-
politică a lucrării, adică acel Adevăr care era trăit şi scris în
paralel  cu Marea Minciună oficială, ce se întindea ca o
pecingină peste ţară, lăfăindu-se într-o istorie cusută cu aţă
albă. Apoi, e de-a dreptul remarcabil  acel climat tensionat al
epocii, din substanţa căreia s-a ridicat această operă de
importanţă majoră pentru literatura română. Avem, totodată,
în tuşe clare, profilul artistului la maturitate, la cumpăna
profesiunilor de credinţă, modalităţile estetice uzitate,
travesti-ul scenariului memorialistic (de atâtea ori în cheia
unei intenţionalităţi vindicative), registrul eseistic, stratul
mitologic şi, desigur, semnificaţia şi importanţa romanului
în ansamblul operei blagiene, cât şi în cadrul mai larg al
literaturii române contemporane.

Dacă Hronicul sau Cântecul vârstelor, tipărit şi acesta
postum, în 1965, ţine de o memorialistică a copilăriei,
adolescenţei şi formării sale ca poet vis- -vis de preocupările
estudiantine, Luntrea lui Caron rămâne o amplă şi târzie
confesiune eliberatoare, terapeutică în spiritul ei profund,
mărturia unei conştiinţe despovărându-se. Aici îl găsim pe
poetul scos din diplomaţie, eliminat de la catedră, hăituit şi
persecutat, umilit cu un post obscur de bibliotecar, supus, mai
apoi, unui tir concentrat al presei oficiale şi ,,indexat” pentru
estetica ,,idealistă” a filosofiei sale, cât şi pentru caracterul
,,mistic” şi ,,metafizic” al creaţiei sale! Blaga întruchipează, aici,
destinul unei culturi, care va supravieţui aproape în
clandestinitate, în ciuda tuturor vicisitudinilor totalitare.
Geniul poetului din Lancrăm veghează, tutelar, şi prin această
restituire majoră, destinul culturii române, atât de greu
încercată, într-un anumit moment istoric,  de mistificările
maniheice ale îngheţului dogmatic. Căci Blaga rămâne azi,
dincolo de geniul său filosofic şi poeticesc, un simbol moral.

*
4. Când, în 1958, Rosa Del Conte îi făcea cunoscută, într-o

scrisoare, lui Basil Munteanu, intenţia lui Blaga de a-şi
definitiva amplul roman la care lucra de câţiva ani buni, nimeni
n-ar fi bănuit că, dincolo de un eventual subiectivism
memorialistic, lucrarea va pune în evidenţă o conştiinţă
scriitoricească în alarmă, ba chiar o luciditate minuţioasă de
analist. Căci drama personală se conjugă aici  cu o dramă mai
generală, social-istorică, de arie naţională, generată de o
doctrină de import, alienantă şi pustiitoare în acţiunea ei
galopantă. Este epoca unor răsturnări spectaculoase de valori,
a unor confuzii teribile,  când istoria înseşi devenise ,,forţă” şi
,,dogmă”, punând în primejdie, după istorica ,,întorsătură” de
la 23 August 1944, însăşi fiinţa naţională. Radiografia exactă
pe care analistul lucid de acum o face epocii sale, simultan şi
din interior (pe un registru amplu, de la savoarea balzaciană
la grotescul expresionist), nu vine în contradicţie cu filosofia
speculativ-teoretică de altădată (prezentă, bunăoară, în cele
unsprezece ,,metafizici paralele”, din penultimul capitol, ale lui
Leonte Pătraşcu), întrucât,  la o privire mai de amănunt, amble
atitudini sunt feţe ale aceluiaşi spirit profund, iscoditor,
neliniştit, deopotrivă detaşat şi implicat în istoria
evenimentului, a faptului trăit, a ecourilor de conştiinţă cu
reverberaţii ample în lumea spiritului.

Poetul şi filosoful, care avea experienţa unui deceniu de
diplomaţie europeană şi asupra căruia plana acum
recunoaşterea binemeritată (figurând, la un moment dat,
printre candidaţii la Premiul Nobel, ,,sprijinit îndeosebi din
partea ţărilor latine”, ,,deci o iniţiativă a străinătăţii”, Cap.
XI), se trezeşte, în noul climat politic, persona non grata, cu
dosar voluminos la partid, privit aşadar ca om politic de
orientare ,,reacţionară”.

,,Exponent al regalităţii şi burgheziei”, Blaga era taxat
totodată ca autor al unei poezii ,,de orientare mistică şi
metafizică”, dar şi al unei ,,estetici idealiste” (Cap. III).

5. Totul începuse cu ,,sinistra înţelegere de la Ialta”:
,,Niciodată nu s-a comis în istorie o mai mare crimă decât
aceea decurgând din stipulaţiunile sinistrei înţelegeri de

 la Ialta” (p.378). ,,Crucificarea României” avea loc ,,prin
complicitatea Occidentului”, dovedind ,,multă comoditate şi
oareşicare ticăloşie”, când, de fapt, zice Blaga, ,,trebuia să pună
piciorul în prag, pentru ca pecinginea pământului să nu

 (continuare din pagina 1)

L u c i a n  B l a g a  î n  „ o b s e d a n t u l  d e c e n i u ”L u c i a n  B l a g a  î n  „ o b s e d a n t u l  d e c e n i u ”L u c i a n  B l a g a  î n  „ o b s e d a n t u l  d e c e n i u ”L u c i a n  B l a g a  î n  „ o b s e d a n t u l  d e c e n i u ”L u c i a n  B l a g a  î n  „ o b s e d a n t u l  d e c e n i u ”L u c i a n  B l a g a  î n  „ o b s e d a n t u l  d e c e n i u ”L u c i a n  B l a g a  î n  „ o b s e d a n t u l  d e c e n i u ”L u c i a n  B l a g a  î n  „ o b s e d a n t u l  d e c e n i u ”L u c i a n  B l a g a  î n  „ o b s e d a n t u l  d e c e n i u ”L u c i a n  B l a g a  î n  „ o b s e d a n t u l  d e c e n i u ”

Blaga cu fiica sa, Dorli
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se mai întindă”.
Toate evenimentele epocii sunt aduse în pagina de

memorialistică, urmărindu-se nu atât impactul pe care
acestea îl au cu biografia personală, cât nenorocirile cauzate
la nivel naţional. Iată-l, în primele pagini, pe autor, în
primăvara anului 1944, la Sibiu, unde se afla în refugiu
Universitatea clujeană, după ,,nedreptul verdict” ce a ,,tăiat
Transilvania în două”. Din cauza bombardamentelor
americane  se refugiază cu familia (soţia şi fiica)  la Căpâlna,
nu departe de satul natal Câmpul Frumoasei (adică
Lancrămul), unde îl găseşte pe Leonte Pătraşcu, profesor de
filosofie la Universitatea din Iaşi, un alter ego într-o viziune
epică detaşată şi oricât memorabilă (tot aici o găseşte pe Ana
Rareş, chip ideal de feminitate, soţia unui cunoscut naturalist
de la Iaşi). De la Căpâlna, poetul urmăreşte, timp de câteva
luni, mersul galopant al unei istorii ce părea scăpată de sub
control. Armata victorioasă venită de la răsărit, cu deviza,
chipurile, de ,,eliberatoare”, ocupă, spornic, în câteva
săptămâni, ţara. ,,Comunicatele de război ale armatelor ce
ocupau ţara  aveau toate acelaşi stereotip refren: ,,după
crâncene lupte a fost ocupat oraşul cutare”! Comunicatele erau
calculat-laconice  şi ofereau imaginea unei armate
victorioase, când în realitate ,,nu s-a tras un glonţ”, cum s-a
întâmplat ,,după ocuparea Sibiului”...

Marea Minciună începea să-şi desfăşoare ilara
frazeologie cu ajutorul căreia se pregătea, sub firma
,,eliberării”, reducerea unui popor  la cea mai cruntă şi mai
tragică robie (pp. 57-58).

Cât de ,,eliberatoare”  va fi această armată se poate vedea din
comportamentul barbar al celor două unităţi ruseşti ce trec prin
Căpâlna  şi din ,,scotoceala” făcută de altele în satul natal, Câmpul
Frumoasei, prin care trecuseră. Însuşi Blaga participă  la o
retragere în munţi (luându-şi cu sine soţia şi fata), la vestea că
,,eliberatorii” înaintează  victorioşi spre Căpâlna!

Un diagnostic exact al vremurilor ce vor veni (privind
transformările în starea de spirit obştească, dar şi în structura
socială)  îl exprimă un anume Alexe Păcurariu, un consătean
de-al autorului din Câmpul Frumoasei, care, după ce
cutreierase Occidentul, se stabilise în Rusia  şi cunoscuse
timp de peste un sfert de secol mentalitatea rusească:

,,Vine prăpăd, asta-i părerea lui Alexe (îi explică Leonte
autorului în vizita ce i-o face inopinat la Căpâlna), nu peste
noapte, ci încetul cu încetul. Ni se vor aplica, crede Alexe, metodele
pe care ruşii le aplică la ei acasă, fără nici o imaginaţie ,
pretinzând că fac politică ştiinţifică. Convinşi că ei şi numai ei
deţin Adevărul, îl vor impune ,,dialectic”, pe calea forţei, oriunde
vor pătrunde, căci  dialectica lor este sofismul ridicat la rang de
principiu universal. Omul va fi redus la coordonatele sale
materiale, la automatismele declanşate  de groaza foamei şi de
teroare”. Munca  şi producţia vor fi, la început, dezorganizate
sistematic, tocmai pentru ca prin aceste ,,lipsuri” impuse
metodic şi într-adins, să ţină în mână masele, desfiinţând orice
simţ de demnitate  şi ,,prefăcând pe om, încetul cu încetul, într-
un automat al muncii în serviciul statului”. Iar statul va fi
întruchipat de noua ,,elită”, ,,care consideră pe intelectualul de
vocaţie drept  duşmanul numărul unu al ei. Aşa-zisa «linie» va
lua locul libertăţii spirituale, lozinca va lua locul conştiinţei,
partidul va lua locul lui Dumnezeu” (p.73).

Cât adevăr cuprind reflecţiile acestea s-a dovedit de-a
lungul a celor peste patru decenii de doctrină totalitară (în
care a înflorit  o întreagă literatură sforăitoare, encomiastică,

pe tema ,,revoluţiei de eliberare socială şi naţională,
antifascistă şi antiimperialistă” sau pe tema ,,cooperativizării”
şi ,,industrializării”, în anosta manieră a ,,realismului
socialist”, de comandă).

6. Scrisă în epoca ,,obsedantă” a comunismului totalitar,
ampla proiecţie narativă a lui Lucian Blaga4 punctează  toate
aceste nenorociri  (aduse de mistificările maniheice ale
minciunii dogmatice: bombardamentele americane din 1944,
înaintarea armatei ,,victorioase”  şi ,,eliberarea” spornică a
ţării, alungarea ,,tânărului rege”, stabilizarea şi
naţionalizarea, epurările din sfera intelectualităţii şi
deportările  la Canal, înscenările judiciare  şi exterminarea
partidelor  istorice, colectivizarea forţată a satelor,
industrializarea înrobitoare şi împovărătoare, reaşezarea
colectivelor de muncă pe zone şi mutaţiile dictate în
conştiinţa oamenilor, teroarea organelor de represiune  şi
încurajarea delaţiunii, apariţia ,,omului nou”  la conducerea
întreprinderilor naţionalizate sau a instituţiilor de orice fel
(p.174). Totul se desfăşura după un scenariu pus la punct,
inspirat din ,,scriptura stalinistă”, în numele acelei
,,democraţii populare  - ,,ce cacofonică tautologie!”, exclamă
Blaga (pp.174-177). Regimul îşi găsise repede oamenii, iar
,,bestia umană trecuse la lucru”…

În cronica sa din „Luceafărul”, Florin Manolescu sesiza un
întreg ,,dicţionar” aşezat mai apoi sub semnul  ,,Marii Minciuni”,
din care reproduce termenii cei mai exasperanţi: colectiv, dosar,
câmpul muncii, omul nou, democraţie populară, munca de jos,
lupta de clasă, şedinţă, munca voluntară, coada… Îl putem
completa cu următoarele lexeme totalitare devenite, ca şi cele
dinainte, adevărate concepte politice, operaţionale: deviere,
reacţionar, retribuţie, origine sănătoasă, rotaţie de cadre, unitate
de monolit, multilateral dezvoltat, plan de dezvoltare, construirea
socialismului, a trăi şi a înflori în frunte cu…

La o repede ochire, mai toate personajele romanului intră
sub zodia persecuţiei, a damnării, în noul context social-
politic. Blaga şi soţia sa, Cornelia, Leonte Pătraşcu,  acel alter
ego asupra căruia transferă o mare parte din biografia şi din
spiritualitatea sa, sunt, de fapt,  personajele de prim-plan.

,,Epurat” de la catedră (,,pentru vina de a fi poetul burgheziei
şi al putrefacţiei”, p. 204) – similitudinea cu Arghezi este
evidentă - , Axente Creangă  va fi numit bibliotecar la vechea
bibliotecă maghiară „Batyanaeum”  din Alba Iulia. ,,Epuraţi”
de la Universitatea ieşeană mai fuseseră consăteanul Leonte
Pătraşcu şi renumitul naturalist
Rareş, stabilit cu soţia sa, Ana
Rareş, iubita ideală a lui Axente, la
Alba Iulia.

Destituiţi fuseseră şi soţii
Olteanu, Vasile şi Octavia, deveniţi
„brodnici”  la Partoşi pe Mureş,
familie frecventată de memorialist
şi evocată în pagini de patetică
vibraţie epică, punctate de un
realism magic ori de un fantastic în
genul povestirilor voiculesciene.
Sunt episoade realizate cu o
convingătoare măiestrie epică,
precum acelea în care apare
portretul tulburător al Anei Rareş.

Un ,,disident” s-a dovedit, în
Rusia sovietică, Alexe Păcurariu,
memorabil raisonneur al romanului.
La fel medicul Lae Nicolae, care,
întrucât făcuse patru ani de puşcărie
(şi acest hiat/interval, în care alţii
obţinuseră Premiul Nobel, nu poate
fi specificat în rapoartele oficiale
către Academie!), nu reuşeşte să-şi
revendice  invenţia ,,cortizonului”,
pe care americanii îl lansaseră, între
timp, pe piaţă. Simion Bardă,
asistentul său, condamnat pentru  a
fi simpatizat cu ideile de stânga,
comuniste, şi eliberat în noaptea de
23/24 August, va sfârşi prin a cere azil politic în Anglia (piesă la
dosarul lui Blaga, cum că el l-ar fi sfătuit!). În străinătate va
rămâne şi pictoriţa Alina Stere, destul de inteligentă şi abilă ca
să devină o fată ,,descurcăreaţă”.

,,Disidenţi” în felul lor, jucând o carte pe măsura
vremurilor, sunt şi soţii Salva, avocatul Gruia, ba chiar
profesorul arheolog Daicu (alias Constantin Daicoviciu), care,
descoperind un templu dac, spusese studenţilor că ar fi fost
un hambar de grâu şi că dacii ar fi fost bez-bojnici (fără
Dumnezeu). În acelaşi spirit supravegheat făcea ironii, destul
de aluzive, de fapt, asupra romanilor ,,eliberatori”. Acelaşi
pasionat profesor de arheologie îi va confirma poetului
nostru ideea mai veche şi fermă privind politeismul dacilor,
pentru care va întâmpina o presă ostilă.5

Peste tot supraveghere, delaţiune, suspiciune, ameninţări,
intimidări, maşinaţii de culise, oportunism şi lichelism. Iată
un fost subaltern  la legaţia din Lisabona, ajuns delator notoriu,
fiindcă nu poate uita umilitoarea corecţiune morală de altădată

a fostului său şef, de fapt o corectă punere la punct a escrocului.
Sau suspiciunea iscată faţă de lăzile voluminoase şi grele, luate
în refugiul de la Căpâlna, în care păstra o scumpă şi veche
faianţă lusitană, şi nicidem ,,aurul Apusenilor”!

Revelatoare este şi împrejurarea din 1945, când, la
insistenţele fostului său asistent, Axente Creangă, se va înscrie
într-un ,,partid al micilor burghezi”, însă repede îşi va da
seama că burghezii respectivi erau, de fapt, nişte oportunişti,
,,ce-şi părăseau poziţiile spre a se transforma într-o masă de
manevră, de care partidul comunist avea, evident, nevoie,
împotriva partidelor istorice” ( p.96).

Un rechizitoriu aspru al acestei doctrine defuncte îl face,
la vremea respectivă, Leonte, în maniera unei radiografii
acute, socotind ab initio materialismul istoric drept o
concepţie anostă, gregară, a unui instinct primitiv – foamea:
,,Materialismul istoric nu e decât Psihanaliza unuia din
instinctele fundamentale ale omului”, ,,Materialismul istoric
este Psihanaliza foamei” (pp.198-199). De aici întreaga
sarabandă a unei lumi fără Dumnezeu, ce-a mărşăluit şi prin
istoria românească  timp de peste patru decenii şi ale cărei
racile şi sechele le-am mai văzut, în postură lamentabilă, şi
după Revoluţia din decembrie ’89...

7. Peste tot, în roman, există o aversiune faţă de regimul
totalitar agresiv şi mistificant, o repulsie faţă de impunerea
,,omului  nou”, cu origine ,,sănătoasă”, în afară de care nu-i
mai trebuia nimic pentru a fi ,,corespunzător”! E o rezistenţă
spirituală pe care toate aceste pesonaje o întruchipează
fiecare în felul lui propriu, urând Minciuna, Mistificările,
Maşinaţiile. ( Cât de semnificativ este cazul lui Simion, un
energic ţăran din Căpâlna, care, pentru că servise drept
model de personaj ,,reacţionar” în piesa Arca lui Noe, scrisă
în refugiul de la Căpâlna, va fi anchetat, condamnat la trei
ani temniţă grea şi adus mort din detenţie!).

Oraşul este cel mai vulnerabil la astfel de agresiuni
intempestive. Toţi loviţii de soartă se îndreaptă instinctiv
către sat, către origini, către acel fond ancestral autohton al
,,rezistenţei” spirituale, evocat, bunăoară, în teatrul său
expresionist şi atât de elogios în eseurile de filosofie a culturii.

Satul e toposul ce conservă o spiritualitate străveche şi o
mitologie  proprie (satul-idee) şi pare mai puţin violentat, în
structurile sale tradiţionale, de noul ritm galopant al Istoriei,

un ,,cronotop” atemporal  al rezistenţei naţionale.
Câmpul Frumoasei, Căpâlna, Partoşi  sunt locuri de

refugiu, dar şi locuri de regăsire şi meditaţie, toposuri – ca
Grădiştea Muncelului, bunăoară – ale conservării unui fond
străvechi, ale unei tradiţii imemoriale, capabilă de rezistenţă
şi alternativă spirituală, ce dă autorului pretutindeni
convingerea că intră în reverberaţie cu o cultură ,,majoră”,
în vârsta ei ,,tânără”, şi sentimentul, care nu e numaidecât
liric, că ,,veşnicia s-a născut la sat”.

Note
1 Editura ,,Humanitas”, 1990, ediţie îngrijită şi text stabilit de Dorli Blaga şi

Mircea Vasilescu.
2 Editura „Cartea Românească”, 1980, vol. I, p. 95.
3 Ediţia citată, p.287.
4 Cum o numeşte Mircea Zaciu în ,,Revista de istorie şi teorie literară”, nr. 1-2 / 1989.
5A se vedea „descifrarea” / devoalarea tuturor personajelor în mai amplul

nostru studiu „Lucian Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare”, Editura
„Media Concept”, Sibiu, 2005, pp.443-469.
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Un aspect important şi mai
puţin evocat din activitatea uni-
versitară a lui Lucian Blaga (care
îşi citea cursurile dactilografiate
pe un ton monoton, având oroare
de oratoria ex cathedra) este acela
privind activitatea de coordonator
ştiinţific al unor lucrări de licenţă
şi teze de doctorat, ba chiar
preşedinte şi examinator în unele
comisii de bacalaureat.

Deşi nu prea era asaltat de
studenţii absolvenţi (la examenul
de licenţă din 1940, doar doi
studenţi îl preferaseră pe Blaga

drept conducător ştiinţific), profesorul universitar Lucian Blaga era,
în general, un generos în acordarea calificativelor, încurajându-şi
studenţii atât în abordarea unor teme cât şi mai ales în formularea
unor consideraţii proprii, originale.

Nu multe au fost tezele de doctorat al căror conducător ştiinţific
l-au avut pe profesorul univ. Lucian Blaga.

Evocând acest aspect din activitatea universitară a marelui
scriitor, nu ne vom opri aici asupra unui Pavel Apostol (Erdş), a
cărui ingratitudine se va manifesta din plin nu peste mult timp,
alimentând campania de defăimare şi denigrare la adresa
profesorului, poet şi filosof „metafizicist”, iar, mai târziu, asupra
familiei Dorli – Tudor Bugnariu (cf. Dorli Blaga: „Tatăl meu, Lucian
Blaga”, Editura „Apostrof ”, Cluj-Napoca, 2005).

O altă teză de doctorat, „nefinisată” însă, - ne încredinţează într-o
mărturisire orală dl Gh. Pavelescu – a fost aceea a Ecaterinei Săndulescu…

Ne vom opri, cu multiple semnificaţii, asupra unui caz,
reverberând plenar atât cu spiritul blagian, cât şi cu drama trăită
de poet în anii din urmă ai vieţii sale.

E vorba de dl Gheorghe Pavelescu, un autentic spirit blagian
atât în preocupările sale de etno-folcloristică, dar şi în fulguraţiile
lirice, scrise prin 1936 (Singurătăţi, tristeţi, tăceri) şi tipărite recent.1

Schiţarea unui portret este, deopotrivă, sugestiv şi pilduitor, în
înţelegerea marelui Blaga, dintr-o nouă perspectivă, inedită, a
biografiei intelectuale:

„Deşi nu m-am realizat în nici unul din domeniile cărora li s-a
consacrat Blaga, totuşi trebuie să recunosc că unele din ideile sale m-
au schimbat şi influenţat în cercetările de folclor, mai ales cele consacrate
magiei. Iar universul său poetic a constituit pentru mine un izvor
nesecat de satisfacţii spirituale.” 2

Dl Gheorghe Pavelescu (n. 18/31 martie 1915, în satul
Purcăreţi, comuna Pianu, jud. Alba) – Dr. H. C. Al Universităţii
„Lucian Blaga” şi cetăţean de onoare al municipiilor Sibiu şi Cluj-
Napoca, sărbătorit recent de Universitatea sibiană cu prilejul celei
de-a 90-a aniversări, - este unul din puţinii „amici” în viaţă ai
marelui scriitor. Prezenţa domniei-sale la ediţiile Festivalului
Internaţional „Lucian Blaga” (în 2005, la ediţia a XXV-a, alături de
Ovidiu Drimba şi Toma George Maiorescu) ni-l readuce cât mai
aproape pe marele Blaga, atât ca om cât şi ca artist de geniu tutelar
pentru secolul al XX-lea.

Autor al unor lucrări documentate privind unele aspecte ale vieţii
şi operei „Marelui Anonim”, dl Gh. Pavelescu a avut norocul şi marea
şansă a desăvârşirii sale spirituale de a fi stat în preajma poetului şi
filosofului, dar şi a universitarului şi omului Blaga, lăsându-ne
mărturia de conştiinţă a unui fervent şi meticulos admirator.

Venind în contact cu poezia şi filosofia blagiană încă de când
era elev la Gimnaziul din Sebeş, apoi la Liceul „Aurel Vlaicu” din
Orăştie, dl Pavelescu l-a cunoscut efectiv pe Lucian Blaga în toamna
anului 1938, când acesta îşi inaugura, la Universitatea din Cluj,
cursul de „Filosofia culturii”. Tânărul student din anul al II-lea (care
urma cursuri de etnografie, folclor şi filosofie) venise în
întâmpinarea evenimentului, petrecut la 17 noiembrie 1938, în Aula
Magna a Universităţii „Dacia Superioară”, publicând în ziarul local
articolul intitulat „Un gând împlinit: Lucian Blaga profesor la
Universitatea din Cluj”, prin care-i urează noului venit, în numele
tinerelor generaţii: „Bine aţi venit în mijlocul nostru, în oraşul
tinereţii noastre, în Ardealul pământului natal, în împărăteasca ţară,
dar, mai ales, bine aţi venit să dăruiţi gând din gândul vostru
generaţiilor însetate de adevăr şi lumină şi să le arătaţi drumul spre
destinele creatoare ale acestui neam.”3

Fiind prezentat profesorului Blaga de Ion Chinezu, autorul
„Poemelor luminii” află cu plăcere că tânărul student este din Purcăreţi,
un sat din Munţii Sebeşului în care el însuşi îşi petrecuse două luni, în
iarna 1917-1918, întremându-se în aerul tare al munţilor, în compania
verişorului Romi Bena, învăţător al copiilor din satul devălmaş,
simţindu-se acolo „mutat într-o vârstă arhaică, la adăpost de tumulturile
istoriei” (episod povestit, de altfel, în Hronicul şi cântecul vârstelor, cu
semnificative reverberaţii în opera poetică şi filosofică).

După câteva lecţii susţinute despre „Cultura folclorică şi cultura
majoră”, în decembrie Blaga îşi ia concediu, în vederea pregătirilor
de plecare în noua misiune diplomatică încredinţată (ministru
plenipotenţiar al României la Lisabona), suplinirea catedrei fiind
încredinţată fostului său coleg de liceu, la Braşov, de seminar, la
Sibiu, şi de facultate, la Viena, D. D. Roşca.

 

Blaga va reveni la catedră în anul universitar 1939-1940, când
dl Gh. Pavelescu era în anul al IV-lea, frecventând şi activând la
seminar, expressis verbis, „cu regularitate absolută”.

Cunoscând mai bine decât alţii opera lui Blaga „eram pus adesea
în situaţia de a da lămuriri studenţilor pentru lucrările de seminar”.
Deşi asistentul lui Blaga la catedra de „Filosofia culturii”
(transformată între timp în „Sociologie rurală”) era, din 1942,
Zevedei Barbu, - iar din 1946 până în 1948 Ovidiu Drimba - totuşi,
dl Gh. Pavelescu a fost vreme de mai mulţi ani în preajma
Profesorului, colaborând chiar la revista Saeculum editată la Sibiu
din ianuarie 1943 până în aprilie 1944 (opt numere: 868 pag.),
desigur după retragerea sa de la Sympozionul lui D. Isac, care-şi
înteţise atacurile împotriva filosofiei lui Blaga.

Interesat de studiul magiei populare4, dl Pavelescu îşi va susţine
teza de licenţă, Vrajă şi metaforism, investigând personal un bogat
material folcloric (cules în zona Sebeşului în perioada 1934-38, dar
şi în Munţii Apuseni, în 1939), la data de 7 iunie 1940, din comisie
făcând parte: Lucian Blaga, conducător ştiinţific, D. D. Roşca şi Liviu
Rusu, fiind răsplătit cu calificativul „magna cum laude”. Se
prezentaseră la examenul de licenţă, la Blaga, doar doi studenţi!

„La lucrarea scrisă – îşi aminteşte dl Pavelescu – Blaga a procedat
foarte original: ne-a lăsat singuri în sală să ne facem lucrările în linişte
şi el a plecat. Ne-a spus că ne închide cu cheia pe dinăuntru şi după
două ore va bate de trei ori în uşă pentru a-i deschide.”5

În lucrarea sa de licenţă, dl Pavelescu declară că „am încercat
să analizăm (…) aspectele principale ale descântecelor, stăruind,
mai ales, asupra rolului pe care îl joacă metafora în descântec şi în
practicile magice în general (…), aplicând ideile lui Lucian Blaga
din Geneza metaforei şi sensul culturii (1937). Astfel, am tratat rolul
metaforei în vrajă şi diferitele categorii de metafore utilizate în
descântece: magice, tabuizante, plasticizante şi revelatorii”.6

Dl Gh. Pavelescu a avut şi şansa de a fi, apoi, unul din „puţinii
doctoranzi” (I. Oprişan) ai profesorului universitar Lucian Blaga,
elaborând lucrarea originală Mana în folclorul românesc, bazată şi
aceasta pe proprii cercetări de folcloristică în Apuseni, - „bogată în
material ilustrativ, uneori foarte nou, adunat chiar de el în diverse
regiuni” şi însoţită de o „listă bibliografică vastă”, după cum aprecia
însuşi Blaga în referatul ce purta data „16 octombrie 1942”. Susţinerea
tezei s-a făcut la 31 octombrie 1942, din comisie făcând parte D. D.
Roşca (decan), Lucian Blaga (referent principal), Constantin
Sudeţeanu (referent), Emil Petrovici şi Liviu Rusu (membri).

„Autorul acestei lucrări – scrie conducătorul ştiinţific Lucian
Blaga în referatul său - mi-e cunoscut ca un foarte harnic şi pasionat
cercetător în domeniul folclorului românesc, dar şi ca un cercetător
plin de râvnă în legătură cu problematica de mare interes, pe care
gândirea magică a ridicat-o în filosofia modernă. Dl Pavelescu a luat
personal contact pe teren, cu materialul folcloric românesc, pe care
se sileşte să-l organizeze în perspectiva mai înaltă a ideilor actuale
despre gândirea magică.

Am citit cu interes crescând lucrarea domnului Gh. Pavelescu,
bogată în material ilustrativ, uneori foarte nou, adunat chiar de
dânsul în diverse regiuni. M-au satisfăcut de asemenea şi concluziile
teoretice mai generale la care dl Pavelescu ajunge în lucrarea sa –
clar gândită de la început până la sfârşit. Domnul Pavelescu a ţinut
să adauge lucrării sale şi o listă bibliografică, poate cea mai vastă ce
s-a făcut până acum la noi, în legătură cu problema de faţă. Lista
bibliografică singură cuprinde 27 pagini scoase cu maşina. Dar
lucrarea domnului Pavelescu este desigur numai una, din multiplele
pe care dânsul le va mai scrie. Lucian Blaga, 16 octombrie 1942.” 7

Susţinerea tezei a fost încununată cu distincţia magna cum
laude, mai târziu Blaga însuşi intervenind la rectorul Iuliu Haţeganu
pentru a aproba tipărirea ei din fondurile Universităţii. Apărută în
1944, lucrarea va fi premiată de Academia Română, pe baza rapor-
tului întocmit de Dimitrie Caracostea.

Al doilea doctorat, în filosofia culturii, îl susţine tot în 1942 cu
teza „Cercetări asupra magiei în Munţii Apuseni”.

Un al treilea doctorat în „etnografie şi folclor”, cu lucrarea
„Cercetări folclorice în sudul judeţului Bihor”, va fi susţinut de dl Gh.
Pavelescu la Universitatea din Cluj-Sibiu, în iunie 1945, având ca
referenţi pe Romulus Vuia şi, iarăşi, pe Lucian Blaga, din comisie mai
făcând parte C. Daicoviciu (decan), Emil Petrovici şi C. Sudeţeanu.

Lucrarea cu care dl Pavelescu şi-a susţinut al treilea doctorat
(al doilea îl dăduse în sociologie, la Universitatea din Bucureşti,
avându-l conducător ştiinţific pe Dimitrie Gusti) era rezultatul unei
anchete de teren în cursul lunii august 1940. În referatul său,
profesorul universitar Lucian Blaga menţionează acest lucru, dar
reţine ca puncte forte „organizarea materialelor” şi „articularea
metodică”.

„Cercetările domnului Pavelescu, scrie Blaga în raport, a cărui
activitate în acest domeniu ne este cunoscută din alte strălucite studii,
se resimt întrucâtva de durata scurtă (21 – 29 august 1940) a
prezenţei pe teren. Vreau să spun că materialul adunat, deşi esenţial,
e desigur departe de a fi epuizat. Totuşi, lucrarea domnului Pavelescu
poate fi socotită, ca organizare a materialului, ca articulare metodică,
ca privire sistematică, şi nu mai puţin şi din punctul de vedere al
conştiinciozităţii bibliografice, ca un adevărat model pentru viitoare
cercetări de atare natură.” Raport datat şi semnat: „Sibiu, 21 iunie
1945. Lucian Blaga, prof. univ.” (Arhiva Decanatului). 8

Scrisorile adresate lui Lucian Blaga (1939, 1942), precum şi
dedicaţiile acestuia invariabile pe unele cărţi („Amicului meu
Pavelescu”), ca şi convorbirile avute la Sibiu, Cluj ori Bucureşti (unde
poetul venea la şedinţele Academiei Române al cărei membru era
din 1937), în îndelungi plimbări, - toate acestea vorbesc de la sine
despre o relaţie oarecum specială pe care marele scriitor a avut-o
cu dl Gh. Pavelescu.

Din această foarte bună cunoaştere a Operei şi a Omului au
rezultat lucrările foarte documentate ale d-lui Gheorghe Pavelescu:
Lucian Blaga şi Sibiul, Sibiu, 1998, 110 pag. şi Lucian Blaga.
Evocări şi interpretări, Editura Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu, 2003, 228 pag., ca şi ampla evocare Lucian Blaga trăia numai
pentru Eternitate (în vol.: I. Oprişan, Lucian Blaga printre
contemporani. Dialoguri adnotate, ediţia a II-a, Editurile Saeculum
– Vestala, Bucureşti, 1995, pp. 340-370). Se adaugă, la acestea, multe
alte articole din diferite periodice., cca 200 de lucrări, precum şi o
monografie în trei volume Valea Sebeşului.

Să reţinem că biografia d-lui prof. Gh. Pavelescu nu a fost lipsită
de întâmplări nefericite. A fost asistent şi conferenţiar universitar,
director al Secţiei de Artă Populară a Muzeului Naţional de Artă şi
Arheologie din Bucureşti, apoi director al Muzeului Etnografic al
Transilvaniei. Dar în 1950, căzând în dizgraţia noului regim, este
îndepărtat din funcţie şi devine „muncitor necalificat”, precum
asistentul lui Blaga din romanul lui Marin Preda: „Cel mai iubit
dintre pământeni”… „Ghinionul” – a se citi „dizgraţia politică” - îl
urmăreşte şi când se înscrie la concurs pentru ocuparea unui post
la Secţia de istorie literară şi folclor a Institutului de lingvistică din
Cluj (în 1957 şi 1960), apoi când solicită să predea la Universitatea
din Timişoara (1963) şi Institutul Pedagogic din Oradea (1966).
Deşi avea la activ o pregătire universitară de excepţie, confirmată
prin trei doctorate, dl. Pavelescu va deveni profesor la Şcoala
elementară din Sebeşul de Jos, apoi la Sălişte şi Cisnădie. În 1972
este chemat la Facultatea de Filologie şi Istorie a Institutului
Pedagogic din Sibiu, unde predă literatură universală, teorie literară,
estetică literară şi folclor. Va deveni titularul cursului de Folclor
literar în perioada 1974-1980.

Odată cu reînfiinţarea
Universităţii sibiene, dl Pavelescu
este chemat să predea Bazele Etno-
grafiei şi Antropologie Socială. Este
ales preşedinte al Asociaţiei Folclo-
riştilor şi Etnografilor din judeţul
Sibiu şi sărbătorit, cu prilejul
împlinirii vârstei de 75 de ani, de
Revista de Etnografie şi Folclor a
Academiei Române. În 1995, la
împlinirea vârstei de 80 de ani, îi este
dedicat tomul al IX-lea din „Studii
şi comunicări de etnologie”.

În anul 2000 i se acordă Pre-
miul Ethnos, pentru întreaga
cercetare în domeniul culturii
tradiţionale din România, iar la 30 martie 2005, la Universitatea
din Sibiu, se organizează un Simpozion omagial, reeditat la 23 aprilie
de către Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi la Sebeş,
unde are loc lansarea monografiei „Valea Sebeşului”.9

Invitat să colaboreze la revista „PORTAL MAIASTRA”, de la
Târgu-Jiu, dl Gh. Pavelescu ne-a trimis „deocamdată (…) din cauza
multiplelor ocupaţii” câteva poezii „dintr-un volum al cărui
manuscris poartă data 18 iulie 1936 [care, iată, în sfârşit, a apărut la
Editura Psiho-Media din Sibiu] şi o fotografie contemporană cu
manuscrisul”. Le-am reprodus cu toată consideraţia şi cu urările
noastre de „La mulţi ani, cu sănătate şi toate cele dorite!”.10

Colaborării menţionate i-a urmat interviul pe tema „Lucian
Blaga – aşa cum l-am cunoscut”, realizat în noiembrie-decembrie
2005, care vine să clarifice multe din aspectele rămase necunoscute
din relaţia pe care ferventul admirator a avut-o cu marele Blaga.

Ioan Liviu SINCULICI
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În iarna anilor 1917-1918, Lucian Blaga a petrecut două
luni în aerul aspru al Purcăreţilor, ca invitat al vărului său
Romul Bena. Tot din partea acestuia a primit invitaţia de a
petrece două luni (iulie-august) din vara anului 1918, la
“coliba” familiei Bena, de la Măgura Pianului, situată sub
muntele Ţeţu   o  derivaţie nordică a Munţilor Şureanului,
vară, care a lăsat urme adânci în amintirea poetului. “În orice
locuri frumoase aş fi, mi se pare totdeauna, că în coliba de la
Măgura a fost şi mai frumos”, îi scria Lucian Blaga verişoarei
Vichi (Victoria Bena   căsătorită Medean), din sudul Franţei,
la 9 iunie 1929.

“În vara anului 1918, ne informează Silviu Cărpinişianu,
am urcat împreună cu Blaga în Munţii Sebeşului, la Măgura
Pianului. Aici am petrecut aproape şase săptămâni. Munţii,
aerul, viaţa “în tabără”, totul era pentru noi numai
încântare.”1

Vara la Măgura nu i s-a stins din memorie şi, cu alt prilej,
Blaga mărturiseşte verişoarei sale, intenţia de a scrie un poem,
în versuri sau proză: O vară la Măgura Pianului. Poemul însă
nu a fost scris, şi episodul nu este prezentat nici în Hronic.

Reconstituirea acestui periplu se poate realiza din
informaţiile participanţilor, dar mai ales din cele şapte
scrisori, pe care Lucian Blaga le adresează de la Măgura,
Corneliei Brediceanu, viitoarea soţie.

“Eu plec săptămâna viitoare în munţi cu iubita verişoară.
Şi o să mă bucur de ozon şi de brazi. Vom avea mult timp
prietenia, vecinătatea şi societatea lor. Ozonul care îmi va curge
de pe cetina lor   în plămâni    î mi voi închipui că vine de la
buzele tale: aşa de curat şi dătător de viaţă! Dacă ne vom alege
vr-odată un simbol pentru arbori    un simbol pentru sufletul
nostru    c red, că bradul ni se potriveşte mai bine. Nu?

De scris    din munţi    sunt silit să-ţi scriu mai neregulat,
după cum vor fi trecători, care să coboare la oraş. Tu însă, să-mi
scrii, după cum ne-a fost vorba. Mi le va trimite mama. Le voi
citi şi le voi striga să răsune munţii. Şi-n gând, voi trece prin valea
ielelor, şi voi săruta cu patimă poemele, poemele albe, poemele cu-
atâta ritm, poemele care tremură de viaţă”. Lulu (18 iulie 1918)2.

“Ploile ne-au stricat drumul spre munte, şi de aceea ploaia
ne-a amânat pentru o săptămână” (24 iulie 1918). În 29 iulie
îi scrie din Măgura: “Sunt de trei zile în inima munţilor   
până astăzi, nici o singură după-amiază cu soare. Este totuşi
splendid. Oh, cum i-am dorit    munţii! Am venit călare    p e
ploaie şi pe vânt şi urlet de codri. Munţii    sunt înalţi    se
răstoarnă parcă preste tine, şi ţi se ridică perii în cap, de
frumuseţea lor […] E cu atât mai minunat    cu cât suntem
mai primitiv întocmiţi,   printre grinzile casei, îmi şuieră
vântul noaptea întreagă la ureche […] Cu toate acestea, să
nu crezi cumva că nu-mi face bine duhului    o  lume nouă!
Dimpotrivă! Mă îmbogăţesc    dar roadele vin mai târziu.

Numai călăritul acela    prin ploaie aspră, rece şi subţire,
ca prin sită    în  galop la deal şi la vale, cetina de brad
biciuindu-te preste obraz   şi n-o să-l uit niciodată.” Lulu.
“Scrisoarea aceast a    nu ştiu    când va ajunge la tine. Stă
gata, dar de trei zile nici un trecător.”

Se pare că, grupul de excursionişti    oameni de la şes   
nu erau bine orientaţi în domeniul meteorologic. La sfârşitul
lunii iulie, se abat asupra ţării noastre, ultimii curenţi reci,
veniţi din zona boreală. De aceea, Lucian Blaga a făcut tot
drumul călare, de la Pian la Purcăreţi, Cărări, Curmături,
până la Măgura “pe ploaie şi vânt, şi pe urlet de codri”.

În scrisorile următoare, Blaga relatează Corneliei, diferitele
aspecte ale traiului de la “coliba” lui Bena. “Trăiesc ziua întreagă
trântit pe iarba  mare, verde, sănătoasă   (în suflet “numai
dor”)   mă hrănesc cu cele aduse de la stână   mă bat iarăşi
cu cânii, beau apă direct din izvoare (în gând le-am numit odată
“rănile veşnic deschise ale munţilor”), mâinile de multe ori mi
le spăl în roua de pe iarbă, dorm pe cetin ă    acoperit de negura
nopţilor    i ar prin şindrilă văd “Carul cel Mare”, “Cassiopeia”
şi nebuloasa “Andromeda”. Seara, când ies din baracă, văd vitele
culcate pe o pajişte întinsă, şi mi se pare totdeauna, că în ochii
lor se oglindeşte “Calea Laptelui”. Nu-i frumos? Eu cred că e o
minune vrednică de un poem!”

În timpul zilei, Lucian Blaga îşi revedea poeziile, ce vor
forma volumul Poemele luminii, sau va crea şi altele, ce vor
intra în volumul Paşii Profetului. Iar, din trei în trei zile,
redacta câte o epistolă adresată iubitei, aşteptând vreun
trecător să o trimită la Sebeş. Adesea, căuta inspiraţii,
avântându-se în pădurea de brazi, continuu uimit de tăcerea
adâncă, ca de un început de lume, rar întreruptă de zgomotul
vreunui con de brad căzut la pământ.

În amurg, în faţa cabanei, domnea buna dispoziţie. Lucian
născocea porecle celor de faţă. Pe Vichi Bena a botezat-o
Mănătarcă şi apoi Serena din cetină, unei cumnate i-a spus
Lorelei, iar sieşi îşi zicea Lulu Mătrăgună.3

Comentând acest episod, Mircea Vaida îl interpretează,
ca o încercare “de ieşire pentru o clipă din fluxul penetrant al
istoriei, ca un refugiu într-un domeniu al vegetalului şi al
geologicului, în care chiar şi oamenii doresc să se ascundă sub
nume de duhuri şi plante.”4

Verişoara Vichi îşi amintea cu bucurie, cum la Măgura
Pianului, “Lulu parcurgea zilnic, împreună cu vărul Teofil
Bena, drumul până la stâna, de unde aducea celorlalţi de la
“colibă”: lapte, caş, urdă şi alte bunătăţi. Teofil Bena avea şi
puşcă. Într-o zi au întâlnit o căprioară, care a rămas
încremenită, când i-a văzut. Poetul i-a şoptit vărului să nu
tragă. Această stampă bucolică a fost de multe ori evocată de
poet, în cercul prietenilor săi.” […]

Când la Măgura Pianului ploua, participanţii grupului
de excursionişti se adăposteau în cele două încăperi ale
“colibei” şi povesteau întâmplări din anii de şcoală, sau despre
Subarinii din Sebeş.5

În primele zece zile, Lucian Blaga a scris poemele Legendă
şi Eva. Cea dintâi, care debuta cu versurile: ”Strălucitoare-n
poarta raiului / sta Eva. / Privea cum razele amurgului, se
vindecau pe boltă / şi visătoare / muşca din mărul / ce i l-a întins
ispita şarpelui”, i-a fost inspirată de o scenă, pe care şi-o
amintea, peste ani, cu aceeaşi nealterată înduioşare.

Într-un amurg, pe pragul cabanei de la Măgura, în
picioare, rezemată cu un umăr de tocul uşii, o tânără din
grupul excursioniştilor, detaşată complet de contingent,
muşca absorbită dintr-un măr, scăldată în razele sângerii ale
asfinţitului. Fata, probabil, era îndrăgostită de Lucian Blaga.
Romul Bena începe să o tachineze, în hazul tuturor. Ea
izbucneşte în plâns. “Doame, frumoasă mai era cu ochii plini
de lacrimi”, o evoca Lucian Blaga lui Bazil Gruia, în anii
senectuţii, referindu-se la momentul legat de geneza
poeziilor: Legendă, Primăvara, Eva şi Vei plânge mult ori vei
zâmbi, toate cuprinse în volumul Poemele luminii.

În cea de a şasea scrisoare (din 16 august 1918), Lucian
Blaga îi trimite Corneliei poezia Izvorul nopţii: “Frumoaso,
ţi-s ochii aşa de negri încât seara, / Când stau culcat cu capu-
n poala ta / îmi pare / că ochii tăi / adânci sunt izvorul, / Din

care tainic curge Noaptea preste şesuri / preste munţi, /
acoperind pământul / C-o mare de-ntuneric. / Aşa-s de negri
ochii tăi, / Lumina mea”6. La sfârşit, Lucian Blaga adaugă:
“Cred că şi aceasta e drăguţă. Preste zece zile cobor acasă”.

În ultima scrisoare de la Măgura (din 20 august 1918),
Blaga scrie: “Aici, i-aşa de frumos, încât o viaţă întreagă m-aş
putea bucura de colţul acesta de natură. Ce munţi, ce brazi, ce
tăcere… Trec singur prin pădure, şi nu s-aude nimic, nimic,
nimic, nimic. Numai câte-un cocian de brad cade câteodată
sub greutatea tăcerii. Şi totuşi, mă închipui la mare… nu ştiu
nici eu de ce […] Atâtea poeme nouă: cred că cinci”. În post-
scriptum: “Asta-i din Măgura, a şaptea scrisoare.” Adaugă
poezia La mare7.

În 26 august, Blaga îi scrie Corneliei din Sebeş: “Iubito şi
frumoaso, am sosit astăzi acasă. Şi sunt atât de fericit de
scrisorile tale”. Scrisoarea se termină cu exclamaţia: “Oh,
munţii, munţii, munţii, munţii!” Expresia revine şi la începutul
scrisorii următoare (din 29 august 1918): “Munţii    vreau
munţii să-i mut din cale    dar nu-s. […] Vreau un astfel de
munte care să-mi pună în mişcare toată credinţa care o am.
Alături, un alt poem de aceeaşi natură.” Este vorba de poezia
“Dar munţii unde-s?”8

Universul poetic, al lui Lucian Blaga, este frecvent marcat
de prezenţa muntelui. Iată, câteva titluri de poezii: Dar munţii
unde-s (“Poemele luminii”), Daţi-mi un trup, voi munţilor
(“Paşii profetului)”, În munţi (“Laudă somnului”),
Septembrie, Muntele vrăjit, Iezerul, Cântecul bradului (“La
cumpăna apelor”).

Muntele se întâlneşte şi în opera dramatică a lui Lucian
Blaga. De exemplu, prologul piesei Avram Iancu, are ca fundal
“un peisaj de munte”. De duhul munţilor se pătrunde şi Iancu,
în dialogul cu locotenentul Gratze: “Minunată zi… uite
măgurile. Fac înălţimile nuntă cu cerul... Mai ales în dimineţi
de toamnă, se văd atunci munţii de la miază-noapte, cu
poienele fără prihană, în vale Mureşul şi Târnavele, iar în faţă
Negoiul, cu întâia zăpadă. Vorbesc munţii şi vorbesc apele. Îşi
trimit poveşti şi visează mărire.”9

Referindu-se la episodul de la Măgura Pianului, dar şi la
alte evocări din spaţiul transilvan, sau de mai departe,
istoricul literar Mircea Vaida, afirmă, pe bună dreptate:
“Cosmosul acestor voiajuri modelatoare au în centru Muntele,
al lumii şi al spaţiului poetic”.

Munţii copilăriei şi ai tinereţii, înveşmântaţi cu poleială
de soare şi lună, au fost purtaţi de Lucian Blaga pe meleaguri
străine. Nu întâmplător, îi scrie verişoarei Vichii: “În orice
locuri frumoase aş fi, mi se pare totdeauna că în coliba de la
Măgura a fost şi mai frumos”. “Fără îndoială, scrie Bazil Gruia,
variatul peisaj în care şi-a petrecut adolescenţa, şi perma-
nenta ondulaţie deal-vale din împrejurimile Sebeşului au
contribuit probabil la intuirea, teoretizată mai târziu, a
reprezentării sinusoidale a spaţiului mioritic.”10

Prof. univ. dr. Gh. PAVELESCU
Sibiu, 8 mai 2006

Note
1 Cf. Bazil Gruia, Blaga inedit, vol. I, Cluj, Ed. Dacia, 1989, p. 10.
2 Toate cele şapte scrisori au fost reproduse în volumul
Lucian Blaga. Corespondenţă (A:F:). Ediţie îngrijită de Mircea Cenuşă. Cluj,

Ed. Dacia, 1989, p. 136-144.
3 Cf. Bazil Gruia, Blaga inedit. Amintiri şi documente, Cluj, Ed. Dacia, 1974, p.

39-42.
4 Mircea Vaida, Lucian Blaga, afinităţi şi izvoare, Bucureşti, Ed. Minerva, 1974.
5 Cf. apud. B. Gruia, Op. cit., p. 34-40.
6 George Gană, în Blaga, Opere, vol. I, (1982), p. 341: ”trimisă Corneliei, la 16

august 1918 de la Măgura Pianului.” La fel şi poeziile Eva şi Legendă, (p. 339 şi 369).
7 Cf. şi George Gană, Op. cit., p. 330.
8 Cf. George Gană, Op. cit., p. 384.
9 Lucian Blaga, Opere, vol. IV, Ed. Minerva, 1991, p. 240. Naturală şi Algebră şi

Latină?…
10 Bazil Gruia, Blaga inedit. Memorii şi documente., Cluj, Ed. Dacia, 1974, p. 42.

 Lucian Blaga: O vară la Măgura Pianului
 INEDIT

La Măgura Pianului, vara 1918 -
poetul ultimul din dreapta
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C R I S T A L O G R A F I I   L I R I C E 
- cotidiene, instantanee, semne de carte -

Într-o Însemnare de poet (din ciclul de reflecţii
programatice ce deschide recenta ediţie definitivă a poeziei
– Ed. „Vinea”, Col. «Scriitori Români Contemporani», 2004),
dl Gh. Grigurcu face o distincţie clară între  „producţia criti-
că” şi „cea lirică”. Câtă vreme prima a necesitat un exerciţiu
curent, neputând întârzia prea mult de la „întâlnirea cu
publicul” (prestaţie cu atâtea accente incomode, descurajând
binecunoscutele ierarhii ale maniehismului dogmatic, care
l-a consacrat între criticii de prim-plan, surclasându-l, din
păcate, ca poet de acelaşi calibru !), cealaltă putea suporta,
desigur, atât condiţia de „sertar” cât şi acel test aproape
cotidian de „supravieţuire” („unica mea formă de echivalare
prin scris cu mine însumi”). E o impresie pe care ne-o
împărtăşeşte târziu, cu o lucidă ironie,în vol. Fiindcă (2005):

„Poate cândva
într-o clipă de răgaz
Dumnezeu mizericordiosul
îţi va citi versurile
pe care contemporanii
nu le bagă în seamă.” 

(Speranţă)

Concepând poezia ca „o stare-limită a omului ce  ce nu
mai poate rămâne om, dar nici nu poate accede, spre a
răspunde chemării divine, la condiţia de sfânt”, dl Gheorghe
Grigurcu şi-a găsit, se pare, încă de la debutul din 1968, cu
Un trandafir învaţă matematica, formula proprie de
exprimare, cultivând o poezie esenţialmente antiretorică şi
de o sensibilitate aşa-zis intelectualistă. Poetul s-a dovedit,
cu fiecare volum în parte, un virtuoz al „rigorii” expresive şi
ideatice (Rigoarea văzduhului, 1978), evitând aşadar
capcanele confesivităţii lirice. Excelând într-o poezie a
desenului esenţializat şi schiţelor reduse la maximum de linii,
ale cărei glaciale ideograme nu s-au bucurat, în epocă, decât
cu puţine excepţii, de recunoaşterea binemeritată, dl Gh.
Grigurcu era, de fapt, conştient de programul său liric,
exprimat într-o Artă poetică destul de limpede :

 
„Nimic la voia întâmplării
totul construit
cu o rigoare care strigă sălbatică
cu o dezordine care tace
resignată civilizată”

(vol. Cotidiene, 1987)

„Florile” lirismului său (a se citi estetismul său
esenţializat) exprimau, aşadar, o rigoare a transfigurării şi
ideaţiei, coagulând în cristalografii sentenţioase, instantanee,
cotidine şi „semne de carte”  în care pulsează translucide
emoţii lăuntrice: „Aici peruzeaua / vorbeşte mării / ca şi cum
/ însuşi lăuntrul / mării ar fi.” (Poezia).

Imagistica surrealistă a începuturilor (departe de dicteul
automat al transcrierii subconştientului), distilată în retortele
unei abstractizări intelectualiste, izvora, de fapt, dintr-o
corporalitate a cotidianului percepută cu acuitate senzorială.

Spiritul „geometric” şi cel de „fineţe” fuzionau, într-o
antrenare deloc ancillară a celui din urmă. Comentatorul de
poezie se dovedea, mai totdeauna, prin maniera de a cita laborios,
un impresionist în cerneala căruia se întrevedeau opţiunile şi
atitudinile unui program poetic, oarecum cvasi-impersonal.

Profesionist al lecturii critice, dl Grigurcu percepe cu
acuitate senzorială dinamica antinomiilor existenţiale,
proclamând într-o Fiziologie (vol.  „Cotidiene”, 1987) un „crez
poetic”  mai vechi, apropiindu-se încetul cu încetul de mitul
lucidităţii extreme, cărora unii dintre confraţi nu i-au rezistat:

„Adevăr vă spun se produce
o anume diluare a sângelui
când poezia e prea diluată”

Asemenea percepţii oximoronice sunt curente în această
poezie congeneră reflecţiei filosofice şi, totuşi, referenţial-
existenţialiste, în fragmentarismul şi concreteţea amă-
nuntului cotidian.

Desigur, poetul crede în „caracterul ficţional al discursului
liric”, fiind vorba, însă, de „o ficţiune care nu aboleşte emoţia,
ci, prin meşteşugul său care ţine de har, o supune unei
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misterioase transfigurări, o criptează spre a putea fi
decriptată, o «ucide» spre a o putea «învia»”.

Cam cioranian în meditaţiile sale de artă poetică, dl
Grigurcu îmbrăţişează aserţiunea acestuia conform căreia
„pateticul trădează o profunzime de prost gust”, ajungând,
apoi, pe urmele lui Heidegger, să înţeleagă limbajul drept
„o energie providenţială”, „acel proiect-faptă care e Logosul
primordial” – noi trăind în limbaj, şi nu limbajul în noi…

Meditaţiile pe tema Neantului de fiecare zi revin în
ultimele volume cu trimiteri directe la gânditorii
problematicii. Ca în această Parafrază la Blaga din
volumul Dealul purtat de scripeţi (1999), de care îl
apropie, desigur, şi ideea de transcendenţă: „«Nimicul
marele» atât de tranşant / de Lume te desparte // dar se face
mic mic / se teme de noi / chiar de el însuşi se teme / ghemuit
într-o carte.”

Poetul tinde, expressis verbis, la „o îndumnezeire sui
generis, rece, tehnică”.

E acea „îndumnezeire de artizan” (o cronică a noastră, la
cartea Între critici, se intitula chiar aşa, pe o pagină întreagă:
„Gheorghe Grigurcu sau mandarinatul criticii artistice”  -
„Ramuri”, nr. 9/1983), care exprima însăşi virtuozitatea unui
program estetic de la care nu se va dezice niciodată.

Avem, cu alte cuvinte, de a face cu un poet care nu
„evoluează” – nu cu un spirit proteic, ci cu un Ianus
bifrons, consacrându-se atât în câmpul comentariul critic
cât şi în acela al creaţiei literare propriu-zise.

Aceasta l-a ajutat să persevereze în „tehnica” şi
expresivitatea poeziei, artă elitistă şi iniţiatică (şi nu
gregariat provincialist!), dar şi „revelaţie specifică” şi
„distilare a trăirii în vederea obţinerii unei transcendenţe
care n-ar putea fi decât de natură sacrală”.

În acest sens, poetul a ajuns la concluzia că „evadarea
din lume în spaţiul poeziei e o evadare în esenţa prin sine
mântuitoare” – Poezia fiind trăită „ca o boală mântuitoare,
ca o paradoxală sănătate de dincolo de lume”.

„Nefericirea” poetului e, de fapt, o „stranie” fericire
lăuntrică concretizată în „fericirea hieratică a Formei”. De
aici şi convingerea din urmă că „orice creaţie autentică e
un contact cu transcendenţa”, cu acea transcendenţă în
care, regăsindu-se pe sine, poetul trăieşte sublima
îmbrăţişare cu sublimul.

Ca mai toţi marii poeţi ai modernităţii, şi poetul nostru
survolează „abisurile”, încercând a plana într-un „echilibru
bizar” – deopotrivă dramă a spiritului şi vocaţie a
lirismului năzuind la transcendenţă „mântuitoare”:

„Câte-un poem din când în când
care taie azurul atât de sus precum un avion
cu care n-ai să călătoreşti niciodată
dar pe care-l priveşti îndelung

cu-o copilărească mândrie
cu-o lăcomie tulbure.”

(Semn de carte, vol. „Cotidiene”)

Acest „somnambulism al sufletului care-şi tatonează un
echlibru bizar deasupra abisurilor” va fi surprins într-un
autoportret de ideativă notaţie:

„Ca un somnambul rătăceşti
pe-acoperişul eului tău
pe sârme deasupra
abisului Celuilalt
nici nu ştii de e sănătate sau boală
nici nu-ndrăzneşti să-ntrebi

deasupra amigdalele inflamate ale Cerului.”

(Ca un somnambul, vol. Spaţiul dintre corole, 2000).

În aparenţă poezie de notaţie, lirica d-lui Grigurcu se subţiază
în cristalografii translucide, prin surprinzătoare asociaţii
metaforice. Virtuoz al comparaţiei (trop uşor de identificat prin
adverbele „cum”, „precum”, „ca şi cum”, „aidoma”, prin care se
produce saltul în imaginarul rezonant), poetul excelează în emisii
lirice scurte, schematizant-sugestive, desprinse de orice retorism,
colorate de o discreţie suficientă a mărturisi, subiacent, o impresie
de solitudine şi o aură de mister imanent.

Cercetător (doctor în materie) al poeziei lui George Bacovia, dl
Grigurcu trăieşte, în condiţia postmodernă a lirismului, acele stări
de nelinişti inexprimabile şi ipostazieri specifice, cam ceea ce citează
el însuşi din Cioran: „Marile accente – plebeianismul singuraticilor.”

Rătăcitor prin „Amarul Târg” de pe Jiu, care „poate deveni
uneori ireal” (potrivit dedicaţiei la volumul din 1998) – expresie,
poate, a unei opţiuni existenţiale/obsesii cultural-centriste! - ,
poetul regăseşte, totuşi, în iscodirile corporalitaţii toposului
provincial acel spirit lucios-metalic al poeziei: „Şi totuşi dacă
mă gândesc bine Amarul Târg / are o poezie a sa primitivă şi
provocatoare // o şuviţă din ceaţa unei dimineţi de noiembrie / ce
se ascute pe gresie cum un cuţit.” (Şi totuşi dacă mă gândesc bine,
vol. Spaţiul dintre corole, 2000).

Sau acest sugestiv poem aproape testamentar:

„Vrăjmaşii îţi caută visul
dar nu-l înţeleg

prietenii ţi-l restituie
ca pe-o datorie bănească

indiferenţii nu-l cunosc
deşi sunt aceia care-l vor moşteni.”

(Vrăjmaşii, vol. Calendar, 2004)

Cât despre funcţia soteriologică a Poeziei – artă înţeleasă ca
„o luptă deopotrivă / cu Îngerul şi cu Fiara” - aceasta este admisă
în măsura în care se tinde la o „revelaţie specifică”, aşadar în
perspectiva „transcendenţei” plenare, la care se ajunge prin
esenţializarea acelei „îndumnezeiri de artizan”.

Prin translucidităţile de cristale rare ale „contemplaţiilor”,
„instantaneelor” şi „semnelor de carte” – ca atitudini ale
transfigurării aproape sentenţiale, gnomice. De unde şi această
„exorcizare” a transcendenţei, în geometria de fineţe a lumilor
imaginare sfârşind într-o Carte ce va rămâne.

Z. C.

VOLUME DE POEZII:

Un trandafir învaţă matematica (1968), Trei nori (1969),
Râul incinerat (1971), Salută viaţa (1972), Înflorirea lucrurilor
(1973), Apologii (1975), Rigoarea văzduhului (1978),
Contemplaţii (1984), Cotidiene (1986), Oglinda şi vidul (1993),
Un izvor bolborosind înăuntrul termometrului (1996), Nimic n-
ar trebui să cadă (1997), Amarul Târg (1998), Dealul purtat de
scripeţi (1999), Spaţiul dintre corole (2000), Calendar (2004),
Fiindcă (2005).
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Constituirea ştiinţelor
în Europa Occidentală, în
timpul Renaşterii, a avut ca
efect în primul rând o
uriaşă modificare de
mentalitate privind relaţia
omului cu Universul, în
sensul că vechea concepţie,
cu rădăcini arhaice, a unui
“Cosmos Viu” (vezi M.
Eliade (1) a început să fie
înlocuită cea a unui
Cosmos mecanic şi
anorganic, la care omul nu
mai poate participa direct.

Această adevărată
“revoluţie mentală” a produs prima falie majoră între om şi
Natură, care s-a accentuat apoi din ce în ce mai rapid până
în zilele noastre.

Din acest moment a început şi un proces evolutiv prin
care omul a scos din Natură şi din viaţa sa ideile de
“Dumnezeu” şi “sacru”, fenomen accelerat mai ales începând
cu secolul XX.

Poate că primul care a anticipat crearea acestui uriaş vid
în spiritualitatea secolului XX a fost F. Nietzsche (2) printr-o
formulă care ar putea exprima un anumit adevăr despre
starea omului modern de la sfârşitul secolului XIX:
“Dumnezeu a murit !”.

Aici este interesant de semnalat că nu mult după
Nietzsche, S. Freud (3) descoperea prin psihanalizarea
pacienţilor săi din Viena, că sentimentul de culpabilitate
al acestora (şi în general al omului) are la originea sa
istorică complexul “uciderii tatălui primordial”. S-ar
putea interpreta ca acestă constatare a psihologiei
abisale să nu reprezinte decât refularea subliminală a
unei stări de fapt: Dumnezeu, care este Tatăl prin
excelenţă, “a murit” în sufletul omului modern sau mai
degrabă omul nu mai doreşte ca el să existe.

Tot Nietzsche (apud S. Rose, 4) a fost şi creatorul
“nihilismului ştiinţific”, pe care îl defineşte astfel: “Nu
există adevăr, nu există stare absolută a lucrurilor –
nu există lucru în sine. Acesta este nihilismul şi încă
din cel mai extremist”. Tot el a profeţit şi triumful
nihilismului în secolul XX, a acestui “nimic” care,
paradoxal, a început să umple totul.

Altfel spus, acest proces “galopant” de
desacralizare a Occidentului, început în secolul trecut,
a făcut ca ideile fundamentale de “Dumnezeu” şi
“sacru”1, să înceapă să fie date uitării sau să fie tratate drept
“neserioase”, aşa cum se poate uşor constata mai ales la
generaţiile actuale crescute în spiritul scepticismului.

Este de asemenea uşor de observat în zilele noastre că
omul se îndoieşte de tot ceea ce ar putea reprezenta adevăr
absolut şi deci în primul rând de ce este de sorginte divină.

Fenomenologia degradării credinţei în adevărurile
absolute şi deplasarea acesteia spre adevărurile relative ale
ştiinţei, pe măsura desacralizarii societăţilor occidentale, a
avut loc în paralel cu dezvoltarea  curentului nihilist, de a
cărei descriere s-au ocupat mai mulţi autori, aşa cum este de
exemplu S. Rose4. Acesta face o adevărată cronică a procesului
nihilist, începând cu puţin înainte de eşecul “experimentului
nihilist” din timpul Revoluţiei franceze.

După S. Rose, liberalismul este catalogat ca o derivare
directă a umanismului renascentist. Civilizaţia umanist-
liberală a întruchipat în Europa Occidentală ultima formă a
Vechii Ordini bazată pe credinţă creştină şi tradiţie, distrusă
efectiv în timpul celui de al doilea război mondial şi al
revoluţiilor din cea de a doua decadă a secolului trecut. Ea
continuă însă să existe într-o formă “democratică” şi în lumea
“liberă” de astăzi, în republicile şi democraţiile actuale. Autorul
consideră că această civilizaţie poate fi caracterizată tocmai
prin faptul că preocuparea pentru adevărurile absolute nu mai
ocupă centrul atenţiei, ele nefiind tratate cu deplină seriozitate.

Cele două decade anterioare şi ulterioare anului 1850 sunt
datorate prestigiului şi influenţei liberale.

Epoca realismului ocupă ultima jumătate a secolului XIX
şi este ilustrată de gânditorii socialişti şi de filosofii şi

popularizatorii ştiinţei. Realismul – un fel de liberalism
“deziluzionat” şi “simplificator” –  reprezintă o reacţie la
incertitudinile liberalismului, luând cunoaşterea ştiinţifică
drept singurul adevăr, dar care conduce la simplificări
exagerate şi deci în final la erori şi mai mari. Marxismul de
pildă este considerat cea mai extremistă manifestaţie a
mentalităţii realiste.

Vitalismul, sub forma simbolismului, a ocultismului, a
expresionismului artistic, laolaltă cu alte filosofii mistice sau
evoluţioniste, se dezvoltă şi el pe circa o jumătate de secol,
începând aproximativ cu anul 1875. Acesta reprezintă o
mişcare eminamente intelectuală şi este la rândul său o
reacţie la eclipsările realităţilor spirituale şi a materialismului
din timpul “simplificărilor realiste”. Însă punctul de pornire
este de asemenea critica adevărului absolut – excluzând
demodatul adevăr creştin – chiar dacă are coordonate
“mistice” şi “spirituale”.

S. Rose apreciază că vitalismul prezintă numeroase
simptome de “deviere intelectuală şi de dezorientare
spirituală şi psihologică” şi de asemenea că odată cu acesta,
boala nihilismului se extinde şi la omul obişnuit al maselor,
care începe o căutare febrilă şi fără sfârşit, la scară globală, a
unor “adevăruri spirituale”, cu scopul de a găsi un substitut
al lui Dumnezeu, care “murise” în sufletul lor.

În fine a urmat etapa nihilismului distructiv, cu o
focalizare a sa între anii 1914-1945, care reprezintă o furie
pură împotriva cunoaşterii şi civilizaţiei omeneşti. Se pare

că acum o altă idee a lui Nietzsche a fost pusă în practică, de
către zeloşi care se credeau mesianici (ca Lenin şi mai ales
Hitler): “Cine doreşte să fie creator trebuie mai întîi să
spulbere valorile general acceptate“. Arta dadaistă cerea şi
ea cu furie: “Lăsaţi ca totul să fie şters cu buretele, să nu mai
rămână nimic, nimic, nimic“.

Etapele istorice şi evolutive respective au avut un program
pozitiv ca aspiraţii, dar negativ în esenţă. De asemenea, erorile
care apar pe o anumită treaptă a nihilismului se repetă şi se
multiplică în stadiul următor. Eroarea însă poate fi atacată
numai de “Adevărurile Sacre”, adică tocmai de ceea ce lipseşte
la “omul nou”, care a încetat să îşi mai pună întrebările ultime
şi la care ceea ce este lumesc a triumfat asupra a ceea ce este
sacru. Omul contemoran pare un produs al “reeducării” lui
“realiste” de către societatea modernă, în regimurile totalitare
comuniste sau în centrele intelectuale ale lumii academice.

Actual se poate considera că suntem într-un fel de
tranziţie în istoria  omenirii – pe care mulţi se grăbesc să o
numească “epoca postcreştină“ – spre o Nouă Ordine, care
pare însă să aibă loc sub semnul unei revolte generalizate.
Orientarea generală a “spiritului vremii” este mai departe spre
“liberalism”, “realism” şi “vitalism”, observându-se de
asemenea şi o puternică pasiune spre violenţă2.

Se pare deci că acest curent nihilist nu este unul periferic, ci
însăşi curentul principal al istoriei moderne. El a plecat iniţial
de la mulţii gânditori ai Renaşterii şi Iluminismului – care erau
nerăbdători să se descotorosească  de Teologie şi să
fundamenteze întreaga cunoaştere pe Natură – şi a mers în
paralel cu extinderea necredinţei omului modern şi dorinţei lui

de libertate şi autonomie, dar
în lipsa lui Dumnezeu (o
adevărată “fugă de Dumne-
zeu”, cum o denumeşte M.
Picard (5).  Mai mult, astăzi se
constată chiar existenţa unui
antiteism clar la anumite
personalităţi, mişcări3 sau
curente filosofice.

Amintesc aici şi opinia lui
R. Guénon (6), după care acest
proces de decădere a
civilizaţiei moderne, ale cărui
etape pot fi urmărite de-a
lungul întregii filosofii
moderne, a dus la pierderea
intelectualităţii veritabile4,
ceea ce a făcut posibilă apariţia a două erori: raţionalismul şi
sentimentalismul. Din momentul în care orice cunoaştere pur
intelectuală a fost negată sau ignorată, cum s-a procedat pornind
de la Descartes, trebuia să “se ajungă, logic, pe de o parte, la
pozitivism, la agnosticism şi la toate aberaţiile «scientiste» şi, pe
de altă parte, la toate teoriile contemporane care,
nemaimulţumindu-se cu ceea ce poate oferi raţiunea, caută
altceva, dar numai în domeniul sentimentului şi al instinctului,
adică sub nivelul raţiunii, nu deasupra ei...”.

Noţiunea de adevăr a suferit şi ea mutaţii semnificative.
Asfel, după ce aceasta a fost “redusă la simpla
reprezentare a realităţii sensibile, este în final identificată
de pragmatism cu utilitatea, ceea ce echivalează cu
suprimarea ei pur şi simplu: într-adevăr, ce mai contează
adevărul într-o lume ale cărei aspiraţii sunt exclusiv de
ordin material şi sentimental?”.

Şi în ceea ce priveşte punctul de vedere religios s-a
modificat dramatic starea de lucruri: “Acum, religia este
considerată ca un simplu fapt social; în loc ca ordinea
socială să fie integral legată de religie, aceasta este
dimpotrivă privită...drept un element constitutiv oarecare
al ordinii sociale...”.

Concluzia lui R. Guénon este aceea că mentalitatea
modernă necesită o reformă urgentă, cu tot ce implică ea:
restaurarea adevăratei intelectualităţi şi a tradiţiei
doctrinare. Iar eforturile necesare îndeplinirii unei astfel
de misiuni considerabile trebuie să fie îndreptate spre
înţelegerea “adevăratei ştiinţe sacre”, ce deschide
“orizonturi nebănuite şi cu adevărat de necuprins”, şi nu
“ale acestei ştiinţe deşarte, profane, singura cunoscută de
majoritatea contemporanilor noştri”.

Menţionez aici că “ştiinţa sacră” este aceea care cuprinde
adevărurile de ordin superior, religioase şi metafizice, “adică tot ce
respinge şi neglijează spiritul modern”. Iar simbolismul  (în care
se află un mod de expresie devenit în întregime străin mentalităţii
moderne) este mijlocul cel mai bine adaptat transmiterii acestor
adevăruri sacre. De aceea Guénon crede că trebuie insistat “în
expunerea mai amplă asemnificaţiei reale a simbolurilor
tradiţionale, restituindu-le întreaga forţă intelectuală”.

Aşadar, simbolurile sacre – care abundă, de exemplu, în
folclorul românesc sau în opera celui mai mare artist român,
sculptorul gorjean Constantin Brâncuşi – merită o cercetare
mult mai atentă, deoarece ele pot conţine adevărurile cele
mai înalte, imposibil de comunicat şi de transmis prin orice
alt mijloc. Aceste simboluri devin adevărate puncte de sprijin
pentru “intuiţia intelectuală” – care se situează deasupra
raţiunii – permiţănd celui sincer interesat să “călătorească”
mult mai rapid pentru a-şi atinge scopul: înţelegerea
adevăratei naturi a acestei lumi şi a lui însuşi.

Dr. ing. Sorin Lory BULIGA
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Note
1 Care au dat din totdeauna sens vieţii umane.
2 Formă extremă a acesteia fiind terorismul planetar la care asistăm..
3 Cum ar fi satanismul.
4 Adică a spiritualităţii.
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S-a declarat adesea, în ultimii ani, ca
despre Brâncuşi s-a spus tot ce se putea spune
esenţial şi n-ar fi nimic de adăugat. Şi iată că,
parcă vroind dinadins sa contrazică această
afirmaţie, apar într-una studii şi cărţi întregi
cu totul noi, de abordare temeinică, judicios
argumentată- de ar fi să amintesc măcar
numai amplul studiu al lui Friederic Teja Bach
din 1987 - asupra vieţii si operei acestui

“personaj insesizabil, care continua sa faşcineze”, după cum
îl caracterizează Doina Lemny, autoarea celui mai recent
volum, intitulat simplu: « Constantin Brâncuşi ».

Cercetator de prestigiu, timp de mai mulţi ani, al
atelierului ;i arhivelor lui Brâncuşi de la Centrul „Georges
Pompidou” din Paris, Doina Lemny a stat şi a meditat în
ambientul brâncuşian zi de zi, mai temeinic decât oricare
dintre prientenii şi vizitatorii marelui artist, venind
intermitent şi plecând apoi la preocuparile lor, altele.
Împreună cu Marielle Tabart, a triat şi rânduit documentele,
cărţile şi mai ales multele fotografii făcute de însuşi Brâncuşi
şi rămase de pe urma lui şi a publicat o serie de materiale
preţioase, precum printre altele, «les carnets de l’Atelier
Brâncuşi», colecţie din care au apărut între 1998-2002, şapte
volume. Informaţiile referitoare la biografia lui Brâncuşi
aveau să i se adâncească şi sporească prin primirea a două
vaste tezaure de materiale documentare: volumul «Brâncuşi»
de Natalia Dumitrescu şi Alexandru Istrati, moştenitorii lui
Brâncuşi, cu o prefaţă de Pontus Hulten şi întreaga arhivă a
moştenirii, rămasă in proprietatea succesorului legal
Theodor Nicol, care a cedat-o printe-un act de «datiune»
Muzeului Naţional de Arta din Paris.

Astfel, la acest ceas, ea este cea mai competentă de a trece în
revistă, sintetizând şi luminând, toate cunoştintele actuale legate
de Brâncuşi, îndepărtând şi lămurind afirmaţiile aberante,
fanteziste, ce năpadesc fără oprire exegezele brâncuşiene.

Doina Lemny nu şi-a propus să reia istorisirea vieţii şi a
creaţiei lui Brâncuşi aşa după cum există în orice lucrare
elementară asupra acestora, presupunându-le cunoscute, ci a
căutat să prezinte doar informaţiile de ultimă oră căpătate din
primirea materialelor ce i-au fost puse la dispoziţie recent.
Străbaterea atentă, cu rigoarea respectuoasă, a unor documente
atat de preţioase, i-a dezvăluit laturi noi, nebănuite ale lui
Brâncuşi şi ale operei sale. Acestea constituie conţinutul
recentului sau volum: «Constantin Brâncuşi».

În anul 2003, la Editura
Oxus din Paris, Basarab
Nicolescu a iniţiat  colecţia „Les
Roumains de Paris” (Românii
din Paris). În primul an au
apărut volumele Roumanie,
capitale… Paris (România,
capitala… Paris) de Jean-Yves
Conrad şi Cioran de Simona
Modreanu. Colecţia a continuat
în 2004 cu Victor Brauner de
Sarane Alexandrian, Mircea
Eliade, romancier de Eugen
Simion, Gherasim Luca de Petre

Răileanu şi Benjamin Fondane de Olivier Salazar-Ferrer, iar
în 2005 cu Claude Sernet de Michel Gourdet, Tristan Tzara
de Henry Béhar şi Ionesco de Matei Călinescu. Tot în  2005, la
15 martie, a apărut  şi volumul închinat lui Constantin
Brancusi, sub semnătura doamnei Doina Lemny.

Cunoscuta cercetătoare româncă s-a stabilit la Paris în
1990 şi şi-a canalizat toate eforturile spre studierea operei şi
documentelor rămase de la Constantin Brâncuşi, aflate în
custodia Centrului Georges Pompidou. Pentru a se apropia
mai bine de personalitatea artistului, a realizat o serie de
interviuri cu persoane care l-au cunoscut. Astfel a discutat
încă din  1994 cu Bernard Dorival, Xavier Lalanne, Pascu
Atanasiu şi François Stahly, în 1995 cu Constantin Antonovici,
Etienne Hajdu şi Sidney Geist, în 1996 cu Stanislas Lélio,
Hanna Ben Dov,  Edith de la Tour, Darthea Speyer şi
Jacqueline Matisse-Monnier. În 1997 a sintetizat informaţiile
obţinute în teza de doctorat susţinută la Sorbona, “Mediul
artistic şi cultural al lui Brâncuşi. Încercare de studiu pornind
de la moştenirea lăsată Muzeului de artă modernă”.
Abordând cu profesionalism arhiva sculptorului şi
documentându-se temeinic în literatura de specialitate,
doamna Lemny şi-a fructificat un mare atu: cunoaşterea
profundă a limbii române, pe lângă stăpânirea francezei şi

O CARTE ESENŢIALĂ
scurtă sau mai lungă
perioadă si care au format
astfel legatura umană a
singuratecului Brâncuşi,
desprins de familia lui de
acasă (şi care oricum nu l-
ar fi putut înţelege), şi care
a prins rădăcini în frămân-
tatul, clocotitorul Paris.
Scrisori dispărute ,,mici
note fără importanţă”, câte
un brouillon aduc mărturie
de prezenţa tuturor acestora,
diferită, de la ucenici 
adulându-l, ca George
Teodorescu, la simpli con-
cetăţeni cerându-i ajutorul.
A avut el oare un adevărat
prieten «de suflet» printre toţi aceştia în afară de căţeluşa
Polaire? Nici V.G. Paleolog, hâtrul gorjean, care mai înainte
de oricine a scris pagini revelatoare despre opera lui, nici
minunata prietenă critic de artă modernă Carola Giedion-
Welcker, nici sprijinul lui în mai toate expoziţiile, Marcel
Duchamp, nici Erik Satie şi nici chiar micuţa irlandeză Eileen
Lane nu i-au putut împărtăşi deplin şi umple funciar
singurătatea zilelor  lui de muncă fără istov. Cu câtă discreţie
şi fineţe se apropie Doina Lemny de această latură intimă,
personală şi poate foarte dureroasă, relevând la fel de corect,
judicios întreaga atmosferă a atelierului precum şi firea
ciudatului şi totuşi negrăit simplului lui creator.

În urma lecturii, de o impecabilă ţinută academică, a
volumului d-nei Doina Lemny, ni se înfiripă dinainte un
univers deopotrivă cunoscut, dar cunoscut cumva ca o
amintire pe care aproape am uitat-o, şi în acelaşi timp
impresionant de luminoasă.

NINA STĂNCULESCU

1Friederic Teja Bach,Constantin Brâncuşi – Metamorphosen Plasticher Form,
Dumont Buchverlag, Köln, 1987.

2Doina Lemny, Constantin Brâncuşi, coll. Les Roumains de Paris, dirigée par
Basarab Nicolescu, Oxus, 2005.

3Collection : Les Carnets de l’Atelier Brancusi, Ed. du  Centre Pompidou, realization :
Marielle Tabart, Doina Lemny, 1998-2002

4Pontus Hulten, Natalia Dumitresco, Alexandru Istrati. Branscusi, Flammarion.

englezei. A contribuit substanţial la cercetarea şi punerea în
valoare a corespondenţei sculptorului, a inventariat şi analizat
cărţile din biblioteca acestuia, iar ulterior a studiat în
cunoştinţă de cauză tezaurul intrat în patrimoniul muzeului
prin “Daţiunea Brâncuşi” din 2001. A contribuit la realizarea
expoziţiilor documentare legate de tematica brâncuşiană de
la Centrul Georges Pompidou, a scris în franceză articole şi
importante  eseuri, apărute în publicaţiile de care s-a ocupat
împreună cu Marielle Tabart : L’atelier Brancusi. La Collection
(1997),  cele şapte carnete ale Atelierului Brâncuşi (1998-
2002), şi La Dation Brancusi, dessins et archives (2003). În
2004 a publicat împreună cu Cristian Robert Velescu
importantul volum Brâncuşi inedit. Însemnări şi
corespondenţă românească (Humanitas, Bucureşti). În
această lucrare de mare însemnătate pentru cunoaşterea
adevăratului Brâncuşi, studiile scrise de dânsa, redactate într-
o limbă românească elegantă, dovedesc o profundă
cunoaştere a materialului analizat.

Bogata experienţă acumulată în decursul anilor de
doamna Lemny cu privire la personalitatea lui Constantin
Brâncuşi justifică pe deplin alegerea dânsei ca autoare a
monografiei închinată artistului  în colecţia editurii Oxus.

În cele unsprezece  capitole ale cărţii, autoarea scoate în
evidenţă esenţa personajului Brâncuşi, aflat în permanenţă
“În căutarea ‘lucrului adevărat’”, văzut de sine însuşi sau de
contemporani (“Încercare de autobiografie”), confruntat cu
momente dificile (“Trei evenimente de scandal din cariera
lui Brâncuşi”), privilegiind materialul pe care-l cunoştea din
copilărie (“Lemnul – revenire şi permanenţă), pasionându-
se de fotografii (“Fotografia, document sau operă?”),
preocupat de “Proiecte de monumente şi comenzi publice”,
păstrându-şi deschiderea faţă de “Românii la Paris – legături
cu compatrioţii”, dar şi faţă de “Prietenii apropiaţi în aventura
cunoaşterii”. Nu sunt uitate nici “Femeile – muze, prietene,
iubite” şi sunt relatate pe larg “Vizitele la atelier”.

Capitolele sunt documentate exemplar, beneficiind de
citate edificatoare din scrieri ale contemporanilor artistului,

multe recent intrate în domeniul public prin
tezaurul “Daţiunii”. Autoarea face accesibil
publicului francofon un mare volum de texte
inedite sau mai puţin cunoscute despre
Brâncuşi, fie reproducându-le ca atare dacă au
fost scrise în franceză,  fie traducându-le în
franceză din română sau engleză. Fragmente
relevante din eseuri semnate de Dimitrie
Cuclin, Irina Codreanu, Marcel Mihalovici sau
Dimitrie Pascotă, ca şi citatele  din presa
românească, franceză sau americană a vremii
permit să se înţeleagă mai bine contextul
artistic şi cultural în care a trăit artistul.
Porţiuni semnificative din corespondenţa
sculptorului cu Cecilia Cutzescu-Storck,
Militza Petraşcu, Iosif Iser, Gheorghe Petraşcu,
Jean Steriadi, Otilia Cosmutza, surorile
Codreanu, Tristan Tzara, Benjamin Fondane,
Solomon Marbais, sau Marcel Mihalovici scot
în evidenţă  permanenta legătură a artistului
cu ţara sa. Generozitatea sculptorului gata să-
şi ajute compatrioţii reiese şi din schimbul de
scrisori cu Gheorghe Baltă sau Dan Ghiaţă.
Doina Lemny precizează că Brâncuşi nu şi-a
renegat niciodată patria, care a fost “povestea
lui de dragoste cea mai durabilă şi mai
profundă”.

Relatând istoria celor două ansambluri de
monumente ridicate de Brâncuşi la Buzău  şi
Târgu-Jiu, autoarea subliniază faptul că doar
în propria sa patrie sculptorul a găsit înţelegere
pentru concepţia sa înaintată în materie de
îmbinare a sculpturii cu arhitectura.

Bogata corespondenţă dintre Brâncuşi şi
Marcel Duchamp este prezentată pe larg,
dovedind strânsa lor colaborare. Prietenia
sculptorului  cu compozitorul Erik Satie,
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Încă din primul capitol atacă acea problemă esenţială a
desfăşurării a tot ce a lucrat Brâncuşi, si anume: « L’approche
de la chose vraie » care îl defineşte şi asupra cărei s-au emis
destule păreri controversate. Pe parcursul celor zece capitole
care urmează sunt trecute în revistă alte teme insuficient sau
eronat abordate pană acum, din simplă ignoranţă sau trufaşă
căutare de neapărat originalitate, precum comentarea destul
de diversă a « operelor cotiturii » din 1907 sau a celor trei
« scandaluri » iscate în privinţa aspectelor formale ale unor
opere în lumea artistică şi modernă a expoziţiilor sau la vama
americană. Un capitol mai deosebit îl constituie cel consacrat
lucrărilor în lemn, care au suscitat mai multă intrigare şi

descumpănire decât celelate. Năstruşnice. Cel mai adesea
urmărind configurarea ramurei de copac din care proveneau
(Vrăjitoarea, Trupul de tânăr etc) au fost adesea considerate
ca fiind influenţate de arta etniilor negre din Africa, artă ce
era la modă în acel moment la Paris. Doina Lemny dezbate
cu aceeaşi sobrietate competentă legătura afectuoasă a lui
Brâncuşi cu acest material de străveche tradiţie în sculptura
româneasca, intuiţiile lui fabuloase În ceea ce priveşte
fireasca articulare a liniilor, suprafeţelor şi volumelor. La fel
de interesant şi aducând elemente noi se dovedeşte şi capitolul
consacrat proiectelor de monumente şi comenzi publice ; dar
fără îndoială, partea cea mai revelatoare, cea mai incitantă a
întregului volum rămâne aceea a ultimelor capitole,
referitoare la compatrioţi, la cunoscuţi şi prieteni din toată
lumea sau figuri feminine care i-au trecut pragul pentru o

DOINA LEMNY - Târgu-Jiu,

februarie 2006
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 legăturile cu scriitorii Ezra Pound şi James Joyce, ca şi
relaţiile deosebite cu Vasile Georgescu Paleolog sunt evocate pe
bază de documente.

Bizuindu-se pe scrisorilor păstrate în arhiva Brâncuşi,
autoarea prezintă informaţii autentice în legătură cu
inspiratoarele unor opere – baroana Frachon (Muza
adormită), Léonie Ricou (Doamna LR),  Margit Pogany (D-
ra Pogany). Sunt menţionate cu sobrietate şi legăturile
sentimentale ale artistului cu Titina Bărbulescu, Eileen Lane,
Marthe Lebhertz, Florence Meyer sau Vera Moore (mama
unicului lui fiu, nerecunoscut de altfel). Este prezentată şi
ipostaza sa de  prieten înţelept pentru Marcelle Valérie şi
Marina Şaliapin. Autoarea precizează că în viaţa sculptorului
au existat multe femei, dar acest lucru nu l-a împiedicat să
se dedice în întregime creaţiei sale artistice.

Mărturiile vizitatorilor atelierului se constituie într-un
fascinant mănunchi de impresii, din care se poate reconstitui
atmosfera de magie a locului unde-şi cioplea artistul operele.
Unele sunt selectate din texte publicate cândva de Waldemar
George, Robert Payne, Robert Putnam, Paul Herbé, Reginald
Pollack, Peggy Guggenheim, Jacques Hérold, Isamu Noguchi,
Sonia Delaunay, Jean Cassou, Berto Lardera sau Eugen
Ionescu. Altele i-au fost împărtăşite direct autoarei de către
interlocutori care-l cunoscuseră pe Brâncuşi.

Lucrarea mai cuprinde Repere cronologice, Note, un
Index de nume proprii şi o bogată Bibliografie.

Lectura volumului în limba franceză oferă cititorului o
multitudine de informaţii preţioase, bine documentate şi
îmbrăcate într-un stil sobru şi elegant.

***
Versiunea în limba română a cărţii, realizată la Editura

Junimea din Iaşi fără ştirea sau consultarea autoarei, a fost
lansată la Târgul de carte Gaudeamus din Bucureşti, în
noiembrie 2005. Cunoscând eleganţa stilului mânuit de
Doina Lemny în eseurile  în limba română din Brâncuşi
inedit, stângăcia limbajului folosit în versiunea ieşeană de
traducătoarea  Luminiţa Potorac şochează.

Cea mai gravă lacună este însă faptul că numeroase citate
din surse româneşti, traduse în franceză în volumul din Paris,
au fost retraduse într-o română aproximativă, în loc să fie
reproduse după volumele în care au apărut, deşi ediţiile şi
paginile respective sunt menţionate la Note, iar folosirea
semnelor citării presupune respectarea întocmai a felului în
care s-a prezentat materialul citat.

În Brâncuşi inedit (p.36), doamna Lemny preciza că
studiind arhiva Brâncuşi şi-a dat seama de “flagranta
inexactitate a scrierilor atribuite sculptorului” de către
diferiţii lui interlocutori. Traducerea traducerii vorbelor
artistului, practicată de editura ieşeană măreşte numărul
falselor citate.

Comparând textele unor scrisori notate cu DB (Daţiunea
Brâncuşi) în volumul de la Junimea cu originalele aflate în
Brâncuşi inedit (BI), se constată serioase diferenţe la citatele
din: Dimitrie Cuclin  p.20  - BI p. 447; Dimitrie Pascotă p.20-
21 - BI p.460,465; Irina Codreanu p.22-23 - BI p.448,447;
Contract Buzău p. 36 - BI p.399, Cecilia Cutzescu-Storck p.
40 - BI 181-2; Solomon Marbais p.117 – BI p.237, p. 145 – BI
p. 411-412; Brâncuşi p.120-121 – BI 412-413; G-ral
Daschievici p.123 – BI p. 402, 403; Brâncuşi p. 129 – BI p.
416; Brâncuşi p. 131 – BI p. 413-414; Mihalovici p. 141 – BI
p. 251; Marcel Iancu p. 142 – BI p. 218; Brâncuşi p. 145 – BI
p. 412; Titina Bărbulescu p. 209 – BI p. 140; Dyspre Paleolog
p. 254, nota 86 – BI p. 279.

Fragmentele citate din articole publicate în presa vremii
de Al. Vlahuţă (p. 37-38), Vasile Ravici (p. 38), Al.Tzigara-
Samurcaş (p. 38-39), N.D.Cocea (p.38-39), Lazăr Cosma (p.
39), Theodor Cornel (p. 39) sau Isac Pascal (p.219) ar trebui
deasemeni  verificate cu sursele.

Pe de altă parte, este demn de  menţionat  faptul că există
şi excepţii. La p. 34, 45, 46 şi 48 din volum sunt reproduse
fidel textele româneşti din V.G. Paleolog ( p. 209-210, 193,
194 şi 188 din Tinereţea lui Brâncuşi), iar la p. 58 este citat
corect un fragment din I. Pogorilovschi, Brâncuşiana et
Brâncuşiada, p.151. Deasemenea apar conform volumului
Brâncuşi inedit  citatele din scrisori în română semnate de
Cecilia Cuţescu-Storck ( p.138 – BI p.178,  139 ; BI p.181,
184, 180), Marcel Mihalovici (p. 143 – BI p. 248), Iosif Iser
(p.139 – BI p.228), Gheorghe Petraşcu (p. 140 – BI p.292),
Constantin Virgil Gheorghiu (p. 147 – BI p.208) sau Dan
Ghiaţă (p. 149 –BI p. 212).

Aprecierile despre Cuminţenia Pământului, făcute  de  T.
Arghezi şi Dr Olaru în limba română, au fost  traduse în 1976
în franceză în eseul lui C. Noica. Traducerea traducerii la
Junimea  (p. 41), nu corespunde cu textele originale. Poetul
scria în 1932 despre Cuminţenie: “Nu-i întrecută decât în
proporţii şi durată de portretul fratelui mai bătrân, Sfinxul”.
La Junimea  textul devine: “Este depăşită de portretul fratelui
ei mai mare, Sfinxul, doar prin proporţii şi prin durată.” În
1969, Doctorul Olaru socotea că  modelul lucrării a fost  “o
idioată mongoloidă”, diagnostic care la Junimea se
transformă în  “o mongoloidă cretină”.

În Brâncuşi inedit (p. 412-413) este reprodusă ciorna

scrisorii din 16 februarie 1931 adresată de Brâncuşi
pictorului T. Gh. Tomescu, ca răspuns la oferta de a ridica un
monument lui Caragiale la Ploieşti. Sculptorul scrie “Dacă
mi se dă libertate deplină şi timp de ajuns, ar fi pentru mine
ca o datorie de mulţumire pentru spiritul lui Caragiale”.
Textul este “citat” la Junimea astfel: “Dacă mi se acordă
libertate deplină şi timp suficient, va fi pentru mine o
îndatorire de onoare faţă de spiritul lui Cafagiale”. Mai mult
încă, dacă “datorie de mulţumire” apare ca “îndatorire de
onoare” la p. 121, la p. 145 devine “omagiu de recunoştinţă”.
Şi alte vorbe ale lui Brâncuşi din acea scrisoare sunt
schimbate: “nu pot să-mi dau sama” se transformă în “nu
pot estima”, iar “ce este clădit în prejur” devine “schiţă a
mediului înconjurător”.

În cartea sa Amintiri despre Enescu, Brâncuşi şi alţi
prieteni, Marcel Mihalovici povesteşte că pe o fotografii
primită de la artist, acesta i-a scris “Ştrengarule, îmi faci
curte” (p. 27-28). În cartea de la Junimea, prin traducerea
traducerii a rezultat “Hoţomanule, îmi faci curte” (p. 108-
109). În acelaşi volum de Amintiri, Mihalovici relatează
îndemnul pe care i-l adresa sculptorul care cânta la vioară:
“Hai măi Cipică, ţine tu hangul” (p. 110). La Junimea (p. 250,
nota 25), cuvintele lui Brâncuşi devin: “Hai, Cipică,
acompaniază-mă”. Replica sculptorului la oferta criticului
Florentin Fels de a scrie o carte despre el -“Cum asta, ce, am
murit?”  (Mihalovici, p. 85) – se modifică la Junimea în “De
ce, am murit deja?” (p. 18). Nici relatarea lui Mihalovici despre
relaţiile lui Brâncuşi cu Satie (p.190) nu corespunde cu cea
din cartea  de Amintiri (p. 93-94). Latura “mucalită” a

muzicianului devine la Junimea “insolită”. La p. 201 sunt
citate eronat opiniile lui Mihalovici în legătură cu Brâncuşi,
Joyce şi Pound (v. Amintiri, p. 17, 23).

Într-o carte poştală trimisă surorilor Codreanu
(reprodusă în facsimil în cartea lui Dragoş Morărescu Lizica
Codreanu şi avangarda românească, p.38), Brâncuşi scrie:
“Mi-e drag că petreceţi bine”. La Junimea (p. 95), citim însă:
“Mă bucur că vă simţiţi bine”.

La Biblioteca Academiei, secţia Manuscrise, la nr inventar
146912, se află scrisoarea de acceptare a ofertei pentru Târgu-
Jiu trimisă de Brâncuşi Miliţei Petraşcu la 11 februarie 1935
în limba română. Traducerea în franceză a scrisorii,
realizată de Barbu Brezianu, a fost publicată în “Revue
roumaine d’Histoire de l’Art” în 1964. Volumul parizian
reproduce fidel  traducerea domnului Brezianu, dar în
volumul de la Junimea se traduce din nou  traducerea,
menţionând ca sursă “Revista românească de Istorie a  Artei”
(p.253). Scrierea olografă a sculptorului era:

“Acum sunt hotărât să vin în luna lui mai şi nu vă pot
spune cât de fericit aş fi să pot face ceva la noi în ţară.

Vă mulţumesc şi de asemenea Doamnei Tătărăscu pentru
privilegul ce vrea săm dea – în prezent toate lucrurile
începute de atâta vreme sunt spre sfârşit şi eu sunt ca un
ucenic în ajunul de a deveni calfă – aşa că propunerea nu
putea să cadă mai bine.”

La Junimea (p. 126) citim însă :
“M-am hotărât să mă întorc în ţară în luna mai şi nu vă

pot spune cât sunt de fericit să pot face ceva acasă în ţara
noastră. Vă mulţumesc , precum şi doamnei Tătărăscu,
pentru favoarea pe care mi-o acordaţi. În prezent, toate
operele pe care le-am început de multă vreme sunt pe sfârşite
şi mă simt asemenea unui ucenic pe punctul de a deveni
muncitor – prin urmare, propunerea a picat cum nu se putea
mai bine.”

Pericolul unor citări neverificate este introducerea în
circuitul public a unor aşa-zise “cugetări” brâncuşiene, care
măresc volumul de falsuri  ce ne-au invadat.

Şi citatele din cartea Amintiri despre Brâncuşi a
inginerului Ştefan Georgescu-Gorjan sunt traduse după
traducere. Un exemplu edificator este felul în care vorbele lui
Brâncuşi relatate de Ioan Alexandrescu  - “Cam miroase a
praf de puşcă” -, traduse la Oxus prin “Ça sent le souffre”, au
devenit “Nu miroase a bine” la Junimea!  Citatele de la paginile
127, 128 şi 133 ar trebui înlocuite cu fragmentele
corespunzătoare din cartea inginerului, de la p. 83, 87,172.

 * * *
Traducerea în română a unei monografii despre Brâncuşi

presupune o minimă documentare în legătură cu denumirile
consacrate ale lucrărilor sculptorului.  În cartea de la Junimea
întâlnim o serie de titluri “noi” :”Pasărea în aer” (p.70)   în
loc de “Pasărea în văzduh”,  “Copilul rătăcitor” (p. 86, 154,
173) în loc de “Fiul risipitor”, “Uşa” (p. 84) în loc de “Poarta”,
“Grup mobilă” (p. 103) în loc de “Grup mobil”, “Fetiţa
franţuzoaică” (p.273) în loc de “Mica franţuzoaică”, “Regina
fără mofturi” (p. 215) în loc de “Regina nedispreţuitoare”.
“Vitellius, bust după modă veche” (p.110) este ciudata soluţie
găsită pentru “Vitellius, bust după antic”! Sculptura de la Art
Institute din Chicago a fost înregistrată acolo ca Ancient
Figure, nu ca  Figure ancienne (p. 48).

În textele scrise de mâna lui, Brâncuşi a folosit pentru
coloanele sale doar denumirea de “colonne sans fin”, adică
“coloana fără sfârşit”. Inginerul Gorjan, constructorul
coloanei monumentale, acreditează pentru aceasta numele
de “Coloana infinită”. Titulatura “Coloana infinitului”,
folosită consecvent în cartea de la Junimea la p. 9, 11, 12, 26,
126, 134, 171, 282, 287, 288, 193, nu apare în nici un document
scris autentic. În cazul coloanelor din lemn acest titlu nu este
nici măcar  justificat.

“Impasse” Ronsin, adresa atelierului lui Brâncuşi, se
foloseşte ca atare, sau cel mult se traduce prin “Fundătura”
sau “Intrarea” Ronsin, în nici un caz prin “Impasul Ronsin”,
cum apare la p. 42, 157, 158, 169, 189, 227, 233, 236, 238, 242,
272, 281. Este adevărat că  dicţionarele menţionează la
cuvântul “impasse” şi   sensul figurat  “impas, încurcătură,
ananghie”, dar trebuie aleasă echivalenţa adecvată
contextului.

În volumul de la Oxus, la p.16 Brâncuşi este definit drept
un “personnage insaisissable”.  Conform dicţionarului,
“insaisissable” se traduce atât  prin “insesizabil” cât şi prin
“imperceptibil”, în funcţie de context. Traducătorul a optat
pentru ultimul sens, astfel că la p. 14 din cartea de la Junimea
aflăm că sculptorul era “un personaj imperceptibil”!

Traducerea a avut probleme şi cu alegerea  termenilor de
specialitate. Pentru lucrări de sculptură aflate în faze
incipiente (ébauches) s-au folosit greşit cuvintele “ciorne” (p.
103, 114),  sau “schiţe” (p.118, 119), în loc de “eboşe”.

Traducătorul încurcă consecvent termenii “polir” = “a
şlefui” şi “tailler” = “a ciopli”. Astfel, expresia pierre
soigneusement polie (p.50) e tradusă eronat prin “piatră
cioplită cu grijă (p. 47), iar “Brancusi taille dans un marbre
blanc” (p. 62) devine “Brâncuşi şlefuieşte în marmură albă”
(p. 60). În cartea franceză, la p. 264 se precizează: “Commence
  pratiquer la taille directe”. La română găsim însă “Începe
să practice şlefuirea directă.”(p.267). “tailler la pierre et le bois”
(p. 275) se traduce greşit prin “să  şlefuiască piatra şi lemnul”
(p. 281). În cartea de la Junimea întâlnim la p. 43 “picioare
cioplite”, ca traducere pentru “jambes fuselées” (p. 45), care
de fapt înseamnă “picioare fusiforme”.

În tot volumul, cuvintele “oeuvre/ oeuvres” sunt traduse
exclusiv prin  “operă/opere”, deşi mai potrivit, în majoritatea
cazurilor, ar fi “lucrare/lucrări”.

Când s-a tradus corespondenţa purtată în franceză,
“vous” a fost echivalat numai cu  “dumneavoastră”, deşi
uneori era mai adecvat “dumneata” sau “mata”.

În textul tradus se întâlnesc frecvent expresiile “femeie
nud”, “femei nude”, “siluetă nud”, “model nud” (p. 30, 36,  37,
46, 48, 114), pentru noţiunile de “nud feminin” sau “femeie
goală”.

În loc de “lucrări din lemn” se foloseşte forma bizară
“lemnuri” (p.162). În loc de “trunchi de plop”, “trunchi de
castan”, apar sintagmele ciudate “trunchi din lemn de plop”
(p. 279), “trunchi din lemn de castan” (p. 98 ).  Ce să mai
spunem despre “răscrucea a două ramuri” (p.89)?

Procesul tehnologic pentru realizarea elementele din
fontă este “turnarea”, nu “topirea” (p. 131, 132).

Termenul “encadrement du cercle”, folosit de Mihalovici
în eseul său (BI p. 455) şi  tradus de Doina Lemny în BI p.443
prin “cvadratura cercului”, devine la Junimea “încadrarea
cercului” (p. 29).

Celebra Fântână a lui Duchamp (un simplu pisoar) s-a
schimbat într-“o vespasiană răsturnată” (p.65).

Cât despre bârnele cu urme de  vechi zugrăveli  ni se
spune că păstrează “urmele vechilor picturi” (p. 83).

***
În ediţia de la Junimea sunt greşit ortografiate numeroase

nume proprii. Astfel Antonin Mercié este citat peste tot ca
“Mercier” (p. 34, 78, 266, 328), Carola Giedion-Welcker apare
eronat Welcher (p. 60), Henri-Pierre Roché e uneori “Rocher”
(p. 62), Marius de Zayas îşi pierde particula nobiliară (p. 65,
84, 272), Thomas Jones devine “Johnes” (p.72), Sonia
Delaunay apare ca Delauny (p.94), Saint-Jean-de-Luz ca
Sainte-Jean-de-Luz (p.285), Photo-Secession ca Photo-
Seccession (p.52), iar Galeria Curt Valentin se transformă în
Vurt Valentin (p.292).

Titlul lucrării lui Brăiloiu Despre bocetul de la Drăguş
ajunge prin traducere şi retraducere … Plânsul funebru din
satul lui Dragoş (p. 254, nota 81).

La p. 283 se menţionează Cartea casei: de la materie la
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arhitectură. De fapt  este vorba de lucrarea lui Moholy-Nagy
De la material la arhitectură,  apărută în  colecţia “Bauhaus
Bücher” a celebrei şcoli de arhitectură şi artă aplicată
Bauhaus.

În versiunea de la Junimea sunt modificate şi unele cifre.
Data contractului pentru Buzău (18 aprilie 1907) e schimbată
în 8 aprilie (p.36). Referirea corectă la notaţia din secolul XI
este înlocuită cu menţionarea secolului  IX (p. 28). Articolul
lui Forbes Watson este greşit datat 5 noiembrie 1925, în loc
de 1926 (p.73).

***
Confruntarea cărţii publicată în franceză la Oxus cu

versiunea românească de la Junimea dovedeşte  adevărul
dictonului “Traduttore tradittore”.  În câteva cazuri,
traducerea  a schimbat total sensul unor fraze.

Astfel “Barbu Brezianu (…) n’a jamais écrit que cette
sculpture constituait le mod le de la Sagesse de la Terre.” (p.
42) devine prin traducere “Barbu Brezianu (…) nu a scris
decât că această sculptură constituie modelul Înţelepciunii
Pământului.” (p. 40). “Nu a scris niciodată” s-a transformat
în “Nu a scris decât…”!

La p. 280 citim “La Mount Kisko (Statul din New York)
(…) sculptează un soclu din marmură albă pentru Pasărea
în spaţiu”. Verificând cu p.274 din cartea în franceză,
constatăm că este vorba de “Statul New York”, şi că din
marmură albă era Pasărea, nu soclul.

Dintr-o scrisoare în franceză a doamnei Ricou către
sculptor aflăm că dacă ar fi bogată ar dori să-l pună să facă
un palat (“je voudrais (…) vous faire faire un palais”) (p. 210).
La p. 206 a cărţii traduse găsim în schimb “să pună să vi se
facă un palat”!

Conform ediţiei franceze, maharajahul de Indore şi-a
făcut studiile la Oxford (p.128). În ediţia română este şcolit
la New York (p. 124).

Studiile pariziene ale lui Brâncuşi sunt menţionate în
franceză de Marcel Mihalovici: “il y passa encore par l’Ecole
de la rue Bonaparte” (p. 30) (“a trecut şi prin Şcoala de pe
strada Bonaparte”). Varianta de la Junimea este însă “a trecut
şi pe lângă Şcoala de pe strada Bonaparte” (p.28).

Editura ieşeană tălmăceşte patriotic “Iaşi, capitale
culturelle de la Moldavie” (p.49) prin “Iaşi, capitala culturală
a României” (p. 47).

Printr-o scrisoare de la Duchamp, Brâncuşi e invitat la
Villefranche-sur-mer “   jouer   la plage sur la terrasse” (p.
175). “Să te joci de-a plaja pe terasă” a devenit în ediţia
română “să te joci pe plajă şi pe terasă” (p. 171).

În descrierea unei petreceri cu prietenii la Brâncuşi, la p.
200 din volumul în franceză, se precizează: “Il leur faisait cuire
des poulets (…) pendant qu’ils buvaient, fumaient et
discutaient” (“El le punea la fript pui (…) în timp ce ei beau,
fumau şi discutau”). La p. 197 din ediţia română aflăm însă
că pe prieteni, Brâncuşi “îi punea să coacă pui (…) în timp
ce el bea, fuma şi discuta”.

***
În versiunea română ar trebui corectate şi anumite

informaţii greşite, preluate  din ediţia franceză.

(F.p.260 / R.p.263) Brâncuşi s-a născut în  cătunul Hobiţa
din comuna Peştişani, nu “la Peştişani, comuna Hobiţa”. Ion
Chijnea i-a fost frate vitreg, nu “cumnat”.

(F. p.263  /R. p. 266) În 1906 V.N.Popp a câştigat la o loterie
bustul în bronz “Copilul”, nu l-a cumpărat “într-o vânzare la
licitaţie”.

(F. p. 271/ R. p. 276) În 1922 Brâncuşi nu trebuia “să
instaleze  un ansamblu monumental dedicat  eroilor din acest
oraş” (Peştişani în versiunea franceză, Târgu-Jiu în cea
română).

(F.p.130 / R.p.126) În perioada 5 ianuarie 1934 – 27
decembrie 1937 Arethia Tătărăscu a fost  soţia Primului
Ministru, nu a ministrului Afacerilor Externe. A fost
preşedinta Ligii naţionale a femeilor din Gorj, nu “a femeilor
românce din Gorj”.

 (F. p.281 / R. p. 287) Cioplitorul Ioan Alexandrescu a venit
la Târgu-Jiu în 1938, nu în 1937.

(F. p.133  / R. p.129) Alexandrescu este cel care a cioplit
motivele de pe “Poarta sărutului”, nu pietrarii din Deva.

(F. p.246  / R. p.241) Almanahul Tribuna “Omagiu lui
Brâncuşi” a apărut în 1976 la centenarul sculptorului, şi nu
“după zece ani de la moartea” acestuia.

La o confruntare atentă a celor două volume s-au ivit  multe
alte amănunte  care ar trebui discutate cu autoarea pentru
eventuale reeditări. Sunt şi o serie de detalii de precizat în
legătură  cu construcţia Coloanei monumentale. Revista
“Portal-Măiastra”, nr. 3/ 2005 a publicat o parte din ele.

***

Cartea Doinei Lemny, apărută în franceză la Editura Oxus
din Paris, este o lucrare de mare valoare, care ar fi  meritat
un veşmânt românesc pe măsură. Editura Junimea ar fi
trebuit să-l croiască de la început  cum se cuvine.

Informaţiile împărtăşite de doamna Lemny reprezintă
un adevărat tezaur, care  ar fi trebuit pus la dispoziţia
cititorilor într-o formă adecvată. Această importantă lucrare
de referinţă, atât de necesară nu numai specialiştilor ci şi
marelui public, merită să beneficieze de o versiune
românească care să o servească cu adevărat.

SORANA GEORGESCU-GORJAN

         Cu cât sunt mai multe parastasele pentru pomenirea
unui geniu al României, tot cu atât de multă smerenie şi aducere-
aminte că suntem muritori ne încărcăm şi noi sufletele, noi
trecătorii de rând prin viaţă şi nu numai. Gazdă primitoare în
acest an, în sâmbăta morţilor din data de 18 februarie, pentru
pomenirea celor 49 de ani de la moartea lui Constantin Brâncuşi,
ne-a fost soborul de maici de la multiseculara mănăstire
Polovragi care, în anul 2005, la 24 septembrie, a sărbătorit 500
de ani de atestare documentară. Sfinţirea plăcii de marmură,
ce atestă această vechime, s-a făcut, însă, odată cu parastasul
pentru sculptor şi în prezenţa noastră.

         Dorind să ne mai îndepărtăm cu evlavie de tipicul
de a merge, an de an, numai la Hobiţa şi de a nu mai confunda
şi sufoca parastasul pentru sufletul lui Constantin cu tot felul
de alte manifestări, ce se fac tot în aceeaşi zi de 16 februarie,

şi care nu au absolut nici un fel de legătură cu comemorarea,
un grup de trăitori în spirit brâncuşian am ales ca loc de
pomenire mănăstirea amintită.

Au binecuvântat modesta mea iniţiativă împătimiţii de
Brâncuşi: Ion Mocioi, autor a şapte cărţi despre viaţa şi opera
artistului, Zenovie Cârlugea, autor al cărţii “Brâncuşi – azi”
şi fondator-coordonator al revistei “Portal-Măiastra”, Vasile
Vasiescu, directorul revistei “După Brâncuşi” şi autor al cărţii
“Brâncuşi versus Brancusi”, dimpreună cu doamnele lor şi
cu d-na Victoriţa Diaconu, soţia fondatorului revistei
“Brâncuşi”, mulţumindu-le şi pe această cale pentru curajul
lor de a dori şi de a depăşi obiceiul de a se merge numai la
Hobiţa. Sufletul lui Constantin îl găsim  pretudindeni în
România, mai ales la o mănăstire plină de har, cum este
Polovragiul. Trebuie să amintesc că, cu mulţi ani în urmă,
iniţiatorii acestor parastase au fost Liga femeilor gorjene,
având ca preşedintă pe profesoara Gabriela Popescu şi ca
vicepreşedintă pe poetesa Zoe Deju Cârlugea, pe prof. Viorel
Gârbaciu, pe scriitorul Vasile Vasiescu şi preotul Alexandru
Eugen Cornoiu, parastase ce se ţineau la Biserica “Sfinţii Petru
şi Pavel” din Târgu-Jiu, dar şi la biserica din Hobiţa în ultimii
ani.

         Slujba de pomenire pentru sufletul lui Constantin a
fost oficiată de trei preoţi - călugări: Emanuel Pop, Mitrofan
Ciocioman şi Marius Nicolae Bălăşoiu, ţinându-le isonul
corul soborului de maici coordonat de maica stareţă
Evghenia Vaida şi călugăriţa Mihaela Ştiopei. După slujbă, în
trapeza mănăstirii, în mijlocul cuvioaselor maici şi a celor
trei călugări, cu tact pedagogic şi multă dăruire,

brâncuşiologii Ion Mocioi şi Zenovie Cârlugea au evocat
personalitatea marelui artist, îndeosebi acele momente din
viaţă când biserica a constituit pentru acesta sprijin material,
reazem moral, alinare.

Nu cunosc  dacă la mormântul sculptorului, din cimitirul
Montparnasse, în ziua comemorativă de 16 martie, s-a făcut
vreun parastas, locul cel mai potrivit pentru o astfel de
pomenire. De aceea propun ca anul viitor, deci în 2007, când
se împlinesc 50 de ani de la moartea sculptorului, să mergem
să-I facem un parastas chiar la mormântul său, bineînţeles
cu ajutorul Bisericii Ortodoxe din Paris (unde odinioară

marele Brâncuşi a fost deacon), dar şi cu unu-doi preoţi
români, care ne vor însoţi în această acţiune duhovnicească.

Prof. ŞTEFAN STĂICULESCU
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Masă rotundă la Centrul  Cultural „C. Brâncuşi”

Centrul de Cultură şi Artă „Constantin Brâncuşi”, Consiliul
Local şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu au organizat în perioada
17-19 februarie 2006 la Târgu-Jiu, manifestarea culturală
„BRÂNCUŞIANA-2006”: COLOCVIU CU PARTICIPARE
INTERNAŢIONALĂ „BRÂNCUŞI-130”, cu ocazia împlinirii a 130
de ani de la naşterea părintelui sculpturii moderne. Această
manifestare s-a realizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor
din România, Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, Bibliotecii
Judeţene „Christian Tell”, Şcolii Populare de Artă, Muzeului
Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, Uniunii Artiştilor Plastici din
România, Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional Gorj şi Centrului Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj.

Vineri 17 februarie, între orele 9,30 şi 17,30  a avut loc în Sala
Teatrului Dramatic “Elvira Godeanu” simpozionul „Actualitatea
lui Brâncuşi”. Deschiderea a fost făcută într-un cadru festiv de
către primarul Municipiului Târgu-Jiu, domnul dr. ing. Florin
Cârciumaru şi şeful Centrului de Cultură şi Artă „Constantin
Brâncuşi”. Au rostit de asemenea scurte alocuţiuni de deschidere
domnul ministru secretar de stat Ştefan Virgil Niţulescu, prefectul
judeţului Gorj, domnul Dr. Ştefan Popescu Bejat şi domnul Ion
Calinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.

 Organizarea acestui simpozion a reprezentat o minunată
oportunitate de a invita mari critici de artă europeni, specialişti
în domeniul exegezei brâncuşiene, în vederea unui schimb
cultural care s-ar putea dovedi deosebit de profitabil atât pentru
brâncuşiologii români şi străini, cât şi pentru toţi cei  care sunt
interesaţi de viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi.

Invitaţii din străinătate au fost Dr. Doina Lemny, cercetător la
Muzeul Naţional de Artă Modernă, Centrul „Georges Pompidou”
din Paris, Dr. Sanda Miller, de la Universitatea „Southampton
Solent”, Departamentul „Media and Culture” din Southampton şi
Dr. Mircea Iliescu de la Universitatea din Stockholm,
Departamentul de Istoria Artei.

Doamna Doina Lemny a avut o comunicare despre proiectele
neîmplinite ale lui Constantin Brâncuşi, doamna Sanda Miller a
vorbit despre  începuturile criticii de artă în România şi atmosfera

care l-a influenţat la începuturile sale artistice pe artistul gorjean,
iar domnul Mircea Iliescu a prezentat o lucrare inedită despre
Constantin Brâncuşi – sculptor urbanist.

În afară de brâncuşiologii români consacraţi prin studiile şi
cărţile lor valoroase în domeniu, care participă anual la
„Brâncuşiana”, am invitat în acest an noi cercetători atraşi de
Brâncuşi, din dorinţa de a menţine treaz şi a reînnoi permanent
acest interes.

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului – moderat de
doamna Sorana Georgescu-Gorjan – au fost următoarele:

Dr. Nina Stănculescu - ”Actualitatea lui Brâncuşi”, Prof. Sorana
Georgescu–Gorjan - ”Brâncuşi, contemporanul nostru”, Dr. ing.
Dumitru Daba - “Brâncuşi şi secolul său”, Prof. Constantin Zărnescu
- ”Brâncuşi şi comunitatea română din Paris”, Ing. Lucian Gruia -
Brâncuşi  ”flaneur”, Prof. dr. Paul Rezeanu - Victor N.T. Pop –
formarea şi destrămarea colecţiilor sale de „Brâncuşi”, Dr. Ion Mocioi

– „Brâncuşi şi bucuria de a trăi”, Sculptor Vlad Ciobanu - Închiderea
cercului, Dr. ing. Emil – Sever Georgescu - ”Brâncuşi şi ingineria
Porţii Sărutului”.

 La finalul simpozionului domnul ing. Gheorghe Ştefan Samoilă
a lansat un foarte reuşit CD multimedia „Brâncuşi” (care a  fost
lansat apoi la Ministerul Culturii şi Cultelor din România, în data
de 20. 02. 2006).

Menţionez faptul că în foaierul teatrului a fost organizată de
către Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul
Naţional Gorj o interesantă expoziţie de fotografie, numită întocmai
ca şi simpozionul: ”Actualitatea lui Brâncuşi”.

Seara, la  Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” a avut loc
expoziţie de carte pe teme brâncuşiene şi lansarea cărţii
„Constantin Brâncuşi” (apărută la editura „Oxus”, Paris, 2005,
traducerea românească  fiind efectuată la editura „Junimea”) şi a
Revistei „Brâncuşi” serie nouă (editată de Centrul de Cultură şi Artă
„Constantin Brâncuşi”).

Cartea „Constantin Brâncuşi” a fost prezentată de chiar
autoarea ei,  Dr. Doina Lemny,  cercetător la Muzeul Naţional de
Artă Modernă, Centrul „Georges Pompidou”, Paris.

Revista „Brâncuşi” serie nouă, nr. 1-2 (21-22) a fost prezentată
de redactorul şef al acesteia, Dr. Sorin Lory Buliga. Într-un nou
format şi cu un plus de atracţie, cu numeroase articole ştiinţifice şi
culturale (având rezumate în engleză şi franceză) semnate de
exegeţi români prestigioşi, revista „Brâncuşi” este prima revistă de
cultură din Gorj concepută pentru a intra într-un circuit
internaţional al valorilor şi de asemenea unica revistă de
brâncuşiologie din România, care poate astfel să ne reprezinte cu
succes în exteriorul ţării.

În prima parte a zilei de sâmbătă 18 februarie a avut loc o
deplasare documentară la Hobiţa (realizată cu sprijinul
Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” şi a Muzeului Judeţean
„Alexandru Ştefulescu”) la biserica de lemn din sat – unde este
înmormântată mama artistului şi unde este o urnă cu pământ
de pe mormântul lui Brâncuşi din Montparnasse – şi la Muzeul
Memorial „Constantin Brâncuşi”.

Regăsirea mediului rural de unde a plecat Brâncuşi,
atmosfera pioasă a bisericii de lemn, pitorescul casei-muzeu,
întâmplarea ca şeful Lojei Masonice din Hobiţa să povestească,
în cimitir, despre încercarea sa nereuşită (din ordin venit de
sus) de a doborî Coloana Infinită,  au dat naştere unor discuţii
vii şi a unor schimburi de impresii extrem de interesante despre
viaţa şi opera lui Brâncuşi (multe din aceste „creaţii spontane”
fiind înregistrate audio şi video). Masa întinsă în curtea
muzeului memorial, cu boabe fierte, nuci, cozonac şi vin fiert a
produs o puternică impresie, mai ales asupra invitaţilor din
străinătate.

Vizita la Hobiţa a continuat cu un pelerinaj la Mănăstirea
Tismana, prilej de a discuta sursele religiozităţii profunde a
sculptorului omagiat, care declara odată – jumătate în glumă,
jumătate în serios – ca a încercat să deschidă în atelierul său o
„biată filială a Mănăstirii Tismana” la Paris.

În după-amiaza aceleiaşi zile a avut loc la Muzeului Judeţean
„Alexandru Ştefulescu” decernarea premiului „Brâncuşi” şi
vernisajul Salonului Naţional de Sculptură Mică, ediţia a IV-a.

Premiul „Brâncuşi”, decernat unui brâncuşiolog român pentru
întreaga sa activitate de popularizare a vieţii şi operei marelui
sculptor român, concretizată în numeroase studii şi cărţi pe această
temă, a fost decernat în acest an doamnei Nina Stănculescu.
Diploma şi premiul de 1.500 lei au fost însoţite de un trofeu din
lemn de nuc cu vitraliu, executat de artistul Valer Neag.

     Doamna Doina Lemny a primit un înscris de excelenţă şi
un frumos cadou din partea Primăriei Târgu-Jiu, în semn de
mulţumire şi apreciere pentru impresionanta sa muncă de
cercetare în acest domeniu privilegiat al criticii şi istoriei artei,
care este brâncuşiologia.

    Organizarea Salonului Naţional de Sculptură Mică a avut şi
scopul de a pune şcoala românească de sculptură în contact cu

fenomenul mondial al sculpturii contemporane – prin prezenţa
criticilor de artă străini – creându-se astfel o punte de comunicare
ce s-ar putea dovedi benefică în timp.

Lucrările, numeroase şi de un excepţional nivel artistic, au pus
juriul – desemnat de UAPR  –  la o grea încercare. Au fost desemnaţi
următorii câştigători: Premiul I (700 lei) – Mihai Ţopescu din Târgu
Jiu, pentru lucrarea Portret, Premiul II (600 lei) – Florian Florică din

Bucureşti pentru lucrarea Candelă şi Premiul III (500 lei) – Ionel
Cojocariu din Bucureşti pentru lucrarea Compoziţie.

Premiile au fost însoţite de trofee realizate de asemenea de
domnul Valer Neag, iar catalogul expoziţiei a fost elaborat de
cunoscutul fotograf gorjean Vasi Pleşa de la Şcoala Populară de
Artă. Salonul Naţional de Sculptură Mică poate fi vizitat la
muzeu până în data de 20 martie a.c.

Decernarea tuturor premiilor a fost făcută de primarul
Municipiului Târgu Jiu, domnul Florin Cârciumaru, într-o
atmosferă de sărbătoare.

Participanţii la „Brâncuşiana” au fost apoi invitaţi de
domnul Teodor Dădălău de la Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, pentru
a admira expoziţia de fotografii „În jurul lui Brâncuşi”, proaspăt
revenită de la Luçon (Franţa).

Seara s-a încheiat de asemenea sub semnul artei, de această
dată teatrale, prin vizionarea în premieră la Sala Teatrului
Dramatic “Elvira Godeanu”, a unei originale şi interesante piese
inspirate dintr-o întâmplare reală din viaţa marelui sculptor
român: „Procesul Brâncuşi contra Statelor Unite”.

Dimineţa zilei de duminică 19 februarie a marcat ultima
acţiune din  „Brâncuşiana 2006”: masa rotundă cu titlul „Centrul
de Cultură şi Artă Constantin Brâncuşi – noi perspective de
dezvoltare”, ţinută chiar în sala de conferinţe a acestei instituţii. Au
participat brâncuşiologi din ţară şi din străinătate, şefi ai unor
instituţii locale de cultură şi sculptori din Bucureşti şi Târgu Jiu.
Scopul întâlnirii a fost acela de a analiza activitatea culturală a
centrului din ultimul an – şi mai ales aceea din domeniul
brâncuşiologiei – şi de a oferi sugestii pentru dezvoltarea instituţiei
în viitorul apropiat.

Problema cea mai discutată a fost aceea că Centrul de Cultură
şi Artă „Constantin Brâncuşi”, care a preluat o parte din atribuţiile
şi activităţile fostei Case de Cultură a oraşului, ar trebui să se
transforme într-un centru cu o activitate strict axată pe cercetarea
şi valorificarea operei brâncuşiene.

„Brâncuşiana 2006” s-a înscris ca un real succes nu numai în
viaţa culturală a oraşului Târgu Jiu, dar şi a ţării, prin mediatizarea
sa pe posturile: Televiziunea Română, TVR Cultural, Radio
România Internaţional, Radio Oltenia şi Radio Iaşi. De asemenea
în presa centrală din Bucureşti (de exemplu în ziarul „România
Liberă”) şi în reviste de cultură din ţară au apărut articole care au
prezentat pe larg acest eveniment de talie naţională. Revista
„Brâncuşi” este şi ea, în acest moment, în biblioteci din ţară şi din

trei capitale europene: Paris, Londra şi Stockholm şi continuă să
fie cerută.

Atragerea atenţiei mediilor culturale din România şi din
străinătate, asupra faptului că şi în Târgu Jiu se pot organiza
manifestări culturale de ţinută conduce la concluzia că organizarea
„BRÂNCUŞIANEI-2007”, de asemenea cu participare
internaţională, ocazionată de împlinirea a 50 de ani de la moartea
lui Constantin Brâncuşi, este absolut necesară. Aşa cum Festivalul
Internaţional George Enescu este o formă fericită de a-l omagia pe
genialul  muzician român, într-un fel asemănător trebuie procedat
pentru a-l omagia pe Constantin Brâncuşi la Târgu-Jiu şi de a
transforma municipiul într-un oraş cultural de talie europeană.

Inchei acest articol exprimându-mi convingerea că succesul
acestei manifestări omagiale a marcat un jalon important în destinul
de oraş cultural al Târgu Jiului, început atunci când însuşi părintele
sculpturii moderne a ales sa îşi amplaseze aici capodopera.

Dr. ing. SORIN LORY BULIGA
 Şef al Centrului de Cultură şi Artă
 „Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu

„BRÂNCUŞIANA  2006” - 130

COLOCVIU  CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂCOLOCVIU  CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂCOLOCVIU  CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂCOLOCVIU  CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂCOLOCVIU  CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂCOLOCVIU  CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂCOLOCVIU  CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂCOLOCVIU  CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂCOLOCVIU  CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂCOLOCVIU  CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

Hobiţa - februarie 2006

Festivitatea de deschidere

Doamna Nina Stănculescu la decernarea premiului
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Cartea, pe care o recenzăm, ne atrage atenţia, din start,
cu o şmecherie (folosirea simbolului dolarului în titlu) şi se
deschide cu un cuvânt de întâmpinare - scris de patriarhul
brâncuşiologiei româneşti, Barbu Brezianu -, care o şi rezumă
admirabil: „Harnicul cronicar a făcut foarte bine antologând
în volumul de faţă aceste texte, precum şi câteva interviuri
luate unor marcante personalităţi culturale române şi
franceze – aproape toate concentrându-se şi comentând cea
mai insolită şi mai cutezătoare întâmplare culturală:
demolarea autorizată şi mutilarea capodoperei sculpturii
secolului XX de către un venetic. Bravul autor al volumului
de faţă (care reprezintă şi un rechizitoriu) - este întruchiparea
neaoşe a unui gorjan a cărui activitate culturală entuziastă
merită nu numai laudele noastre.”

Spre deosebire de coregionalii săi olteni (pe care îi ştiu
sanguini ori colerici, arţăgoşi când e vorba de patriotism
local, aprinşi, acţionând uneori sub impulsul primei impresii,
alteori teatralizând un sentimentalism uşor şmecheresc),
Vasile Vasiescu este un gorjan atipic, calm, relaxat, reflexiv.
El scrie numai după ce incendiul evenimentelor s-a stins, dar
cenuşa lor a mai rămas caldă. Şi focul acestei cărţi a fost uriaş:
criza existenţială a oraşului Târgu-Jiu lipsit de Coloana fără
sfârşit (emblema oraşului), lăsată nouă moştenire de Titanul
de la Hobiţa, sculptorul Constantin Brâncuşi.

Cum a devenit Tărgu-Jiu un oraş fără identitate, în timpul
Coloanei dezmembrate şi cui se datorează acest lucru, vom
vedea în continuare, depanând firul negru al evenimentelor
cusute cu „aţă albă”.

Totul a început cu o descindere în trombă, cu aprobarea
Bucureştiului, a domnului Radu Varia însoţit de câţiva
membrii ai stafului său, la Prefectura Târgu-Jiu, pentru a
obţine votul autorităţilor locale în aprobarea proiectului său
de restaurare - prin demolare - a Coloanei fără sfărşit.
Zadarnic au ripostat, veniţi neinvitaţi, criticul Ion
Pogorilovschi, arhitect Andrei Pănoiu, sculptorul Vlad
Ciobanu şi Sorana Georgescu-Gorjan (fiica inginerului Ştefan
Georgescu-Gorjan – constructorul Coloanei şi restauratorul
ei în două rânduri) că maşina de vot a funcţionat, făcându-i
de râs pentru eternitate pe reprezentanţii autorităţilor locale:
Greblă, Murea, Sanda, Mărculescu-Caralicea, Popescu-
Bejat…. În vară s-au demarat lucrările de şantier, prin
încercuirea locului, ridicarea unei schele uriaşe, aducerea
unor barăci pentru „arestarea” modulelor demontate ale
Coloanei umilite, instituirea unei paze armate.

La 14 septembrie 1996 sosesc de la Bucureşti pentru a
vedea „Aşezămintele Radu Varia”, vopsite în roşu: Radu Varia,
Răzvan Teodorescu, Cristian Popişteanu, Mircea Tomuş,
Viorel Mărgineanu, Tudor Octavian, Ruxandra Garofeanu,
Bernard Boyer – ambasadorul Franţei la Bucureşti, Mariana
Nicolesco, Gheorghe Sion, Şerban Hasnaş, Magda Dinculescu,
Matty Blumenfeld, Mihai Teodorescu, Viorel Micloş, Bogdan
Boboescu şi alţii, iar de la Târgu-Jiu au fost întâmpinaţi de
cei pe care i-am amintit deja. Şi toţi se întrec în elogii la adresa
„salvatorului” de la prăbuşire a Coloanei fără sfârşit.

Şi la sfârşitul aceluiaşi an de pomină, care trebuia să-l
aniverseze pe Brâncuşi la 120 de ani de la naştere, a început
demontarea elementelor coloanei, iar la Academia Română se
ţinea un simpozion internaţional, în care nu s-a dezbătut
necesitatea dezmembrării coloanei, sau alămirea ei fără
demontare, cum susţinea constructorul ei, ing. Ştefan
Georgescu-Gorjan şi cum s-a procedat sub îndrumarea sa, de
două ori până în prezent. În acelaşi an, este desfiinţat, prin
decretul ministrului culturii Viorel Mărginean, Complexul
cultural „Constantin Brâncuşi”, condus de Nicolae Diaconu, care
se opunea proiectului de restaurare impus de Radu Varia.

Dar cine a aprobat la Bucureşti programul Radu Varia?
Desigur, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice. „De

bună voie şi nesilit” de nimeni, sau sub presiunea intereselor?
Cert este că însuşi preşedintele ţării de pe atunci, Ion Iliescu,
a vizitat Ansamblul monumental, acultând vrăjit explicaţiile
tehnice ale domnilor: dr. Radu Varia (fondatorul Fundaţiei
Internaţionale C. Brâncuşi cu fabuloasa sumă de 100 $) şi
deputatul dr. Ion Mocioi (brâncuşiolog).

Însuşi preşedintele ţării pe atunci, Ion Iliescu, care a
vizitat Ansamblul monumental, acultând explicaţiile tehnice
de la dr.Radu Varia (fondatorul Fundaţiei Internaţionale C.
Brâncuşi cu fabuloasa sumă de 100 $) şi deputatul dr. Ion
Mocioi (brâncuşiolog)...

Ne întrebăm însă (tardiv), cum a fost posibilă aprobarea
de către acest for de specialitate, unic în ţară, a unui proiect de
restaurare care cuprindea practic demolarea întregului
monument şi refacerea unei copii, înlocuirea axului central
(precis ruginit şi obosit de la încercările de demolare
anterioare, când s-a tras de coloană cu boi înjugaţi şi tractoare
– după cum susţine marele restaurator!); demontarea
modulelor şi remontarea lor remetalizată (operaţiune ce
trebuie făcută poate chiar în străinătate – de unde cine poate
spune că s-ar mai fi întors originalele?); cercetarea fundaţiei
şi la nevoie (probabil) refacerea ei sub altă formă.

„BRÂNCUŞI VERSUS BRANCU$I”
Vasile Vasiescu -

Important nu era dacă lucrarea restaurată va fi o copie
sau chiar o altă lucrare, asemănătoare, ci cuplul Brâncuşi –
Georgescu-Gorjan să fie înlocuit de cuplul Brâncuşi – Varia
în eternitate.

Formalităţile fiind obţinute, la sfârşitul anului 1996
modulele sunt demontate în condiţii neadecvate, unele
fisurându-se la forţare. În martie 1997, participanţii la
Simpozionul Brâncuşi au putut vedea cu stupoare modulele
demontate, încarcerate în barăci şi păzite cu armele. La Târgu-
Jiu a început eclipsa de identitate.

Norocul face că lucrările vor trena de acum încolo ani de
zile. Între timp, noul ministru al culturii, Ion Caramitru, îşi
începe mandatul, obţinând sprijinul Băncii Mondiale  pentru
proiectul Varia, moment serbat cu mare fast şi discursuri
demagogice. Caragiale, în ceruri, surâdea. „Desantul”
gorjenesc asupra capitalei (la Hotel „Athenée Palace-Hilton”)
a fost condus de primarul Petrică Nanu şi de inspectorul şef
al culturii judeţului, Viorel Gârbaciu. S-a trâmbiţat că Banca
Mondială oferă un credit României de 2,6 miliane $ (pentru
că monumenmtul este înscris printre primele 100 situri aflate
în cel mai mare pericol!) şi Guvernul României şi Fondul
Mondial pentru Monumente cu încă 550 mii $ fiecare. I s-a
mulţumit lui Radu Varia pentru curajul că a demontat
Coloana care „sta să cadă”!

Apoi, s-a mâncat, s-a băut pe săturate.

Şi nu s-a făcut nimic până în ultimul trimestru al anului
2000. La sfârşit de mandat, Alianţa anti-PDSR aflată la putere,
cu un Ion Caramitru resuscitat de dorinţa de a deveni
cetăţean de onoare al oraşului Târgu-Jiu, începe restaurarea
cu forţe autohtone (pe banii drămuiţi ai Băncii Mondiale).
Radu Varia devine a 10-a spiţă la căruţă. Licitaţia pentru
restaurarea Coloanei o câştigă întreprinderea Turbomecanica
din Bucureşti, care avea toate dotările necesare pentru această
operaţiune şi la nivel mondial  Şi, astfel, în decembrie 2000,
Coloana este restaurată, modulele sunt repuse pe axul metalic
central şi remetalizate. Cu această ocazie s-a constatat că, la
demontarea pripită, cu o macara neperformantă, unele
module s-au fisurat. Specialiştii de la S.C. „Turbomecanica”
(conduşi de ing. Virgil Călea), datorită bogatei lor experienţe
la această întreptindere constructoare de avioane, au adus
chiar îmbunătăţiri proiectului de restaurare. La inaugurare,
cu ocazia încheierii lucrărilor, în alocuţiunile autorităţilor
guvernamentale şi locale, nici măcar nu au fost pomeniţi. Şi
nici banii Băncii Mondiale nu i-a primit la timp. Umblă
zvonuri că mulţi sunt cercetaţi despre modul cum au
administrat aceşti bani, aşadar titlul cărţii,

BRÂNCUŞI VERSUS BRÂNCU$I (cu dolarul introdus
în numele sculptorului) este foarte potrivit.

În ceea ce priveşte restaurarea Ansamblului monumental
de la Târgu-Jiu, cartea se opreşte aici, dar avatariile au
continuat şi continuă încă. Au fost restaurate şi celelalte
componente ale ansamblului: Poarta sărutului, Masa tăcerii,
scaunele aleii. S-a defrişat însă zona din jurul Mesei tăcerii,
realizându-se o esplanadă la care se ajunge urcând trei trepte.
Cine a hotărât această scoatere a monumentului din mediul
său natural în care a fost gândit? N-a fost destul că Jiul nu
mai susură în preajma Mesei, întrucât s-a făcut tocmai în
această zonă un mic lac de acumulare? Cum de s-a ajuns la
asfaltarea aleilor Parcului public şi a celor din jurul Coloanei

cu un ciment ecologic, preparat din ingrediente americano-
australiene, care nici după un an de la aşternere nu face priză,
depozitându-se pe tălpile pantofilor vizitatorilor? Dar să
revenim la cartea noastră.

Povestea restaurării Coloanei este presărată cu fragmente
lirice din cartea anterioară, Pe branţuri de sticlă. Ea ne arată
un Vasile Vasiescu romantic, care „plânge” pe ruina Coloanei,
fără de care oraşul este doar „o inimă ruginită”. Autorul
recurge deseori la o recuzită sentimentală pentru a-şi
impresiona cititorii, tehnică remarcată de Sanda Stolojan în
interviul acordat autorului în această carte. Ascultând
discursul lui Vasile Vasiescu la  manifestarea prilejuită de
acordarea titlului de cetăţean de onoare al oraşului Târgu-
Jiu, brâncuşiologului Barbu Brezianu, Sanda Stolojan
remarcă: „Dv. aţi ştiut să găsiţi cuvintele care trebuiau, aţi
vorbit cu un amestec de afecţiune, de competenţă şi de umor
oltenesc – cu zâmbetul acela al olteanului care priveşte
lucrurile de la o oarecare distanţă şi în acelaşi timp cu simpatie
şi îngăduinţă”. Această caracterizare, care priveşte latura
olimpiană a olteanului, i s-ar potrivi desigur şi sculptorului
Constantin Brâncuşi.

Cartea mai cuprinde interviuri foarte intersante cu:
a). brâncuşiologi importanţi: Barbu Brezianu – patriarhul

brâncuşologiei româneşti, Doina Lemny – cercetătoare la
Centrul Pompidou (Atelierul Brâncuşi) din cadrul Muzeului
parizian de Artă Modernă şi

b). alte personalităţi legate mai mult sau mai puţin de marele
sculptor: Radu Bogdan – critic de artă; artişti plastici: sculptorul
Gheorghe Iliescu-Călineşti, pictorii Constantin Blendea şi Paul
Vasilescu; artistul fotograf Vasile Blendea; părintele Nică Ilioniu;
cu reprezentantul firmei restauratoare a Coloanei, inginerul Virgil
Călea şi reprezentantele unor mari familii gorjeneşti: Sada
Tătărescu-Negropontes (fiica Aretiei Tătărescu  datorită căreia
s-a realizat de către Brâncuşi – prin mijlocira Miliţei Petraşcu -
Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu) şi Sanda Stolojan (al
cărei soţ este fiul lui Anastase Stolojan, unul dintre întemeietori
Partidului  Liberal în România).

În cuvântul final al cărţii, „Vasile Vasiescu, portret în sare
amară” brâncuşiologul – filosof  Ion Pogorilovschi îl
caracterizează extrem de elogios pe autor, remarcându-i
calităţile stilistice specifice: „Acum vreo doi-trei ani V.V. ne-
a dat o delicioasă (ca scriitură) carte de autor, Pe branţuri
de sticlă. De data asta – reluând, e drept, unele texte – vine
să recidiveze cu excelentul său stil literar, artizanal în sensul
bun al cuvântului, aşa cum au zidit în limba română oltenii
Arghezi şi Sorescu (…). Vasile Vasiescu scrie, iată, cronica
mizeriei umane postbrâncuşiene la Târgu-Jiu (şi nu numai).
Scrie exclusiv pe baza unor experienţe personale directe,
provocat de ele (ori provocate de el), martor sub acoperire la
evenimente de toată mâna, foarte potrivit să le remarce
dedesubturile. Scrie, în consecinţă, aşa cum scrie,
expunându-se, trecând totul prin inima lui încă normală,
nevoit să încalce mereu hotarul dintre reportaj şi pamflet.”

În final, să mai amintim că Vasile Vasiescu a mai editat
sporadic (în funcţie de fondurile avute la dispoziţie), revistele:
„Frontiera clipei”, „Lumea gorjenească” şi „Castelul de apă” –
colaborările sale la această revistă reunindu-le într-un frumos
almanh dedicat unei cauze pierdute, accea de a face din fostul
castel de apă al oraşului, aflat în ruină, o modernă galerie de
artă şi bibliotecă; a publicat volumul individual Pe branţuri
de sticlă şi a colaborat la revista „Brâncuşi”, pe vremea când
trăia regretatul ei director, poetul Nicolae Diaconu.

Lectura cărţii este agreabilă, incitantă. Volumul se
adresează tuturor celor interesaţi de dedesupturile acestei
restaurări „cu cântec” a Coloanei fără sfârşit, începută pripit

prin demolare, în 1996, şi restaurată în 2000, la fel de pripit.
Citiţi-o deci! Nici nu vă închipuiţi cât de sus vor ajunge iţele!

Nouă, brâncuşiologilor, ne lasă un gust amar întrucât ne
simţim vinovaţi pentru faptul că nu am protestat mai
vehement, la timpul potrivit, chiar dacă o făceam zadarnic…

Lucian GRUIA
Bucureşti
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(Editura Univer-
salia Publishers, New

York, 2005)
Cu aproape patru-

zeci de ani în urmă1,
cunoscutul brâncu-
şiolog Ion Pogori-
lovschi, înt-un articol
dedicat „Cuminţeniei
pământului”, se
pronunţa împotriva
unor mistificări (ori
rele percepţii) estetice,
contestând natura de
„idol primitiv” a
sculpturii brâncuşiene
– o impresie estetică
formală care, însă, a

făcut carieră în exegeza statuarei brâncuşiene. Privite din
acest unghi, şi alte opere (precum Sărutul, Şeful, Prinţesa X )
ar intra în această categorie morfo-rezonantă, ceea ce ar
îmsemna că „Brâncuşi ar deveni un panteon de idoli”. Căci,
dincolo de aerul „misterios”, „straniu”, „enigmatic”, -
caracteristici ale acestor zeităţi primare ale fecundităţii, -
nimic nu s-ar mai putea spune despre fascinanta sculptură
brâncuşiană.

Dincolo de alura ei de relicvă arheologică, de fascinaţia
magică şi sacră ce ar emana-o, „Ghemuita” brâncuşiană se
situează, însă, la „antipod”, pe linia naturalităţii reverberante,
menită a surprinde – conform mărturisirii autorului –
femeia, spiritul feminismului în genere, încercarea „de a da
de fundul oceanului”, ridicând „vălul” misterului feminin şi
coagulând în acest fel o impresie categorică exprimată
răspicat: „Femeia nu trebuie niciodată dezvăluită…” 2

Sculptura în cauză, expusă pentru prima dată în 1910, în
România, a dat naştere, de-a lungul timpului, la varii glosări,
de la românii V. G. Paleolog, Ionel Jianu, Petru Comarnescu,
Mircea Eliade la regretatul Sidney Geist bunăoară (decedat
la 18 octombrie 2005), care punea accent pe morfologiile
vizual-formale ale statuarei brâncuşiene şi mai puţin pe
expresivitatea ideatică şi de profunzime a acesteia.

Aşadar, faţă de acest „mult vânturat clişeu al
interpretărilor”, dl Ion Pogorilovschi s-a exprimat, mutatis
mutandis, nu o dată, dacă avem în vedere cele şapte cărţi
dedicate statuarei brâncuşiene şi cele peste 120 de studii,
articole şi comunicări.3

Exegetul, - care obţinuse cu decenii în urmă primul titlu
de doctor din România cu o lucrare despre „părintele
sculpturii moderne” - reface, acum, istoricul receptării operei
brâncuşiene, constatând că, în legătură cu această Cuminţenie
a pământului, avem de a face cu un incriminant „sindrom”
al interpretărilor formaliste. Recenta carte-album Brâncuşi
– Sophrosyne sau Cuminţenia pământului (Editura
Univeresalia Publishers, New York, 2005) este dedicată acestei
fascinante sculpturi, închegându-se într-o monografie
pilduitoare şi, deopotrivă, incitantă în multe privinţe.
Refăcând, aşadar, istoria receptării operei în conştiinţa
criticilor de artă români şi străini, Ion Pogorilovschi constată
„impasul metodologic” al abordărilor de până acum,
dezavuând acest tip de „critică sursieră” potrivit căreia opera
lui Brâncuşi era derivată iconografic, în mod formal, din
tablourile tahitiene ale lui Gauguin sau alte „surse” culturale
(Petru Comarnescu, Sidney Geist), reverberând plenar acea
„filozofie a naturalităţii”. Respinsă încă din 1967, această
apropiere ar putea avea, - zice exegetul folosind concepte din
filosofia culturii a lui L. Blaga, - „o anumită funcţie catalitică,
nicidecum însă una modelatoare”: „Imaginea Cuminţeniei
Brâncuşi o purta dintotdeauna în sine: arhetip al
inconştientului colectiv, mit şi legendă a lumii lui de acasă”.
Opera ar aparţine, aşadar, „ancestralei spiritualităţi carpatice,

Ion PIon PIon PIon PIon Pogorilovschi:ogorilovschi:ogorilovschi:ogorilovschi:ogorilovschi:
„BRÂNCUŞI – SOPHROSYNE

SAU CUMINŢENIA PAMÂNTULUI”

Gorjului său natal, considerat de etnologi, în prag de secol
20, drept o enclavă de existenţă arhaică, cu valori şi cutume
coborâtoare din neolitic.” (Cap. I, Cuminţenia pământului
şi sindromul interpretărilor formaliste, pp. 7-34).

Capitolul al doilea, „Cuminţenia pământului şi tema
femeii ghemuite la Brâncuşi”, abordează motoda
comparatistă „mult mai productivă pentru actul
interpretării”. Exegetul-filosof  atribuie „Ghemuitei”
brâncuşiene acea „vocaţie anamnetică” care dispune
contemplatorul la „înţelegerea” acesteia prin comparatism
morfologic, lăsându-se spontan purtat „în voia analogiilor
formale”. Neavând, în câmpul artei universale „părinţi” ci
posibil doar „rude”, Cuminţenia pământului este supusă
acestui comparatism intrinsec morfologic, „prin
confruntarea între ele a entităţilor plastice ale artistului,
îndeosebi a celor din tinereţe”. Pe acest considerent sunt
identificate „unele elemente de continuitate stilistică”, dar şi
altele de „continuitate ideatică” – „un «aer de familie» comun
leagă semnificativ Cuminţenia (din 1907) de restul operei
statuarului”.

Apropierea Cuminţeniei de Rugăciunea din 1907 şi
Danaidă, ca şi de Sărutul, Figură arhaică, Dublă cariatidă,
Timiditate ş.a. aduce în discuţie ideea de serie tematică, de
operă serială (atât de caracteristică statuarei brâncuşiene).
Pornind, bunăoară, de la apropierea „Ghemuitei” de „Sărutul”
(1909) din Montparnasse, Ion Pogorilovschi constată
similaritatea poziţiei „ghemuite” chiar în detaliile arhitravei
Porţii sărutului (poziţia ghemuită a trupurilor iubiţilor
repetându-se de 40 de ori).

Însă, renunţând la comparatismul de largă cuprindere,
exegetul încearcă să esenţializeze ideea existenţei unui ciclu
tematic al Cuminţeniei pământului, restrângându-l la doar
trei componente: Figură (o piesă aflată în colecţia particulară
Victor Chirametli, Canada, încă neexpusă public, fotografie
de Vasile Blendea), Figură arhaică (de la Art Institute of
Chicago) şi Cuminţenia pământului (de la Muzeul Naţional
de Artă al României). Acest „triunghi euristic” al entităţilor
sculpturale brâncuşiene menţionate reflectă acea încredere
a comentariului „în eficienţa exegetică a unei asemenea
analize de grup”.

Mai puţin cunoscute şi, de aceea, considerate, iată, de unii
comentatori, drept „apocrife”, Figură arhaică şi Figură (1908)
sunt supuse unui comparatism morfo-stilistic şi ideatic, fiind
acreditate ca opere autentice brâncuşiene: „Potrivirile
morfologice ale celor trei lucrări (care au scăpat până acum
atenţiei istoriografilor lui Brâncuşi) sunt evidente.”

Dacă în privinţa Figurii arhaice din 1906-1910 / Ancient
Figure avem unele date de atestare încă din 1910 (David Lewis
şi Carola-Giedion Welcker, dar şi la N.D.Cocea, Dan
Grigorescu, G. Oprescu), Sidney Geist confirmând că însuşi
sculptorul s-ar fi dezis de acea lucrare expusă la Solomon R.

Guggenheim Museum din New York…, - cealaltă statuetă
intitulată Figură (camuflată timp de o jumătate de secol într-
o colecţie particulară din Canada) a iscat atâtea controverse
prin insolita-i morfologie formal-stilistică. Ion Pogorilovschi
vede în aceasta un succedaneu artistic esenţializat şi foarte
expresiv al Cuminţeniei („elementele anatomice sunt nu
numai simplificate, dar şi progresiv diminuate dimensional”;
„noua Cuminţenie deliberează parcă între starea ei de
ghemuire şi un impuls levitaţional, ca de germen nedesluşit
încă, ieşind din pământ cu matricea în cap.”, pp. 56 şi 60).
Supradimensionarea capului (ca în „Socrate”, stejar, 1922)
ar sugera un foetus in statu nascendi („în stadiul primar al
apelor amniotice”), în general acea semnificaţie pe care
Mircea Eliade o da sintagmei „regressus ad uterum” (Aspecte
ale mitului,1978), sens „urmărit de Brâncuşi prin noua
cioplire a motivului său sculptural”. Deşi părul lung, ochii
„poganyci” şi sânii nubili, ca, de altfel, întregul profil expresiv,
ar aşeza-o în vecinătatea semnificaţiei de „cuminţenie /
înţelepciune” a feminităţii ca entitate ontogenezică…
Discuţia asupra autenticităţii acestei Figuri rămâne, desigur,
deschisă. Cât priveşte unele reţineri prudente (nu cele
jignitoare şi total negativiste la adresa exegetului!), ele sunt,
totuşi, explicabile, într-un climat cultural bombardat cu
atâtea „falsuri” şi „apocrife”, scoase din mânecă şi atribuie,
ca autentice, lui Brâncuşi…

Foarte incitant, în întregul său eşafodaj ilustrativ,
capitolul al treilea, Cuminţenia pământului şi riturile de
trecere, porneşte, se pare, de la aserţiunea Carolei-Giedion
Welcker (Constantin Brâncuşi, 1959), conform căreia
„Figures accroupies tributaires encore du folklore roumain”,
ilustrând „o figură chtoniană” (aceeaşi clasificare – la Lucian
Gruia, în „Universul formelor lui Brâncuşi”, 2001).

Prin urmare, negând toate părerile cu privire la
„africanismul” artei brâncuşiene şi sprijinindu-se pe
documentul etno-folcloric de larg câmp spiritual (după cum
proceda filosoful culturii Leo Frobenius propunând
conceptul de „Paideuma” pentru a desemna metafizica şi
spiritul culturii negroide), Ion Pogorilovschi apropie
Cuminţenia pământului (cioplitură directă într-un bloc de
piatră crinoidal luat din catacombele Parisului) de „fondul
ereditar al spiritualităţii româneşti tradiţionale, spiritualitate
cuprinsă în sinele său de artist şi nutrindu-i imaginarul,
viziunea şi gustul.” E vorba de acea „apartenenţă conştientă
şi inconştientă la o cultură tradiţională, el fiind condiţionat
stilistic de către acestea” (sunt amintite „categoriile stilistice”
din filosofia culturii a lui Blaga).

„Conectat lăuntric la acel fond mirabil, la eresurile şi
estezia unui mod colectiv patriarhal de a fi în lume”, Brâncuşi
a cioplit Cuminţenia pământului în deplină cunoştinţă de
cauză şi „sub incidenţa fabulosului univers mintal mito-
poetic, consubstanţial riturilor de trecere, din arealul
etnocultural în care s-a format” (p. 84).

Întâlnite, mai ales, în unele socluri (de regulă,
supradimensionate faţă de opera expusă) din această
perioadă de creaţie, „figurile ghemuite” intră, aşadar, în
compoziţia unor „pre-Cuminţenii” (morfologiile stâlpnice şi
columnare) care trimit, prin semnificaţiile lor majore, la
fabulosul câmp semantic al riturilor de trecere”.

Întrucât riturile de trecere au conţinuturi diferite,
semnificaţia Cuminţeniei merge nu spre zona thanaticului,
ci spre aceea a eroticului („staza simbolică prenupţială a
trupului”, supunerea la un întreg ritual nupţial). Relaţia
dintre „un trup gol de puberă în postură ghemuită” (expresie
a deplinei Cuminţenii) şi „rânduielile trecerii pragului
existenţial al nuntirii” dezvoltă, cu fervoare de eseist bine
documentat, o retorică hermeneutică de larg orizont etno-
folcloric, cu referinţe la ritualul de iniţiere a „neofitei”
consemnat, la popoarele africane, asiatice şi oceaniene
de James George Frazer în „Creanga de aur” (Le Rameau
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d’Or, tradusă în franceză între 1903-1911).
Citând şi din V.I.Propp (Rădăcinile istorice ale

basmului fantastic), pentru a susţine ideea „izolării” nubilei
în vederea ritualului
nupţial, Ion Pogori-
lovschi se află în
largul demonstraţiei
sale atunci când,
urmărind unele bas-
me reprezentative ca
Trei fete surori şi Iorgu
Iorgovan (colecţia G.
Dem. Teodorescu),
reproduce versuri
semnificative (pro-
bante chiar) din
aceste balade, tocmai
pentru a acredita
ipoteza legăturii pro-
funde, indisolubile a
Cuminţeniei pămân-
tului cu ritualul
iniţierii nupţiale:

„La stană de piatră,
La umbră bogată,
Fată sălbăţică
La faţă groaznică:
Lungi cosiţele
şi bat călcâiele;
Şi sprâncenele
I-ajung genele;
Iar braţele
I-ascund ţâţele.”4

De unde viziunea „schiloidă” de femeie nudă (ce l-a oripilat
în 1910 pe profesorul său Al. Tzigara-Samurcaş) şi spiritul
chtonian (fata-prizonieră în stânca masivă) întruchipat de
virtuala mireasă „aşteptându-şi, timorată, ursitul”…

În biblioteca lui Brâncuşi ar fi existat aceste culegeri de
poezii populare (care, încă de la jumătatea secolului al XIX-
lea trecuseră din oralitate în scriptural), ceea ce ar indica
dacă nu o sursă exclusiv livrescă (ca pentru „originea şi
semnificaţia” Păsării Măiastre), cel mai sigur o referinţă la o
spiritualitate etno-folclorică engramată în „fondul generativ”
al Cuminţeniei pământului…

Este atât de apăsată această demonstraţie încât ea
aminteşte de o altă exegeză scrisă în aceeaşi idee de
combatere a criticii sursiere de larg orizont şi de aducere a
„cestiunii” pe terenul etno-folcloristicii româneşti.5

Ultimul capitol al monografiei, Sophrosyne sau
Cuminţenia pământului încearcă o definire a ceea ce
artistul a vrut să exprime prin „cea dintâi lucrare pronunţat
filosofică a sa” şi anume „o lecţie despre înţelepciune”, aşa
cum este dialogul platonician Charmides.

Legătura anteică a statuarei brâncuşiene cu pământul
patriei natale e una „sapienţială”, „Ghemuita” lui Brâncuşi
venind să întruchipeze o viziune asupra vieţii şi să dea chip
plastic unui mesaj filosofic”. Cuminţenia pământului
aparţine lumii carpatice, fiind în strânsă comuniune cu ceea
ce artistul înţelegea prin apelul la „naturalitate”.

Sintagma în discuţie conţine vechi semnificaţii,
raportându-se atât la un mod de viaţă cât şi la o viziune
particulară asupra existenţei specifică omului din Carpaţi şi
de la Dunărea de Jos. Succedând imediat celei de „naturalitate
filosofică”, sintagma „cuminţenia pământului” înseamnă în
gândirea brâncuşiană un mod de a fi şi de a locui într-o
tradiţie, într-o „naturalitate” a vieţuirii omului pe pământ,
conform unui cod etic imemorial: „«Cuminţenia pământului»
exprimă naturalitatea condiţiei terestre a omului, transmisă
imemorial ca normă de viaţă, printr-o sintagmă a limbii
române de mare densitate paremiologică.”

Acest „topos verbal” este păstrător şi purtător de
„înţelepciune arhaică”. Intraductibilă, sintagma a instituit
greutăţi în receptarea universală a artei brâncuşiene,
amintind de cuvântul românesc „Măiastra”, un alt termen-
cheie, ca şi cel de „Mândrie/ Mândră”, tradus convenţional
L’Orgueil!

Printr-o lungă rulare etno-istorică în spaţiul autohton,
protoromânesc şi apoi românesc, sintagma „cuminţenia
pământului” este – conform explicaţiei lui George Oprescu

oferită francezilor într-o conferinţă – „une sorte de
personnificasion de la Sagesse non pas de l’homme, mais de la
nature entiere. Ses souvenirs d’enfance primordiaux,
persistants et prestigiueux lui reviennent un   un dans ce
monde de Paris  tellement différent.”

Confruntată cu Marele dicţionar al limbii române (1940),
„cuminţenia pământului” vizează, în definitiv, etnopsihologia
unui popor („l’âme du peuple”), fiind, după logicianul şi
filosoful Athanasie Joja, „nota principală a complexului
spiritual românesc”.

„Veche” şi „staţionară” în astfel de locuţiuni şi sintagme
– cum observa şi Mihai Eminescu – limba română a
consacrat anumite expresii capabile să exprime sensul ideatic
al gândirii. Sintagma provine, astfel, crede V. G. Paleolog, din
„tezaurul sapienţial al unei străbune culturi agrosilvane”,
fiind „plămădită din mit, din cel mai pur material
paremiologic şi din religiozitate”.

Este vorba, desigur, de o „enigmă sapienţială” – „emblemă a
înţelepciunii arhaice româneşti”. Autorul lucrării este, desigur,
un artist-filosof, care, cuim s-a spus, a transformat anticul în
modern, semnificaţiile majore ale operei sale neprivind doar spre
fenomenul originar, naturist, al culturii carpatice.6

O apropiere a sintagmei de conceptul de sophrosyne din
filosofia antică greacă întreprinde Constantin Noica7.
Exegetul nostru merge direct la dialogul platonician
Charmides sau despre înţelepciune şi la „Nota introductivă”
semnată de Simina Noica, în care se face un detaliat şi
pertinent istoric al conceptului de sophrosyne în gândirea
antică greacă, din epoca homerică la Solon, Eschil, Sofocle,
Euripide ş.a., stabilidu-se „fluctuaţiile” istorice ale semanticii
şi precizându-se înţelesul platonician al lexemului. Astfel,
aflăm că modelul arhaic „sophrosyne” s-a consolidat ca un
pol apolinic, faţă de polul dionisiac şi faţă de „hybris”-ul spre
care glisa lumea prehelenică. Ca mod de viaţă şi de gândire
morală, „sophrosyne” include „cumpătarea”, „echilibul”,
„dreapta măsură”, „calea de mijloc”, „bunul simţ”, „starea
de calm”, „stăpânirea de sine”… Toate acestea le-ar
întruchipa „Cuminţenia pământului”, prin înseşi tendinţele
contrare ale morfologiei psiho-somatice engramate puternic
(despre tânăra fată s-a spus că ascultă cu o ureche „vocea
pământului”, iar cu cealaltă „muzica sferelor”…).

Brâncuşi avea, desigur, cunoştinţă de dialogul platonician
Charmides, dar acesta nu constituie direct o „sursă de inspiraţie”,
precizează cel ce amendase altădată ideile „sursiere” ale lui Sidney
Geist sau eseurile mai tânărului confrate Cristian-Robert Velescu,
incriminând, în general, demersul şi concluziile „criticii sursiere”,
ale „sursologiei” de larg orizont, ce pierde din vedere semnificaţia
originară şi metafizica  operei…

„Mesajul de idealitate umană al «cuminţeniei pămân-
tului» şi mesajul idealului uman de a fi desemnat de cei vechi
prin «sophrosyne», îşi corespund unul altuia în mod tacit,
prin apartenenţa ambelor viziuni sapienţiale la acelaşi stadiu
al umanităţii.”

Între arhaitatea greacă a „sophrosynei” şi arhaitatea
carpatică a „cuminţeniei pământului” (recuperată de
Brâncuşi, ca model de comunicare, mai ales dacă avem în
vedere că, în acelaşi dialog platonician, este amintită
„înţelepciunea carpatică a tracilor nordici” întruchipată de
Zamolxis şi comunicată filosofului de Socrate: „Magistrul lui
Platon, Socrate, se iniţiase în modelul de înţelepciune
zamolxiană direct, printr-un medic de trup şi de suflete trac,
în timpul asediului şi luptelor de la Potideea, la care
participase.”

Iată cum reverberează, peste milenii, marea înţelepciune
a carpato-danubienilor din a cărei tradiţie şi spiritualitate
provine şi cel ce a dat „glas” Cuminţeniei pământului.8

Întruchipată de o femeie, ca în vremurile matriarhalităţii
(ne gândim la mitologia epocii dochianice sau la epodele
zalmoxiene, despre care s-a scris9, sau în antichitatea
popoarelor mediteraneene, „adevărata icoană a înţelepciunii
(…) trebuie să rămână femeia”, restaurându-se, astfel, faţă
de dominaţia raţionalist-pozitivistă a bărbatului, statutul
antropologic şi cosmo-ontologic al maternităţii şi
femininului din consacratele mituri, eresuri şi legende ale
umanităţii.

Studiu morfo-stilistic şi ideatic de exemplară ţinută
academică, recenta monografie-album dedicată uneia dintre

cele mai profunde şi expresive opere brâncuşiene, recomandă,
dacă mai era nevoie, unul dintre spiritele sagace şi vizionare
cele mai temeinice din brâncuşiologia română de azi.

Dl Ion Pogorilovschi este, prin întreaga sa operă dedicată
statuarei brâncuşiene (devenită bibliografie obligatorie de
specialitate), un exemplu de dăruire şi pasiune, dar şi o
vocaţie inconfundabilă în hermeneutica brâncuşiană
contemporană.

Sabin Caius MUNTEANU

NOTE:
1 Ion Pogorilovschi, „Cuminţenia pământului – o enigmă?”, în „Astra”, Braşov,

nr. 10/1967, articol recuperat în volumul „Cele din urmă şi cele dintâi texte despre

Brâncuşi”, Tg.-Jiu, Editura Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”, pp. 187-195.
2 Volumul Princesse X (Pari, Centre Georges Pompidou, 1999, p. 12, reproducere

parţială de Marielle Tabart dintr-o convorbire avută cu Brâncuşi de publicistul Roger

Devigner, în 1920.
3 A se vedea şi lucrarea Cele dintâi şi cele de pe urmă, Editura Fundaţiei

„Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2004.
4 G.Dem. Teodorescu, Poezii populare române, Ed. „Minerva”, 1982, pp. 490-492.
5 A se vedea lucrarea d-lui Ion Pogorilovschi, Pasărea Măiastră şi sursele,

Editura Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1995.
6Ion Pogorilovschi, Brâncuşi sau provocarea filosofiei, în vol.Brâncuşi, artist-

filosof, Editura Fundaţiei ,,Constantin Brâncuşi”, Tg.-Jiu,  2001,  p.127-132.
7 A se vedea „Essai sur la Sagesse de la Terre”, în vol. Introduction a la sculpture

de Brancusi, Arted, Paris, 1976.
8 O mai detaliată referinţă la zalmoxianismul geto-dac nu ar fi prejudiciat deloc

imaginea „înţeleptului din Carpaţi”, căci însuşi Brâncuşi, în aforismele şi textele

sale, face unele referiri foarte interesante privitoare la imemorialul „cod etic”, ce s-

a transmis nealterat în mentalitatea carpatică din străvechimea noastră

multimilenară până azi…
9 A se vedea lucrarea „Dacoromânia profundă”, Editura Centrului de Creaţie,

Tg.-Jiu, 2005.



p. 28  Portal ~ Mãiastra - nr. 2(6)/2006

CONSTANTIN BRÂNCUŞI, 100 DE ANI DE LA NAŞTERE
Sunt bucuros că în casa noastră, a Universităţii populare,1

în care am avut de-a lungul anilor atâtea simpozioane
spirituale, s-au făcut auzite, astăzi, amintirile lui Mac
Constantinescu despre întâlnirile din atelierul lui Brâncuşi
care asculta, din Platon, lecturi, la el acasă. Sunt bucuros
pentru că mi se pare într-un fel o consemnare a spiritului
nostru de convito, a spiritului nostru de simpozion –
„simpozion” însemnând pentru noi „banchet”, dar banchet
platonic, spiritual.

Tânărul meu coleg din Uniunea Artiştilor Plastici, Ion
Condiescu, deplângea subţiimea marei extensii pe care a luat-o
exegeza brâncuşiană în ultimul timp, şi pe bună dreptate; este
un punct de vedere pe care îl subscriu cu totul. Pe măsură ce se
lăţeşte faima lui Brâncuşi se subţiază substanţa exegezei lui, în
loc să se petreacă invers: pe măsură ce se lăţeşte faima lui
Brâncuşi, să se adune faptele de tipul celor pe care le
înmagazinează de decenii Barbu Brezianu, pentru a le oferi ţării
şi lumii întregi şi pentru a îmbogăţi exegeza brâncuşiană, pentru
ca pe baza acestor fapte să se încerce sinteze foarte adânci.

De aceea, în această seară, vreau să vă vorbesc despre
faptul că Brâncuşi este în istoria culturii universale
un moment crucial şi că acest moment crucial a fost
posibil datorită faptului că, în istoria propriu-zisă şi
nu a culturii, a apărut la un moment dat printre marile
popoare ale lumii, un mic popor care se cheamă
poporul român, şi că acest popor român a ajuns să-şi
spună pentru prima dată cuvântul ascultat de tot
globul, nu prin limba sa – ci în limba universală a
artelor vizuale; Brâncuşi este primul român care a
vorbit româneşte lumii, româneşte prin sculptura lui.

Mac Constantinescu vă spunea că artiştii sud-
americani consideră că sculptura omenească se împarte
astăzi în sculptură de factură brâncuşiană şi sculptură
nebrâncuşiană şi că va domina una din ele, va învinge
una din ele, pentru că sunt două direcţii ale spiritului
pe care Brâncuşi le-a făcut să conveargă la un anumit
moment, dar totodată a ştiut să le pună pe fiecare în
dimensiunile lor, în coordonatele lor, şi să opteze.

Dacă ne uităm, de foarte de sus, la istoria sculpturii
vom vedea că sculpturile acelea paleolitice, ca şi unele
pietre, concreţiuni, calcare, ludus naturae, din văile
noastre carpatine, ca Valea Dracului de lângă Hobiţa,
de unde Brâncuşi însuşi şi le extrăgea pentru a le duce
în curtea lui, seamănă cu anumite momente ale
carierei lui Brâncuşi, dar nu explică ceea ce este mai
propriu lui Brâncuşi în sculptura pe care a impus-o
lumii. De acolo porneşte totuşi filonul, şi el s-a
concretizat într-o maximă intelectualizare în mileniile
artei mesopotamiene şi egiptene, pentru a ajunge, cam
de 2400 de ani, să domine într-o parte a lumii care
domină lumea, în Europa, un tip de sculptură cu totul dedată
închinării la sensibil, închinării la aparenţa vizuală a
lucrurilor: sculptura greacă, care din secolul al V-lea î. e. n. şi
până în 1907, dacă este să admitem termenul pe care şi Barbu
Brezianu şi ceilalţi brâncuşiologi îl adoptă, ca moment de
răscruce în cariera lui Brâncuşi, a fost tipul de stilizare
dominant, în sculptura europeană.

Această sculptură, care n-a evoluat 25 de secole, are un
rost al ei în istoria spiritului, şi acest rost este acela pe care
estetica antichităţii îl considera imitarea, deseori idealizată,
câteodată perfect exactă, a modelelor naturale, în acreditarea
faptului că concretul, concretul biologic, este vrednic de a fi
şi el o categorie a spiritului.

Cealaltă direcţie spirituală nu vroia să facă din sculptură
un adjuvant al capacităţii omului de a se înstăpâni asupra
universului, al atitudinii catabolice de cucerire a lumii,
pornită odată cu spiritul ştiinţific grecesc, ci căuta dincolo
de adevărurile aparente ale unei viziuni clare, considerate
văz firesc, nişte esenţe ale acestei aparenţe vizuale, nişte
esenţe de natură ideatică, pe care estetica antichităţii, prin
Platon, le va numi „imagini icastice”, spre deosebire de acelea
ale aparenţelor sensibile care se numesc la el „imagini
fantastice”, – întrucât fenome – a apărea, este termenul de
la care derivă aceste imitaţii. Cine face artă de aparenţe face
artă fantastică, artă de imaginaţie. Imaginaţia este pentru
Platon aceea care ne ajută să ne formăm o opinie înainte de a

gândi prea bine la lucrurile respective, înainte de a se forma
conceptul. Dar arta adevărată – spune Platon – este arta care
în aparenţă sensibilă, la lucrurile naturii – care trebuiesc
imitate şi imitate bine pentru un anumit nivel de evoluţie
spirituală – caută să descopere reflexul acelui adevăr veşnic
care este ideea, pe care o întruchipează în imagini
individualizate, fiecare din lucrurile lumii sensibile.

A fost Brâncuşi un platonician?
Se pare că da, după amintirile desfăşurate aici de maestrul

Mac Constantinescu; se pare că da, după lecturile pe care,
din vizitele în atelier şi de la urmaşii săi de la Paris, am aflat
şi eu că le avea.

Dar tipul acesta de a stiliza formele în aşa fel încât să dea
un realism al esenţelor lor, mai curând decât un realism al
aparenţelor lor, stilizarea acestor forme, o cunoştea din arta
populară.

Sigur că nu iese Brâncuşi din pălimarul oricărei case din
Gorj, chiar dacă în casa lui Mogoş există nişte pălimare care
sunt tot atât de frumoase, ca şi unii din stâlpii de pălimar pe
care îi ţinea Brâncuşi în atelierul său din Impasse Ronsin şi

pe care îi mai vedem încă la Muzeul de artă modernă din
Paris unde s-a reconstituit atelierul lui.

Sigur că există o apropiere! Evident, este o tradiţie care a
fost îndelung primită de Brâncuşi şi care n-ar fi putut
niciodată să determine saltul sculpturii sale şi prin acesta
saltul sculpturii franceze şi după aceea al sculpturii mondiale
– dacă n-ar fi conţinut nişte principii de gândire, care erau
principiile lui Brâncuşi.

S-a întâmplat că la confluenţa dintre veacurile al XIX-lea
– veacul scientismului – şi al XX-lea – veacul sintezelor care
caută structura materiei mai adânc decât în aparenţele ei
sensibile, în adâncimile ei, să se nască între ciobanii şi plugarii
români de la Hobiţa Peştişanilor din Gorj, un al şaselea fiu,
nedorit, şi care să întristeze familia fugind de la şcoală la vârsta
de nouă ani, care să fie prins pe la diverse gări din mari
depărtări de Peştişani, pe la Tg-Jiu, pe la Craiova; să se facă
băiat de prăvălie, spălător de vase, în birturi care trebuiau să
fie deschise de la 4 dimineaţa când trecea primul tren de
pasageri prin gară şi până la 1:30 noaptea când trecea ultimul,
şi să doarmă numai trei ore şi jumătate ca să poată să facă „în
orele libere” – care or mai fi fost cele libere dacă dormea 3 ore
din 24 şi lucra 20 de ore şi jumătate! – viori, pe care să le expună
nu ştiu unde şi care să atragă după aceea atenţia asupra
îndemânării lui manuale – fiindcă în primul rând prin aceasta
a atras atenţia unor efori, care să-l trimeată cu burse mai
departe ca să studieze la Şcoala de arte şi meserii, de la Craiova,

să-şi facă o meserie – fiindcă era băiat cu îndemânare fizică –
şi să nu se întoarcă acasă, la păscut oile pe vâlcelele Bistriţei şi
la privit pietrele din Valea Dracului.

Sigur că este, aici, pe undeva, gândul unei inteligenţe
imanente a istoriei culturii, care a vrut să se petreacă aşa
ceva; şi a mai vrut să se petreacă şi faptul ca acest om, care a
pornit-o aşa de greu şi cu atâtea piedici, să se întâlnească cu
un curent foarte degradat şi foarte provincial al clasicismului,
ajuns la Bucureşti într-un moment în care el fusese depăşit
de mult în alte părţi ale lumii.

Tudor Vianu a demonstrat o dată că la noi, etapa
clasicismului se suprapune consumării etapei romantice şi că,
neajungând clasicismul la momentul lui, arta românească a
fost nevoită să-l consume odată cu momentul romantic, venit
tot prin ricoşeu de la centrul culturii, care era pe atunci Parisul.

Când a ajuns Brâncuşi la Şcoala de belle-arte bucureşteană,
după un trimestru urmat la Ioan Georgescu, autorul atâtor
lucrări pe care le cunoaşteţi, a trecut la bunul meşteşugar
Vladimir Hegel, acela cu „Pompierii din Dealul Spirei”, acela
cu statuia şezândă a lui Rosetti, acela cu Miron Costin de la

Iaşi, cu câteva foarte bune statui, neîntrecute pentru
secolul al XIX-lea nici chiar de cei doi români,
Georgescu şi Valbudea, în ceea ce priveşte facultăţile
portretistice. Chiar cu acest artist a trebuit să lucreze
Brâncuşi ca să absoarbă economia de mijloace pe care
Europa, de la Policlet şi Phidias încoace, prin 25 de
secole transmise lui Vladimir Hegel, i-o punea în
momentul acela la îndemână, nu pentru altceva ci
pentru ca s-o depăşească!

E curios lucru că dacă s-ar fi născut în Franţa,
suntem convinşi că ar fi fost dominat de nişte
elemente ale modernităţii; ar mai fi putut cineva în
capitala artei să se lege de clasicism când acolo se
terminase de mult cu clasicismul, când Rodin
apucase să facă acea pseudo-revoluţie sculpturală
care în fond nu făcea altceva decât să adâncească
unele din problemele barocului şi ale romantismului
de la mijlocul secolului şi să aducă nişte îmbunătăţiri
unor inovaţii introduse în sculptură?

Ei bine, este şi pentru el un miracol; este adevărat,
viaţa lui a fost o serie de minuni. S-a născut în mijlocul
unui popor care n-a avut destulă viaţă urbană, care n-
a avut răgaz să înalţe, pe cetăţi, statui, pentru că a trebuit
să facă ziduri de apărare; care şi-a adus sculptura între
zidurile, mereu deşărtate, ale mănăstirilor; care de la o
generaţie la alta şi-a văzut decapitate elitele, vorbesc de
elitele intelectuale, aşa cum se întâmpla acelui Miron
Costin în mijlocul drumului între Focşani şi Roman;
în mijlocul unui popor care trebuia să-şi inventeze
cultura urbană de la capăt.

Să zicem că Brâncuşi ar fi rămas aici şi ar fi făcut ce i se
cerea, aşa cum vrea să ne închipuim, cu inteligenţa lui
imaginativă, sculptorul pe care l-aţi ascultat mai înainte. Să
zicem că ar fi putut să îmbogăţească pieţele bucureştene cu
încă un bust al lui Stănescu, cu încă un bust al generalului
Davilla. Am mai fi avut o serie de busturi pe lângă busturile,
mai bune sau mai puţin bune, unele cimiteriale, cu care toţi
ceilalţi mari sculptori ai noştri au trebuit să se ocupe.
Paciurea, de pildă, după prima lui comandă din 1905:
„Gigantul”, pentru Parcul Filaret, nu a mai primit nici o
comandă, în aşa fel încât a trebuit să facă busturi cimiteriale
ca să trăiască, şi în afară de acestea, să poată face în atelier
ceea ce vroia. Dar în acelaşi timp în care Paciurea, rămas în
ţară, dezvolta o formă expansionistă de protest anti-cosmic,
care se reduce la solipsismul unei sculpturi contorsionate, al
unei sculpturi care vrea să arate răul secolului, durerea de a
trăi a unui om care nu se simte bine într-un nivel şi pe o
planetă care tratează spiritul aşa cum a fost el tratat între
cele două războaie (de fapt de la 1900 până când a murit, în
1932), Brâncuşi acceda la gloria universală, aşa cum de la
1907 încolo începe să-şi dea seama, urmărind-o pentru a
putea impune o viziune, care de fapt era plata datoriilor
spiritului românesc către Occidentul care îi făcuse credit la
anumite momente ale istoriei sale.

Peste tot, în secolul al XIX-lea, ne-a creditat Occidentul
(şi în pictură şi în literatură şi peste tot); foarte puţini au

INEDIT
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plătit însă această datorie! Şi a plătit-o Brâncuşi, ducând
Occidentului o soluţie în momentul în care Occidentul nu

o găsea cu de la sine putere; era într-o încurcătură imensă în
care n-a mai fost de atunci, decât astăzi. Adică, în momentul în
care trebuia să aleagă între păstrarea unor tradiţii care erau
tradiţiile clasicismului grec, convertit treptat la romantism,
convertit la curentele care în cele din urmă se bazează tot pe
viziunea grecească antropocentrică şi endogamică a unui om
care se poate îndumnezei prin cultul estetic, prin frumuseţe şi
între azvârlirea conceptelor sale sacrale la gunoi, în preajma
celui mai mare măcel pe care l-a văzut până la acea dată
umanitatea, în preajma primului război mondial, când unii
demonstrau neîncredere totală în sensul culturii.

A rostit aci cineva numele lui Charlie Chaplin. Ei bine, Charie
Chaplin s-a născut înainte de a fi film, la Zürich, ca dadaist; în
plastică Charlie Chaplin înseamnă dadaism; şi să nu uitaţi că
dadaismul a venit tot de pe teritoriul nostru, dar de la nişte
oameni care erau urbani, care erau mai puţin legaţi de adevărata
civilizaţie care ne-a salvat întotdeauna spiritul, acea civilizaţie
sătească. Acolo Tristan Tzara, Marcel Iancu, încercau aceste
formule de desacralizare a marilor mituri universale.

Acesta a fost dadaismul. Lucrul acesta s-a spus la
expoziţia din  New York în 1917, timp în care începuse
măcelul mondial, şi timp în care trebuiau arătate aceste
temeiuri ale iraţionalismului universal după o „belle epoque”,
în care toată lumea crezuse efectiv că raţiunea conduce istoria
şi că raţiunea conduce omul. Ei bine, dadaismul spunea NU!

Brâncuşi s-a alăturat dadaiştilor şi este un moment în
istoria lui Brâncuşi când el se fotografiază cu Tzara, când el se
fotografiază cu Marcel Duchamps, când se fotografiază lângă
compatrioţii şi, să zicem, coreligionarii săi artistici din lumea
întreagă şi acceptă să fie gândit într-un fel ca aparţinându-le
lor. Da, dar acesta este momentul lui de protest.

În momentul în care a înţeles că nu printr-un protest ca
acesta, care zvârle la gunoi istoria culturală a Europei de 25 de
secole, ci printr-o reafirmare a acestui adevărat clasicism care
este clasicismul de structură al artei de adâncime ideatică pe
care o dorea – formulând necesitatea imaginii icastice, Platon
însuşi –, acesta este momentul în care Brâncuşi a salvat şi
cultura mondială şi arta mondială, dacă cultura mondială va
şti să păstreze până la urmă ceea ce Brâncuşi i-a oferit.

Brâncuşi i-a oferit o artă a eternităţii; Brâncuşi i-a oferit o
artă care să renunţe la ceea ce însemnează aspectul imediat şi
care poate trece în mass-media; fotografia începuse mai de
mult, cinematografia era la începuturile ei; nu se ştia că va
exista televiziunea, dar se putea presupune că reproducerile
colorate, care pe atunci erau cromo-litografice şi zinco-
litografice, vor putea aduce pictura la îndemâna oricui, în casa
oricui, şi că ceea ce un pictor la urma urmei face aşezându-se
în faţa motivului în curs de 4-5-7-12 sau 48 de zile sau 100 de
şedinţe de probe (cum făcea Cézanne), dacă nu este dublat de
o concepţie spirituală, poate fi făcut mai lesne şi mai rapid de
o lentilă cu ajutorul peliculei mecanice.

Atunci Brâncuşi a fost pus efectiv în situaţia de a delimita
dimensiunea artelor plastice, şi când i s-a cerut să facă nişte
portrete, a răspuns: „Aş face, m-aş înhăma la această corvoadă
dacă aş putea să exprim singura temă care mă interesează: viaţa!”

Nu l-au interesat proporţiile dintre nasul, ochii, zigomaţii,
buzele sau bărbia cuiva, decât atâta vreme cât şi-a făcut
ucenicia ca să ajungă la stăpânirea deplină a mijloacelor
sculpturii din toate timpurile; şi în momentul acela a optat
pentru epocile care i se păreau mai importante, pentru
proiecţia spiritului înalt în materie pentru îndumnezeirea
pietrei, şi a făcut antimichelangiolism după cum a făcut şi
antifidiasisam şi antipolicleteism. A făcut un clasicism mai
clasic decât clasicismul grec; un clasicism al esenţelor
cristaline ale unei realităţi care nu poate fi explicată filosofic
mai bine – i se părea lui – decât prin tezaurul de mituri
înmagazinate în memoria sa afectivă, de copil.

Foarte mulţi dintre oamenii care fac astăzi exegeză
brâncuşiană aduc la masa judecăţii miturile, nu păstrate într-o
mitologie sistematic orânduită, ale poporului român, dar foarte
uşor de depistat sub nişte scoarţe de poveşti de copii, chiar acelea
de tip Ispirescu, pe care le-aţi citit la vremea lor şi unii le mai
citim şi acum dacă avem copii. Mircea Eliade, de pildă, face
această operaţiune demonstrând apartenenţa lui Brâncuşi la o
gândire românească mitică, care se vede foarte bine din
decantarea legendelor populare până la firul conducător care le
uneşte mitologiei universale, întrucât teza cunoscută a marelui
savant român de la Chicago este aceea a unificării, a unităţii
spiritului, care se exprimă prin mitologie înainte de a ajunge la
conceptualitate; înainte de a putea face filozofie, această mitologie
este cel mai uşor de înţeles pentru toate spiritele.

Brâncuşi s-a oprit la puţine teme. L-au interesat două
probleme: una din probleme este transformarea aleatoriului
organic în substanţă cristalin-geometrică; a doua problemă este
organicizarea materiei geometrice până la aleatoriul biologic.

Cele două probleme le-a urmărit în acelaşi timp, şi întreaga
sa operă nu este decât un zigzag al celor două tendinţe: pe de o

parte demonstrând că ştie să modeleze, cu preciziunea cu care
a modelat şi capetele de copii pe care le avem în muzeul de la
Craiova şi în cel din Bucureşti, şi pe pictorul Dărăscu
adolescent, şi multe alte opere pe care le cunoaşteţi. Tocmai
acest tip de modelare, cu un spirit care putea să concureze
spiritul rodinian, i-a atras din partea marelui Rodin invitaţia
de a veni la el în atelier, invitaţie refuzată cu frumosul cuvânt:
„La umbra marilor stejari nu poate creşte iarbă măruntă”; era
un fel de reverenţă adusă maestrului dar în acelaşi timp şi ideea
că iarba măruntă trebuie să crească şi că marele stejar nu are
dreptul să juguleze această creştere.

Ei bine, Brâncuşi a început ca modelator de sculptură prin
adăugare, sculptură de aspect exterior, sculptură de reliefuri
adiacente, şi abia după aceea, prin comanda cimiterială de la
Buzău, a ajuns la ideea stilizării! Cerându-i-se o sculptură
pentru cimitir, lui i s-a părut că un nud într-un cimitir nu
poate să nu distragă atenţia de la cele esenţiale, la care trebuie
să se gândească un om în faţa fenomenului morţii, chiar dacă
este vorba de moartea altora – de fapt, singura moarte pe
care o putem gândi! Pe a noastră nici unul dintre noi nu are
nici cheful, nici dorinţa şi nici măcar puterea de imaginaţie
să şi-o închipuie vreodată.

Şi când şi-a dat seama că nu poate aduce un nud cu toată
carnalitatea lui în cimitir, a descoperit formula stilizării aşa
cum o vedeţi la „Rugăciunea”, aflată astăzi în original la
Muzeul de Artă al Republicii.

Brâncuşi a descoperit dimensiunea monumentalităţii în
elementele mărunte, cu ajutorul acestei metode de a căuta
să elimine tot ceea ce este accidental, aleatoriu, în organisme,
şi să descopere arhitectura interioară a fiecărui organism pe

funcţionalitatea lui.
Când era expusă în muzeu, în 1971, Broasca ţestoasă şi

cineva m-a întrebat: de ce se cheamă broască ţestoasă când
seamănă mai mult a pasăre?! – am încercat să-i explic că pe
Brâncuşi nu l-a interesat cele două carapace, sau faptul că
prin cele şase orificii dintre carapace sunt scoase capul, coada
şi patru picioare, ci l-a interesat mai presus de toate un
anumit sens al mersului târât, care este totuşi înaintare, dar
înaintarea lui Zenon din Elada şi a lui Parmenide: broasca
ţestoasă care mergând nu poate fi atinsă de săgeată şi a
devenit simbol al progresului umanităţii.

În animal, l-a interesat linia funcţională a mersului după
cum l-a interesat, în peşte, linia funcţională a înotului, sau în
pasăre, ideea cea miraculoasă care a prevestit, a devansat
forma misivelor interspaţiale sau a misivelor interplanetare
de azi. Şi este foarte interesant că unul dintre colegii lui de la
Paris, Antoine Pevsner, cu care era prieten, a încercat să
explice pasărea măiastră dând drumul unei corzi să vibreze,
pe care a fotografiat-o cu un clişeu pus în faţa unei lentile
care a rămas deschisă mai mult timp: vibraţia acelei corzi,
ţinute în două puncte fixe la verticală, a dat exact corpul
păsării care se ridică în aer.

Nu uitaţi că aceste păsări măiestre sunt în fond amintirile
pitagoreice ale muzicii feelor, de care acelaşi Platon a vorbit
şi care reprezintă gama muzicală; nu uitaţi că, aşa după cum
îşi aminteşte Cella Delavrancea, într-una din vizitele făcute
în atelierul lui Brâncuşi, a descoperit, într-o sculptură
zigzagată, intervalele de quartă ale lui „Cucurigu-gagu”, cum
spunea ea însăşi, şi a fost aplaudată de Brâncuşi.

Sunt nişte corespondenţe între sunete, între raporturi
vizuale, între mersul planetelor şi între progresele spiritului
uman, care sunt închise toate în Brâncuşi. S-ar putea
întâmpla ca odată să aveţi în mână o carte care să vă poată
spune şi lucrurile acestea; începuturile ei s-au făcut la
Congresul Brâncuşi din 1967, când am arătat progresele
omologiei cosmice în interpretarea viziunii lui Brâncuşi: oul
primordial, din care, tăiat în două se naşte timpul; prin
punerea celor două jumătăţi de ou în sens invers se naşte
clepsidra, care se suprapune succesiunii finite până când
ajung la coloana infinită.

Această naştere, în oul primordial, a timpului, această
cosmogonie a lui Brâncuşi, au remarcat-o foarte mulţi şi au pus-
o în valoare, dintotdeauna. Se pare că de la primul lui comentator
român, Vasile Georgescu Paleolog şi de la Ezra Pound începe
observaţia aceasta că tema primordială este a oului şi că la ea se
reduce şi „Leda” şi „Domnişoara Pogany” şi altele.

Toate acestea vor putea să facă obiectul meditaţiilor
dumneavoastră şi vor satisface şi pe cei care vor să facă
legătura cu schema de organizare a imaginii, din arta noastră
populară românească, „abstractă” de mii de ani.

Abstracţionismul este o artă imaginativă care nu poate
reprezenta ceea ce se vede, ci ceea ce stă dincolo de lucruri:
se naşte de obicei la popoarele agrare, şi popoarele agrare
sunt în general popoare frământate, îngrijorate, răbdătoare;
au şi momente frumoase, de recoltă, dar au şi 200 de zile de
muncă şi tot atâtea zile de aşteptare înfrigurată pentru
fecundarea sămânţei aceleia care trebuie să reîncolţească.
Ideea agrariană a pământului, a oului, a temei aceleia
universale de care vorbea Platon, această temă a unei idei
care se consideră pe sine sub forma sămânţei germinative în
toate lucrurile inteligibile, care după aceea intră în materia
sensibilă şi devin lucrurile vieţii, acesta este sensul operei
lui Brâncuşi, acesta este sensul pledoariei lui.

ION FRUNZETTI

NOTE:
1 Universitatea Cultural-Ştiinţifică Bucureşti (n. n.)
N.B. Redacţia mulţumeşte domnului prof. univ. dr. OVIDIU DRIMBA, care ne-

a pus la dispoziţie textul regretatului critic de artă Ion Frunzetti.
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Ziua de 27 octombrie 1938 rămâne, în istoria culturii, o
dată importantă, chiar dacă, meteorologic, aceasta a fost
“ploioasă” şi “potrivnică” marilor festivităţi ce au avut loc la
Târgu Jiu.

La 27 octombrie 1938, cu prilejul împlinirii a 22 de ani
de la memorabilele lupte de la 14/27 octombrie 1916, a avut
loc sfinţirea şi luarea în primire de către oficialităţi a
monume telor de artă pe care Liga Femeilor Gorjene, sub

preşedinţia Arethiei Tătărescu, le a dăruit oraşului nostru.
Fixată iniţial la 18 septembrie, festivitatea inaugurării

Ansam blului se amână, din cauza comemorării de la
Mărăşeşti, pentru data de 14 octombrie  “o dată şi mai
potrivită”, după cum se menţiona în ziarul local Gorjanul,
amintind de bravul eroism de la Podul Jiului al gorjenilor.

Un atac nedrept, într un ziar de mare tiraj din Capitală,
la adresa Ligii şi, în special, vizând pe Arethia Tătărescu şi
Primăria locală (care ar fi cheltuit banul
public fără discernământ, când oraşul
“înoată în cea mai neagră mizerie”!), face
ca data inaugurării  să fie amânată sine die,
fără anunţ în presă. Astfel că festivitatea va
avea loc totuşi la 27 octombrie 1938
(Gorjanul, TgJiu, 31 octombrie 1938, p.5).

În prezenţa tuturor oficialitătilor locale
(rezidentul regal, prefectul, primarul,
magis tra tura şi baroul avocaţilor,
garnizoa na, şcolile şi societăţile de foşti
luptători, veteranii şi cercetaşii din război,
străjerii ...), alături de “foarte mult public”,
cu toată vremea potrivnică, întrucât “a
plouat aproape toată ziua”, dimineaţa, la
ora 9, la “Coloana Recunoştinţei” sa oficiat
un serviciu divin de către un sobor de 16
preoţi, în frunte cu protoierii Prejbeanu şi
Paţica, cu participarea corului de la Şcoala
Normală.

După sfinţirea Coloanei, impresionantul cortegiu sa
deplasat pe Calea Eroilor către Biserica “Sf.Apostoli”, unde
sau pomenit eroii gorjeni “căzuţi pentru apărarea şi întregirea
hotarelor” (sfinţirea bisericii la care participase şi Brâncuşi
avusese loc cu un an în urmă, la 7 noiembrie 1937).

A urmat deplasarea în Grădina publică, unde, printrun
nou serviciu divin, a fost sfinţit “PORTALUL PĂCII” (aşa
numit) şi sau adus mulţumiri cu cuvinte calde de
recunoştinţă Aretiei Tătărescu “din a cărei iniţiativă sa
îmbogăţit oraşul şi judeţul nostru cu atâtea opere
nepieritoare”, cum afirma în cuvântarea sa col.Şerban
Leoveanu, prefectul judeţului, care a elogiat apoi pe “marele
artist C.Brâncuşi  fiul Gorjului nostru  care a cristalizat în
piatră şi fier eroismul şi recunoştinţa”.

În numele Ligii Femeilor Gorjene, a vorbit dra Elena
Pârvulescu, directoarea Liceului de fete “Ecaterina
Teodoroiu”, care “a predat dlui primar monu mentele pe care
Liga lea ridicat întru proslăvirea erois mu lui gorjenesc”.

Primarul Alexandru Ciocănescu, luând în primire
monumentele dăruite de Ligă, a adus mulţumiri acestei
instituţii şi în spe cial dnei Tătărescu “care şia legat pentru
veşnicie numele de acest judeţ adoptiv al său, pentru a cărui
pro păşire şi înfrumu seţare nu cruţă nici o oboseală şi nici
o jertfă”.

O zi de neuitat în istoria culturii - 27 octombrie 1938

După ceremonia de inaugurare a operelor brâncuşiene,
cortegiul sa îndreptat către Podul Jiului, unde, “deşi ploua cu
găleata”, sa săvârşit un scurt serviciu religios, pomeninduse
numele Ecateri nei Teodoroiu, generalului Dragalina şi ale
bravilor ofiţeri, precum lt. col. N.Pătrăşcoiu şi căpitanul Ion
Păsărin.

De la “podul istoric”, urmând digul Jiului, mulţimea sa
îndrep tat spre Mausoleul Eca te ri nei Teodoroiu din piaţa
catedralei, unde bătrâna mamă a Cătălinei, doda Lena din
Vădeni, “aştepta cu o tăviţă modestă, cu creştineasca colivă,
în care ardea o lumâ nare...”

Solemnitatea sa terminat la ora 12, cu de filarea şcolilor,
străjerilor, premilitarilor şi oştirii. La ora 12,30, în sala de
consiliu a Pre fec turii, sa făcut insta larea noului prefect
col.Şerban Leoveanu, un distins intelectu al gorjean, în
prezenţa rezidentului regal Romulus Scărişo rea nu, care a
fost, din păcate, persoana cu rangul cel mai înalt partic ipantă
la inaugurarea Ansam blu lui sculptural brâncuşian de la
TgJiu...

*
O confuzie perpetuată până azi este cea privind pretinsa

partici pare a Sculptorului la festivitatea de inaugurare a
Ansamblului, din data de 27 octombrie 1938.

Însuşi regretatul Sidney Geist preia, în monografia din
1964 (Brâncuşi. Un studiu asupra picturii, trad.rom. la Edit.
”Meridiane”, 1973), informaţia inexactă de la Barbu Brezianu
(1964) şi Petre Pandrea (1945), în capitolul final: “Lista
călătoriilor întreprinse de Brâncuşi în afara graniţelor Franţei
după instalarea sa la Paris, în 1904”, astfel: «1938  Egipt.

Ianuarie; Gie dionWelcker, 1959, p.35, nota 2, bibl.41;
Olanda.”Din India mam dus direct în Olanda”. Pandrea, 1945,
p.168,bibl.68.  România. La TgJiu, “la începutul verii” pentru
a supraveghea cioplirea Porţii; “plecat la Paris în 20
septembrie”; Alexandrescu, 1965, bibl.1/ “Înapoiat în ţară
toam na”. Hofman 1939, p.51, bibl.44. / Vizitează TgJiu pentru
ceremo nia inaugurării. Bucureşti, Brezianu, 1964, bibl.11, şi
Pandrea, 1945, p.95, bibl.68.» (S.Geist, op.cit., trad.rom., 1973,
p.189).

În ediţia a IIa a documentarului său “Brâncuşi în
România”, Barbu Brezianu menţine “informaţia” participării
Sculptorului la inau gu ra rea din 1938, confundând anul
1937 (târnosirea biseri cii) cu anul inaugurării Ansamblului,
1938. La pag.47 i se alcătuieşte lui Brâncuşi următorul
“calendar”:«1937, noiembrie 7  Brâncuşi ia parte la
inaugurarea “Por talului de piatră” (Poarta Sărutului) şi
târ no sirea bisericii Sf.Petru şi Pavel./Noiembrie 9  Pleacă
din TârguJiu./Noiembrie 14, părăseşte România./Decem brie
18. Genova. Se îmbarcă pe vaporul “Biancamano”, debarcă
la Bombay şi ajunge la Indore în vederea ridicării Templului
Medi taţiei, conform înţelegerii avute cu maharajahul
Yeswant Rao».

La pag.49, în albumul aceluiaşi B.Brezianu, întâlnim scris,
la anul 1938: “Iunie  Tg.Jiu. Brâncuşi revine pentru a sculpta

şi finisa lintoul şi stâlpii Porţii Sărutului. / August 20
Lucrăr ile de alămire ale Coloanei fără Sfârşit sunt terminate.
Masa Tăcerii şi, ulterior, cele 12 scaune rotunde, precum şi
cele cu tăblia pătrată sunt orânduite în grădina publică.(...)/
Octom brie 27  TârguJiu. În prezenţa artistului şi cu prilejul
comemorării a 22 de ani de la luptele de la Jiu, are loc
ceremonia inaugurăr ii şi sfinţirii Ansamblului sculptural şi
a târnosirii. Liturghia este celebrată de 16 preoţi...”!

Mai mult chiar, B.Brezianu comite un fals teribil, atât
prin fotografia trucată de la pag.48, cât şi prin legenda falsă
a fotografiei de la pag.162  a Albumului “Brâncuşi în
România” (Editura Bic All S.R., Bucureşti, 1998). Publică o
fotografie de epocă cu sfeştania făcută de preoţi la Coloana
fără sfârşit, introducând în cadrul acesteia, prin procedeu
computerizat, silueta lui Brân cuşi cu mâinile la spate şi în
costum englezesc, făcută în altă împrejurare. E o gafă care
desigur are avizul redutabilului brâncu şio log, de vreme ce
în atâtea rânduri “infor maţia” cu pricina nu a fost controlată
ştiinţific, ci doar pre luată probabil de la Petre Pandrea.

Pentru a corecta această inexactitate (ca şi pe cea de la
pag.162, carel reproduce , chipurile, pe Brân cuşi
“fotografiinduşi opera (27 oc tom brie  1938)”, vom apela la
următoarele do cu mente:

1. Am consultat colecţia zi a rului local Gorjanul, din
toam na anului 1938, unde am găsit informaţia că festivitatea
inau gu rării fusese iniţial fixată la 18 septembrie, dar din
cauza cere mo  niilor de la Mărăşeşti, ea se amână pentru 14
octombrie, apoi pentru 27 octombrie 1938. Brâncuşi venise

în ţară pentru aceasta, dar, văzând că
amâ nă rile succesive îi încurcă cumva
planurile şi iritândul întru cât va, pleacă
la Paris la 20 sep tem brie 1938, de unde
nu mai revi ne niciodată în ţară
(Gorjanul, 815 septembrie, 9 octombrie
şi 31 octombrie 1938, paginile 3, 1 şi,
respectiv,5).

2. În lucrarea lui Ştefan Geor gescu
Gorjan, Amintiri despre Brâncuşi
(Editura “Scri sul Românesc”, Craiova,
1988, p.171), la cap. Inau gurarea
An sam blului brâncu şian de la TgJiu
(p.169174), întâlnim ur mă toarea
precizare: “În octom brie 1937, Brâncuşi
revine în Ro mânia, iar la 12 noiembrie
este la TgJiu. A rămas acolo puţine zile,
a participat la primele faze ale montării
Coloanei, a recep ţionat Poarta Sărutului
în stare brută, a luat parte  probabil  la

sfinţirea bisericii Sf.Apostoli de pe Calea Er oilor, la 7
noiembrie 1937”. Imediat după 7 no iem brie 1937,
sculptorul sa îna po iat la Paris. Brâncuşi a re ve nit la
TârguJiu la înce putul lunii iunie 1938 şi a lucrat la
definitivarea Porţii Sărutului şi Mesei Tăcerii, până la 20
septembrie 1938, când a plecat la Paris  se pare defini tiv  după
cum comu nica Ion Alexan drescu, cola bo ratorul
sculp torului la cele două mo nu mente de piatră.

În ceea ce priveşte “pre zenţa” lui Brâncuşi la inau gu rarea
de la 27 octom brie 1938, Ion Alexandrescu. şeful echipei de
cioplitori din 1938  şi participant la acea festi vi ta te (v. Ion
Ale xandres cu, Mărturiile unui cio"pli"tor, în “Ra muri”,
martie 1965, p.12 şi “Scân te ia”, 21 octombrie 1967, p.56),
afirmă categoric că sculp torul nu a fost prezent. De altfel,
regimul politic se schimbase în ţară. Gheor ghe Tătărescu nu
mai era primmi nis tru, organul su prem de conducere fiind
atunci rezi dentul regal al Tinu tu lui Olt cu sediul la Craiova,
după cum rezultă din documentul 44 publicat la pag.321 a
cărţii lui Barbu Brezianu, Brâncuşi în România (reprodus în
facsimil la pag.254). Când sa despărţit de Ion Alexan dres cu,
la 20 septembrie 1938, Brân cuşi ia spus între altele:”Cam
mi roa se a praf  de puşcă.” Fotografia re pro dusă de
B.Brezianu în cele două ediţii îl reprezintă pe Brâncuşi cu
prilejul sfinţirii bisericii Sf.Apos toli, la 7 noiembrie 1937 şi

INAUGURAREA ANSAMBLULUI BRÂNCUŞIAN
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nu la 27 octombrie 1938!  Colajul reali zat pe com pu ter
rămâne nu numai de incriminat, ci şi inexpli cabil sub
semnătura unui brâncu şio log atât de riguros şi prob ca
Barbu Bre zianu...

Fotografia cu pricina  preluată de Barbu Bre zianu în
lucrarea sa  aparţine, de fapt, dnei Marielle Tabart, custode
al Atelieru lui Brâncuşi de la Muzeul de Artă Modernă din
Paris, o ferventă pre ţui toare a sculptorului român şi o
apro piată admiratoare a exegetului Barbu Bre zianu.

Fotografia trucată se găseşte în “Brâncuşi. L’inventeur de
la sculpture moderne” (Galli mard, 1995, p.91, 125), care nu
este o exegeză, ci o lucrare de popularizare.

Trucajul sa făcut folosinduse, de fapt, două fotografii: cea
adevă rată, cu ceremonialul religios de la Coloană (care se
află în colecţia Muzeului, intitulată “Inaugu ration de
1’ensem ble de la TârguJiu: la Columne sans fin”  cunoscută
de Brâncuşi şi colorată de acesta, în partea de sus, cu alb) şi
acea fotografie care îl reproduce pe artist, asis tând cu mâinile
la spate la sfinţirea Bisericii Sf.”Petru şi Pavel”, ce a avut loc
la 7 noiembrie 1937.

Din alăturarea celor două fotografii a rezultat falsul
incriminat de specialişti, precum Radu Varia (declaraţie dată
Agenţiei Mediafax, în “Cronica Română” din 30 iunie 1998;
p.2, sub titlul:”UN FALS NOTORIU ÎN CARTEA LUI BARBU
BREZIANU”) şi Lucian Radu Stanciu, care sesizează şi alte
falsuri în lucrar ea cunoscutului brâncuşiolog  (Literatorul,
nr.334340, 2 septem brie  26 octombrie 1999, nr.13(367) şi
67 (360361)/2001; Opinia, TgJiu, 1016 decembrie 1999, ş.a.).

“Acest fals  scrie Lucian Radu Stanciu  este menit să
denatur eze unul din momentele cele mai importante ale
vieţii lui Brâncuşi: INAUGURAREA COLUMNEI FĂRĂ
SFÂRŞIT(...).

Scopul acestei falsificări este clar. Mascarea absentei lui
Brâncuşi de la inau gu rarea Columnei, faptul că acesta a
protestat astfel, părăsind totul şi mergând până la a nu mai
reveni nicio dată în România din motivul că lucrările nu
fuseseră duse până la capăt. Întradevăr, Complexul de la

TârguJiu, aşa cum arăta la inau  gurare, ERA O OPERĂ
NETERMINATĂ, întrucât nu fuseseră îndepli nite până la
capăt voinţa constructivă a sculptorului şi proiec tul său de
amenajare.

Se ştie din mărturisirile lui Tretie Paleolog (De vorbă cu
Brân cuşi, 1976, p.78, nota mea, Z.C.) că Brâncuşi na

participat la festivităţile din 28 octombrie 1938 (sic!),
relatândui aces tuia nemulţumirile sale privind nereali za rea
integrală a proiectului.

Brâncuşi a părăsit definitiv Româ nia în 1938 şi a rupt
relaţiile cu autorităţile  şi cons tructorii care lau dezamăgit”
(Barbu Bre zianu sau brâncuşiologia între adevăr şi
impos tură, în Opinia, TgJiu, 1016 decembrie 1999, p.45).
Aceleaşi precizări în Literatorul, nr.7 (361)/2001, pag.11,
col.1).

Întradevăr, amânarea repetată a fes ti vi tăţilor,
schimbările politice, unele idio sincrazii locale, dar şi atacuri
întro publi ca ţie centrală de mare tiraj, nefinalizarea
pro iec tului de ame na jare integrală, prefigu ra rea
războiului,  toate acestea iau creat sculp to rului o stare de
spirit stân je ni toa re şi iritan tă, deter mi nândul să plece,
ca niciodată, fără a se mai uita înapoi...

Deşi ar fi dorit să revină, în anii de după război, nici acest
fapt nu a fost posibil, întrucât, la un moment dat, marele
ar tist, părintele artei moderne universale, a intrat în dizgraţia
unui regim politic stalinist proaspăt instaurat, opera lui fiind
considerată “decadentă” (vezi Dosarul celor două şedinţe, din
1951, ale Academiei R.P.R., în care se hotărăşte neacceptarea
în Muzeul de Artă a “nedemnelor” lucrări, pu bli cat de Petre
PopescuGogan în revista Brân cuşi, TârguJiu, nr.1/1995 şi
“Jurnalul Poliţiei Gorjene”, nr.2/1995). Mai mult chiar,
supre ma jignire adusă atât marelui artist, cât şi culturii
române constă în încer carea, nereuşită, de dărâ mare a
Coloanei, soldată cu înclinarea vizibilă a acesteia.

Drama sufletească trăită de Brâncuşi în ultimii ani de
viaţă, îndeosebi după plecarea ire vo cabilă şi definitivă din
1938, departe de a fi fost evocată la adevărata ei dimensiune
de exegeţi, rămâne deopotrivă semnificativă şi pilduitoare.

În marea sa înţelepciune de patriarh, “Sfân tul din
Montparnasse” găsise, în isihia sa, calea adevărului şi
eliberării salvatoare.

Documentar de
prof. dr. ZENOVIE CÂRLUGEA
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A fost odată un Sculptor-Vrăjitor, om al răspântiilor şi al
neodihnei, un întemeietor şi un emigrant perpetuu, născut
sub zodia tânără a Curajului.

Traiectoria sa biografică ni-l recomandă ca pe un om al
sincerităţii depline şi asumate. Astfel, eternul căutător al
identităţii proprii (urmărite cu pasiunea cu care însetatul o
urmează pe o Fata Morgana), permanent nemulţumit de
statutul pe care îl conferă alţii, trebuie să parcurgă toate
vămile – externe şi interne – pentru ca, odată ajuns în Parisul
multicolor, al cărui răsunet şi gălăgie umpluse Europa, să-şi
regăsească unica singurătate de care avea nevoie şi în ea –
adevăratul său cântec. Numai în Oraşul Lumină al
modernităţii şi cosmopolitismului, în Metropola începutului
de veac, Brâncuşi îşi recunoaşte cântecul pe care îl ascundea
în rădăcina pieptului şi în chemarea căruia, de fapt,
renunţase la orice altceva. Cântecul acestuia îi va fi fidel
mesager întreaga sa viaţă; va încerca să-i cuprindă în căuşul
palmelor fluidul electric, să-l comprime şi să-l răsucească
în forme, să-l facă să trăiască în lumea materiei cu toată
puterea sa odată. Artistul ştia că pentru împlinirea
imperativului misiunii sale, mai importante chiar decât el

Cântecul BrâncuşiCântecul BrâncuşiCântecul BrâncuşiCântecul BrâncuşiCântecul BrâncuşiCântecul BrâncuşiCântecul BrâncuşiCântecul BrâncuşiCântecul Brâncuşi
însuşi, gândirea şi îndemânarea nu-i sunt decât unelte, aşa
cum lemnul, piatra sau metalul nu-i folosesc decât ca
pretexte. El mai ştia că-şi va putea transmite nedistorsionat
mesajul (care-i conţinea răspunsul la întrebările artistice ale
momentului – şi nu numai), numai atunci când va ajunge
pe deplin identic Cântecului său, când îl va lăsa să crească
liber, în liniştea sa de ascet şi îi va fi strună. Numai printr-
un asemenea proces alchimic de contopire a sinelui cu Opera
„omul iese din starea individuală şi se apropie de o înţelegere
universală. Experienţa individului se trezeşte şi se
transformă în act spiritual” – pentru că „arta e o taină, e o
credinţă, iar nicidecum o formulă, pentru care trebuie să ne
distrugem pe noi, să ne scuturăm de toată superficialitatea
omenească”, credea Brâncuşi.

Vibraţiile Cântecului său, transmise de multe ori cu
violenţa bardei ţărăneşti, le simţim însufleţindu-i întreaga
operă, în gamele diferite ale materiei, în tonalităţi diverse de
culoare şi lumină. Fiecare creaţie a lui Brâncuşi – măsură a
unei forţe unice de abstractizare – reprezintă o victorie în
lupta cu materia informă şi, totodată, o „iluminare” a
„tendinţelor” ei obscure („natura trebuie respectată” –
spunea artistul – în intenţiile ei”). Asemeni lui Aristotel,
Sculptorul român propune o artă în care sensibilitatea sa
instinctuală, traversând filtrul inteligenţei, lucrează atât
pentru esenţializarea formelor (în sensul simplificator), cât
şi pentru o recunoaştere (o „reamintire”) a virginităţii şi

complexităţii percepţiei. Tot
astfel, precum omul Brâncuşi
se depărtase de lumea
convenţională, externă,
pentru a-şi auzi glasul
(Cântecul) propriu şi a se
dedica lui, opera sa
desconsideră narativul,
ilustrativul impresionist
pentru a se organiza într-un
univers exclusiv ontologic, al
Esenţelor pure, guvernate de
o muzicalitate ermetică.
Tocmai în măsura în care
creaţiile sale, obţinute în urma

reducerii materiei la esenţa ideii, se „oferă” ca arhetipuri –
Geneza, Fertilitatea, Eterna Reîntoarcere –, prin simboluri
universale – Oul, Sfera, Sărutul, Coloana fără sfârşit etc. –
ele continuă să-şi păstreze funcţia de necunoscută.

S-a spus despre opera lui că este caracterizată printr-o
specifică limitare tematică (având în vedere numărul mare
de variante). Părerea noastră este că fiecare variantă
înfăţişată constituie un progres în dezvoltarea treptată a
încărcăturii de „mister” a arhetipului-temă şi, în acelaşi timp,
o îmbogăţire a lui. Cu smerenia aceluia care îndeplineşte un
act de cult şi cu energia profetului unui Adevăr personal,

artistul hirsut din Montparnasse a reuşit să dea, prin fiecare
variantă a operelor sale, o notă cât mai înaltă şi mai adevărată
a Cântecului său. Sculptura sa, înainte  de a fi interogativ-
filosofică, e una a expresiei artistice şi a bucuriei creaţiei.
„În artă, ceea ce importă este bucuria”, spunea Brâncuşi,
conştient că lăsa în urmă o operă care, aflată la răspântia
dintre sculptură, muzică şi poezie, voia numai să ne indice
drumul către Frumuseţea Lumii.

A fost odată un Sculptor-Vrăjitor de care ne vom aminti
ca de un Cântec şi pe care nu-l putem cinsti decât dansând,
aşa cum el însuşi ne învăţase de fiecare dată, când Anul, ca o
Pasăre Măiastră, învie din propria sa moarte.

Alex. COLŢAN
Madrid
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În frumosul catalog Siemens  - Primii 100 de ani în
România se precizează că firma germană şi-a deschis prima
reprezentanţă la Bucureşti în 1905. “Societatea Română de
Electricitate Siemens-Schuckert S.A.”, denumită “Curenţi
tari”, avea sediul pe strada C.A.Rosetti nr. 21.

În acelaşi an se năştea la Craiova, pe strada Madona Dudu
23, Ştefan Georgescu-Gorjan, cel ce avea să fie inginerul
Coloanei infinite monumentale şi pionierul literaturii tehnice
româneşti  de largă adresabilitate.

Centenarul firmei Siemens în România, sărbătorit în
2005, coincide cu centenarul inginerului Gorjan. Nu este o
simplă coincidenţă, căci drumul în viaţă al inginerului a fost
influenţat benefic de întâlnirea cu firma germană.

Proaspătul absolvent al secţiei de electromecanică de la
“Şcoala Politechnică” din Bucureşti, posesor al diplomei nr.
510 din 15 iulie 1928, a fost angajat în acelaşi an de către
“Societatea Anonimă Română pentru exploatarea minelor
de cărbuni”, denumită “Petroşani”, cu sediul în Bucureşti,
Calea Victoriei nr. 118.

Spre sfârşitul vieţii, va consemna în însemnări
autobiografice aşternute pe hârtie în  aprilie 1984:

“În 1928 am fost angajat de  Soc. “Petroşani” ca inginer
începător. Am fost trimis, cu un stipendiu modest, la uzinele
Siemens-Schuckert din Viena, unde am făcut 6 luni practică
(şi-am învăţat să vorbesc dialectul vienez pe lângă limba
germană).”

Limba germană începuse s-o studieze încă din 1916, căci
în primii ani de gimnaziu la Liceul “Carol I” din Craiova,
când Oltenia se afla sub ocupaţie germană, programa şcolară
cuprindea opt ore de germană pe săptămână. A beneficiat
ulterior de îndrumarea unor dascăli competenţi –
Turtureanu şi Magheţu – şi a reuşit să asimileze temeinic
limba lui Goethe.

Pasiunea pentru limbile străine l-a făcut să studieze cu
sârg în liceu latina şi franceza, cu profesori minunaţi, şi să
înveţe singur engleza, italiana şi spaniola. Cele şase luni de
practică la Siemens-Schuckert vor fi însă esenţiale pentru
asimilarea limbii vorbite şi pentru stăpânirea terminologiei
de specialitate, de care se va folosi cu succes în activitatea
ulterioară.

Despre perioada stagiului la Viena nu ne-a povestit prea
multe, întrucât fusese însoţit acolo de prima lui soţie,
Blanche-Alice, austriacă după mamă, cu care se căsătorise
în ziua în care a primit diploma de inginer, dar de care
divorţase în 1934. Noi, fiicele lui, nu am aflat decât târziu că
Tata mai fusese căsătorit, înainte de a se cununa cu Mama la
24 februarie 1938.

Despre stagiul la Siemens am încercat să aflu mai multe
acum, consultând arhiva familiei. Pe un ghid al Vienei editat
în 1928, din colecţia “Griebens Reiseführer”, am găsit
semnătura Tatei şi notaţia “Braşov  10 aug. 1928”, semn că-
l achiziţionase înainte de plecare. La paginile 16-18 sunt
marcate cu creionul câteva adrese de Gut bürgerliche Häuser:
“Hotel Kaiserin Elisabeth”, “Hotel Royal”, “Hotel Müller”
“Hotel Roter Hahn”, “Hotel Zum Auge Gottes”. Nu ştiu dacă
a locuit la vreuna din aceste locaţii, iar în arhiva familiei nu
am găsit corespondenţă din acea perioadă.

Pe un volum din Cours de mesures électriques de Eug.
Vigneron,  achiziţionat în septembrie 1926 de “Cand. Ing. Şt.
G.Gorjan”, figurează notaţia ulterioară: “Repris a Vienne le
4 Oct. 1928 dans les ateliers de la Siemens-Schuckert” şi
semnătura “Ing. Şt. Georgescu-Gorjan”. Volumul se află în
prezent la Standul Gorjan din Muzeul Universităţii
Politehnica din Bucureşti.

  Pasiunea pentru artă a tânărului inginer l-a făcut de
sigur, să viziteze şi muzeele Vienei. Pe un frumos album de
desene,  editat de Benjamin Harz în 1923, Albrecht Dürer’s
Zeichnungen, inginerul s-a semnat şi a notat “Viena, 10 XII
1928”. Poate că şi alte albume de desene din colecţia
Muzeului “Albertina”, apărute în 1925 şi aflate în biblioteca
lui, au fost achiziţionate tot în perioada stagiului.

Pe un alt ghid din seria “Greibens Reiseführer”, Neapel
und Umgebung, se pot citi cuvintele scrise cu creionul :
“Blanche-Alice Ing. Gorjan – Viena 929 ianuarie 6, Pregătind
plecarea la Veneţia, Neapole, Capri”.

Data exactă a stagiului la Viena ar putea fi aflată, poate,
din arhivele Siemens. Urmările acestei practici se pot deduce
însă din activitatea ulterioară a inginerului. În însemnările
sale găsim:

“Înapoiat în ţară, după o raită prin Italia, n-am vrut să

La 13 decembrie 2005, la sediul din Calea Victoriei 118 al  Asociaţiei Generale a Inginerilor din România - AGIR s-a
desfăşurat simpozionul „Werner von Siemens, inginerul inventator şi fondatorul Companiei Siemens”.  În cadrul
acestui simpozion s-a prezentat şi următoarea comunicare a d-nei SORANA GEORGESCU - GORJAN, fiica ilustrului inginer
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rămân în  Bucureşti la Direcţia Generală a Soc. “Petroşani”,
ci am cerut insistent să fiu trimis în Valea Jiului, la exploatare,
ca să învăţ meseria. Aceasta s-a întâmplat către sfârşitul
anului 1929.”

După un îndelungat stagiu în subteran, inginerul a trecut
la Atelierele Centrale Petroşani, devenind şef de exploatare
şi apoi inginer-şef. În paralel preda electrotehnica la “Şcoala
de maeştri minieri şi mecanici”. Conştient de lipsa cursurilor
tipărite şi de sărăcia literaturii tehnice româneşti, s-a hotărât
să ajute la pregătirea muncitorilor calificaţi şi a meşterilor,
elaborând manualele de care era atâta nevoie. Cunoaşterea
limbilor străine i-a permis să se documenteze din izvoare
franceze, engleze şi mai ales germane, oferind lămuriri
amănunţite şi uşor de înţeles şi ilustrând textele cu figuri
explicative multe şi clare.

Lucrarea sa Principii de electrotehnică, apărută în 1931,
distinsă de Şcoala Politehnică cu  premiul “Prof. M.
Manoilescu” în 1933, va fi reeditată în 1939, 1940, 1943 şi
1946. Cele 5 ediţii ale cărţii dovedesc succesul de care s-a

bucurat în rândul specialiştilor.
 Se cuvine remarcată prezenţa în lista de lucrări

consultate a Agendei S.S.W. (Siemens-Schuckert Werke),
precum şi a manualelor Siemens – Allgemeine Grundlagen
der Elektrotechnik (Principii generale de electrotehnică) de
C. Michalke, Der Leistungsfaktor (Factorul de putere) de
G.Scharowski, Elektrisches Schaltzeug (Întrerupătorul
electric) de Ernst Schupp şi Elektrische Messungen (Măsuri
electrice) de Werner Skirl.

Din ultima lucrare s-au  reprodus sau adaptat şi o serie
de desene. De altfel, din cele 628 figuri ale cărţii,  477 au fost
în mare majoritate redesenate după manuale germane, iar
149 sunt  fotografii care reproduc aparatură de la firme
germane. Siglele Siemens und Halske, Siemens-Schuckert
sau S.S.W. se regăsesc la peste 80 de imagini.

În volum există şi referiri explicite la firma Siemens.
Astfel la p. 247 din ediţia I inginerul  scrie : “Inventatorul
înfăşurărilor în tobă a fost Ernest Werner von Siemens (1816-
1892), fondatorul firmei germane Siemens und Halske”.

La p.140 se descrie un “ohmmetru cu legătura în serie
construit de Siemens und Halske” şi “ohmmetrul cu legătura
în paralel (construcţia Siemens und Halske”, iar la p. 144 se
vorbeşte despre “ohmmetrul Siemens und Halske de
construcţie mai complicată pentru măsurători de izolaţie de
precizie.” La p. 161 se prezintă “schemele de principiu ale
contorului tip W8, fabricat de Siemens-Schuckert”. La p. 169
se arată că “Aranjamentul celor două instalaţiuni descrise
(pentru etalonarea contorilor) e datorat firmei Siemens und
Halske “. La p.174 se prezintă un “cos.ö-metru fabricat de
Siemens und Halske”. La p. 181, despre aparatul Behrend,
construit de Siemens und Halske se spune că este “un mijloc
comod pentru măsurarea rezistenţelor   de punere la pământ
a prizelor”. La p. 251 se descrie “bobinarea diametrală
Siemens”. La p.226 se arată că “firma Siemens und Halske
construeşte asemenea motoraşe, ale căror legături sunt
arătate în fig. 170”. La p. 318 se precizează: “Firma Siemens-
Schuckert construeşte 3 feluri de regulatori de tensiune cu
acţiune înceată, rapidă şi extrarapidă.” La p. 325 se descrie
“un sincronoscop construit de Siemens und Halske”. La p.
372-377 se vorbeşte pe larg despre  “bobinarea practică după
S.S.W.”, iar la p. 374 se menţionează “o metodă de bobinare

introdusă şi patentată de Siemens-Schuckert”.
Nenumăraţii specialişti care au consultat cartea s-au

putut astfel familiariza cu realizările firmei la care inginerul
efectuase acel stagiu benefic.

Referirile la Siemens nu lipsesc nici din alte  lucrări ale
inginerului. In 1933 va scrie Aplicaţiile electricităţii în
industria carboniferă, tipărită la IRE (Institutul Naţional
Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Izvoarelor de
Energie). La p. 30, referindu-se la iluminatul electric în mină
va arăta că “Uzinele Siemens-Schuckert au dezvoltat un
sistem foarte ingenios, care face posibilă o cădere uniformă
de tensiune, independent de numărul lămpilor şi uneşte
iluminatul propriu zis cu un sistem de semnalizare optică.”

În Cartea minerului, scrisă în colaborare şi apărută în
1940, figura 21 reproduce o “Staţie de transformare în mină
(S.S.W.)”, iar figura 373 este intitulată “Luminat electric în
abataj (lămpi Siemens-Schuckert”. Coperta cărţii este
înfrumuseţată de o gravură semnată Hans Winklehner.

  Minunata poveste a electronului, o lucrare de mare
succes,  apărută în  trei ediţii, în 1940, 1943 şi 1946, are printre
izvoarele  bibliografice colecţia din anii 1933-1940 a revistei
“Siemens Zeitschrift”. Ediţiile II şi III ale  cărţii, ca şi
manuscrisul revăzut în 1977 pentru ediţia IV, se află la
Muzeul Universităţii Politehnica din Bucureşti, alături de un
manuscris din 1957, intitulat ”Semiconductorii –Revelaţia
timpurilor noastre”.

Activitatea  de publicist, începută în anii 30, în Valea
Jiului,  inginerul a continuat-o în anii 40 la Bucureşti, ca
editor, în firma proprie. Editura Gorjan îşi propunea:

“Să se creeze fără întârziere o literatură tehnică, de nivel
potrivit pentru lucrătorii şi meşterii autohtoni. Avem nevoie
grabnică de cărţi – de cărţi de valoare pentru lucrătorii noştri.
Le luăm de unde le găsim gata făcute, de către oameni de
strictă specialitate, verificate de către un public pretenţios,
corectate şi puse la punct după numeroase ediţii. Le luăm din
limbile marilor popoare industriale, în special din limba
germană. (…) Cartea tehnică românească trebuie să dea nu
numai cunoştinţe, dar şi o pecetie de cetăţenie cuvintelor
româneşti, atât de oropsite în viaţa de atelier.”

Editura a publicat peste 60 de traduceri şi adaptări din
literatura tehnică germană, precum şi lucrări originale, în
cadrul “Colecţiei tehnice” şi a “Colecţiei practice”. A apărut
şi un Curs de limba germană pentru şcoalele de ucenici,
meserii şi pentru începători.

Prin activitatea sa inginerul Gorjan dorea să pună “o
piatră în plus la temelia şubredei noastre literaturi de
specialitate, pe care ne străduim s-o întărim”.

Din păcate, în 1948 Editura “Gorjan” a fost desfiinţată, o
dată cu toate editurile din ţară. În 1949 Tipografia Editurii,
al  cărei utilaj şi arhivă fuseseră în prealabil “comasate”,  a
fost “donată” Statului de inginerul care se afla la celebrul
Canal.  Ca fost editor, inginerului  Gorjan nu i s-a permis să-
şi mai publice lucrările tehnice sau să le reediteze pe cele
atât de apreciate.

A reuşit să publice doar studii legate de colaborarea sa
din anii 1935-1937 cu Constantin Brâncuşi. Căci inginerul
Gorjan a fost şi autorul concepţiei tehnice a Coloanei infinite
monumentale  şi coordonatorul echipei care a construit-o la
Atelierele Centrale Petroşani şi a ridicat-o apoi la Târgu-Jiu.
Nu trebuie uitat că în calcularea parametrilor monumentului
inginerul a folosit prescripţiile germane din Hütte – Das
Ingenieurs Taschenbuch. Peste ani va verifica cele calculate
în 1937, cu ajutorul ediţiei româneşti din Hütte – manualul
inginerului, realizată de academicianul Remus Răduleţ cu
sprijinul AGIR.

Felul în care a fost construită Coloana infinită de la Târgu-
Jiu este descris amănunţit în volumul postum al inginerului
Gorjan, Am lucrat cu Brâncuşi,  apărut în 2004 la Editura
Universalia din Bucureşti. Cei interesaţi pot accesa şi site-ul
http://fly.to/column ,

În 2004 a apărut şi albumul  Brancusi’s Attempt to Infinity,
de Şerban Andronescu şi Michael Melczer, în care se descrie
discutabila clonare a monumentului efectuată în 2001. La p.
45 este reprodus cuptorul electric folosit în 1937 la turnarea
modulilor Coloanei. Cuptorul, achiziţionat în 1933 pentru
Atelierele Centrale Petroşani, fusese fabricat în acelaşi an de
către firma … Siemens-Schuckert.

Iată deci încă o verigă care leagă centenarul firmei
Siemens de centenarul inginerului Coloanei, publicistul şi
editorul Ştefan Georgescu-Gorjan.
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Din promoţia anului 1928 a Liceului „Spiru Haret” din
Bucureşti, Petru Comarnescu a ales doi tineri pe care i-a
chemat să colaboreze la pagina a doua a ziarului Ultima oră.
Amândoi erau pe atunci poeţi, dar se interesau şi de probleme
culturale şi de ceea ce acum se numeşte „ştiinţe umane” .
Amândoi erau cultivaţi, discreţi, bine crescuţi, oarecum
intimidaţi şi aveau cultul prieteniei . Pe amândoi i-am
cunoscut la începutul anului 1929 în redacţia ziarului Ultima
oră şi m-am împrietenit cu ei pentru o viaţă întreagă . Cel
dintâi se numea Constantin Noica, al doilea Barbu
Brezianu. Noica avea să devină de-a lungul anilor cel mai
de seamă filosof român al epocii noastre, pe când Brezianu,
după publicarea a două volume de poezii Nod Ars în anul
1929 şi Zăvor fermecat în 1947 şi a traducerii poemului
finlandez Kalevala – avea să se afirme după 1963 ca unul
dintre cei mai vrednici şi mai documentaţi exegei ai operei
lui Brâncuşi.

Ceea ce a înlesnit înfiriparea unei trainice prietenii cu
Dinu Noica a fost interesul nostru comun pentru filosofie.
Îmi luasem în vara anului 1927 licenţa în litere şi filosofie la
Sorbona, pe când Noica se înscrisese în toamna 1928 la
Facultatea de litere şi filosofie din Bucureşti, unde avea să
ajungă unul dintre studenţii preferaţi ai profesorului Nae
Ionescu .

Deseori, când plecam de la redacţia Ultimei ore, Dinu
Noica mă însoţea pe drum, asculta cu un viu interes cum
povesteam amănunte despre studiile mele. Îl interesau mai
ales prelegerile despre Henri Bergson de la Coll  ge de France
sau seminariile de sociologie cu Celestin Bouglé, unde se
discutau operele unor autori celebri ca Sir James Frazer,
Durkheim sau Lévy-Bruhl. Deşi socotea că Franţa n-a avut
filosofi de seamă în afară de Descartes şi că adevărata patrie
a filosofiei era pe vremea noastră în Germania, după cum
fusese în antichitate vechea Helladă, totuşi era dornic să afle
ce era nou în evoluţia gândirii occidentale. Discuţiile noastre
se purtau şi asupra recentelor apariţii în acest domeniu, cum
erau de pildă Declinul Occidentului de Oswald Spengler sau
Analiza spectrală a Europei de H. von Kaiserling. Deşi mai
tânăr decât noi, Dinu Noica fusese imediat adoptat de
„generaţia celor care aveau mai puţin de 30 de ani” şi
participa la reuniunile noastre săptămânale care aveau loc
fie la mine acasă, în strada „Grigore Alexandrescu”, fie la
Petru Comarnescu, în strada „Icoanei”. Participau la aceste
întâlniri Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Mircea Vulcănescu,
Mihail Polihroniade, Dan Botta, Aurel Broşteanhu, Barbu
Brezianu, Ion Cantacuzino, Haig Acterian şi alţii care
alcătuiau „tânăra generaţie”. Discuţii aprinse se întindeau
până după miezul noopţii, dar întotdeauna aceste discuţii se
refereau la idei, probleme de cultură, la ţelurile generaţiei
noastre, la acţiunile preconizate pentru realizarea lor.

Care erau aceste ţeluri şi prin ce se definea tânăra
generaţie? Prin voinţa de a introduce o dimensiune spirituală
în viaţa culturală românească, prin dorinţa de a integra
fenomenul artistic şi cel literar în ansamblul culturii, prin
strădania de a afla raporturile dintre tradiţie şi modernitate,
pentru a defini specificul naţional şi vocaţia de universalitate
a culturii noastre. Deşi aveam valori de circulaţie universală
la Mihail Eminescu, Brâncuşi, George Enescu, Pârvan, N.
Iorga, Pallady, totuşi cultura românească nu ieşise din
provincialismul ei, nu trăia în contemporaneitatea lumii.

Constantin Noica s-a integrat uşor climatului intelectual
al „tinerei generaţii” şi spiritului de prietenie care domnea între
membrii ei. Dar acest climat nu era câtuşi de puţin rigid, ci
dădea loc la manifestări spontane de exuberanţă tinerească.
Astfel, în scrisoarea din 30 martie 1929, adresată la Calcutta
lui Mircea Eliade, îi povesteam: „Sunt la Braşov cu Titel şi Noica.
Petrecem admirabil. Şi râdem! Râdem cu nesaţ! Suntem ca
nişte şcolari în vacanţă!”. Petru Comarnescu adăuga la aceeaşi
scrisoare: „Îţi trimit creştinescul strigăt Hristos a înviat! Din
cetatea închisă între ziduri vechi şi plină de catedrale gotice
ale Braşovului, loc de odihnă pentru trei crai de vreme nouă”,
pe cînd Noica îi scria lui Eliade: „Te urmăresc din scrisorile
prietenilor şi din Cuvîntul. Am vrut să te rog să scrii ceva
interesant nouă şi „generaţiei”, dar am uiat. Poate că fără să-ţi
spun eu , o să scrii într-o zi. Simpatia mea te urmăreşte şi aşa
până în Bengal şi Australia! Îţi urez Pascalie grasă!” Scrisoarea
aceasta, veche de 60 de ani, recuperată datorită cercetărilor lui
Mircea Handoca, arată că membrii tinerei generaţii nu erau
tot timpul absorbiţi de preocupările intelectuale, ci ştiau să-şi
trăiască din plin exuberanţa şi voioşia tinereţii lor. De altfel,
potrivit teoriei „trăirismului” elaborată de Eliade şi
Comarnescu, membrii tinerei generaţii îşi puteau afla propia
lor identitate în trăirea la înaltă tensiune a tuturor prilejurilor
şi sentimentelor pe care le oferă viaţa şi în prioritatea acordată
acţiunii.

Colaborarea cu Dinu Noica s-a manifestat tot în 1929  prin
cooptarea lui la redactarea „Caietelor de sinteză naţională în
cadrul secolului XX Acţiune şi Reacţiune”. Nu-mi mai amintesc
cine a lansat ideea publicării acestor „caiete”, care nu trebuiau

să aibă caracterul unei reviste, ci erau menite să ofere o culegere
de 4 studii mai ample, mai adâncite asupra unei teme alese
dintre problemele cele mai importante ale culturii româneşti.
Cei 4 autori – Petru Comarnescu , Jonel Jianu, Constantin Noica
şi Mihail Polihroniade – studiau aceeaşi temă din patru puncte
de vedere diferite, sub patru aspecte, dar de pe aceeaşi poziţie
renovatoare. Caietele erau tipărite la imprimeria revistei
Vremea , pe socoteala autorilor, care, într-un spirit de toată
independenţa, acceptau să suporte toate cheltuielile, deşi nici
unul dintre ei nu era înstărit. Ei voiau să arate, într-o vreme în
care toate publicaţiile alergau după subvenţii, că mai există o
voinţă purificatoare în presa românească.

În jurnalul său de călătorie, Comarnescu definea astfel
starea sa de spirit care era şi aceea a tinerei generaţii în faza
ei iniţială: „Trecutul şi istoria erau prezente în mine, ca şi
chipurile celor dragi. De altfel pe atunci nu uram pe nimeni
şi credeam că totul pe lume e bun şi că, putând cunoaşte cu
adevărat lumea, nu o poţi decât iubi. Un fel de optimism
cosmic colora întreaga mea fiinţă, năzuind către o participare
prin cunoaştere şi bucurie la viaţa tuturor. Credeam în
oameni, în cultură, în filosofie.”

Noi toţi, cei din tânăra generaţie, am crezut în oameni, în
cultură, în filosofie şi  acest crez comun ne-a unit în acţiunile
noastre timp de câţiva ani. A trebuit să intervină după aceea
o cruntă realitate care ne-a silit să deschidem ochii şi să ne
despărţim. Şi astfel s-a destrămat „tânăra generaţie a anilor

1930”. Dar unele prietenii au rămas. Pentru aceasta a fost
nevoie de o mare înţelegere, de o adevărată omenie şi
încredere neclintită în virtuţile prieteniei.

Într-o scrisoare din 28 octombrie 1983, Constantin Noica
îmi spunea: „Mă gândesc adesea la pagina luminoasă a
prieteniei noastre. Un tânăr pe care-l preţuiesc mult mă
întreba zilele trecute în legătură cu trecutul meu: «Cum aţi
putut face asta?» Tu nu m-ai întrebat niciodată!”

Colaborarea noastră a continuat şi după încetarea
apariţiei caietelor Acţiune şi Reacţiune. La 26 octombrie 1929
îi scriam lui Mircea Eliade la Calcutta: „Am primit Isabel şi
apele diavolului într-o dupa amiază de Duminică, pe când se
afla la mine Mircea Vulcănescu, Dinu Noica, Arşavir Arterian,
Beiler, Barbu Brezianu şi alţi prieteni. După entuziasmul
primelor clipe, am citit pe nerăsuflate romanul. L-au citit şi
Mişu, Mircea şi Dinu.” La 15 aprilie 1930 îi scriam lui Eliade:
„În sfârşit , victorie! Romanul tău a apărut astăzi!...Dinu
Noica m-a ajutat mult. Am lucrat ades împreună la corecturi,
a scris «rezumatul subiectului» pentru marele public şi a
publicat câteva articole prevestitoare.”

În toamna anului 1930 am înfiinţat grupul Forum la care
a participat şi Noica. Am organizat un ciclu de 12 conferinţe
despre Explicaţia Timpului Nostru , un subiect care ne
preocupa de câţiva ani. Conferinţele au avut loc în amfiteatrul
Fundaţiei Regele Carol I din calea Victoriei şi au avut un
enorm succes, sălile fiind pline până la refuz. Printre
vorbitori, cei care au ştiut să atragă cel mai mult simpatia
publicului au fost Petru Comarnescu, Mircea Eliade, Mircea
Vulcănescu, Constantin Noica şi Mihail Sebastian. Noica nu
era orator. N-avea nici temperamentul furtunos al lui Petru
Comarnescu, nici farmecul exotic şi erudit al lui Mircea
Eliade, nici rafinamentul preţios al lui Mihail Sebastian sau
multilateralitatea cunoştinţelor lui Mircea Vulcănescu. În

schimb, Noica ştia să-şi introducă auditoriul într-o lume
nebănuită, să-l surprindă prin adâncimea şi noutatea
analizelor sale, să-l încânte prin virtuozitatea paradoxului
sau prin dezvăluirea rosturilor ascunse ale cuvintelor în
înţelesurile lor cele mai bogate şi neaşteptate. Succesul acestui
ciclu de conferinţe ne-a determinat să prgătim un nou ciclu
pentru sezonul 1932-1933 pe tema Marile Figuri ale secolului
XX cu aceiaşi vorbitori. Spre surprinderea mea, prin
octombrie 1932, gruparea Forum s-a destrămat în urma unui
conflict pe care l-am avut cu Paul Sterian. Provocat la duel,
acesta a refuzat să primească martorii mei Mihail
Polihroniade şi Ion Anestin, declarând că un scriitor nu se
bate decât cu arma scrisului. Am publicat un proces-verbal
de descalificare, dar „tânăra generaţie” s-a despărţit în două
tabere, una a adepţilor şi alta a adversarilor duelului.
Majoritatea membrilor grupului Forum au alcătuit gruparea
Criterion şi au preluat atât sala cât şi subiectul ales de mine.
Noica a rămas însă fidel prieteniei noastre.

În primăvara anului 1931 m-am însurat şi am plecat ţntr-
o călătorie de nuntă de cinci săptămâni în Italia. Ataşatul
cultural de la Roma , prof. Claudiu Isopescu  îmi procurase un
permis pe căile ferate italiene astfel încât am putut străbate
Italia de la un cap la altul, de la Veneţia până la Taormina, în
Sicilia. Când ne-am întors, ne-am instalat în noul nostru cămin
din strada Izvor, care a devenit un loc de întâlnire al tinerei
generaţii. Marga se înţelegea foarte bine cu toţi membrii
grupului nostru, care-i admirau frumuseţea, graţia şi felul
primitor de a face ca toată lumea să se simtă bine la noi. Dinu
Noica a fost unul dintre cei mai frecvenţi vizitatori ai noului
nostru cămin. Tot în acel an s-au întors de la studii Petru
Comarnescu din America şi apoi Mircea Eliade din India. În
volumul I din Memoriile sale, apărut în limba franceză sub
titlul Les promesses de l‘equinoxe, Mircea Eliade scria: „Unii
dintre prietenii mei se căsătoriseră şi îmi apăreau acum sub o
altă lumină, pe care n-aş fi bănuit-o acum trei patru-ani înainte.
Mary, soţia lui Polihroniade, era englezoaică...

Ne-am împrietenit imediat şi acelaşi lucru s-a întâmplat
şi cu soţiile altor camarazi, Marga Jianu şi Mariana Viforeanu.
Marga era atât de frumoasă încât îi ajunsese vestea până în
Indii prin scrisorile prietenilor mei. Şi a rămas aşa cum am
văzut-o atunci pentru prima dată, calmă, senină, surâzătoare,
de parcă ar fi coborât dintr-un tablou de Leonardo da Vinci”.

Această atmosferă de caldă prietenie n-a durat însă decât
până în toamna anului 1932, când s-a înfiinţat gruparea
Criterion, la care am refuzat să particip, deşi Marieta Sadova
şi Marieta Rareş au stăruit să fiu invitat. Relaţiile dintre noi
s-au răcit, vizitele au încetat şi fiecare şi-a urmat propriul
destin. Dinu Noica, după ce şi-a făcut serviciul militar la
Sinaia, s-a consacrat studiului filosofiei, scrierii de eseuri şi
traducerii unor texte din filosofii lui preferaţi, renunţând în
bună parte la activitatea publicistică. Astfel, în 1934 a obţinut
Premiul tinerilor scriitori pentru eseul Mathesis sau despre
bucuriile simple. În 1935 a publicat traducerea lucrării lui
Descartes Regulae ad directionem ingeni, cu o introducere şi
note, iar în 1936 studiul Concepte deschise în istoria filosofiei
la Descartes, Leibnitz şi Kant. În 1937 a fost şi mai activ,
publicând Viaţa şi filosofia lui Descartes, De Caelo, încercare
în jurul cunoaşterii şi individului şi traducerea tezei lui Kant
Despre forma şi principiile lumii sensibile şi a celei inteligibile,
cu o introducere la studiul criticismului, urmată de o altă
traducere din Descartes Meditationes de prima philosophia.

Între timp Noica se însurase în noembrie 1933 cu Wendy
Muston şi s-a instalat la Sinaia, unde socrii săi i-au pus la
dispoziţie un apartament din vila lor. Începând din 1935 ne-
am petrecut şi noi vacanţele la Sinaia, ca oaspeţi ai unui unchi
al soţiei mele. Făceam lungi plimbări cu Dinu fie în pădurea
care ducea spre Peleş, fie prin aleea gotică şi discutam
probleme de filosofie. Publicasem în 1929 în revista
„Convorbiri Literare” un studiu Misticismul lui Descartes încât
aveam un subiect preferat în convorbirile noastre. Îmi plăcea
să stau de vorbă cu Dinu Noica pentru că avea încă de pe
atunci o maturitate de gândire exceptională, o cultură vastă
şi multilaterală, un spirit subtil şi autentic, pătrunzător şi
original . Nu eram întotdeauna de acord, dar fiecare
respectam opinia celuilalt, pe care încercam s-o combatem
cu argumente cât mai convingătoare. O preţuire şi o simpatie
reciprocă dădeau o coloratură afectivă întâlnirilor noastre,
creând şi o solidaritate de viaţă. Aceasta s-a manifestat mai
ales în anii 1937-1940, când Dinu Noica ne-a pus la dispoziţie
pentru o lună de vară apartamentul său din Sinaia, deoarece
unchiul soţiei mele plecase în Occident, iar eu, din pricina
evenimentelor, nu-mi mai puteam permite luxul unor
vacanţe anuale . Acolo am avut un adăpost în acele vremuri
grele şi am organizat acele neuitate după-amiezi de muzică
de cameră, la care participau Ionel Gherea care cânta la pian
şi Ludwig Feldman care-l acompania  la vioară. Una dintre
lucrările noastre preferate era Sonata lui Cezar Frank pentru
pian şi vioară pe care noi o porecliserăm Sonata lui Vinteuil.

A urmat apoi o lungă tăcere, o noapte a prieteniei până
în preajma anului 1949. După ce i s-a fixat domiciliu
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obligatoriu la Câmpulung, Dinu Noica a început să mă
viziteze în apartamentul meu din Bd. Dacia de câte ori

trecea prin Bucureşti. Am reluat vechile noastre discuţii despre
explicaţia timpului nostru, evitând întotdeauna schimburile
de idei politice. Ne împărtăşeam temerile, previziunile şi
nădejdiile, ne povesteam evenimentele şi încercările trăite. Ne
simţeam aproape unul de altul, legaţi numai de amintiri, dar
mai ales de acea căldură sufletească pe care Dinu ştia s-o
răspândeacsă în jurul său. Îmi aducea ultimile lui manuscrise
şi astfel am fost unul dintre primii cititori ai eseului Despărţirea
de Goethe, care avea să-i pricinuiască atâtea neplăceri.

Nu l-am văzut pe Dinu Noica din 1957 până în 1972 ,
când a venit la Pari, dar între timp am reluat vechile noastre
legături prin corespondenţă, începând din 1968. Şi în cei 20
de ani care s-au scurs până la moartea lui, în decembrie 1987,
am schimbat peste o sută de scrisori din extrasele cărora voi
încerca să schiţez adevărata lui imagine sub trei aspecte:
omul, gânditorul şi marele dascăl, îndrumător al tineretului.

Omul era de o rară cinste sufletească şi intelectuală.
Minciuna, prefăcătoria, intriga, viclenia, chiar eroarea i se
părea o risipire în „nefiinţă”, o îndepărtare de adevărul spre
care trebuia să tindă orice om. „Nu te pot urma atunci când
evoci cu emoţie trecutul” scria el la 9 decembrie 1970,
comentând moartea lui Comarnescu. „V-am îndrăgit în parte
pe fiecare din cei pe care mi i-a dăruit viaţa, în prima tinereţe,
dar grupul nostru a fost un non-sens. Nu pot evoca cu emoţie
partea de nefiinţă din mine, dar Acţiune şi Reacţiune a fost
un caz forţat, un neadevăr (mai ales pentru mine, cel mai
necopt dintre toţi) care s-a risipit ca tot ce e nefiinţă. De altfel,
în anii mei târzii pot vedea cat neadevăr, aşadar câtă nefiinţă
a fost şi în istoria pe care am trăit-o după cum a fost din
belşug în propria mea viaţă şi mai târziu. Dacă trebuie să-ţi
cer iertare – şi o fac cu adâncă tristeţe - pentru dezamăgirea
ce ţi-am produs-o într-un ceas al vieţii noastre, nu-ţi pot
ascunde că dezamăgirea e încă mai cruntă pentru mine când
reflectez la ce ideal de puritate sub semnul culturii am nutrit
şi la ce abateri m-am învrednicit. Nu mi-a plăcut viaţa mea,
aşa cum nu mi-a plăcut prima jumătate a veacului. Îmi place
a doua jumătate din care nu ne poate fi dat să gustăm prea
mult. Îmi pare rău de tot pentru Titel că şi-a încheiat viaţa
tocmai în timpul când putea creia pe măsura emoţională
(mi-l amintesc spunând prin 1934-1935 „nu se poate face
nimic , vine un dezastru!”) şi sufăr pentru oricine e împuţinat
în mijloace într-un ceas care e totuşi al culturii şi păcii! Ori
de câte ori mi-a dispărut o fiinţă dragă am simţit că sunt
dator să încerc mai mult.”

Fiecare om îşi are steaua lui pe cerul vieţii sale. Steaua lui
Constantin Noica a fost aceea a culturii. „Mi-am pus inima
în cărţi, în proiecte neîmplinite şi am răms dator oamenilor.
Vezi, convertesc totul în termeni de cultură, singura realitate
consistentă pe care am întâlnit-o în viaţă. Ce-mi spui despre
scrisul meu şi „sofistica” mea, neştiută adesea nici de mine,
mă bucură enorm, dar nu mă asigură împotriva anumitor
tristeţi. Am ştiut bine că nu mi-e dat să cuceresc adevăruri,
nelucrând în domeniul exactităţii, dar am nădăjduit să pot
spune ceva mai mult cu jumătăţile mele de adevăr”
(scrisoarea din 16 decembrie 1969).

E, în aceste rânduri, o autenticitate şi o sinceritate faţă de
sine însuşi care dau o deosebită valoare scrisorilor lui Noica.
Era un om întreg, bun şi înţelegător faţă de semenii lui, blând
dar ferm şi exigent, loial şi drept, având curajul de a-şi
recunoaşte greşelile şi de a refuza orice compromis. Avea o
minte ageră, subtilă, care-i deschidea orizonturi vaste în
explorarea lumii şi a rosturilor vieţii. Credea în resursele
spiritului şi în facultatea omului de a ajunge la esenţe.

„Am limpede sentimentul că toţi am răspuns de viaţa
noastră, chiar sau mai ales când ne-a ieşit prost. Exaltarea ta
e şi a mea, semnele tale de întrebare sunt şi ale mele. Vom
avea oare timp să facem tot ce avem de făcut la capătul
acumulărilor aduse de ani, aş spune la capătul troienirii
lucrurilor în noi? În orice caz, nu cunosc perioadă mai
frumoasă în viaţă decât îmbătrânirea, cu lenta extencţiune a
tot ce e secundar în noi şi pasionantul crescendo al
esenţialului. Mă încântă să te ştiu atât de productiv şi-ţi voi
trimite la rândul meu replica volum cu volum. Provoco te!
Vorba lui Titel în tinereţe. Să vedem cine adună mai multe
volume!” (scrisoarea din 20 martie 1968).

Aş vrea să mai vorbesc despre umanismul lui Noica, de
interesul lui pentru tot ce aparţinea culturii, de vasta lui
capacitate de cuprindere şi înţelegere.

Două exemple sunt grăitoare în această privinţă: un
comentariu despre opera sculptorului Henry Moore şi o
recunoaştere a limitelor filosofiei. „Îngăduie-mi să spun un
cuvânt, naiv desigur despre Moore, pe care l-am întâlnit cu
emoţie şi eu, aci. Mi s-a părut că aduce două lucruri, dincolo
de Brâncuşi chiar: mişcarea închisă în ea însăşi, acea
miraculoasă mişcare care duce peste tot, de la om până la
idee, la configuraţiile şi întruchipările lumii; şi mai ales
universul interior al sculptorilor. Aşa cum Ţuculescu mi s-a
părut nou pentru că anexează picturii materia moartă,
punând ochi peste tot şi privind în intimitatea, în sinea
lucrurilor, aşa mi se pare extraordinar în Moore că vede un
înăuntru a ceea ce era socotit să aibă doar un în afară. Cu
vagile mele cunoştinţe de artă, îmi amintesc de Perseul lui
Cellini care era umplut pe dinăuntru cu tot felul de materiale
ca să „ţină”. S-a schimbat ceva în lume de atunci aşa cum

căutăm în măruntaiele atomului sau ale spiritului (Freud,
geneticul, larvarul) am ajuns cu Moore la chipul intern al
figurii externe... Dar ce destin ciudat are filosofia aceasta:
într-un ceas când nu mai sunt pe lume de fel filosofi mari,
toate artele şi toate ştiinţele bat la poarta filosofiei”
(scrisoarea din 20 martie 1968).

În al doilea exemplu, Dinu Noica arată pe nedrept că
„filosofia a reuşit să facă un pustiu în jurul său” silindu-l să
renunţe la poezie, muzică şi artele plastice, deoarece el a
continuat până la sfârşit să scrie poeme şi să împrime o
vibraţie poetică în stilul studiilor sale filosofice, după cum a
comentat cu o deosebită fineţe operele lui Brâncuşi, Henry
Moore şi alţi creatori plastici. În deosebi, studiul despre
Cuminţenia Pământului, publicat în Introduction a la
sculpture de Brancusi în 1976 arată cum Noica a stiut să facă
diferenţa între aparenţe şi esenţe, între adevărul din lăuntru
şi cel din afară. Un extras din scrisoarea din 16 ianuarie 1970
ilustrează acest exemplu: „Cărţile tale sunt o binefacere
tocmai pentru că filosofia a reuşit – în colaborare cu
evenimentele – să facă pustiu în jurul meu. A trebuit să
renunţ la literatură şi muzică, la tot ce e artă, spre a mă strânge
în jurul câtorva gânduri şi proecte, să zicem finale. Dar când
mă gândesc la artă, plastica de care m-am interesat cel mai
puţin, îmi pare acum ca cea mai plină de sens şi expresivă.
Sunt surprins să văd câtă „idee” încape în arta cea mai legată
de mizeria materiei. Dar tocmai de aceea, poate , ea spune
mai mult ca poezia, în orice caz mai mult decât muzica, dar
„mai mult” are sens aci. Şi atunci, n-ai ales bine? Toată
dăruirea ta către plastică, mult dincolo de ce a putut fi
profesiune, nu-i aşa că te răsplăteşte acum, în anii când vrei
să ştii ce-ţi rămâne din risipa vieţii?”

N-avea întotdeauna dreptate Noica, dar ştia să aibă
ultimul cuvânt prin abilitatea paradoxului şi printr-un
adevărat tur de forţă ingenios. La acuzaţia pe care i-am adus-
o că în afirmaţiile şi în preocupările sale se afla un anumit
spirit de „donquihotism”, el mi-a răspuns: „Cred că toată
cultura stă sub semnul lui Don Quichotte”, ceea ce era un
punct de vedere care mai trebuia să fie dovedit.

În sfârşit, se cuvine să subliniez omenia lui Dinu Noica,
acea deschidere a sufletuflui şi a minţii pentru a înţelege şi
nevoile şi suferinţele oamenilor, acea voinţă de a ajuta şi de a
nutri nădejdea la cei care i se adresau la nevoie.

Desigur, Noica a avut şi scăderile şi defectele lui, dar în
amintirea mea n-a rămas decât imaginea unui om întreg, a
unui om adevărat. Activitatea de gânditor şi filosof  poate fi
împărţită în trei faze: aceea a pregătirii, aceea a adâncirii şi
aceea a împlinirii. Prima se situează din 1929 până în 1944 ,
a doua din 1945 până în 1964, iar cea din urmă din 1965
până în 1987.

În anii debutului (1929-1934) a avut o vie activitate
publicistică, prin colaborări la paginile culturale ale ziarelor
şi la reviste, participând la înfiinţarea caietelor de sinteză
naţională Acţiune şi Reacţiune şi la toate manifestările
grupului tinerei generaţii. Pe nedrept a socotit el această
activitate ca un „non-sens”, un „neadevăr”, o risipire în
„nefiinţă”. Tânăra generaţie din anii 1930 a înscris o pagină
luminoasă în istoria culturii româneşti prin idealismul ei,
prin nevoia ei de puritate morală, prin entuziasmul ei, prin
schimbarea climatului presei din acea vreme şi ridicarea
nivelului cultural. În aceşti cinci ani (1929-1934) activitatea
prodicioasă a lui Petru Comarnescu, Mircea Eliade, Mircea
Vulcănescu, Ionel Jianu, Mihail Sebastian, chiar şi Constantin
Noica a conferit o dimensiune spirituală vieţii culturale din
ţara noastră. Am arătat acţiunea lui Noica pentru pregătirea
unei noi dezvoltări a filosofiei în cultura noastră prin
traducerile din Descartes şi Kant şi prin elaborarea unor

lucrări originale de filosofie, în anii 1934-1937. Această
activitate a continuat cu noi apariţii până în 1944. Astfel, în
1940 a publicat studiul Cum e cu putinţă ceva nou? (teza sa
de doctorat în filosofie), în 1943 traducerea lucrării De
Magistro de Augustin, apoi Două introduceri şi trecerea spre
idealism cu o traducere a primei introduceri kantiene la Critica
judecăţii şi traducerea cărţii lui Hegel Diferenţa dintre sistemul
lui Fichte şi cel al lui Schelling. Ultimile două apariţii din
această perioadă sunt Jurnal filosofic (1944) şi Reflexiuni
despre sufletul românesc (1944).

Se pare că nici aceste lucrări, influenţate de opţiunile
poetice ale lui Nae Ionescu, nu l-au satisfăcut pe Noica,
deoarece el declara în scrisoarea din 9 decembrie 1970: „Nu
mi-a plăcut viaţa mea aşa cum mi-a plăcut prima jumătate
a veacului. Îmi place a doua jumatate a veacului...” Şi tot
această fază a pregătirii a fost necesară pentru orientarea
către filosofie a lui Dinu Noica, prilejuindu-i o adâncire a
operei lui Descartes ca şi a celei a lui Kant şi Hegel şi
permiţându-i să-şi exercite deosebitele lui facultăţi în direcţia
comentariului filosofic.

Faza adâncirii, care a urmat şi s-a desfăşurat de-a lungul
a două decenii a fost cea mai rodnică şi cea mai bogată, deşi
lipsită de orice apariţii publice. În tot acest răstimp n-a mai
apărut nici o carte a lui Constantin Noica. Dar experienţa de
viaţă, drumul către adevărul fiinţei, eliberarea de tot ce era
secundar şi aparent pentru a ajunge la esenţial, aflarea unor
certitudini care i-au asigurat seninătatea sufletească au fost
câştiguri de nepreţuit care i-au configurat adevărata
personalitate. A fost şi faza cea mai grea a vieţii lui Noica.
După pierderea averii părinteşti a cunoscut lipsurile
materiale şi greul luptei pentru existenţă. Cu domiciliul
obligatoriu la Câmpulung, a fost nevoit să dea lecţii
particulare pentru a-şi asigura pâinea zilnică. A trebuit să se
despartă de soţia sa şi de copiii săi care au plecat în Anglia.
Condamnat la ani grei de închisoare dintr-o eroare abia după
şase ani recunoscută, a băut până la fund paharul suferinţei.
Dar, după cum îmi mărturisea în 1972, închisoarea l-a
înavuţit. A ieşit de acolo cu o înţelegere umană mult mai
adâncă şi mai adevărată, s-a apropiat de oameni, i-a ajutat,
le-a deschis calea către spiritualitate, iar pe mulţi i-a salvat,
trezind în sufletele lor nădejdea şi credinţa. A înţeles cum
poate deveni un călăuzitor de suflete. Şi-a dat seama că
aceasta era adevărata lui menire, cel mai frumos şi mai nobil
destin. Şi astfel pregătit, a păşi cu încredere în cea din urmă
fază a prodigioasei sale activităţi, aceea a împlinirii.

A început prin a stimula tradecerile din marii filosofi şi
a le comenta cu pricepere şi ascuţime de spirit admirabile.
Comentariile la Dialogurile lui Platon, publicate din 1968
până în 1986, pot avea o valoare de circulaţie universală, dacă
ar fi traduse într-o limbă occidentală pentru că aduc o
imterpretare originală a gândirii plationiciene. În special
comentariile Lysis , Menon, Republica şi Cratylos sunt
pilduitoare în această privinţă.

La 24 decembrie 1968, Noica îmi scria: „Îţi mulţumesc
din inimă pentru rândurile tale în legătură cu Platon-ul
trimis (era vorba de Lysis, n.n.) Faptul că între atâtea Platon-
uri pe care le aveai la îndemână, a trebuit să-ţi sosească acesta,
de aci, pentru a te întoarce în lumea Ideilor (dar n-ai purtat-
o tot timpul în tine?) m-a bucurat nespus. E şi acesta un semn
cum spui tu, sau poate o dovadă, că am ajuns şi noi, aci, să
facem lucruri ce «prisosesc», ce trec dincolo de plăcerea
noastră”.

Tot din strădania lui Noica au apărut şi Fenomenologia
spiritului de Hegel într-un tiraj de 30.000 de exemplare, ceea
ce era cu totul excepţional pentru condiţiile editurii din ţară,
de asemenea au fost publicate textele lui Heidegger şi alte
lucrări fundamentale din literatura filosofică occidentală.

Acolo însă unde s-a manifestat gânditorul în toată
plenitudinea sa au fost lucrările originale care au apărut în
deceniul al şaptelea şi al optulea şi anume: Rostirea filosofică
românească, Creaţie şi Frumos în rostirea românească,
Sentimentul românesc al fiinţei, Povestiri despre om, Cele şase
maladii ale spiritului, Eminescu sau gânduri despre omul
deplin al culturii româneşti, Despărţirea  de Goethe, Spiritul
românesc în cumpătul vremii , Devenirea întru fiinţă, Trei
introduceri la devenirea întru fiinţă, Douăzeci şi şapte trepte
ale realului etc.

Din enumerarea acestor titluri reiese limpede intenţia lui
Noica de a afla modul specific românesc de a gândi lumea şi
viaţa, adică de a defini o filosofie românească şi de a sublinia
aportul ei original la marele patrimoniu filosofic al lumii.
Ideia din tinereţe: „cum e cu putinţă ceva nou” răzbate şi acum
când caută să dovedească ce a adus nou în filosofia
occidentală, gândirea filosofică românească.

Cartea fundamentală în care îşi expune noul său sistem
filosofic este Devenirea întru fiinţă, apărută în 1981, care
cuprinde două părţi: Încercare asupra filosofiei tradiţionale
şi Tratat de ontologie. Prima are un caracter critic, a doua un
caracter novator şi creator. Începută în 1950, ea este rodul
unor studii şi reflexiuni care s-au desfăşurat de-a lungul a
treizeci de ani.

„Problema filosofiei este în ultimă instanţă  fiinţa, scrie
Noica... În timp ce ştiinţele conduc la cunoştinţe, filosofia
duce la înţelesuri... şi orice înţeles ţine sau oglindeşte
până la urmă pe cel al fiinţei.”
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Nici „fiinţa monolitică” a lui Parmenide , nici
„devenirea” dinamică a lui Heraclit, care i se opunea, nici

sinteza propusă de Platon sau Hegel între fiinţă şi devenire
nu-l puteau satisface pe
Noica, după cum nici
coborârea fiinţei în
„timpul” devenirii,
preconizată de
Heidegger nu aducea o
rezolvare satisfăcătoare
a problemei: cum e cu
putinţă ca fiinţa să
cuprindă întregul
realităţii. Cu devenirea
întru fiinţă, Noica află
soluţia dorită. Cuvântul
„întru” înseamnă mai
mult decât indicarea
direcţiei unei mişcări
cum ar fi inexacta lui
traducere în franceză
„vers” (către). E în

cuvântul „întru” în acelaşi timp o atracţie, o întrepătrundere
între două elemente, un interes al unuia pentru celălalt, o
tensiune activă care le leagă şi le întregeşte. Devenirea întru
fiinţă, „este cea care cuprinde totul...Numim filosofie această
cuprindere, respectiv comprehensiune a lumii.” Astfel, viaţa
cuprinde în sinea ei moartea, floarea cuprinde în sinea ei
ofilirea, arborele îşi cuprinde în sinea lui sfârşitul. „Devenirea
slujeşte fiinţa, nu i se opune, aceasta spune cartea de faţă ,
declară Noica , în încheierea la prima parte a lucrării sale
Devenirea întru fiinţă.

„Bucuria mea a fost să descopăr cuvinte-cheie pentru
întemeierea filosofică, ca şi alte cuvinte ca «sinea» , «rost» ,
«rostire» , «temei». Ce e de făcut cu asemenea cuvinte? Nu
ştiu: un Eminescu al filosofiei româneşti n-a apărut încă. Dar
atâta vreme cât se vorbesc limbile popoarelor, nu ale
maşinilor, suntem datori să credem că s-ar ivi unul”, scria
Noica. În penultima sa carte Trei introduceri la devenirea întru
fiinţă , apărută în 1984, el declara: „Niciodată omul nu s-a
întrebat atât de mult despre lume şi «sine». Filosofia trebuie
atunci să reînceapă de la tema întrebării sau de la această
stranie neînsemnată întrebare care ar fi întru”.

Din aceste scurte citate rezultă voinţa lui Noica de a
întemeia o filosofie românească, folosind semnificaţiile
proprii ale unor cuvinte intraductibile din tezaurul limbii
româneşti. Şi astfel apare limpede continuitatea acţiunii lui
Noica, de la idealurile din tinereţe până la înfăptuirile din
„anii săi târzii” – cum îi plăcea să spună – pentru ridicarea
culturii româneşti pe plan universal.

Prin Devenirea întru fiinţă, Noica nu propune o nouă
orânduire a lumii, ci o explorare a înţelesurilor ei, pornind
de la virtuţile unui singur cuvânt. Cu o neîntrecută măiestrie,
el dezvoltă funcţiunile, rădăcinile, posibilităţile, variaţiile
sensurilor acestui cuvânt întru, care-i oferă un mijloc de a
cuprinde întreaga comprehensiune a lumii. Dar nu e oare
temerar de a întemeia o filosofie pe un singur cuvânt, oricât
de bogat ar fi el în semnificaţii? Nu e aci locul de a discuta în
fond filosofia lui Noica. Vrem să arătăm numai cât de departe
a ajuns el în faza aceasta de împlinire a activităţii sale în
domeniul gândirii filosofice.

Al treilea aspect sub care se cuvine să prezentăm
personalitatea lui Noica este acela de dascăl, îndrumător al
tineretului şi călăuzitor de suflete. Nu e vorba numai de o
funcţie didactică. Noica a izbucnit în ultimile decenii ale vieţii
sale să formeze, să modeleze, să îndrumeze către filosofie
mai multe generaţii de tineri. Fără a fi avut o catedră
universitară, a creat o adevărată şcoală românească de
filosofie. E de ajuns să aruncăm o privire asupra programului
de lecturi, propus discipolilor săi, cărora le cerea să înveţe
limba greacă veche şi limba germană pentru a ajunge la o
adevărată iniţiere în filosofie:

Pentru doctrina categoriilor: Aristot: Categoriile (în
Organon); Kant: Tabla raţionamentelor şi a categoriilor (în
Critica Raţiunii Pure); Platon: Sofistul; Aristot: Cartea a cincea
a Metafizicei.

Pentru principiile şi tipurile de argumente: Texte de

Xenofon, Melissos, Aristot, Anselm, Descartes, Kant,
Schelling, Fichte, Platon (Parmenide).

Pentru tematica filosofiei: Platon: Dialogurile
Charmides şi Theetetikos; Aristot: Fizica, Metafizica; Sf
Augustin: De Magistro; Leibnitz: Principii de Metafizică,
Monodologia; Kant: Logica transcendentală.

Pentru Spirit şi Suflet: Aristot: De Anima; Hegel: Filosofia
Spiritului, Capitolul Despre Spirit în Fenomenologie.

Pentru intelect şi raţiune: Hegel: Diferenţa între filosofia
lui Fichte şi aceea a lui Schelling; Despre Scepticism.

Pentru Transcendent şi Transcendental: Kant:
Prolegomenele; Heidegger: Prima parte din Sein und Zeit.

După asemenea lecturi, toate în original, tinerii discipoli
erau pregătiţi la discuţiile socratice în vederea descoperirii
„adevărului”. Noica îi conducea prin întrebări iscusite să afle
singuri concluziile cuvenite. Un asemenea program ar fi
descurajat mulţi postulanţi. În realitate, nimeni nu s-a speriat
de atâtea dificultăţi, nimeni n-a dat înapoi. E adevărat că
Noica n-a încredinţat acest program de studii pregătitoare
decât celor pe care i-a ales. Dar pare un adevărat miracol
faptul că a reuşit să formeze în câţiva ani o elită intelectuală
românească dornică de cunoaştere şi de spiritualitate. Pe
măsură ce se scurgeau anii, s-a creat un adevărat mit în jurul
lui Noica. Retras la Păltiniş, în munţii Făgăraşului, ducând o
viaţă de o mare austeritate, închinată studiului şi meditaţiei,
Noica a ajuns să aibă un imens prestigiu în viaţa culturală
românească întreţinând prin pilda sa setea de spiritualitate
în rândurile tineretului. Ce a însemnat pentru Noica
Păltinişul. „Îţi scriu din nou de la Păltiniş unde, cu îngăduinţa
soţiei, îmi petrec cea mai mare parte a timpului. Am găsit
aici, în condiţii materiale extrem de convenabile, cadrul ideal
în care lucrez. Ca şi în cazul tău, nu ajung să fac tot ce aş dori.
Acum sfârşesc o lucrare (Ontologia) şi mă pregătesc să încep
o alta. Între timp, ţi-am trimis o carte mică, nou apărută. Vei
vedea sau vei simţi că multe pagini puteau fi un dialog cu
tine (scrisoarea din 11 decembrie 1978).

„În clipa aceasta stau în odăiţa mea de 2 ori 3 m, cu
lemnele trosnind în sobă şi mă uit la sculptura lui Avoscan
trimisă de tine Naissance du po  me. Poate se naşte un poem.
Şi poate noi înşine, tu cu extraordinara ta răspândire de
frumuseţi, am contribuit la poemul care se naşte. Ce ne putem
dori mai mult? (scrisoarea din 19 ianuarie 1979, Păltiniş).
„Încerc totuşi să-mi trăiesc cu seriozitate anii târzii, aici, la
Păltiniş. Sunt singur...şi slujesc mica noastră comunitate
culturală prin totalul meu neamestec în viaţa ei. Încă odată
îţi spun : singurătatea îmi dă şi mai bine prilejul să văd cât
preţ are prietenia.” (scrisoarea din 14 februarie  1979)

Când mă gândesc mai bine la vieţile noastre închinate
totuşi culturii, văd că nu am ales prost. Mă apropiu şi eu de
capătul unei vieţi în care văd că n-am făcut nimic altceva
decât să scriu cărţi şi să citesc cărţi. Dar ce altceva mai bun
este pe lume decât dialogul cu cei 500.000 (cititori, n.n.) de
care ai avut tu parte şi dintre care câţiva sunt un fel de „noi
înşine” într-altă versiune? Orice viaţă e zadarnică dacă nu se
oglindeşte în alte vieţi şi nu supravieţuieşte prin ele.
(scrisoarea din 28 octombrie  1978)

Aceste fragmente de scrisori arată cum Dinu Noica a ştiut
să-şi trăiască la Păltiniş singurătatea şi înţelepciunea ca fapte
de viaţă.

Ce frumos transformă el absenţa fizică într-o prezenţă
spirituală când scrie: „Vei vedea sau vei simţi că multe pagini
puteau fi un dialog cu tine”. Cât de emoţionantă este evocarea
naşterii unui poem, privind cum arde focul în soba lui de la
Păltiniş şi se gândeşte că „poate noi înşine am contribuit la
poemul care se naşte.” Şi cât de adevărat este când spune că
„singurtatea i-a dat prilejul să vadă cât preţ are prietenia”
sau că „orice viaţă e zadarnică dacă nu se oglindeşte în alte
vieţi şi nu supravieţuieşte prin ele”.

La 17 noiembrie îmi scria tot de la Păltiniş: „ceea ce mă
surprinde în cazul lui Mircea (Eliade, n.n.) şi al tău este că
n-aţi avut şi gustul retragerii depline. Poate că vă leagă prea
multe fire de lumea aleasă de acolo...Oricum, extraordinarei
voastre împliniri nu-i pot opune, ca experienţă târzie de viaţă,
decât bucuria singurătăţii. Pe aceasta am trăit-o şi o trăiesc
intens cu sentimentul sau poate iluzia că-mi dă roade mai
bune decât aş fi obţinut printre oameni”.

În altă scrisoare din 21 iulie, tot de la Păltiniş, îmi scria:
„Socotesc într-adevăr că fiecare dintre noi trebuie să reţină
pentru el un colţ din viaţă în care să nu trăiască «prin
delegaţie». Deleg pe alţii să conducă lumea şi să cerceteze
cerurile, dar în materie de metafizică şi logică nu mai dau
mandat nimănui. Sub tensiunea aceasta a încercării de a mă
lămuri pe cont propriu, îmi trăiesc ultimii ani şi de la cavaler
vertical la cavaler vertical, mă gândesc la tine şi la aventura
ta în lumea artei ca la un extemplu care obligă”.

„Îţi pot spune acum că nu m-am iubit pe mine însumi
niciodată cu adevărat şi că nu m-au susţinut în viaţă decât
prietenii cu creditul ce mi-au făcut şi speranţa că va coborî
cândva un gând creator peste mine. Sper în continuare”
(scrisoarea din 10 aprilie 1979, Păltiniş)

S-ar putea întocmi o carte a prieteniei cu aceste scrisori
care datează din ultimii 20 de ani ai vieţii sale, când trecuse
pragul îmbătrânirii. Îşi păstrase totuşi un iremediabil
optimism, o încredere neclintită în puterile spiritului.

„Ai avut bunătatea să reiei cartea mea şi să-mi citeşti
schiţa autobiografică. Ceea ce îmi spui despre înţelesurile şi

subînţelesurile celei din urmă nu mi-a fost spus de nimeni.
Îmi comunici lucruri noi despre propiul meu gând. Dacă
spiritul tău este încă atât de sigur şi neaşteptat în ce priveşte
judecăţile lui critice, atunci lasă-mă să cred că îmbătrânirea
nu te-a afectat cu adevărat... De fapt, punctul în care ne
deosebim în ce priveşte vârstele omului este «pozitivismul
bătrâneţii»” (scrisoarea din 10.4.1977). „Înţeleg anii târzii
ca tine, drept o răspundere faţă de tot ce avem mai bun în
noi. Dar în timp ce tu, sub încercări şi suferinţe, a trebuit
câteodată să dai glas tristeţii de a îmbătrâni, eu, cu câţiva
ani mai tânăr abia şi cruţat
până acum de suferinţele
îmbătrânirii mă aflu sub
bucuria ei. Totul e o cursă
la cronometru cu ter-
menul ce se apropie: nu
putem face încă ceva,
esenţialul? (scris. din
29.1.1980).

Mai rezultă din această
corespondenţă conflictul
lui cu prietenii din
Occident: „Aflu că mi-am
supărat toţi prietenii aleşi
din Apus: Eugen I.
(Ionescu n. n.) pe care nici măcar nu l-am văzut, îmi trimite
o scrisoare iritată, Cioran una ironizatoare, în timp ce Mircea
înregistrează tot felul de ecouri ale judecăţilor mele despre
ei. Inutil să spun că nu le-am cerut niciodată nimic!” (scris.
din 18.08.1978). Revine apoi problema reîntoarcerii la matcă
a celor care au părăsit ţara, consideraţiile sale deosebit de
interesante despre problemele actuale ale artei, despre
decadenţa Occidentului etc. Trei valori au luminat anii târzii
ai lui Noica: cultura, prietenia şi singurătatea. În ultima
scrisoare trimisă la 21 octombrie 1987 din Păltiniş, îmi
spunea: „În curând îţi voi trimite o reeditare a Rostirii
româneşti. Acum încep o nouă lucrare, penultima îmi spun
eu. Dar cine ştie ce vor Parcele?”

Ursitoarele nu i-au îngăduit să scrie această penultimă
carte care ar fi trebuit să fie intitulată Autobiografia unei idei.
În noaptea de 4 spre 5 dec. 1987, Constantin Noica a pornit
pe drumul cel fără de întoarcere. Odihneşte acum lângă
schitul de la Păltiniş, într-un luminiş de pădure, străjuit de
arborii străbuni cu faţa spre lanţul Carpaţilor pe care atât de
adânc i-a iubit, sub cerul către care şi-a îndreptat atât de des
privirile şi nădejdiile.

Acelaşi necunoscut prieten, care îmi scrisese cu 17 ani
înainte, tot într-o zi de dec., pentru a-mi povesti cum s-a
petrecut înmormântarea lui Petru Comarnescu, mi-a trimis
şi de astă dată o scrisoare, din care redau următoarele
rânduri: „Am ajuns la Păltiniş noaptea la două. Între schitul
în care era depus şi groapă am spus, cum n-am cântat
niciodată, o colindă de la noi, din Maramureş. Deşi
înmormântarea a fost de mare solemnitate, neaua a strălucit
nespus. Pe cartolina ce v-am trimis se vede un picur de
lumânare şi nu se vede, dar a căzut real, un picur de lacrimă.
Fiind unul dintre puţinii care ne-aţi mai rămas, vă doresc să
vă trăiţi bătrânia în aceeaşi frumuseţe căreia v-aţi dedicat
toată viaţa.”

Astfel se încheie povestea uneia dintre cele mai mari
prietenii pe care mi le-a dăruit viaţa.

  IONEL JIANOU

Locul de veci al filozofului - la Păltiniş

11111 .....
Moartea
ca o calmă chindie,
în corole de soc
lângă tâmpla bisericii…

În înzăpeziri
de salcâm
zumzăie
rodul poemului.

Lâna de aur
scămoşată-i
în adieri de sălcii…

Lancrăm înlăcrimatLancrăm înlăcrimatLancrăm înlăcrimatLancrăm înlăcrimatLancrăm înlăcrimat

2.2.2.2.2.
Iederă sunt
ce lespedea
îmbrăţişează,
aflând taina sporită
de-a Ta lumină -
şi Misterul
sfântului fior…

Unicorn rănit
sufletul
tămăduindu-se
în tăceri albe
de lebădă cernită…

Zoia Elena DEJU
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Candelă cu flori roşii
Inima copilului ce s-ar naşte. Peste zăpezile din înălţimi, abia

modelat cu forma de deal adăpostind câinele. Singur şi adevărat.
Străinul din oglindă. Delphinul înţepenit către ţărm, în prelun girea
rugăciunilor de seară. Ideea de haită. Noiembrie al cup toarelor cu
lespezi. Întâiul minereu. Miasme pierite, argintărie furată unui
trecut împins pe coline.

*
Ghetsimani cu salcâmi de corabie. Cu asfinţit de argint roşu

şi arome în baloturi cu lumina antichităţii. Pâine neterminată
înecaţilor. Vin nebăut de şeful perceptorilor, de icoana preacur atei
Nostalgia.

Pentru o singură prejudecată, mireasă ar putea fi piramida.
Pintenul caşalotului, înaintea mieilor din iarnă.

*
Un zeu sublunar cu paşii de fiară. Adună cărnuri putrede de

pasăre în vase de lamură. Pe simfonia purificării, zeul acesta alunecă
pe schele de aur. Uleiurile templului amintesc de părinţii răsăriteni
ai fluviului. Închişi într-un epileptoid. Mecanisme pierdute ale roţii.
Turnuri din care se aruncă numai cu pietre în mlaştini.

Cu bufniţa grădinii, dintr-o neaşezare, adusă-i o lumânare
de miere. În privinţa creştetului, ce desparte valul de linia
ţărmului, bunii şi cinstiţii tac.

*
Poiene cu iederă, cu semenic, cu foiofiu şi cu priboiu. Un cer

mai jos de amiază. Colinele - cinci - adună, toate, o vioară. Aurul
alchimistului s-a dus tot într-o candelă. O viperă respiră cu
pântecul. Neprestano!

*
Când un demon bea zefirul, ajutat de o crăiasă, şi e ziua de

magie, de îngheţuri. Grădina ar trebui atunci zăvorâtă după gratii,
unde ar îngriji-o un flaming. Întocmai ca sanctuarele din care s-
au dus zeii. Leii, leoaicele, apele netrecute printr-o manta.

Candelă cu flori roşii.

Au fost aşteptaţi Filip şi
alţi treizeci

Omul cel sălbatic a venit în cetate, înfometat după mireasma
pâinii noastre de toate zilele. Rătăcitului i s-a potolit inima, cum
s-ar potoli un şuvoi în trupul căzut al leoaicei.

Mergi şi dă apă căprioarelor. Pe-o haină de-a mea să-ţi
odihneşti genunchii.

 *
Numai o mască de frunze. Un imn viermelui în mărul cel nou,

sevă inflorescentă miresei şoimului. Pe o singură lespede, tăiate
adânc, semnele gurii şi pleoapelor.

*
Au fost aşteptaţi Filip şi alţi treizeci, pe mâna unuia

isprăvin du-şi sărutul un păianjen. Închis în sânge, galacticul
adăugase timbrul auriu al dimineţii de începutul toamnei.

Venind mai devreme, primăvara le-ar fi fost zeu. Antilopa,
uneori cu aripă şi mirodenie, taie potecă într-o frumuseţe creştină.

Diamant. Diamant mauresc. Illuminandi. Spiţă de aer.
Ferigile, stâlpii şi melcii de linişte.

*
Cucută în cănile mesenilor noştri, descleştându-le buzele

precum flautul pentru aerianul, gracil-diafanul cântec. În ritmul
pro vinciei, ca pe-o pereche de inel, moartea cheamă.

Aruncătorul de cuţit, unde nu-i nimeni, loveşte drept în zid şi
înapoia. Echilibrul acesta-i de piatră de la râu. De formă spartă
cu tirsul, miere ridicând vidul, lux, apă vie.

Fratele şi pelicanul sunt cuib din pleromă.
*

O algă din drumul către casă. A obosit chipul, a obosit sângele.
Înserarea, fierăstrău ce tocmai coboară. Nu s-a inventat vinul
până când s-a pătat haina?

De atunci, noaptea, noaptea-i câmpie domesticită.
 *

Săritura tigrului e şi numele Îngerului. Numărând stelele  în
firul nisipului, se ajunge la pâinea cea de toate zilele. Haine albe
mirelui la intrarea în camera nunţii. Requiem.

Între cei treizeci, câţiva
poartă aripă

Au fost aşteptaţi Filip şi alţi treizeci.
Cu un sâmbure pe arama de rugă, Îngerul. Unul sfarmă şi

împarte. Altul tocmai instruieşte corăbierul. Cel de la mijloc
putrezeşte cu o sabie în braţe. Ultimul, frate mai mare, se taie la
un deget cu frunza busuiocului de pe ţărm.

Până la străfulgerare, aromă din piciorul Domnului într-o
clipă de îndurare.

*
Un cerb ţintat ar fi trecut. Cu spate crud, de mire. Precum copiii

în prund, până la amurg.
În faţa regelui, lumina-i în dionisire.
Seniorii tocmai obişnuiesc să-şi întrerupă fruntea cu câte o

purpură. Orice rană-i mai nobilă de la miezul nopţii până spre
dimineaţă.

Iar trupul prin sânge se face frumos.
*

Fie ploaie prisositoare, fie mijlocul-început iar fuga-ţintă, cum
extazul şi gravitaţia, de la mare până la oglindă. Sigiliile cele mari,
curcubeie conciliatoare.

Numerele armonice, esenţa verticală şi hierofantul. Tăcerea,
crucea albă, graţia de duminică a morţilor.

Pelerina de lână, lustrală, ocrotitoare. Plumb.
Vâsla pentru necuprinderea. Graţia dunăreană a Îngerului.
Alcătuire de crug pentru arbori.

*
Între cei treizeci, câţiva poartă aripă. Filip fiind încins cu

iachint, rărunchii de sticlă încercând să i se spargă. Grindină în
sens invers. Lăcuste de diamant, în lumina de cupru a serii.

Fiinţa Filip, imagine luciferică.
Cu alăute şi cupe, Fiinţa Filip îşi reia drumul de leu către

junglă. Archeus de fiecare dată, reia moartea în timp şi templu.
*

Covorul cel alb adus de
Paisie. Cândva se primeau pe el
sacrifi cările. Apoi se lăsau
coroana şi sceptrul. La început li
se îngăduia morţilor să-şi
îngroape morţii lor. În sfere roşii
păsările îşi rupeau măruntaiele.

Ca de bici se fereau vameşii
sosiţi la rubedeniile mănăstirii.
Turmă de elani pe ţărm. Viespii
ce nu pot hotărî singure. Trestii
şi lăcuste pline.

Din munte adânc, către
lume, plasma.

Omul din singurătate,
Pangratie

S-au întors Filip şi Camasie. Doi generali, două căţele
flămânde, comandându-i pe cei treizeci. Uite-i cum li se întorc
mercenarii. Zece ani au fost sub flacără. Să-i rugăm să nu moară.

Jazz cu noduri. Spălându-şi mâinile, generalii simt bătăile
inimii la o mie de cai. De la o mie de săgeţi află scrâşnetul
pătrunderii. Timpanele lor sunt ascunse în doi îngeri despicaţi.

*
Pangratie, pictorul. Şi vine dintr-un tărâm pe unde Dumnezeu

n-a călcat niciodată. Clonţ voluptăţii. La steaua fără impuls,
tri dent. Când sunt legaţi nevorbitorii la gură.

Când înşişi morţii sunt socotiţi cu numărul fiarelor. Al
pago delor, al baghetelor lumii de dinainte. Al gazelelor ce îşi feresc
şoldul de atingerea săgeţii. Al copacului cu două veşminte de scoarţă.

Omul din singurătate, Pangratie. Ocrotit de discul nostru. Din
vremea închinării la foc.

*
Să-i deschidem, precum tigrului, o vână de la gât.
Cântec vorbit şi pasăre de apă. Floare, în loc de săgeată. Santal

ce stinge focul.
Să ne bucurăm. Să ne pregătim. Să ne bucurăm.
Doamne, nu-i comandor nomad! Îi lipsesc şi uneltele

sacrilegiu lui!
*

Tablou de-al lui Pangratie: căsătoria dintre un mangotier şi o
liană. Lumina toată abia venită. Printr-o membrană dintre degete.
Aproape rugată. Ca deasupra unui leu cu pasul lung. Trăgând o
sanie de piatră.

Subteranul strigăt al păsării. Niobe!
Mâhnit cum numai oglinda poate fi mâhnită. Fluviul

amintind o corabie  căreia nu-i poate fi îngăduit vreodată să-l
străbată.

*
Prin braţul pictorului s-a scurs o sabie ca a gândului. Cum s-

ar scurge din vulturul alb numai unghia, viscolul şi răstignirea.
Înspre lumină cu un singur sicriu, al sângelui, ca intr-o
transhumanţă.

*
Doamne, dă-mi iarăşi iuţeala mânzului. Nu mă lăsa să accept

durerile morţii, nu mă lăsa. Şi obstacole cât de mari fă-mă să
depăşesc. Carnea mea, deschide-mi-o ca pe fânul cel nou în miezul
iernii. Ochilor, dă-le iarăşi floare de poem.

Oferă-mi, Doamne, iluzia că-ţi primesc durerile facerii, ca
monedă de schimb!

O floare albă ce şi-a
primit roua s-a înroşit

Blajine sunt vremurile acestea. Fluviul, vijelios din când în când,
tiparul unei chei în ceară. Patru zile fiind fericite. Ba lup, ba urs,
vântul se furişează ca hermina. O floare albă ce şi-a primit roua s-
a înroşit. Chiar de frica unui şoarece luna s-a arătat pe cer nouă.

Prin jghebuţul din haina copacului roiesc albinele şi numărul
zece. Sentinţa morţii este o pietricică lustruită.

 *
Legenda lui Prohor o dăruieşte Camasie:
- Copil oropsit care a trebuit de la început să se îngrijească de

toate. Pescăruş rătăcit pe o deznădăjduită corabie. Nefiind cu
putinţă să viseze ţărmul. Cum nu-şi visează nici sclavul liberta tea,
până în clipa din urmă.

Nimeni nu-l pândeşte pe Prohor. Fereastra ce o deschide o
dată pe zi, pătrunzând cu pensula în pânza tabloului, nu-i decât
pe înţelesul lui. Când lumina-i o nimica toată, neroadă, mâna
maes trului se zbenguie cum îi place mai bine.

 *
- Dintele-i de rouă numai atunci când se pune să cânte la

flaut. Pe jumătate pedepsind un trandafir.
 *

La împletirea părului, Pangratie se călăuzea ca oceanul în
adân curi. Ameninţător. Răzbunător. Frumos.

Pridvor golului, Pangratie a sudiat sub un steag sfâşiat, care s-a
cusut mai târziu, în templul cel de argint, numai cu viespi de peşteră.
Din aşezarea aceea de pe fluviu, omul nostru a rămas numai cu o
sete arsenică. Urcând şi acum în trapezunt la ur cioare. Seraphie.

Scara pe care coboară de fiecare dată este una de crainic.

Un tipar de cruce
Repetarea trupului. Camasie. Apăsându-şi visul, căprior şi

fiară. Scriere ce s-a pierdut pe ţărmul din afara Universului.
Întâlnirea seminţelor, încă un semn al plecării din cetatea

lipită cu unghiile. Ci la facerea mâinilor lui, o diafană syme trie.
Fiecare, cuibul unei constelaţii. Fântâni până la buză cu
germinaţii.

Călcâiul unui bărbăt de o mie de ani. Derviş. Tăiat într-o
seceră din argilă, ascuţiţă pe un cheag de piatră. O găleată de
rubine i-a curs. S-a scris, cu o caligrafie de înger de casă. S-a scris
de către băutorul de cianură.

*
Paralelizare. Prohor. Genunchii ducându-i-se după lumină.

O sevă simfonică să-l cuprindă.
Felina oarbă cade către cer. Lovindu-se la încheieturi de

colţurile unui zid cu diamante. Sângele acoperind un crin bolnav
de acolo. În liniile feţei lui Dumnezeu se găsesc anotimpurile.

*
A doua paralelizare. Pangratie. Într-o continuă plecăciune unui deal

carmesin. Chivot cu pârghii. Mormânt regal, cu mişcare galaxională.
Cântec, două margini de arsenic. Libaţii cu mucegai ceresc.

Acum sunt mai mulţi războinici. Mai puţini sunt însă
înţelepţii. Îmbrăţişările numai cu aerul. Înrourate, aburinde încă,
picioar ele cailor ruginesc în ogorul cel moale.

 *
A treia paralelizare. Filip. Vale cu struguri dulci. Când nu i se

beau urmele, o iradiere îi laudă cuvântul.
Sărutul păianjenului cântăreşte mai puţin decât lumina.

Papyrusul nostru poate fi
chiar lebădă verde

Scrisoare despre iubirea, viaţa şi moartea grădinarului
Euritmie. Un tipar de cruce. Garoafă aşteptată de Dumnezeu.

 Mi-e sufletul tot un coş cu păsări. Privesc la pâinea ce mi se
coace în spuză, spre marginile ei. Fântână cu deschidere de frunze.
O faşă sângerie strânge spini în Paradis.

Papyrusul nostru poate fi chiar lebădă verde. Viermişor,
viperă, leu ori dragon. Foc al primăverii şi flacără toamna.

Un magnet alb aşezat într-o altă fiinţă. Iar acolo, numai raza
cea oblică a asfinţitului. Stupul de ardezie, fiecare viespe fiind de
fapt colină.

Cuibul şoimului. Umărul mamei lovindu-se într-o baghetă
cu vrăji. Veliceanie.

A venit şi la noi un trup. Din el a ieşit un nevinovat. În scla vul
fără nume s-a aruncat cu pietre, cum s-ar fi aruncat în delphin cu
solzi de plumb.

Cuptor cu sunete.
Să fiţi fericiţi, cu mărgeni şi cu fluiere! 

H.

ALEX GREGORA

Ghetsimani cu salcâmi de corabie
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„CLOPOTE SUB APE“
La mânăstirea Râşca

Să fi fost Episcopie
      de pădure, sanctuar,
Ziduri-nalte, împlinite
      ca o bornă de hotar,
Ţări  păstrate-n Evanghelii,
     geografii ce azi vibrează
Desluşind prin vremi impulsul
       unui suflet ca o rază?
Ori doar abur, lunecoase
ceţuri strânse-n crucea
                          nopţii,
Ce ne-ascund în taina vieţii
       şi memoria şi morţii,
„Cuib de ape“ ca un clopot,
       limbă orfică şi blândă,
Răstignire deopotrivă
       preţ de taler să ne
                          vândă,
Când retraşi la munte
                       schifnici
        cu icoane în bejenii,
Au purces să-nfrunte focul,
   din cupotoarele gheenii.

STEAUA MAGILOR

Conjuncţie primară
       şi fericit îndemn
Să cauţi profeţia
     în astrele regale,
Când Jupiter răspunde
      absconsului consemn
Saturn străpunge bezna
     amiezii siderale.

Şi astfel, din îndemnul
     imensului  releu
Un foc porni să urce
      pe firmamentul bolţii,
Cuvântul se-ntrupase
   în Fiu de Dumnezeu
La Bethleem, în ieslea
   de unde-nvie morţii.

ALTĂ LUME, ALTE LUMI
Când o da porumbu-n foi
Să-ajungi, Doamne şi la noi,
Mai curând, dar nu târziu,
Să nu calci într-un pustiu
Fără umbră şi pădure
Fără vatră şi secure
Fără clopot şi fântână,

Doar c-un ciob de oală-n mână.

Împlinindu-mă la chipuri
Şi din foc şi din nisipuri,
Ai lăsat osândă, clipa
Ca să moştenesc risipa,
Să ridic în săptămână
Legea, care mi-e stăpână,
Nu de Tine scrisă-n carte
Ci de om, să-i fie moarte.

Ai să vezi din slava Ta
Cum se stinge, Doamne-o stea,
Cum din treaptă, până-n treaptă
Grea zăbavă Te aşteaptă
Şi-nmulţind şi limbi şi ramuri,
Te-oi grăbi în alte neamuri,
Te-oi grăbi sub cer s-aduni
Altă lume, alte lumi.

FĂGĂDUINŢA PLOII

Şi de mustrare aspră, este
nevoie-n glas,

Nu doar de predici blânde, ce-
auzul ţi-l încântă,

Durabilă rămâne făgăduinţa
sfântă,

Cuvântul ce-ţi îndreaptă neho-
tărâtul pas.

De eşti omul acela, rămâi alesul
                                     vas,

Prin voia Sa, Hristosul asemenea
                           cuvântă

Şi de mustrare aspră este
                        nevoie-n glas
Nu doar de predici blânde, ce-

auzul ţi-l încântă.

În slujba ta, curajul să-l ai nu
                           doar un ceas,
Rostind apoi deavalma un psalm
                             fără de ţintă,
Făgăduinţa ploii nicicum n-o să
te mintă,
Când ochii tăi privi-vor lumina în
                                         extaz.

Şi de mustrare aspră este nevoie
în glas.

TRAGEDIA VEACULUI

Cumplită agonie
        şi falsă pocăinţă
A veacului ce trece
       confuz şi ipocrit,
Lăsând în generaţii
      „mirabila credinţă“,
Că suntem deopotrivă
       istorie şi mit.

Ce lege guvernează
   sublima ta sorginte
Şi schimbă-nfăţişarea
      aceluiaşi reper,
De vreme ce-ndoiala
       te pierde-ntre cuvinte
Şi-ţi lasă moştenire,
     cununi de spini şi fier

PRIVEŞTE FLORILE

Priveşte florile, divina hartă
A Celui care poartă-n Sine cerul,
Acoperind sub legi misterul
Luminii, proslăvită-n artă.

Nu căuta doar efemerul
Pentru trăirea ta deşartă,
Când ochiul tău, acum te ceartă
Slăbindu-ţi liniştea şi zelul.

Prin flori, înalţă-o rugăciune,
Să te apropii de izvoare,
Căci pentru tine, o minune
Se-arată-n mugurul de floare
Şi prin nădejdea vieţii sfinte,
Tu eşti ales de mai-nainte.

PSALMUL MACILOR

Risipeşte, Doamne îndoiala
 minţii,

Fă din clopot punte până la izvor,
Mai aproape cerul să-mi

cunoască sfinţii
Si-n belşugul roadei, psalmul

macilor.

Ce folos să-mpartă din lăstar
mlădiţă,

Lacrima-noirii vine prin altoi
Şi se-nchide rana, răsplătind

credinţa
Celui care poartă, urmele de

 ploi.

IDENTITĂŢI

Spre marginea de negură mă-n-
 drept,

Deasupra mea un fel de
policandre

Sălbatec îmi cutreieră în piept
Identităţi, cu nume de

cassandre.

Legându-mă la roata unui veac,
O stea mi-a dăruit un banc de

ceară,
Căci mă ştia din vreme mai sărac
La cina cea din urmă şi amară.

SONETUL FIRII PĂMÂNTEŞTI

Prin gândurile firii pământeşti,
Ne lepădăm de lege şi credinţă
Şi căutăm în noi o biruinţă,
Un semn al înălţării omeneşti.

Făţarnică şi răzvrătită fiinţă,
Sigiliul morţii veşnic îl primeşti
Şi-n întuneric, te-nsoţeşti
Cu cel adeverit în neputiinţă

Când viaţa ta, se năruie-n ispită
Ca temelia casei pe nisip,
Ridică-ţi ochii, inima zdrobită
Făcând din Cruce singurul tău

chip
Şi-n adevăr, cu lacrimă te-nchină
Celui ce stă de-a pururi în

lumină.

SĂ NU-NTINZI PRAG, DE
POTICNIRE

Să nu-ntinzi prag de poticnire
Celui flămând, străin şi orb
Să zici: l-am prins, cum prinzi un

corb
Şi-l ţii legat sub coviltire.
Căci împletind din multe fire
Un laţ, ajungi din vas un ciob,
Să nu-ntinzi prag de poticnire
Celui flămând, străin şi orb

Credinţa ta, să-i dea de ştire
Că drumul strâmt, e drum de

rob,
Aici din Apa Vieţii sorb
Doar cei ascunşi în nemurire.

Să nu-ntinzi prag de poticnire.

ALCĂTUIND ZIDIREA

Olimpieni desigur
   aceşti copaci,sub cer
Umbrind cu-a lor coroană
  plăpândele ţinuturi,
Prin care lumi s-or naşte
   din alte lumi ce pier,
Alcătuind zidirea
  de piatră şi de luturi.

Odihna lor, desprinsă
     dintr-un tumult primar,
Din tainele supreme
   ce muguru-l despică,
În frunza liciformă
    şi-n fluturul larvar,
Pe-un vânt celest copacul
     din ruguri se ridică,
Căci foc a fost şi lavă
   şi ape mari şi vânturi,
Când s-au croit din haos
   şi arbori şi pământuri.

APE MARI CE MIŞCĂ STÂNCA

„Ţară“-a nimănui, eternă
         în durerea-ţi fără margini
Neam lovit, blestem din veacuri
       rătăcirilor profunde,
Soartă-nvăluită-n neguri
   adăpost printre paragini,
Ape mari ce mişcă stânca
     şi aduc prăpăd oriunde.

Scâncet de copil, de înger,
   plâns de maică sfântă-n ceruri,
Pe pământul care crapă
    ca un bulgăre de nea,
Din „isprăvi“ ce ni se-arată
     să desprindem adevăruri,
Însoţindu-ne credinţa
   cu lumini din altă stea.

Doamne, Tu ce-mi ştii în suflet
   colţu-ascuns de taina lumii
Şi ridici un văl de umbră
    de pe chipul unor sfinţi,
În tăceri ce vin odată
   coborând în dreptul „sumii“
Semnul neputiinţei noastre
   de „ispravnici“ şi părinţi.

Iartă-mi, Doamne, glasul aspru,
   iartă-mi, Doamne, gândul rău,
Împrejuru-mi necredinţa
  stăpâneşte şi dezbină
Şi nicicând, n-a fost la Dunări
   gloată fără Dumnezeu
Şi nicicând, n-a fost o lege
   fără slavă şi lumină.

 George DUMITRU

Notă: Din volumul de poeme Făgăduinţa
Ploii, în curs de editare.

 

STEAUA MAGILOR
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     În cadrul Zamolxiana, tratez o temă deosebit de
interesntă în ceea ce priveşte continuitatea religioasă şi etnică
daco-ramână. Am mai spus că dacii nu au dispărut şi că
urmaşii lor direcţi suntem noi Daco-Românii de azi.

Ritul cultic zamolxian se păstrează în cel hristianic-
ortodox. În continuare voi prezenta câteva repere esenţiale:

1. Credinţa în zeul Soare al Dacilor, la Daco-Români
a devenit credinţa în Hristos – Soarele dreptăţii.

2. Ursătoarele sau Ursitoarele.
3. Datul în grindă.
4. Tăiatul moţului.
5. Adusul apei la nuntă.
6. Primirea miresei de soacră.
7. Mort cu lumânare.
8. Statul de ceară al mortului.
9. Stâlpul mortului.
10. Adusul apei pentru cel mort şi tămâiatul

mortului 40 de zile.
11. Pomenile (daruri pentru cel mort.)
12. Lumânările de ceară în cultul creştin-ortodox.
Acestea sunt elementele esenţiale aflate în cultul

Zalmoxian şi păstrate în cultul Hristianic-ortodox. Ele
durează de mii de ani. O parte din ele sunt pe cale de
dispariţie. Le vom prezenta în ordinea firească.

1.Ursitoarele sau Ursătoarele – sunt trei femei care vin
din lumea astrală în noaptea a treia de le naşterea unui prunc
şi îl ursesc la bine sau la rău. De ele depinde viitorul noului
născut. Cineva din ai casei sau chair moaşa de buric “pune
ursătorile”. Ca să îmbunească pe aceste trei venite din altă
lume, în a treia seară de la naştere aşează masa dacică (cu
trei picioare) şi pun pe ea o pâine unsă cu miere, şi alte obiecte
semnificative. Dacă cineva nu are masă mică rotundă, cu trei
picioare, “o împrumută de a un vecin”,îmi scriu cei mai mulţi
dintre informatorii mei. Înainte vreme, spun bătrânii, că la
partea bărbătească se aşeza pe masa ursătoarelor: un ciumag,
o secure, un topor sau un cuţit. Pe aceasta aveau să le mâniue
cu succes respectivii bărbaţi, când vor fi mari, împotriva
cotropirilor. La fete se aşeza pe masă caer de lână sau cânepă,
furcă, fus, iţe, pânză, ac etc. Acum se aşează pe masă: cărţi,
hârtie, creion etc., pentru ca ursitoarele să precizeze noului
născut un destin în acest sens. Deşi Biserica Creştină
Ortodoxă a condamnat credinţa în ursitoare (vezi Simeon al
Tesalonicului, cap.6), totuşi această formă cultică se păstrează
şi azi.  În perioada creştină, când naşa şi moaşa vin cu copilul
botezat acasă, masa dacică este aşezată în tindă şi are pe ea o
azimă sau turtă unsă cu miere, sare, o cană cu vin ş.a. Are
loc apoi următorul ritual: Naşa ia copilul în braţe, urmată de
moaşă şi de mama copilului, ocoleşte masa de trei ori, zicând

DE LA RITUL CULTIC ZALMOXIAN LA CEL HRISTIANIC ORTODOX –
continuitate perfectă

la prima ocolire: “Doamne, ajută cu bine!”, la a doua
ocolire:”Doamne, ajută cu sănătate!”, iar la a treia ocolire:”Sf.
Treime să fie de ajutor!”. Apoi, naşa predă puncul mamei sale,
cu urări de bine. Este şi acest ritual o formă dacică
încreştinată.

2.Datul în Grindă. De Anul Nou (Sf. Vasile) dimineaţa,
copiii până la trei ani se dau în grindă, de obicei în casa
moaşei. La cei mai cu stare vine moaşa acasă. Se aşaează
masa dacică în mijlocul casei iar pe ea o bardă, topor sau lat
obiect de fier. Moaşa pune în colacul de făină ce are formă de
cerc (gol la mijloc) un ban de aramă, argint sau de aur sau
(mai târziu) o bancnotă. Apoi pune colacul pe capul copilului,
îl apucă de subţioară, aşează copilul cu picioarele pe fierul
de pe masă, apoi îl ridică până atinge cu capul grinda
tavanului, zicând:”Tâta mare (=atâta să crească nepotul sau
nepoata) mare”. A doua oară procedează la fel şi zice :”Să
trăiască şi să înflorească ca merii, ca perii în mijlocul
primăverii”. A treia oară:”Să se facă nepotul mare, să trăiască,

cu norocul să se hrănească!”. Se ridică fierul de pe masă şi,
la o oră potrivită, începe în jurul a una, două-trei mese
rotunde, o petrecere care durează până noaptea târziu.

3.Tăiatul Moţului. Alt obicei dacic este tăiatul moţului
la împlinirea vârstei de trei ani. E o aniversare când părul
capului, păstrat împletit în trei şuviţe cu fontă sau chiar în
plete, este făcut “moţ” şi tăiat cu foarfeca de naş, după un
ritual. Naşul întreabă :”De ce şi-e moţul, fine?”Copilul, sau
altcineva din ai casei răspund: De pâine şi de sare / Şi de
cinstea dumitale.” Întrebarea se repetă de trei ori, după care
naşul retează moţul finului. Moţul legat cu fir roşu se
păstrează la grindă.

4.Adusul apei la nuntă. Tot dacic este şi ritualul
“adusului apei” de mireasă şi un băiat căruia îi trăiesc ambii
părinţi. În dimineaţa nunţii, mireasa împreună cu un băiat
iau o vadră cu urechi, pe care bagă un resteu de lemn de la
jugul boilor şi merg însoţiţi de lăutari cântând şi chiuind,
până la fântâna la care vor. Băiatul Umple vadra cu apă, apoi
luând unul de o parte şi altul de alta a resteului, vin acasă. În
faţa casei, băiatul ia resteul şi-l aruncă cu putere peste casa
miresei, iar vadra cu apă o aşează amândoi pe pridvor.

5.Primirea soacrei de către soacră. După cununia
religioasă, nuntaşii duc cu ali mireasa la noua ei locuinţă.
Aici, mireasa este aşezată în picioare pe masa dacică, în faţa
casei, lângă scară. Soacra vine şi o ia în braţe, o sărută şi o
aşează la dreapta ei. Apoi mireasa, cu piciorul drept, răstoarnă
masa şi intră în noua ei locuinţă.

6.Mort cu lumânare. Mare păcat la Daco-Români este
şi azi ca să moară cineva fără lumânare, fără lumină.
Muribunzilor li se aprinde o lumânare care li se aşează în
mâna dreaptă şi arde până la ultima suflare. După ce
respectivul a încetat din viaţă, restul de lumânare, după ce
flacăra este stinsă, se păstrează. Timp de patruzeci de zile, în
fiecare dimineaţă se aprinde câteva minute şi se tămâiază
locul ca să fugă strigoii, duhurile rele. Dacă cineva moare
fără lumânare, va merge numai prin întuneric. Ca un paleativ,

prohod seara se impart trei ani la rand câte 40 de lumânări.
7.Statul Mortului. Imediat ce sufletul nemuritor a ieşit

din corp o meşteră în făcutul lumânărilor din ceară curată
de albine ia cu sfoară de in sau de cânepă lundimea mortului
şi face o lumânare atât de lungă (cât mortul). O strânge în
formă de turtiţă şi se aprinde în timpul slujbelor officiate de
preot. După îngroparea cadavrului, statul se ia de la pieptul
mortului de femeia care tămâiază mormântul timp de 40 de
zile, când aprinde pentru scurt timp şi statul.

8.Stâlpul Mortului. Obiceiul se păstrează până astăzi. De
multe ori are forma stâlpului de prispă al casei. El are o înălţime
de cca. 1,50 m şi partea superioară este antropomorfă: bărbat
sau femeie. După forma stâlpului ştii dacă este vorba de un
bărbat sau de femeie. Stâlpul dacic şi azi se aşează la mormânt
în ziua înmormântării. Crucea se aşează la patruzeci de zile.
Astăzi, stâlpul dacic este o cruce de scândură, poartă tot
numele “de stâlp”, deşi este o cruce veritabilă.

9.Apa mortului şi Tămâiatul. Timp de 40 sau chiar 44
de zile, o fată adduce în fiecare dimineaţă o găleată sau o
vadră de apă de băut la o casă. Pe o nuia de alun, fata crestează
câte un semn pentru fiecare vadră. Nuiaua este cunoscută şi
astăzi în popor sub numele de răboj. După 40 de zile, pe răboj
sunt crestate cele 40 de căldări de apă. Tot în acest timp, o
femeie mai în vârstă, în fiecare dimineaţă, face focul şi pune
cărbuni într-o oală de pământ numită căţuie. Merge la
mormânt şi tămâiază mormântul după ce aprinde statul,
timp de 40 de zile, după un ritual précis. La 40 de zile, fata
care a adus apa şi femeia care a tămâiat mortul, merg la râu.
Într-o coajă de dovleac tare, aşează bucăţica de stat ce a mai
rămas, o aprinde şi întreabă pe cea care a adus apa:”Eşti
martoră că am tămâiat mormântul 40 nde zile?”.Şi întrebarea
se repetă de trei ori, la cre primeşte răspunsul:”Sunt martoră
că ai tămâiat mormântul!”. O ]ntrebare similară pune fata
care a adus apa:”Eşti martoră că am adus mortului 40 de
vedre cu apă?”Întrebarea se repetă şi de această dată de trei
ori, la care respectiva răspunde:”Sunt martoră că ai adus apa
mortului. Martori ne sunt amândouă Soarele şi Luna.”După
al treilea răspuns, se dă drumul la coaja de dovleac, cu statul
aprins, pe apă la vale, iar răbojul, pe care s-au crestat vasele
de apă, se frânge în trei şi se dă şi el la vale.

10.Pomenile (Darurile pentru cei morţi). “Banchetul”
funerar de la daci a trecut şi în Creştinismul Ortodox, sub
formă de pomeni. După ritualul străbun, fiecare colac sau
colăcel este însoţit de o lumânare. Nu se dă de pomană, pentru
morţi, nimic fără lumină care este “rupt[ din SoareŢ. Femeile
urma;e ale marei Preotese (Dochia) execută totul după un
ritual precis, încreştinat.

11.Lumânările, lumina Soarelui ceresc. De la Daci, şi la
Daco-Români, lumânările – o licărire a focului viu, o scânteie
a zeului Soare sunt nelipsite în ortodoxism, unde Soarele

Dreptăţii este Iisus Hristos. Ca un symbol, lumina apare cultic
la Ursători, la Botez, la Cununie, la moarte şi la toate
slujbelepublice. La un moment dat, în biserici lumânările
erau atât de multe că degradau pictura. S-a recurs la
amenajarea unor sfeşnice – căsuţe metalice aşezate în
pridvoarele bisericilor. Alături de candele, lumânările sunt
elemente ale cultilui dacic străbun. Ele au trecut de la
Zalmoxianismla Creştinismul Ortodox. Cultele neoprotes-
tante au înlăturat complet simbolul luminii eterne. În felul
acesta au stopat o tradiţie multimilenară, acceptată de
Apostoli şi de urmaşii lor. Lumânările sunt imaginea
“Luminii line a Tatălui ceresc, celui fără de moarte”.
Eminescu ştia acest lucru. Elementele de mai sus, sunt o
moştenire străbună dacică, în majoritate apostolică, şi
ele dovedesc continuitatea Daco-Românilor, în
multimilenara vatră a VECHII EUROPE.

+ Pr. Dumitru BĂLAŞA
   cercetător istoric

inedit
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Recent, Institutul Cultural
Român a demarat un program de
traducere a unor autori români în
limbile de circulaţie internaţională.

Juriul, format din criticii Dan
C.Mihăilescu, Mircea Martin,
Marius Chivu, Luminiţa Marcu,
Alexandru Cistelecanu,  Llivius
Ciocârlie şi Daniel Cristea –
Enache, a avut dificila misiune de
a alege din peste 300 de lucrăr,i
doar douăzeci.

Printre acestea se înscrie , cu
îndreptăţire, şi eseul lui Gh.Crăciun, Aisbergul poeziei moderne
(Editura Paralela 45, Piteşti, 2002).

Afirmat mai întâi ca prozator, prin publicarea romanelor Acte
originale/ Copii legalizate (C.R., 1982), apoi Compunere cu paralele
inegale (C.R.,1988) şi Frumoasa fără corp (C.R.,1993), optzecistul
Gh.Crăciun se va impune şi ca eseist cu volumele Cu garda deschisă
(Institutul European, 1997), În căutarea referinţei (Paralela 45,
1998), Experimentul literar postbelic (Paralela 45, 1998).

Iată însă că, în 2002, publică o lucrare de sinteză care poate fi
considerată esenţială pentru cunoaşterea poeziei moderne
universale şi naţionale. La origine teză de doctorat, Aisbergul poeziei
moderne (Ed.Paralela 45) repune în discuţie definiţia poeziei care
ajunsese să fie identificată cu limbajul conotativ şi figurat.

Un punct de plecare îl reprezintă studiul lui T.Vianu Dubla intenţie
a limbajului şi problema stilului publicat la începutul Artei prozatorilor
români. Categoriile reflexiv şi tranzitiv sunt considerate de Gh. Crăciun
sinonime parţiale cu conotaţie/denotaţie, emoţional/raţional. Cele
două concepte sunt reexaminate şi urmărite la alţi autori: Pierre
Guiraud, Jean Cohen, Solomon Marcus. Ultimul redefineşte în Practica
matematică limbaj ştiinţific/limbaj poetic, recunoscând că
tranzitivitate înseamnă semnificaţie transmisă de la o persoană la
altă persoană, în cadrul aceluiaşi cod obiectiv, pe când reflexivitatea
unui enunţ este involutivă, ea are tendinţa de a exprima prea mult ca
să poată comunica ceva, ca să mai lase să mai treacă mai departe
ceva. Nu lipsesc nici referirile la poeticianul francez Tzvetan Todorov,
care consideră că valoarea intranzitivă a literaturii/poeziei este
sesizată încă din Antichitate, prin afirmaţii de genul: Farmecul
literaturii este mai bun dacă ea se îndepărtează de acţiune, adică de
muncă şi dacă se poate bucura contemplându-se pe sine.

De un rol pur tranzitiv al artei şi limbajului se poate vorbi şi în

Ca să îmbuneze ori să alunge spiritele rele, să-şi apropie natura,
odinioară oamenii satelor practicau o mulţime de obiceiuri,
impunând prin practici rituale mai multe sărbători păgâne.

O astfel de sărbătoare cu o arie largă de răspândire în partea de
sud a ţării şi, mai ales în judeţele Olteniei, este ROPOTINII
ŢESTELOR. A fost o sărbătoare ţinută de femei, predilect în cea
de-a treia zi de marţi (în unele localităţi în cea de-a treia zi de joi )
de după Paşte.

Femeile nu lucrau nici la câmp nici în casă în această zi, ca să
nu bată piatra, să nu li se opărească recoltele de arşiţă şi să fie ai
casei eferiţi de lovituri ori de alte rele.

La această sărbătoare era bine ca ele să facă ţeste pentru copt
pâinea ori turta (mălaiul) pe vatră. Aceste ţeste, pe lângă utilitatea
practică, aveau şi o semnificaţie magică, fiind  în practica populară
considerate „Căciulile (pedepsirii) Diavolului”, crezându-se că
sub aceste ţeste era închis încornoratul, care-şi găsea acolo sfârşitul,
în jarul care le incita.

Odinioară, ţestele din pământ erau confecţionate de femeile
satelor, după tehnici ale meşterilor olari, care in timp au devenit
meşteşugarii acestor obiecte de utilitate.

În manuscrisul 4960 de la Academia Română se face referire la
practicarea obiceiului în localitatea gorjeană Pocruia: „La Ropotini
se ţin praznice pentru ţeste. Ca femeilor să nu le iasă ţestele bine,
fac întâi praznice cu mâncăruri ţi băuturi între ele, apoi aduc
pământ puţin nisipos, îl amestecă bine cu baligă şi apoi îl bat
cu prăjini şi îl calcă cu picioarele, îl adună grămadă şi îi dau
forma unei pălării mari găunoase, îl lasă să se usuce la soare
două-trei zile şi în urmă îl întrebuinţează pe loc la copt mălai
ori pâine. Cine nu ţine această sărbătoare şi nu prăznuieşte,
din acele femei care se dedau la acest meşteşug, crapă ţestul pe
foc şi se sfarmă”.

Ţestul avea mănuşi laterale (asemenea oalelor), iar lateral o
toartă sub formă semicirculară, de unde se sălta cu cârligul, atunci
când era încintat.

Prin practica de călcare a pământului se credea că astfel era
înmuiat Diavolul, care apoi pierea în dogoritul focului de pe ţest.

Era ziua petrecerilor femeieşti uşi una din puţinele din an în
care se considera că femeia era mai presus decât bărbatul.

În perioada interbelică, ţestele au devenit o afacere comercială,
fiind confecţionate de meşteşugari olari, iar apoi şi de pietrarii din
Pocruia, care au realizat ţestul din piatră, mult mai rezistent.

Piaţa a fost mai apoi invadată de ţestele din tuci, care au făcut
ca acelea din pământ şi piatră să devină obiecte de muzeu.

Faţă de ţestele făcute de femeile satelor, într-o zi anume , cele

Un scriitor pentru export: Gheorghe Crăciun
cazul esteticii clasice. Apoi intranzitivitatea este decelată şi în cadrul
limbajului poetic al unor romantici, cum ar fi Novalis, care identifica
vorbirea comună cu poezia orientată spre scopuri exterioare.

Un capitol substanţial, dovadă certă de erudiţie, este cel care ne
oferă o succintă istorie a poeziei tranzitive. Aflăm despre poetica
demistificării a lui Wordsworth, adeptul fervent al contingentului în
poezie şi al unui limbaj poetic epurat de toate evenimentele care pot să
deformeze adevărul acestui perimetru. Şi poetul american Walt
Whitman se doreşte un reformator al ideilor de om, adevăr, natură şi
viaţă. El nu se arată interesat de literatură, ci de existenţă, dar vrea să
ajungă la existenţă prin intermediul literaturii. Nimic din ceea ce există
şi se întâmplă nu trebuie să-i scape poetului, întrucât totul e important:
Pavajul străzii, roţile camioanelor, târsâitul/tălpii pantofilor, glasul
prietenilor, omnibusul greoi, conducătorul cu degetul ridicat întrebător/,
bocănitul cailor pe pardoseala de granit.

Pentru poet doar aceea ce e necontrafăcut, sincer, spontan,
instinctual, are valoare de artă. Unele idei ale lui Wardsworth, cum
ar fi eliberarea poeziei şi a limbajului de transcendenţa unor instanţe
misterioase, rezumarea la lumea reală, renunţarea la Dumnezeu şi
la Metaforă, pot fi observate la Ezra Pound. Principiile imaginarului
vizează tratarea directă a obiectului, fie ea subiectivă sau obiectivă,
neutilizarea nici unui cuvânt care să nu contribuie la prezentarea şi
compunerea ritmului urmărind fraza muzicală.

Observaţii pertinente face Gh.Crăciun şi la poezia avidă de concret
a unor poeţi ruşi, reacţia de respingere a exceselor simbolismului
agonic. Antisimbolişti declaraţi, Anna Ahmatova şi Osip Mandelstam,
devin poeţi ai rostirii închise, exacte, deplasând accentul expresiei
de la metaforă la cuvânt. Poetica lui Maiakovski, cel care aspira la o
poezie menită să îndeplinească o comandă socială, este considerată
contradictorie, cu tensiuni interioare de-a dreptul irezolvabile.

O dată cu Fernando Pessoa, un Rimbaud al secolului XX, se ajunge
– Gh.Crăciun foloseşte o cunoscută sintagmă a lui Roland Barthes –
la un grad zero al poeziei. Lui G.Bacovia i se rezervă un capitol intitulat
sugestiv, Bacovia simbolistul eretic, în care tranzitivitatea este
considerată cheia înţelegerii simbolismului sau decadentismului
bacovian. Argumentele sunt extrase din volumele Stanţe burgheze şi
Stanţe versete, unde se renunţă la individualitatea subiectivă în
favoarea uneia generale, biografice, fascinate de transparenţă.
Universul tematic nu se schimbă esenţial de la Plumb la Ştanţe şi
versete, dar se parcurge drumul de la simbolism la tranzitivitate.

Consider că şi în volumele premergătoare Stanţelor burgheze
există versuri care ar putea fi puse sub semnul tranzitivităţii: Ninge
grozav pe câmp la abator (Tablou de iarnă), Şi-i frig şi burează (Nervi

de toamnă). De altfel L.Raicu remarca într-un studiu dedicat lui
Bacovia în volumul său Calea de acces, că asemenea versuri sunt
simple buletine meteorologice.

Istoria poeziei tranzitive continuă cu interesante consideraţii
despre poezia lui Robert Frost, Havafis, Eugenio Montale, Francis
Ponge. Un subcapitol, Modernismul românesc şi tranzitivitatea,
invederează fenomenul la T.Arghezi, în Flori de mucigai, la I.Vinea,
B. Fundoianu, C.Tonegaru, Tristan Tzara, E.Ionescu şi G.Bogza. Dar
poezia modernistă românească, conchide Gh.Crăciun, e aproape în
exclusivitate a opulenţei semantice.

După o lapidară prezentare a poeziei din anii ‘60 – ’70, se insistă asupra
impunerii controlului tranzitiv de către generaţia optzecistă. Acum
pătrund cu adevărat în poezia noastră biografia omului comun, aspecte
ale vieţii cotidiene, colocvialitatea limbajului, anonimatul existenţei, revolta
morală etc.

Penultimul capitol are ca
obiect actul de lectură şi
premisele lui, eul poetic,
cititorul, limbajul, realitatea,
proza şi versul, iar în finalul
studiului remarcăm
consideraţiile substanţiale şi
nuanţate atât la poezia
lingvistică, ludică şi
experimentală, cât şi la cea
reflexivă şi tranzitivă.

Lectura acestei lucrări de
sinteză nu este una lejeră, însă
oferă posibilitatea cunoaşterii
unui segment important al
poeziei. Aisbergul poeziei
moderne poate sta alături de
lucrări fundamentale ca
Structura liricii moderne de Hugo
Friedrich, De la Baudelaire la suprarealism de Marcel Raymond, Despre
poezie de N.Manolescu.

Prin modul în care şi-a conceput şi structurat lucrarea, autorul
face dovada unui istoric literar cu certă vocaţie de arhitect.

Anul 2004 a consemnat un nou succes al lui Gh.Crăciun, de data
aceasta în domeniul prozei. Este vorba de Pupa Russa; roman social
şi roman al erosului, cum îl califică Gabriel Dimisianu  în articolul
Anul literar, publicat în revista Ramuri, nr. 1/2005, pag. 1.

Prof. Eugeniu VELICAN

confecţionate de meşterii olari, pietrari ori fierari, erau superioare
ca utilitate, dar îsi pierdeau semnificaţiile magice, care puneau
familia sub protecţia binelui, iar prin înlăturarea Diavolului, o fereau
de duhurile rele, de boli, de stihiile naturii etc.

Sărbătoarea Ropotinii Ţestelor a fost una practicată şi în Gorj,
până la începutul sec. al 20-lea. O amintim să se ştie ce a fost odată
datina pentru oamenii satelor, în numele pâinii adevărate, coaptă
în ţest.

Tot în cea de-a treia zi de marţi după Paşte, în Gorj s-a practicat,
înainte de anul 1900, obiceiul Caloianului. În timp, acesta s-a
manifestat ocazional, în vremea secetei ori a ploilor abundente.

Caloianul a fost la origine un rit consacrat zeului naturii şi
vegetaţiei care s-a diversificat complementar prin riturile „Tatăl
Soarelui”, de invocare a ploii şi „Mama ploii”, de alungare a
precipitaţiilor.

Înmormântarea unuia dintre cei doi zei patroni: al secetei şi al
ploii, presupune învierea celuilalt. În Gorj, obiceiul a fost cunoscut
sub denumirea PĂPUŞILE, iar existenţa sa a fost consemnată de N.
Densuşianu prin „Răspunsurile la chestionar”, în localităţile
Bârzeiul-de-Pădure, Pojaru, Slobozia, Urdari.

Existenta obiceiului în localităţile menţionate, aşezate în zonele
depărtate una de alta, constituie o dovadă  a răspândirii acestuia în
tot judeţul, la sfârşitul sec. al 19-lea.

Descrierea sa de către informatorul chestionat în Bârzeiul-de-
Pădure, era reprezentativă pentru manifestarea obiceiului: „Se
făceau două păpuşi din pământ :una cu chip de bărbat(Tatăl
Soarelui) şi alta cu chip de femeie (Muma Ploii). La secetă, Muma
Ploii se îngropa în pământ, iar Tatăl Soarelui era aruncat în apă, în
credinţa că soarele va fi udicios.

La ceremonialul, asemănător oricărei înmormântări, participau
trei fete mari, care jeleau păpuşile sacrificate, după un text devenit
tradiţional:

„Aoleu, Muma Ploii,
Mai învie o dată
Şi dă-ne pe pământ,
Ploaia îmbelşugată!

Aoleu, Tată de Soare,
Mort te punem în vâltoare,
Mai schimbă zilele călduroase,
Să dea ploile mănoase!”

La Pojaru, când era secetă mare, era înmormântată păpuşa-

femeie din pământ galben (humă), iar la ploi prea multe, ca să se
oprească, era sacrificată ritual, păpuşa bărbat, care se credea a fi
Sfântul Ioan.

La Slobozia, Muma Ploii era îngropată cu jale de fetele
mari, iar după trei zile era dezgropată, tot de ele, şi dată pe apă.
Astfel, se credea că vor porni ploile.

Un obicei de invocare a ploii, care s-a practicat iniţial la
echinocţiul de primăvară, apoi, în cea de-a treia zi de joi de după
Paşte , în scop preventiv, în ideea asigurării ploilor necesare creşterii
plantelor şi rodirii recoltelor este PAPARUDA.

În decursul vremii obiceiul a devenit unul ocazional,
practicarea lui făcându-se numai în situaţii de secetă prelungită.

Paparuda este o modalitate de invocare a ploii de către
o cetată feminină (semnificaţia fertilităţii), formată de fete curate
(mari), împodobite cu boji, care sunt udate în timp ce dansează
după un text ceremonial cântat:

„Paparudă, rudă,
Ieşi afar’  de udă
Cu găleata, lata
Peste toată ceata
Cu ulcior, ulcior
Peste tot popor
De joi, până joi
Să dea nouă ploi
De marţi până marţi
Să curgă apa pe lanţ”...

Frecvent, obiceiul era practicat de fetiţe de ţigani. La Godineşti,
paparudele erau înnegrite la faţă.

Oamenii ieşeau cu apă, udau paparudele şi le cinsteau cu făină,
mâncare, bani, având credinţa că în curând va ploua.

Femeile însărcinate fugeau din calea paparudelor, dar acestea
le urmăreau să le ude ori să le verse apa ca să plouă.

Ocazional, la vreme de secetă, obiceiul se mai practică încă.
Am amintit aceste obiceiuri şi practici rituale şi, în speranţa că

aceia care vor avea nobila cutezanţă de a întocmi monografii locale,
aflând despre ce a fost cândva, vor căuta să aprofundeze şi să
prezinte în detaliu ce a constituit datină şi trăire în comunităţile
rurale.

Aşa vor contribui la scrierea adevărată a etnologiei acestor
locuri.

Alexandru Doru ŞERBAN

Obiceiuri – tradiţii:Obiceiuri – tradiţii:Obiceiuri – tradiţii:Obiceiuri – tradiţii:Obiceiuri – tradiţii:
Ropotinii ţestelor, Caloianul, PaparudaRopotinii ţestelor, Caloianul, PaparudaRopotinii ţestelor, Caloianul, PaparudaRopotinii ţestelor, Caloianul, PaparudaRopotinii ţestelor, Caloianul, PaparudaRopotinii ţestelor, Caloianul, PaparudaRopotinii ţestelor, Caloianul, PaparudaRopotinii ţestelor, Caloianul, PaparudaRopotinii ţestelor, Caloianul, PaparudaRopotinii ţestelor, Caloianul, Paparuda
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„Istoria literaturii române contemporane 1941-2000”
„este cartea vieţii mele” afirma cu patetică afecţiune autorul,
Alex Ştefănescu, redactor şef şi infatigabil critic literar al
revistei „România literară”. „Editorial, cea mai mare
împlinire este această carte” voluminoasă, pentru finalizarea
căreia „am renunţat la concediu, la weekend-uri, la o călătorie
în America pentru care aveam biletele de avion deja
cumpărate, prietenii care mă aşteptau acolo au fost
dezamăgiţi că nu m-am dus”, insistă în confesiune, cu detalii
genetice, Alex. Ştefănescu, culpabilizându-şi, involuntar şi
naiv, odrasla. S-ar fi putut consola cu o genială aserţiune
călineşciană, după care personajele celebre din capodopere
sunt paricide. Venirea pe lume a unui impozant tom, cum
este „Istoria” sa, justifică sacrificiul suprem. Dar o excursie
şi o întâlnire cu amicii de peste ocean!

„Istoria…” lui Alex Ştefănescu a fost receptată şi
comentată amplu, mai mult „pro” decât „contra”, în presa
cultural-literară, devenind „o carte în dezbatere” în paginile
revistelor „România literară”, „Tribuna” şi „Ramuri” din
primele trei luni ale anului 2006.

În „România literară”, 2, din 18-24 ianuarie2006,
„familistul” Ion Simuţ, colaborator asiduu al prestigiosului
hebdomadar, înaintea lui Daniel Cristea – Enache, supune
dezbaterii relativ recenta „Istorie” alexştefănesciană de 1175
pagini „cu indice şi sumar cu tot”, în patru secvenţe critice.
Prima secvenţă reproduce partea literală a titlului cărţii:
„Istoria literaturii române contemporane”. Ion Simuţ
realizează, sobru şi riguros, aproape didactic, o radiografie
critică a istoriei literare lansate de Alex. Ştefănescu, care „nu
poate fi decât subiectivă”, postcălinesciană. În „precizările
preliminare” ale operei, Alex. Ştefănescu menţionează două
titluri anterioare, abandonate: „Istoria exactă a literaturii
române contemporane”, cu câteva inexactităţi, dar „foarte
puţine greşeli de informaţie”, ca „dicţionar esenţial al
literaturii române” dintre 1941-2000 şi nu doar atât, al doilea
titlu fiind „Ce s-a întâmplat cu literatura română în timpul
comunismului”. Simplificat, acest titlu e adoptat ca un
generic pentru dezbatere de Ion Simuţ. A doua secvenţă este
intitulată „Epoci şi scriitori”. Ion Simuţ relevă la început
inconvenientele evitate de Alex. Ştefănescu, prin renunţarea
la al doilea titlu, eludându-se astfel inaderenţa cititorilor la

În urmă cu şaptesprezece
ani, recenzam într-o revistă
centrală a Uniunii Scrii-
torilor – la rubrica „Viaţa
cărţilor” – volumul de poezii
Cartea cu ferestrele des-
chise, de Florian Saioc,
apărută la Editura „Albatros”
(„Luceafărul”, anul XXXII /
18, din 6 mai 1989, p. 2).
Remarcasem, încă de atunci,
lirismul „muzical”, de
„limpidităţi clasice” şi

apăsată nostalgie, prin care se întrezăreau destul de clar
imaginea satului natal şi o anumită mândrie a
teleormăneanului din Seaca, bogată în podgorii, livezi şi
lanuri întinse.

„E aceasta – scriam – în fond, o poezie a câmpiei, întrucât
întâlnim decantate aici însemnele toate ale acestui orizont
şi, mai ales, acea spiritualitate a marilor spaţii, neliniştea
fecundă a deschiderilor campestre (…). Ca toţi poeţii
câmpiei, şi Florian Saioc are revelaţia chtonicului, a spiritului
teluric care vibrează nu numai pe coarda gravă a nostalgiei,
ci mai ales pe aceea a reflecţiei reverberante. Reflectând o
tradiţie străveche, satul teleormănean cântat de Florian Saioc
cu un anume ţărănesc sentiment al mândriei regionale („eu
Florian Saioc, teleormăneanul”), e unul în care obiceiurile
(datinile, credinţele, superstiţiile, eresurile) şi mai ales
oamenii (cu tipul lor specific de viaţă) exprimă conştiinţa
vie a ireductibilului etnic. Pretutindeni sinceritatea
sentimentului liric este turnată într-o expresivitate naivă, de
pictură pe sticlă, muzicală, lipsită de marile complexe ale
poeziei moderne, ca în aceste versuri de reverberaţie neo-
sămănătoristă: «Îmi e dor de voi dar să vin pe jos / nu e cu
putinţă viforul nu iartă / pân-aici pe fir vine un miros / de
şorici de nucă şi de ţuică fiartă.»” Nu lipsea din aceste versuri
acea întremătoare notă de autoironie, în cantabile laitmotive
ale regăsirii de sine: „fum industrial trece peste lan / irigat
pământul zilnic nu mai crapă / e-o toridă vară cum e-n
Teleorman / am plecat cu-o traistă şi mă-ntorc cu-o mapă /
(…) / viforul prelung urlă pe gorgan / şi de ger în vaduri însăşi
piatra crapă / cade-o iarnă grea peste Teleorman, / am plecat

Critică şi istorie literară
O istorie literară controversată

scrieri propagandistice şi „alergia la tot ce aminteşte de
politică”. Ion Simuţ amendează cele două temeri, ca iluzorii,
deoarece „există un public care aşteaptă tocmai astfel de
comentarii, de tip politic” şi, volens-nolens, Alex. Ştefănescu
prezintă literatura în context politic comunist, ostil şi opresiv.
Cu discernământ critic, Ion Simuţ evidenţiază unul dintre
meritele majore ale istoricului literar: „Refuzând orice
determinism de tip Taine, Alex. Ştefănescu se situează de
partea autonomiei esteticului, în cea mai bună tradiţie a
criticii româneşti, de la Maiorescu la Lovinescu şi Călinescu
(…), literatura nu datorează nimic din ce are durabil şi
valoros regimului comunist, dar îi datorează eşecurile şi
drama unei evoluţii chinuite”. Ion Simuţ comentează în
continuare cele cinci secvenţe istoriografice, cărora Alex.
Ştefănescu le găseşte titluri emblematice: 1941-1947,
„Sfârşitul unei lumi”, 1948-1959, „Arta supravieţuirii
literare”, 1960-1971, „Primăvara de la Bucureşti”, 1972-1989,
„Refuzul revoluţiei culturale” şi 1990-2000, „Renaştere
confuză”. El ajunge la trei concluzii: „Istoria lui Alex.
Ştefănescu transmite un pregnant sentiment al timpului, are
naraţiunea istorică şi politică necesară ca fundal epic şi
suport al personalităţilor care se detaşează, transmite fiorul
unei drame a literaturii române în comunism” iar „autorul
se dovedeşte un bun prozator”. În secvenţa „Probleme
insolubile”, Ion Simuţ observă: „Alex. Ştefănescu rezolvă
periodizarea fără a ţine cont explicit de problema spinoasă
şi cam neproductivă a generaţiilor (…), ignoră separarea
dintre genurile literare”, dorind „să evidenţieze Scriitorul
(…), respinge grupările” sărbătorind  „Individualitatea, nu
operează cu distincţia sau opoziţia dintre modernism şi
postmodernism”, neacceptând postmodernismul, deşi
„literatura română contemporană nu poate fi discutată în
afara acestei probleme, a relaţiei dintre modernism şi
postmodernism”. Multiple concluzii finale vin într-o
avalanşă enumerativă ditirambică: Istoria lui Alex.
Ştefănescu arată „dragoste pentru literatura contemporană”
(…), într-un stil accesibil, plăcut, colocvial, spiritual”,
elogiază faimoasa generaţie şaizecistă (Nichita Stănescu este
„cel mai mare poet după Eminescu”), subestimează
generaţia optzecistă (inexistenţi în „Istorie” sunt Ştefan
Agopian, Gheorghe Crăciun, Bedros Horasangian), este o

galerie de portrete (…), o minunată carte-spectacol, un
album cu scriitori (…), contribuţia esenţială este a textului
critic, foarte inspirat, dovedind înzestrare de prozator (…),
este un eveniment al perioadei postdecembriste”.

Cu acelaşi spirit critic favorabil este întâmpinată „Istoria” lui
Alex. Ştefănescu în revista „Ramuri” din martie 2006, de prozatorul
Eugen Uricaru, teoreticianul şi criticul literar Constantin M. Popa,
poeta Ana Blandiana şi poetul Mircea Bârsilă.

În patru numere ale revistei clujene „Tribuna”,
„Istoria”… alexştefănesciană este dezbătută sub semnul
călinescianismului de Ilie Rad, relevând virtuţi romaneşti,
de Irina Petraş, convinsă de aceleaşi însuşiri scriitoriceşti
(„Criticul e un scriitor (…), e subiectiv şi expresiv (…) are
dreptul la licenţe poetice…”), de Ovidiu Pecican, mai reticent
şi circumspect în elogii (Alex. Ştefănescu „pare să răspundă
irepresibilei dorinţe de a-l continua pe G. Călinescu, vis
căruia i-a căzut pradă şi Al. Piru”, fără să poată „egala
performanţa divinului critic), de Mihai Dragolea şi de Teodor
Tanco. Maliţios şi negativist este Laszlo Alexandru în
prelungita sa diatribă din primele patru numere ale revistei
„Tribuna”, sub titlul ironic „Istoria hollywoodiană a
literaturii române”. Laszlo Alexandru  trece de la ironie la
sarcasm, convins că „autorul şi…volumul fac corp comun.
Lansarea a beneficiat, în Sala Oglinzilor de la Uniunea
Scriitorilor, de o sfeştanie venită de la trei generaţii critice
active: Daniel Cristea – Enache, Dan C. Mihăilescu, Nicolae
Manolescu (…). Robusta arătare („Istoria” lui Alex.
Ştefănescu) şi-a adjudecat locul întâi în top: cea mai bună
carte a anului 2005 (potrivit aceluiaşi  Cristea – Enache),
cea mai proastă carte a anului 2005 (potrivit lui Carmen
Muşat şi Paul Cernaţ).

Putem vehicula sintagma de extremism critic? Lumea
literară nu e idilică, ci, adeseori, scindată în…. generaţii,
grupări şi reviste: redactorii şi colaboratorii de la „România
literară”, „Ramuri”, „Luceafărul” văd în „Istoria”, lui Alex.
Ştefănescu „cea mai bună carte a anului 2005”, pe când Laszo
Alexandru de la „Tribuna”, Carmen Muşat şi Paul Cernat de
la…. posmodernistul „Observator cultural” descalifică
acelaşi tom ca fiind „cea mai proastă carte” a aceluiaşi an.
De gustibus non disputandum!

 Ion TRANCĂU

POEZIA LUI FLORIAN SAIOCPOEZIA LUI FLORIAN SAIOCPOEZIA LUI FLORIAN SAIOCPOEZIA LUI FLORIAN SAIOCPOEZIA LUI FLORIAN SAIOC
- lirism baladic şi profetism planetar -

cu-o traistă şi mă-ntorc cu-o mapă” (Reîntors).
Evidentă era, pe lângă o sentimentalitate a „dezrădăcinatului”,

o „filtrare originală a expresiei folclorice” într-o susţinută
supraveghere a ritmurilor, dezvoltând un imagism ludic şi jucăuş:
„gândule copil ce eşti / ca un măr coci roşii sfere / şi mă încopilăreşti
/ cu-o nostalgică plăcere…” (Nostalgică).

Toate acestea constituiau suficiente semne pentru a
identifica un real talent. Dezvoltate, ulterior, aceste atitudini
lirice, motive şi teme ale satului şi natalităţii campestre au
reuşit, iată, să impună o vocaţie şi să rotunjească o operă. În
poezia lui Florian Saioc a pătruns în proporţii considerabile
un puternic sentiment al unanimismului şi militantismului
civic, al responsabilităţii istorice, stârnit de îngrijorările
conştiinţei umane în faţa atâtor orori ale sfârşitului de
mileniu. Poetul simte cum „bubuie-apoi, / La fel de lugubru /
În spaţiul istoriei / Mileniul trei: / 11 Septembrie!”

Îngrijorat de soarta omenirii ameninţată de spectrul
holocaustului terorist (este vizat direct actul barbar asupra
„gelozitei Americi”, de la 11 Septembrie 2001, când avioane
deturnate de terorişti au reuşit să prăbuşească turnurile
„Gemenii” de la World Trade Center). Poetul face apel la
conştiinţa umană să vegheze cu acută responsabilitate,
pentru ca ororile istoriei să nu se mai repete şi apocalipsa
planetei întregi să fie evitată: „Da, / este / posibil! / Şi apocalipsa
/ o putem / face posibilă / dacă noi / vom permite / Conştiinţei
noastre / să doarmă / (…)/ Omenirea / are nevoie / de temple,
/ De momente / ale trezirii conştiinţei” (Psalmul cenuşii –
holocaustul perpetuu, 2003).

Poemul capătă amplitudine gravă şi extindere maximă,
rotunjindu-se într-o carte întreagă de condamnare a ororilor,
o carte de un vibrant militantism pacifist – biblica „Pace a
lui Israel” fiind virtutea supremă la care trebuie aduşi şi
„tulburătorii de pace”…

„Psalmul cenuşii” este, în definitiv, un manifest ireneic
de reverberaţie planetară (traductibil în toate limbile
pământului), condamnând intoleranţa şi agresiunile de tot
felul asupra fiinţei umane.

Acelaşi spirit neliniştit, marcat de un îndreptăţit
naţionalism, îl întâlnim în „Baladă pentru Transilvania” şi
„Baladă pentru Basarabia şi Bucovina”, care constituie cele
două „secţiuni” ale volumului Cu diktatul şi ucazul ne-au
înlăcrimat obrazul (Ed. Clusium, 2004).

Este, în aceste versuri ferite de orice undă de „şovinism”,
o atitudine răspicată civică şi politică, chiar una profetică şi
patriotică, demnă de conştiinţa unui poet asaltată de viziunile
catastrofice ale sfârşitului de mileniu. Fie că e vorba de
Transilvania (pe care iredenta maghiară nu încetează a şi-o
revendica pe resentimentare temeiuri istorice), fie că se
raportează la Basarabila şi Bucovina, vechi provincii
româneşti, poetul Florian Saioc (care face, desigur, parte din
stirpea categoriei poeta vates, uşor de puşi pe muzică folk),
se dovedeşte acelaşi bun român, cunoscător al culturii şi
istoriei naţionale, în virtutea cărora proclamă plenar şi
inalienabil dreptul istoric al „naţiei române”. Parafrazând
celebra „Doină” a lui Eminescu, poetul nostru realizează un
motto de mare impact naţionalist, avertizând asupra
pericolelor aduse de încercările de falsificare, de manipulare
şi deturnare a istoriei: „«De la Nistru pân’ la Tisa / Tot românul
plânsu-mi-s-a» / Că din Prut şi până-n Nistru / Comunismul
e sinistru. / Cât nu ne-om uni-ntr-o hartă, / Cât ne-om ţine de
zavistii, / Tot străinii-au să ne-mpartă / În moldove şi-n
transnistrii.”

Cu Anotimpurile (Editura Clusium, 2004), Florian Saioc
revine la o poezie mai strunită, mai condensată, în care
reîntâlnim, desigur, spiritul baladic şi ludic, atât de propriu
acestui trubadur modern, dar şi reflecţia acută asupra
Cuvântului şi muceniciei artistice. Se face simţită din plin o
anumită nelinişte în faţa timpului care macină existenţele şi
ameninţă fiinţa umană, multe din versurile acestei etape
sunând ca premoniţii tulburătoare.

Atenuată de tonul exprimării ironice şi al persiflărilor
demistificante (neevitându-se aici surprinzătoare calambururi
şi îmbinări paronimice, lexematice sau sintagmatice), senzaţia
disconfortului existenţial şi istoric freamătă în acoladele unei
neadormite conştiinţe – far de veghe la marginea lumii! Trezvie
împovărată de sentimentul tragic al istoriei şi de condiţia deloc
comodă a devenirilor existenţiale.

Poezie a pathosului unanimist, cu accente de autentică
românitate şi de îndreptăţit naţionalism, dar şi a reflecţiei
personale şi intime, lirica lui Florian Saioc se constituie într-
o meditaţie de profunzime asupra lumii, vieţii şi existenţei,
păstrându-şi prospeţimea şi actualitatea într-o expresivă şi
inimitabilă efigie a dăinuirii sale.

George MANIU
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Prietenia mea cu Mircea
Eliade a avut un character cu
totul special. A durat 60 de ani,
dar nu ne-am văzut decât vreo
trei-patru ani: din 1927 când ne-
am cunoscut până în 1928 când
a plecat în India, din decembrie
1931 când s-a întors în ţară, până
în toamna 1932 când a fost unul
dintre întemeietorii grupării
Criterion şi apoi din 1933 când a
apărut romanul său Maitreyi

până în 1935. Ultima dată înainte de al doilea război mondial
ne-am întâlnit în 1937 la Ateneu şi de atunci până la sosirea
mea la Paris în 1961 a urmat o lungă tăcere. În ultimii 25 de
ani din 1961 până la moartea lui în 1986 am petrecut vreo
două-trei săptămâni la Veneţia împreună cu Petru
Comarnescu şi apoi am participat amândoi la Roma la
colocviul Brâncuşi şi la congresul Societăţii Academice
Române, unde Mircea a fost sărbătorit cu prilejul împlinirii
vârstei de 60 de ani.

Ne-am despărţit pentru totdeauna în octombrie 1985, la
ieşirea de la galeria Rambert din strada Beaux-Art din Paris,
unde am semnat pentru public împreună cu Eugen Ionescu
albumul Souvenirs de Venise de W. Siegfried la care am
colaborat toţi trei.

I-am mai auzit odată glasul în martie 1986 când m-a
chemat la telefon din Chicago pentru a-mi cere câteva
lămuriri la povestea prieteniei noastre. Avea nevoie de ele
pentru un text pe care l-a scris pentru revista Academiei
Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe „Note despre Ionel
Jianu” publicat pentru aniversarea mea de 80 de ani. A trimis
acest text la 3 aprilie 1986 cu următoarea notă: „Îmi pare rău
că boala şi slăbiciunea mea m-au împiedicat să scriu ceva
mai util. Cu bine Mircea Eliade”. A fost poate ultima lui
scrisoare. Câteva zile mai târziu, a fost internat la spital în
urma unui atac cerebral iar la 22 aprilie 1986 a încetat din
viaţă.

În ciuda acestor lungi intermitenţe, prietenia noastră a
reuşit să transforme absenţa într-o prezenţă spirituală şi să
cunoască perioade de mare intensitate şi de adevărată
comuniune sufletească. La aceasta a contribuit în bună parte
corespondenţa activă pe care am avut-o în cursul anilor 1928-
1931, când Mircea Eliade se afla în India, şi după 1961 cînd a
locuit la Chicago, unde a activat ca profesor emerit la
Facultatea de Teologie până la sfârşitul vieţii sale.

În Amintirile sale, publicate în 1966 în editura Destin,
Mircea Eliade scria: „Prin Mihail Polihroniade, colegul meu
de la Spiru Haret, cunoscusem pe Ionel Jianu şi Petru
Comarnescu. Jianu se întorsese de curând de la Paris şi pentru
că îl interesa filozofia religioasă, ne-am împrietenit repede.
Era pe atunci un tânăr înalt, slab, timid, nemângâiat că
părăsise Parisul. ...Şi în acest grup îşi făcea loc ideea unei
reviste. Era vorba de o serie de caiete trimestriale în care să
se discute toate marile probleme care interesau tineretul, atât
la noi cât şi în Occident. Spre deosebire de Duh şi Slovă, care
se limita la religie şi filozofie, Acţiune şi Reacţiune trebuia să
ţină seama de toate ideologiile şi curentele politice şi culturale
care se impuseseră după război. Iarăşi spre deosebire de Duh
şi Slovă, primele caiete din Acţiune şi Reacţiune au văzut
lumina tiparului. Principalii colaboratori erau Petre
Comarnescu, Polihroniade şi Ionel Jianu. În realitate autorii
caietelor Acţiune şi Reacţiune n-au alcătuit un „grup”, ci au
făcut parte din tânăra generaţie a celor care aveau pe atunci
mai puţin de 30 de ani şi care, după definiţia lui Eliade, era
formată din cei „care fuseseră copii sau adolescenţi în timpul
războiului şi aveau în 1927 între 20 şi 25 de ani”.

În această definiţie intrau şi cei de la Duh şi Slovă – Mircea
Vulcănescu, Sandu Tudor, Stelian Mateescu, Paul Sterian – şi
alţi tineri ca Haig Acterian, Mihail Sebastian, Petre Viforeanu,
Dan Botta, Victor Stoe şi cu oarecare îngăduinţă, Constantin
Noica şi Barbu Brezianu, primul născut în 1908, al doilea în
1909 şi deci n-aveau încă 20 de ani în 1927, dar se integraseră
deplin grupului nostru.

Cel care a lansat ideea „tinerei generaţii” a fost Mircea
Eliade. Într-o serie de articole publicate în 1927 în ziarul
Cuvântul sub titlul Itinerarul spiritual  el arăta: „Deosebirile
între generaţia tânără şi cele care precedează se datorau în
primul r’nd faptului că înaintaşii noştri îşi realizaseră

Prietenul meu Mircea Eliade
(1907-1986)

misiunea lor istorică: întregirea neamului. Dar dacă războiul
mondial îngăduise României să reintegreze fruntariile ei
reale, pentru ideologia occidentală războiul constituise o
teribilă contradicţie. Mitul progresului infinit, credinţa în
rolul decisiv al ştiinţei şi industriei, care trebuiau să asigure
pacea universală şi justiţia socială, primarul raţionalismului
şi al agnosticismului – toate acestea se spulberaseră pe
fronturile de luptă. Iraţionalismul se făcea acum simţit şi în
viaţa spirituală şi cultura occidentală: reabilitarea experienţei
religioase, interesul pentru pseudo – spiritualităţi şi gnoze
orientale (teozofia, neo-budhismul, Tagore etc.) succesul
suprarealismului, voga psihanalizei, etc. Criza în care intrase
lumea occidentală îmi dovedea că ideologia generaţiei
războiului nu mai era valabilă. Noi, „generaţia tânără” trebuia
să ne găsim rosturile noastre. Dar, spre deosebire de înaintaşii
noştri, care se născuseră şi trăiseră cu idealul întregirii
neamului, noi nu mai avem  nici un ideal de-a-gata făcut la
îndemână. Eram liberi, disponibili, pentru tot felul de
experienţe. În credinţa mea de atunci, experienţele acestea
nu erau menite să încurajeze diletantismul sau anarhia
spirituală. Ele ni se impuneau printr-o fatalitate istorică.
Eram prima generaţie românească necondiţionată în
prealabil de un obiectiv istoric de realizat. Ca să nu sombrăm
în provincialism cultural, trebuia să cunoaştem ce se
întâmplă în lume în zilele noastre.”

Petru Comarnescu mergea mai departe pe această linie
scriind că tânăra generaţie trebuia să tindă „către o
necurmată împlinire, o dinamică integrare a lumii îm viaţa
noastră.”

Această analiză a fost adoptată de „tânăra generaţie”.
Nemaifiind angajaţi în lupta pentru o ţintă politică şi
naţională, ne-am putut îndrepta eforturile către obiective pur
culturale. Ne supăra caracterul prea provincial al culturii
româneşti din epoca aceea şi voiam să obţinem, prin
valorificarea tradiţiilor proprii, o definire a specificului
naţional. Socoteam că în acest fel am putea aduce o
contribuţie originală la marele patrimoniu artistic al lumii.
Renunţând la imitarea modelelor străine, refuzând
predominarea influenţelor din Occident, ca şi pretenţia că
Bucureştiul ar fi „un mic Paris”, credeam că vom reuşi a crea
valori de circulaţie universală eliberând cultura românească
de orizontul ei „chitilian”. Nu preconizam izolarea de
Occident, ci, dimpotrivă susţineam necesitatea contractului
cu tot ceea ce se crea pretutindeni, cu toate valorile umane.
Dar în loc de a cânta pe melodiile altora, pretindeam că
suntem în stare să aducem un cântec nou pe lume. Pentru
aceasta trebuia să ajungem la o luare de conştiinţă a valenţelor
spirituale proprii, la o cunoaştere si la o definire a specificului
nostru naţional.

Orizontul generaţiei noastre era vast. Ne îndreptam
privirile spre cerul lumii, dar păstram conştiinţa valorilor
specifice ale culturii căreia îi aparţineam. Năzuinţa noastră
era să acordăm o dimensiune universală culturii româneşti.

Îi socoteam bătrâni pe cei care depăşiseră vârsta de 30
de ani, pe Ion Marin Sadoveanu, Ştefan Neniţescu, Oscar
Walter Cisek, Tudor Vianu sau Mihai Ralea de la „Ideea
Europeană” ca şi pe cei de la „Gândirea”. Tinereţea noastră
era trufaşe, dar generoasă. Am închinat pagini omagiale unor
scriitori mai vârstnici dar încă nepreţuiţi la adevărata lor
valoare ca Ion Barbu, Lucian Blaga, Mateiu Caragiale după
cum am susţinut cu pasiune în artă opera unui
Pallady,Petraşcu, Şirato, Iser, Tonitza sau Brâncuşi, care nu
erau încă înţeleşi şi apreciaţi cum se cuvine. Compatibilitatea
era de altfel o caracteristică a generaţiei noastre. Încă din
1927, Mircea Eliade începuse să publice în Cuvântul o serie
de articole polemice împotriva lui N. Iorga, Tudor Arghezi,
Ion Minulescu, Cezar Petrescu, Paul Zarifopol, Mihail
Dragomirescu şi alţii. La rândul său, Petre Comarnescu în
Ultima Oră şi în Acţiune şi Reacţiune ataca vehement pe cei
de la Gândirea în frunte cu Nichifor Crainic. Dar această
combativitate nu ajungea niciodată la atacuri personale
perfide sau nedemne, ci se limita la o demascare în domeniul
ideilor. Aveam fiecare respectul omului şi preţuiam mai
presus de toate omenia. Nu exista între noi vreun spirit de
concurenţă. Dimpotrivă, socoteam că e destul loc pe lume
pentru fiecare şi succesele unui membru al tinerei generaţii
ne bucurau pe toţi. Mai mult decât atât, ne sprijineam între
noi, ne simţeam solitari în năzuinţa comună de a îmbunătăţi
condiţia umană şi a ridica nivelul nostru cultural.

Cât de puternică a fost această solidaritate rezultă din
câteva scrisori pe care le-am trimis în India lui Mircea Eliade
în anii 1929-1930. Vorbind despre lansarea romanului Isabel
şi apele diavolului, îi scriam la 26 octombrie 1929: „Avem la
îndemână Adevărul, Dimineaţa, Adevărul Literar, Ultima Oră,
Vremea, Cuvântul, (am vorbit cu Sebastian), Curentul, Epoca,
Omul Liber, (noul ziar al lui Jean Tehaş), Vitrina Literară, Viaţa
Literară şi Gândirea. O presă impresionantă care îţi va pregăti
un succes sigur.”

La 19 mai 1930 îi scriam: „Romanul se vinde bine. Am
făcut o propagandă extraordinară care a indignat pe unii, a
entuziasmat pe alţii. Lovinescu ironic, ăi spunea lui Mişu
(Polihroniade n.n.): - Aş vrea să mă înscriu şi eu în
organizaţia voastră de admirare reciprocă. – Cu condiţia de
a ne trece pe toţi în Istoria Literaturii, i-a răspuns admirabil
Mişu.” În sfârşit, scrisoarea din 15 aprilie 1930, îi dădeam
veşti despre propaganda pentru cartea lui: „Mişu pana şi a
vorbit frumos despre romanul tău. Stroe te-a proclamat
„Magul unei generaţii” în Viaţa Literară şi „Un vizionar” în
Facla. În total au apărut 8 articole care au anunţat romanul
tău. De mâine, Isabel şi apele diavolului va aparţine publicului.
Aştept cu nerăbdare critica. Propaganda prin viu grai la
Universitate, Tribunal, Curse, Tennis, Saloane a fost viu dusă
de două săptămâni încoace. Nu mă îndoiesc de succesul tău.”

Alte caracteristici ale tinerei generaţii au fost integritatea
morală, intrasigenţa spirituală, probitatea intelectuală şi
multilateralitatea preocupărilor şi activităţilor noastre. Dar
pentru a asuma această multilateralitate era nevoie de o
putere de muncă excepţională. În Amintirile sale Mircea
Eliade scria: „Continuam să dorm patru, cel mult cinci ore
pe noapte şi poate m-aş fi mulţumit să rămân aici dacă n-aş
fi citit undeva că Alexandru von Humboldt nu avea nevoie
decât de două ceasuri de somn. Asta mi-a dat de gândit. De
câţiva ani de când citisem Educaţia Voinţei eram convins că
omul poate face orice cu condiţia să vrea şi să ştie să-şi
controleze voinţa. De mult mă învăţasem să-mi domin
desgustul izbutind să mănânc pe rând pastă de dinţi, săpun,
cărăbuşi, muşte, omizi. Când vedeam că puteam înghiţi o
insectă sau o larvă fără să mai simt revulsia normală a
stomacului sau în gâtlej, treceam la exerciţii şi mai îndrazneţe.
Îmi spuneam că o asemenea stăpânire de sine deschide
drumul către libertate absolută. Lupta contra somnului ca şi
lupta contra comportamentelor normale însemna pentru
mine o încercare eroică de a depăşi condiţia umană.”

Am asistat de multe ori, la restaurantul de pe lacul
Cişmigiu, la scenele când Mircea aduna cărăbuşii care cădeau
pe masă, după ce se loveau de lampadar, şi îi mesteca şi
înghiţea cu poftă. Socoteam aceste exhibiţii ca un fel de
extravaganţe pentru a ne „epata” dar el le lua în serios şi le
considera ca „un punct de plecare al tehnicilor Yoga”,
ilustrând „credinţa în posibilităţile nelimitate ale omului”.

În orice caz, încă din adolescenţă, Mircea Eliade reuşise
să-şi stăpânească voinţa, să lucreze câte 16 ore pe zi, să
depună o muncă extraordinară studiind cele mai variate
domenii ale cunoştinţelor umane. Aceasta i-a permis să scrie
în anii aceia, în foiletoanele din subsolul ziarului Cuvântul,
în prima pagină, care apăreau de două ori în fiecare
săptămână, acele surprinzătoare articole despre literatura
italiană, despre filozofia Renaşterii, despre magie, zoologie,
botanică, astronomie, fizică, despre ştiinţele oculte, despre
problemele fundamentale ale culturii româneşti, despre
ultimele apariţii franceze, etc. Această multilateralitate
fantastică era datorată atât curiozităţii sale intelectuale, cât
şi unei puteri de muncă excepţionale.

Şi Petru Comarnescu şi eu făceam dovada unei vaste
multilateralităţi, publicând cronici plastice, dramatice,
muzicale, coregrafice, literare, filozofice, cinematografice,
sportive, pe lângă editoriale, anchete, interview-uri şi articole
de fond. Dar Mircea ne întrecea pe toţi prin vastitatea şi
universitatea preocupărilor sale şi mai ales prin informaţiile
noi pe care le aducea în viaţa noastră culturală.

Ne întâlneam de câteva ori pe săptămână, fie în casa
noastră din strada Grigore Alexandrescu, unde aveam la etaj
două încăperi largi la dispoziţie – odaia mea şi aceea a surorii
mele arhitecta Violeta Stark, ajutată de prietena ei arhitecta
Vera Alexanderson – fie la Petru Comarnescu în strada
Icoanei fie la restaurantul din grădina Cişmigiu, instalat pe
un fel de podium deasupra apei. Discuţiile noastre
înflăcărate se prelungeau mult după miezul nopţii.

ine
dit
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Uneori, se întâmpla să-l conduc pe Mircea până în strada
Melodiei unde locuia, şi cum discuţia nu se încheiase,

mă mai conducea el pe mine până în strada Grigore
Alexandrescu, iar la rândul meu îl însoţeam din nou până ce
zorile puneau capăt plimbărilor noastre nocturne. Mircea
ne fascina prin intensitatea trăirii sale. Vorbea şi lucra cu
fervoare, grăbit să cunoască şi să exprime cât mai mult. Într-
un articol publicat în 1927 în  Cuvântul, se adresa unui tânăr
provincial sfătuindu-l “să-şi închipuie anul care începe 1928,
ca fiind ultimul lui an şi să se străduiască să facă în cele 12
luni care vor urma tot ce-şi propusese să facă în viaţă”. Avea
sentimentul că timpul era contra generaţiei noastre şi că
precipitarea evenimentelor ne va împiedica să realizăm tot
ce ne propusesem să îndeplinim în viaţa noastră. „Teama mea
era că Timpul ne e potrivnic, scria el, în sensul că pentru ce
aveam de făcut dispuneam de prea puţin timp; că deci nu
trebuie să-l risipim zadarnic.” Această teamă s-a adeverit:
„tânăra generaţie” n-a trăit decât vreo şapte ani, căci membrii
ei s-au despărţit atunci când ideologiile au înlocuit idealurile.
În afară de Mircea Eliade, nici unul dintre noi nu şi-a văzut
înfăptuite visurile tinereţii. Un destin al neîmplinirii a irosit
darurile excepţionale ale unei generaţii care ar fi putut
însemna mult mai mult în evoluţia culturii româneşti.

În noiembrie 1928, Mircea Eliade a plecat în India cu o
bursă acordată de Maharajahul Manindra Chandra Nandy
din Kassimbar pentru a studia filozofia indiană la Calcutta
cu profesorul Surendranath Dasgupta. Iată cum descrie el în
Amintiri plecarea; „La gară m-au însoţit numai tata şi Corina.
Pe peron mă aşteptau câţiva prieteni: Radu Bossie, Haig
Acterian, Ionel Jianu, Polihroniade. Ionel Jianu îmi adusese
o cutie mare de ţigări şi cartea lui Jaques Riviere, cu o caldă
dedicaţie. Acum, pe peron, îmi spunea încă odată cât de mult
mă admira pentru curajul meu de „a pleca în marea
aventură”.

Cartea dăruită lui Mircea se numea „A la trace de Dieu”,
iar la marginea textului, notasem gândurile cele mai intime
din experienţa mea trăită în căutarea lui Dumnezeu. Era,
pentru mine, un simbol al înfrăţirii noastre spirituale.

Cred că în cei trei ani petrecuţi în India, din noiembrie
1928 până în decembrie 1931, corespondenţa noastră a
însumat peste o sută de scrisori. Pe cele primite de la Mircea
le-am ars în iulie 1961, după ce le-am păstrat timp de 30 de
ani. O parte din cele trimise de mine în India au fost găsite
de profesorul Mircea Handoca, în arhiva păstrată la Bucureşti
de Corina Alexandrescu, sora prietenului meu. După
fotocopiile lor, voi încerca sa reconstitui capitolul cel mai
frumos al prieteniei noastre.

Cuprinsul lor poate fi impartot în trei grupuri principale:
ştirile despre activitatea fiecăruia şi mai ales a „tinerei
generaţii”; informaţii despre demersurile făcute pentru
editarea romanelor lui Mircea în timpul absenţei sale din ţară
şi mai ales despre lansarea şi succesul romanului „Isabel şi
apele diavolului” apărut în 1930 în editura Ciornei; discutarea
temeinică a problemelor ridicate de scrierile noastre.

Pentru a reda tonul şi climatul acestei corespondenţe e
deajuns să extrag o parte din scrisoarea din 2 decembrie 1928
trimisă la mai puţin de două săptămâni după plecarea lui
Mircea:”Duminicile sunt pentru mine clipe de odihnă şi
reculegere. Stau toată ziua în pijama, lângă foc, citesc, scriu
şi mai eliberez puţin din exigenţele obişnuitei vieţi. Îmi
permit să gândesc. Îmi primenesc sufletul şi-mi irosesc
timpul. E luxul la care ţin poate cel mai mult. Servitoarea
mi-a adus sus, într-o Duminică după amiază scrisoarea ta.
Noi ne gândeam mereu la tine. –Unde e Mircea acum? –La
Constantinopole. –La Alexandria. –Ba nu, dragă, e pe mare!
Conversaţia aceasta avea loc de obicei la masă. Deşi plecat
vezi că eşti totuşi prezent.

Mişu ţi-a bagatelizat experienţa prin „Vremea”. Era
inevitabil. Sancţiunea însă nu a întârziat căci membrii
„generaţiei”- Stelian Mateescu, Mircea Vulcănescu şi
Comarnescu- au decis să-l excludă din rândurile lor şi să nu
mai discute în faţa lui nimic. Deci Mişu nu va mai fi invitat
la „consfătuirile” generaţiei. Totuşi, când voi avea „serate” la
mine îl voi invita. Bietul Mişu! A început să nu mai aibă
noroc...A apărut şi Tiparniţa cu ancheta. Ţi-o trimit ca să fi
la curent cu ce se petrece aici. În „Gândirea” ai nişte Soliloquii
bune cu care sunt de acord. Mi-se pare că ne îndreptăţeşti
întrucâtva dialogul.

Plecarea nu a avut ecoul pe care l-aş fi dorit. Unii au
bagatelizat-o, alţii au formulat rezerve. Toţi sunt însă
interesaţi de experienţa ta. Goga m-a intrebat zilele trecute
dacă într-adevăr ai plecat. Eram la „Enescu” într-un „separe”
vreo douazeci de tineri. Nae Ionescu a găsit o cale să ne insulte
cu această ocazie, spunând că suntem flămânzi şi alergăm

după mese, fie chiar oferite de Goga. Discuţia a fost susţinută
până la 2 dimineaţa – însă stearpă. Mircea Vulcănescu a
arătat că ştie multe, Stelian că are spirit, iar Mişu că e liberal.

Miercurea aceasta ne întâlnim la Vulcănescu. Desigur fără
Mişu. Poziţia lui mă interesează. E un tip de roman. Un
exasperat de succes. Un om care vrea să ajungă cu orice preţ
şi care totuşi nu va ajunge. Il peche par trop d’habilete. Trage
prea multe sfori. Şi toate acestea ies în mod inevitabil la iveală.
Tu ce crezi de el?

Cu plecarea ta şi trădarea lui Mişu (faţă de Comarnescu)
grupul celor patru a dispărut. Era şi inevitabil. Am păstrat
însă contactul cu Comarnescu, care e o comoară. Amuzant
şi irezistibil. Despre Vulcănescu nu ştiu ce să-ţi spun. Încerc
să-mi devină simpatic şi totuşi...Poate că trebuie să mai
treacă puţin timp. Chaque chose en son temps...

Despre tine... dar acestea nu sunt lucruri care se spun,
dragă Mircea. Cu toate acestea, trebuie să relevez un lucru.

Îmi scrii: „Două libertăţi se pot împăca? Numai în dragoste.”
Eu aş fi spus „iubire”. Dar îndată ce te retragi şi vrei să dai un
alt sens lucrului acesta atât de adevărat, pe care l-ai spus mai
sus şi scrii:”m-aş ruga lui Dumnezeu să mă înveţe surâsuri,
ochiade, îmbrăţişări.”

De ce orgoliul acesta? De ce ascunzi pornirea cea bună
care este în tine mânjind-o cu noroiul jilav al glumelor
lumeşti? Vezi, Mircea, pe tine nu te găsesc decât printre
rânduri, căci tu eşti un om care adori masca şi o urăşti în
acelaşi timp. Pornirea ta adevărată o îneci în vorbe, atitudini
extreme, glume şi contradicţii. De ce nu vrei să fi ceea ce eşti?
De ce nu ai curaj? Pentru mine, eşti omul care aş fi vrut să
fiu. „Dacă mă uneşte ceva de Vulcănescu e simpatia ce o avem
amândoi pentru tine.”

Acest lung extras dintr-o scrisoare de acum 60 de ani mi-
se pare semnificativ pentru ca oglindeşte pe de o parte natura
prieteniei noastre, bazată pe o deplină sinceritate, pe de altă
parte evocă frământările tinerei generaţii. Ceea ce mi-se pare
interesant e faptul că amândoi ne considerăm unul pe celălalt
vrednici de adevăr si de aceea ne puteam spune deschis tot
ceea ce credeam. Pe această încredere s-a întemeiat prietenia
noastră. Din nefericire, prevederile cu privire la Mişu
Polihroniade s-au adeverit. A avut un tragic sfârşit în
noiembrie 1938, când abia împlinise 32 de ani. Despre
invitaţia lui Octavian Goga la masă, la restaurantul Enescu
din calea Victoriei, nu mi-a rămas nici o amintire. În schimb,
Nae Ionescu va reveni de mai multe ori în corespondenţa
noastră deoarece a fost până la moartea sa în 1940 mentorul
spiritual al lui Mircea.

Nae Ionescu a exercitat o influenţă imensă asupra
tineretului în epoca dintre cele două războaie mondiale.
Preda Logica si Metafizica la Facultatea de filozofie a
Universităţii din Bucureşti şi cursurile lui atrăgeau o mare
afluenţă nu numai de studenţi dar şi de alţi tineri. Am asistat
şi eu în anii 1928 – 1931 la câteva din prelegerile sale şi am
fost puternic impresionat de felul său de a gândi şi de a-şi
rosti cuvântarea. Ştia să creeze un cadru de tăcere în care
vorbele sale aveau o rezonanţă deosebită. Împreună cu Petru

Comărnescu am fost singurii din tânăra generaţie care nu
ne-am lăsat cuceriţi de tezele lui Nae Ionescu şi în discuţiile
avute cu el i-am replicat de pe poziţiile noastre. Îmi amintesc
cum, vorbind odată de diferenţele dintre democraţie şi
dictatură, Nae Ionescu ne-a spus:”În dictatură, dacă vreau
să te suprim, trec imediat la faptă şi nu am de dat socoteală
nimănui pe când în democraţie trebuie să te trimit în faţa
instanţelor judecătoreşti, să las să treacă vreo câţiva ani până
ce se ia o hotărâre definitivă şi în cele din urmă să te întreţin
ani întregi într-o închisoare pentru că la voi nu există
pedeapsă cu moartea. Diferenţa între dictatură şi democraţie
e eficacitatea în acţiune. Şi nu uita că istoria o scriu
învingatorii!”

Nu-mi amintesc ce am replicat, dar mărturisesc că
argumentul eficacitaţii era serios, deşi nu m-a convins.

Mircea Eliade îl descria astfel in Amintiri:”un bărbat
brun, palid, cu tâmplele descoperite, cu sprâncenele negre,
stufoase, arcuite mefistofelic şi cu ochii mari de un albastru
sumbru, oţelit, neobişnuit de sclipitor; când îţi repezea
privirile pe neaşteptate parcă ar fi fulgerat în amfiteatru. Era
slab, destul de înalt, îmbrăcat sobru, dar cu o neglijenţă
elegantă;şi avea cele mai frumoase şi mai expresive mâini pe
care le-am văzut vreodată cu degete lungi, subţiri, nervoase.
Când vorbea, mâinile îi modelau gândirea, subliniau
nuanţele, anticipau dificultăţile, semnele de întrebare.”

Ceea ce m-a impresionat mai mult pe mine la Nae Ionescu
a fost privirea lui care te pătrundea, vrând parcă să descifreze
tainele tale cele mai ascunse, să te cucerească şi să te supună
voinţei sale. Nu era o forţa hipnotizatoare în privirea sa, dar
o excepţională şi malefică strălucire care te  neliniştea.Ne-
am înţeles totuşi foarte bine de câte ori ne-am întâlnit şi am
stat de vorbă, amândoi fiind conştienţi că ne aflăm pe poziţii
diferite.Rezistenţa mea la farmecul inteligenţei sclipitoare a
lui Nae Ionescu era datorată în bună parte faptului că în
seminarele lui Celestin Bougle sau ale lui Capitant la Paris
îmi însuşisem o disciplină a gândirii filozofice temeinică în
dezbaterile unde aveam ca oponenţi colegi de talentul unui
Edgar Faure care va deveni in cursul anilor un prim-ministru
al Franţei. Nae Ionescu s-a interesat activ de aventura lui
Mircea în India şi de aceea numele lui revine des în scrierile
mele. La 20 februarie 1929 îi comunicam lui Mircea:” Am
aflat azi de la tatăl tău ca obţinut o bursa pentru tine, că Nae
Ionescu a fost foarte îndatoritor, că renumele tău persistă şi
că speranţele ce se pun în tine devin din ce în ce mai
numeroase”. În altă scrisoare din iunie 1930; ”Am vorbit cu
Nae Ionescu care

Mi-a spus că ţi-a trimis caţiva bani şi  mi-a promis că va
scrie şi el un articol asupra lui Isabel. Perpessicciu a vorbit la
radio despre romanul tău şi aştept să apară şi
cronica.Sevastos a decretat o duşmănoasă coaliţie a tăcerii
pentru că l-ai insultat cândva pe Zarifopol! Gândirea
bineînţeles a omis să anunţe apariţia. Cezar Petrescu e în Italia
şi preafericitul Băduţa nu te simpatizează îndeajuns.”

Citez în sfârşit din scrisoarea din 12 octombrie 1930
Mircea Vulcănescu ţi-a adresat o serie de trei scrisori în
Cuvântul în care comentează admirabil Isabel  şi califică
atacul lui Nichifor Crainic în lumina legăturilor tale cu
gândirea. Isabel continuă să fie discutat având partizani
fanatici şi detractori pasionaţi. La 5 noiembrie  voi avea
primul decompt al lui Ciornei pe care ţi-l voi trimite. Cu Nae
Ionescu am  luat întilnire săptămâna aceasta pentru a discuta
publicarea lui ( e vorba de romanul „ Lumina ce se stinge ”
n.n ). În numeroase scrisori continuă ştirile despre membrii
tinerei generaţii: „ Mişu îţi va închina un medalion. Şi cred
că în cele din urmă vom convinge pe Comărnescu să facă o
pagină omagială a Ultimei Ore pentru Mircea Eliade. Până
atunci Titel, într-un delicios Prestigiu asupra tinerei generaţii,
a vorbit de tine pe două coloane recunoscându-ţi meritele
dar făcând cunoscutele rezerve.Ai auzit de „duelul” meu cu
Stelian Mateescu cu care sunt iremediabil supărat ?  Cred că
martorii mei Titel şi Mişu, ţi-au povestit întreaga istorie.”

În altă scrisoare din vara 1929 reveneam asupra lui
Vulcănescu şi Stelian Mateescu : „Am vorbit cu Vulcănescu
în privinţa itinerariului. Mi-a promis că se va interesa. Cred
că Vulcănescu îşi va face o introducere competenta. Ştii că
Mircea Vulcănescu scrie şi versuri?Am aflat aceasta zilele
trecute şi mult m-am mirat.Si Mateescu face literatură.E
delicios!Prietenul tău Petru Manoliu, reîntors se pare din
Egipt, a scris un articol contra lui Rădulescu-Motru şi Iorga
pe care Nae l-a refuzat…Titel e înca obsedat de admirabila
ta aventură, Stelian Mateescu e tot atât de amuzant şi suficient
ca întotdeauna, iar Mircea Vulcănescu tot atât de afabil
şi neputincios să-mi inspire încredere. Ne-am întânit de
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la plecare atât destul de des. Oamenii se epuizează repede
unul pentru altul, dacă nu sunt atraşi de simpatie.

Întâlnirile noastre nu ajungeau decât la meschine şi
dezesperante bârfeli.Ba, de multe, ori s-au sfârşit prin
ceartă.Eu am hotărât să nu-mi mai pierd timpul cu el.Poate
mai târziu , după un interval de tăcere, să devină din nou
interesant pentru mine? Dar aşa…”În sfârşit, într-o utimă
scrisoare din toamna 1930 îi spuneam :”Generaţia e teribil
la modă.În fiecare săptămână sunt conferinţe, articole, etc.
.Tu ai fi primul care ai da ceva, o operă pozitivă, în această
jalnică şi goală beţie de cuvinte ce a inundat generaţia, după
cum ai fost primul care ai lansat ideea şi termenul”.

Aş încheia acest capitol cu o sentimentală evocare a
mansardei din strada melodiei :” Ştii, camera ta era aşa cum
am cunoscut-o.Cărţile, multe, în rafturi,n-aveau nici
respectivul strat de praf. Pe masă, ziare, reviste răvăşite. Patul
era încă desfăcut. Numai tu lipseai.Plafonul jos şi alb,
acelaşi.Şi scara incomodă.M-a condus mama ta care mi-a
vorbit de tine. Au trecut cinci luni de când ai plecat. Ş i e atâta
vreme de atunci, Mircea!”

Înainte de a trece la al doilea grup de scrisoare privitoare
la Isabel şi apele diavolului , aş vrea să evoc figurile lui Mircea
Vulcănescu şi Stelian Mateescu, amândoi prea devreme
timpuriu răpuşi de o moarte tragică. Prin anii aceia-1927-1933
Mircea Vulcănescu era un tânăr înalt, voinic, trupeş, aproape
corpolent, de o mare vitalitate.Avea o memorie uluitoare. Îl
poreclisem „biblioteca ambulantă” pentru că avea o
competenţă enciclopedica. Nu exista domeniu cultural în care
să nu-ţi ofere oricând o documentare fabuloasă, însoţită de
comentarii judicioase.În ştiinţele economice ca şi în cele
sociale, în filozofie ca şi în literatură, în teatru ca şi în muzică,în
etnografie ca şi în arta populară, Mircea Vulcănecu era
întotdeauna bine informat şi putea susţine cu succes orice
discuţie.Spre deosebire de Mircea Eliade care era în stare să
scrie un roman în zece zile sau de Petru Comărnescu care avea
o remarcabilă uşurinţa la scris, putând redacta vreo patru
articole sau cronici în aceeaşi zi, Vulcăneacu avea un fel de
ezitare în faţa hârtiei albe şi un sentiment al răspunderii care
îi făcea elaborarea unui text foarte penibila. De aceea, dacă după
urma lui Eliade si Comărnescu au rămas mii de articole de
ziar sau de revistă, bibliogarafia lui Vulcănescu este foarte
redusă. Şi în felul de a vorbi se deosebea de prietenii săi. Avea o
vorbă cumpătată, fără izbugniri vijelioase sau exaltari
exagerate, dar ceea ce spunea avea o greutate şi o temeinicie
care impuneau. De aceea Vulcănescu s-a bucurat de un mare
prestigiu în rândurile tinerei generaţii. După aceasta s-a risipit,
ne-am văzut mai rar şi au trecut apoi ani întregi când nu ne-
am mai întâlnit. Ultima dată am vorbit în biroul său de la
Ministerul de Finanţe, unde ocupa postul de director al vămilor.
Am venit să-i cer o favoare, privind nişte taxe de import pentru
o mobilă a surorii mele. M-a refuzat spunând că legea e egală
pentru toţi şi că trebuie să fie şi mai vigilent când e vorba de
aplicarea ei la prieteni. I-am răspuns că există şi o anumită
supleţe în interpretarea unor dispoziţii legale,dar nu l-am
convins. L-am mai zărit după câtiva ani pe sălile Tribunalului.
Slăbise îngrozitor şi păşea greu, în lanţuri, încadrat de
jandarmii care-l duceau spre sala Curţii de Apel. Am vrut să
mă apropii, să-i strâng mâna, să-i spun un cuvânt de încurajare.
Am fost împiedicat. Atunci Mircea Vulcănescu mi-a trimis un
surâs dureros care voia să spună: iartă-i că nu ştiu ce fac. După
vreo doi ani am aflat că a murit în închisoare.

Stelian Mateescu era opusul lui Vulcănescu. Mic, pirpiriu,
agitat, slab, cu o chelie prematură, suferind de un complex
din cauza staturii sale, orgolios, sigur pe sine, agresiv,
înzestrat cu o minte ageră şi vie, având o culturăa vastă,
Stelian Mateescu era un personaj pitoresc, care aducea în
rândurile tinerei generaţii o animaţie deosebită. Se credea
un geniu, îşi avea maniile sale, dar avea o personalitate care
ieşea din comun. Din nefericire, şi-a pierdut minţile şi a
trebuit să fie internat într-un azil la Viena după cum îi scriam
lui Mircea Eliade în vara anului 1931.

Al doilea grup de scrisori este dominat de peripeţiile
editării romanului „Isabel şi apele diavolului”. În memoriile
sale publicate în limba franceză în anul 1980 sub titlul „Les
Promesses de l’equinoxe” Mircea Eliade, lipsit de documentele
din arhiva sa aflate la Corina Alexandrescu, face o serie de
erori cu privire la editarea romanului „Isabel şi apele
diavolului”. Astfel el scrie că s-a adresat lui Cezar Petrescu
pentru a-i găsi un editor şi că „Ionel Jianu mi-a propus să se
ocupe de corecturi şi de publicate de îndată ce Cezar Petrescu
ar fi încheiat contractul cu Ciornei.”

În realitate, eu m-am adresat lui Cezar Petrescu şi am
mers împreună la Ciornei pentru a-i propune romanul lui
Mircea. E adevărat că datorită recomandării lui Cezar
Petrescu, Ciornei a consimtit să editeze prima carte a unui

tânăr care nu era cunoscut ca romancier. Dar la această
recomandare s-a limitat intervenţia lui Ceazar Petrescu, iar
după aceea eu am luat conducerea  tratativelor şi efectuarea
tuturor demersurilor pentru apariţia şi lansarea romanului.

În scrisoarea din 26 octombrie 1929 îi comunic lui Mircea
urmatoarele: „Am primit Isabel şi apele diavolului într-o
după-amiază de Duminică…După entuziasmul primelor
clipe, am citit pe nerăsuflate romanul.L-a citit şi Mişu şi
Mircea, şi Dinu. Am vorbit cu Cezar Petrescu, i-am promis
că i-l voi trimite la Avereşti unde el pleca pentru vreo câteva
săptămâni şi sper ca în preajma Crăciunului primul tău
roman să apară. Ce cred eu despre el? Că nu e un roman. E o
fantezie a unui student, închis într-un pension şi care trăieşte
aventuri imaginare întins pe un divan. Manuscrisul are o
imensă valoare documentară pentru aceia care te cunosc. Eşti
tu, atât de mult, de întreg,tu. Valoarea literara a romanului e
mult mai redusă. Şi iată pentru ce. Romanul nu are o
construcţie, o alcătuire organizată. Sunt trei romane care
încep, trei drumuri pe care te avânti dar nu le continui până
la capăt…Isabel şi apele diavolului arată maturizarea
anumitor daruri din Adolescentul miop, aduce o problematică
nouă şi interesantă dar nu mă satisface. Mircea Vulcănescu
în schimb e încântat.Vorbeşte de afabulaţie, de influenţa
romanului chinez, de dezlegare din Timp şi alte multe
profunde semnificaţii, pe care mărturisesc, nu le-am putut
prinde. Lui Mişu nu-i place romanul pe care îl găseşte ca şi
mine obscur, lui Dinu în schimb îi place.Vezi ce diversitate
de opinii...”

În scrisoarea din 15 aprilie 1930, după apariţia
romanului, îi dădeam lui Mircea noi informaţii: „Ciornei a
scos 3000 exemplare. 15% asupra preţului înseamnă vreo
40.000 de mii de lei. Ţi-am trimis vreo 11.000. Noi, ştiind că
îţi trebuiesc bani, am dat acum vreo lună o poliţă (Victor şi
cu mine) şi am obţinut de la Capriel 10.000 lei care cred că
ţi-au parvenit. Scadenţa poliţei e la 2 iunie. Ciornei a promis
că ne va da atunci câteva mii de lei pentru a plăti o parte şi a

amâna restul la toamnă. Cere însa o scrisoare din partea ta
prin care să mă autorizezi a încasa aceşti bani. Scrisoarea
urmează să o trimiţi direct lui Ciornei şi mie o copie. Sper că
până la 2 iunie să primim această scrisoare. Restul banilor
Ciornei nu-i poate da decât la toamnă când se va vedea ce s-
a vândut.”

Lucrurile apar şi mai lămurite în scrisoarea din 4 iunie
1930: „Ţi-am scris prea mult de cartea ta. Iartă-mă eram
obsedat de ea. Era obiectul pasiunii mele pentru un răstimp.
Acum a trecut. Îţi promit că nu îţi voi mai vobi de Isabel.
Totuşi, vreau mai întâi să precizez 2 lucruri. Nu îi datorez lui
Capriel nimic. Poliţa cu scadenţa la 2 iunie am preschimbat-
o pentru 2 septembrie, când, încheind socotelile cu Ciornei
(la 6 luni după apariţie), o vom achita. Capriel nu a avansat
nici un ban. A scontat pur si simplu poliţa la Banca Natională.
Nici lui Victor, nici mie nu ne datorezi absolut nimic. Noi nu
am făcut nimic decât sa iscălim o poliţa care va fi platită de
tine. Şi cu aceasta cred că am terminat discuţia asupra
primului punct. Mai e un al doilea. Ţi-l spun cu toată
sinceritatea, deşi e oarecum delicat. Am impresia că tu te simţi
obligat faţă de mine şi aceasta este o povară pentru tine şi
pentru mine. Dacă vrei să priveşti lucrurile în faţa, vei vedea
că tu mi-ai făcut mie un mare serviciu prietenesc. Alunec
din ce în ce mai mult pe panta îmburghezirii. Preocupările
literare, artistice, intelectuale, devin pentru mine din ce în
ce mai rare. Profesiunea mă acaparează complet. Isabel a fost
pentru mine o revenire. Am pus din nou mâna pe condei.
Am scris, am publicat, m-am agitat. Şi m-am simţit iar pentu
o vreme tânăr. De aceea am exagerat în entuziasmul meu.
Vezi, dragă Mircea, că nu ai nici un motiv să te simţi

împovărat, ci din contra, te poţi bucura că mi-ai întins o mână
prietenească ce m-a readus pentru câteva clipe la suprafată.
Iată şi al doilea punct elucidat”.

Din aceste două scrisori rezultă clar că am fost acela care
s-a ocupat de editarea şi de partea financiară a apariţiei
romanului Isabel si apele diavolului şi numai printr-o simplă
scăpare Mircea a putut atribui lui Cezar Petrescu, în
memoriile sale din 1980, meritul editării primului său roman.
Dar mai rezultă şi caracterul romantic al prieteniei noastre,
prin faptul că, pentru a-l linişti pe Mircea, am pretins că mi-
ar fi acordat un ajutor moral prin însărcinarea de a mă ocupa
de publicarea romanului său. Rămâne totuşi faptul că Victor
Stroe şi cu mine am semnat atunci, pentru prima dată în
viaţă, o poliţă, care însemna recunoaşterea unei datorii, iar
pentru mine a fost pentru ultima dată, deoarece principiul
meu era să nu datorez nimănui, nimic. Un principiu orgolios,
care mi-a îngreunat de multe ori activitatea, dar care mi-a
permis să am o anumită independenţă si să nu-mi asum
riscuri care ar depăşi posibilitatile mele. După cum spunea
Jean Cocteau, curajul înseamnă a şti până unde poţi merge
prea departe.

Al treilea grup de scrisori se refera la discuţiile critice
asupra scrierilor noastre, redactate sau apărute în acei ani.
Mircea mi-a trimis manuscrisul unui nou roman Lumina ce
se stinge  iar eu un studiu despre Misticismul lui Descartes,
apărut în două numere consecutive ale revistei „Convorbiri
Literare”. La observaţiile făcute de Mircea asupra acestui
articol şi mai ales la deosebirile dintre misticism şi magie, i-
am răspuns:  „Magicienii erau oameni care cunoşteau
formulele prin care puteau să vină în contact direct cu
divinitatea şi să şi-o aservească. Dacă, în sine, magia e cum
susţi tu «realizarea eului proectat prin semne şi prin rit în
obiecte», aceasta nu o împiedică pentru nimic să fie
antisociala. Pentru că  acum nu judeci decât în esenţa ei. Şi
din acest punct de vedere ea  serveşte drept cel dintîi mijloc
al oamenilor de a evada din constrângerea excesiva a
colectivităţii. În această măsură, ca primă formă a
individualismului religios, cum spunea Huvelin, magia este
un antecedent al misticismului. Dar chiar din propoziţiile
propuse de tine cu privire la definirea magiei şi misticismului
reiese o evidentă legătură. Tu spui că magia e realizarea eului
în obiect şi misticismul e prezenţa celuilalt dusă la paroxism.
Am putut înlocui „prezenţa” cu „realizarea”, şi atunci
misticismul ar fi realizarea celuilalt în tine dusă la paroxism.
E deci aceeaşi confundare a două elemente într-unul singur.
La magie confundarea se face între elementul comun în
amândouă cazurile - eul- şi un obiect (lucru concret),  pe
când la misticism confundarea se face între eu şi un principiu
abstract – Divinitatea – care se realizează în sine. Procesul e
identic. Ceea ce înseamnă că magia poate fi considerată ca
un antecedent – mai mult – ca formă primară a
misticismului. In privinţa „continuei individualizări a
creaţiei”, eu nu am considerat-o în sânul aceleiaşi religii, ci
am privit-o total, de la o religie la alta în succesiunea lor.

În privinţa obiecţiei ce mi-o faci asupra «evoluţiei»,
găsesc că ai înţeles şi tu foarte bine că nu putea fi vorba de «o
devenire a divinului», ceea ce ar fi absurd, şi nu reiese câtuşi
de puţin din text, ci numai şi numai de o evoluţie a formelor
de credinţă, cum le numesc eu în articolul meu sau a
«formelor de contact», cum îţi place să le zici.

De ce nu i-am citat pe Schleiermacher, Otto, Leuva sau
Marechal?  Pentru că nu mi-au slujit la documentarea
articolului meu şi pentru că nu mi-am propus să întocmesc
o bibliografie asupra acestui subiect. Dar mă opresc
aici…”(scrisoare din 9 octombrie 1929).

Am redat acest lung extras pentru că am vrut să arăt
seriozitatea discuţiilor şi problemelor care agitau tânăra
generaţie şi care se oglindeşte şi în corespondenţa noastră.
Au trecut 60 de ani de când am schimbat aceste scrisori. Din
cele primite de la Mircea îmi amintesc mai ales de una, pe
treizeci de pagini, în care îmi povestea aventura lui cu
Maitreyi, izgonirea lui din casa lui Dasgupta care-l găzduise,
remuşcările de a fi trădat încrederea maestrului său şi viaţa
pe care începuse să o ducă în ashramul din Tibet de unde
îmi scria. Comparată câţiva ani mai târziu cu romanul
Maitryi, se vede limpede în ce măsură scrierile literare ale
lui Mircea din anii aceia erau adevărate autobiografii.
Succesul lor s-a intemeiat tocmai pe accentul de autenticitate,
de tăire adevarată la o înaltă tensiune a evenimentelor,
peripeţiilor şi sentimentelor relatate în aceste romane. Abia
începând cu „Domnişoara Cristina” elementul de fabulaţie a
început să predomine asupra celui de trăire autentică.

Când am reluat legăturile noastre de prietenie, în iulie
1961, Mircea Eliade mi-a dat trei sfaturi care mi-au fost de
real folos.
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- Dacă vrei să răzbeşti în literatura occidentală şi să-
ţi faci un nume trebuie în primul rând să fii mereu

prezent prin publicaţiile tale. Ar fi bine să poţi publica în
fiecare an câte o carte. În al doilea rând, trebuie să-ţi găseşti
o personalitate care să te patroneze, să te ajute, să urci treptele
succesului şi ale notorietăţii. În al treilea rând, trebuie să ştii
că aici nu se obţine nimic fără stăruinţă, fără răbdare şi fără
un efort permanent susţinut. Noi, imigranţii, trebuie să
muncim mai mult şi mai bine decât localnicii, decât cei care
s-au născut şi au trăit în ţara în care noi am venit mult mai
târziu, gata formaţi. Integrarea într-o lume nouă depinde în
primul rând de contribuţia pe care o aducem acestei lumi,
mi-a spus Mircea Eliade când ne-am întalnit în iulie 1961,
în odaia mea de la hotelul Lavoisier din Paris.

Aceste sfaturi mi-au fost foarte preţioase. Începând din
1963 cu monografia Brâncuşi, am publicat mai în fiecare an
câte una sau mai multe cărţi. În 1964 monografia Zadkine,
în 1965 cea despre Bourdelle, 1976 monografiile  Rodin şi
Lardera, în 1968 am publicat trei cărţi: monografiile Henry
Moore şi Henri-Georges Adam şi albumul Valentine Prax…
În total, în 25 de ani mi-au apărut cărţi difuzate în vreun
milion de exemplare, în 88 de ţări.

Al doilea sfat am încercat să-l urmez, dar fără nici un
rezultat. Prima încercare am făcut-o în 1963 cu un fost coleg
din redacţia ziarului „Le Soir”, de prin anii 1925-1927, Pierre
Lazareff, care ajunsese directorul cotidianului France-Soir şi
unul dintre patronii cei mai influenţi ai presei franceze. I-
am trimis monografia Brâncuşi, proaspăt apărută, o
scrisoarea în care am evocat, cu amănunte foarte precise,
amintiri despre vremea tinereţii noastre. Mi-a răspuns foarte
sec: „Monsieur, je n’ai pas souvenance de vous.” Mi-a mulţumit
pentru carte şi mi-a spus că a predat-o redactorului de artă
Jean-Paul Prespelle pentru a publica o cronică favorabilă.
Cruzimea acestei fraze categorice: „Domnule, nu-mi
amintesc de dumneavoastră”, m-a jignit profund. Ar fi putut
să spună cel puţin că-i pare rău, că memoria nu-l mai ajută
sau să adauge o vorbă de omenie, ori o urare de succes.

Acest eşec urmat de un altul cu Edgar Faure, m-a
descurajat şi m-am lăsat pagubaş. N-am mai căutat sprijin
la alţii timp de 30 de ani, n-am primit nici un ajutor din partea
Statului Francez. Wladyslwa Jaworska directoarea Institutului
de Artă al Academiei Poloneze, îmi scria in 1977: „Franţa a
avut întotdeauna norocul să aibă «străini» de mare talent care
au contribuit la gloria ei şi, precum văd, ea continuă să se
bucure de acest avantaj! Admir iniţiativa şi activitatea
dumitale şi cred că francezii sunt mândri de dumneata!”  Din
păcate, n-am avut prilejul să constat o asemenea „mândrie”
în ceea ce mă priveşte!

În schimb, am aplicat cu îndârjire al treilea sfat şi am
muncit mult în acei 25 de ani, până în 1987, când, din pricina
vârstei înaintate şi a şubredei sănătăţi, am fost nevoit să-mi
reduc activitatea. În cele 13 monografii cu cataloage ştiinţifice
am inventariat peste 5000 sculpturi cu toate datele
muzeologice şi uneori cu expoziţiile cu care au figurat şi
publicaţiile unde au fost reproduse. Pentru prima dată în
literatura de artă occidentală am introdus bibliografiile din
ţările din Sud-Estul Europei, din câteva ţări din America
Latină şi chiar Polonia, Cehoslovacia sau Uniunea Sovietică.
Am muncit singur, conducând editura Arted cu o singură
secretară, care nu lucra decât o jumatate de zi. Am dus o
corespondenţă cu mii de scrisori cu artişti, conducatori de
muzee, colecţionari, critici şi istorici de artă, din lumea
întreagă şi am tratat direct cu difuzorii din Anglia, Republica
Federală Germania, Italia, Elveţia, Canada, Australia, Japonia,
Israel, Argentina, Venezuela, Brazilia pentru difuzarea cărţilor
mele. Acum, când privesc drumul străbătut în ultimul sfert
de veac, îmi pot spune că sfaturile lui Mircea Eliade au dat
roade. Aceste sfaturi nu s-au oprit aici. În scrisorile sale,
Mircea mi-a dat şi preţioase îndrumări pentru scrierile mele,
iar colaborarea noastră a fost reluată după o întrerupere de
peste 30 de ani. Astfel, la sfârşitul anului 1932, i-am trimis la
Chicago manuscrisul primului capitol din monografia
Brâncuşi. La 6 martie 1963 Mircea mi-a răspuns la scrisoare:
„La câteva zile dupa scrisoarea mea de la Crăciun am primit
plicul cu textul tău despre Brâncuşi. L-am citit imediat, i l-
am dat şi lui Cristinel să-l citească, am vorbit cu ea, dar am
lăsat să treacă 2 luni până ce m-a învrednicit Dumnezeu să-
ţi scriu. A fost o iarnă grea, lungă şi tristă. Am fost amândoi,
necontenit, hărţuiţi de plictiseli. Ca de obicei, visam un «timp
perfect»  ca să stau de vorbă cu tine despre tine, şi despre
Brâncuşi. Şi aşa a trecut timpul «imperfect», dar a trecut…
Foarte sincer, Le Mistere Brâncuşi mi-a placut foarte mult.
Reacţia ta împotriva interpretărilor exotice (zen etc.) e
perfectă (cineva îmi spunea odată la New York că B. nu poate
fi înteles decât prin psihanaliză şi Yoga!).Pe bună dreptate

aminteşti ţărănismul lui B. şi insişti asupra dimensiunii
cosmice a vieţii religioase ţărăneşti din Sud-Estul
Europei.Textele pe care le citezi (scrisori? interview-uri?
articole?) sunt pur şi simplu pasionante. Poate că la pagina
cinci critica pe care o faci «vieţi moderne» e cam sumară.(În
fond, omul modern nu poate fi autentic decât în măsura în
care rămâne modern. Altminteri riscă să se sterilizeze într-
un „ecapism spiritual”, dar, evident, asta e cu totul altă
problemă”.)Ceea ce spui despre meşteşugul lui B. şi originile
lui ţărăneşti este iarăşi foarte important. Cred că nimeni n-a
atras până acum atenţia asupra acestei „iubiri a materiei, a
obiectelor materiale”). Iarăşi importantă este analiza
motivului păsării şi a zborului (atât de importantă încât ai
putea insista mai mult). Dacă zborul l-a preocupat toată viaţa
pe B., nu e, cred, în sensul în care Leonardo a fost obsedat de
această problemă, - ci în sensul folcloric, mitologic - «Der
magische Flucht» este cea mai arhaică temă folclorică de care
dispunem şi se întâlneşte la absolut toate popoarele. Proba
că e preistorică. Unde cred că încă nu ai stăruit destul e asupra
asemănărilor cu plastica preistorică (Venus de Lespugue ).
Am impresia că i-ai atins aici un fibru extraordinar pe care
nu l-ai exploatat destul. Ai demonstrat: a).arhaismul
civilizaţiei tărăneşti; b).solidaritatea lui B. cu spiritualitatea
ţărănească; c).asemănarea cu arta preistorică. Dar ai putea
dezvolta acest ultim punct, arătând bunăoară că B. se
comporta faţă de «materie» ca un om din «vârsta de piatră»
pentru care substanat prin excelenţă era piatra, singura

expresie posibilă a ceea ce numim astăzi real - cred că această
observaţie a ta merită să fie reluată. Arhaismul lui B. şi al
civilizaţiei ţărăneşti, de unde vine el, îşi are rădăcinile în
universul spiritual al preistoriei. Aşa explici şi pasiunea lui
pentru anumite teme folclorice (coloana stâlpul cerului şi
axismundi, idee magnifică; pasărea măiastră simbol specific
culturilor de vânători preistorici, şi deci preagricol, deci nimic
de a face cu lumea mediteraneană şi comportamentul lui faţă
de materie, în primul rând faţă de pietre (se pare că le iubea,
le mângâia, vorbea cu ele etc.). Redactarea acestui capitol mi-
a deşteptat o serie de amintiri nostalgice…Aştept cu
nerăbdare restul manuscrisului şi îţi promit să nu mai las să
treacă 2 luni până ce-ţi voi împărtăşi impresiile.

Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar despre a 2-a parte a
manuscrisului n-am mai primit nici o impresie de la Mircea,
poate pentru că textul fusese predat la tipografie, căci cartea
a apărut în ambele versiuni - franceză şi engleză - în luna
mai 1963. Totuşi, această lungă scrisoare reprezintă cea mai
temeinică analiză care s-a făcut asupra cărţii mele despre
Brâncuşi, deşi s-au publicat în lumea întreagă peste 100 de
cronici cu privire la ea. Mircea mi-a făgăduit că va publica şi
el o dare de seamă despre monografia mea, dar ea n-a ajuns
să vadă lumina tiparului ca şi aceea promisă de Eugen
Ionescu în 1963 şi care n-a apărut până astăzi.

Între scrisoarea din octombrie 1929, cu discuţia despre
magie şi misticism şi cea din 6 martie 1963, privitoare la
arhaismul civilizaţiei ţărăneşti care se oglindeşte în opera
lui Brâncuşi exista o legătură. Amândouă arată că prietenia
noastră s-a desfăşurat sub semnul căutărilor pentru a
pătrunde înţelesurile valorilor culturale şi ale lumii spirituale.
Şi de aceea prietenia noastră s-a ridicat deasupra încercărilor
vremelniciei.

La 11 iunie 1967, Mircea îmi scria: „Iată contribuţia mea
la volumul celor mai proaspeţi sexagenari ai „fostei tinere
generaţii”. Era vorba de studiul „Brâncuşi şi mitologiile”,
anume scris la cererea mea pentru volumul „Teoignages sur

Brâncuşi” pe care l-am publicat împreună cu Petru
Comarnescu pentru comemorarea marelui artist la 10 ani
de la moartea sa. În aceeaşi scrisoare Mircea îmi comunica:
„Vom sosi la începutul lui august (pentru) toata luna
septembrie la Veneţia şi Roma, unde desigur că ne vom întâlni
şi numai la congres. Foarte interesante amintirile pe care le-
ai publicat în România. Dar de ce nu scrii şi amintiri din
tinereţea noastră sau din razboi etc. pentru Fiinţa
românească?”

Un an mai târziu, la 4 iulie 1968, revenea asupra aceluiaşi
îndemn: „M-au emoţionat paginile pe care le dedici prieteniei
noastre. Ca mai toţi din generaţia noastră, ai stofă de
memorialist. Îţi aduci aminte că te îndemnam acum câţiva
ani să-ţi scrii memoriile. Încerc din nou acum. Scrie ce vrei,
nu e nevoie să începi cu începutul. Dar aşa cum o subliniezi
chiar tu, tinereţea noastră a fost în România exemplară . Când
ne vom mai întâlni cu libertatea şi spontaneitatea din 1932-
33? Tinerii de azi nu ştiu ce au pierdut. Povesteşte ce crezi că
ar fi bine să ştie!

În ciuda îndemnurilor şi stăruinţelor multor prieteni, nu
m-am învrednicit până acum să-mi scriu memoriile. Nici
nu cred că aş fi în stare să o fac. Am vrut numai să aduc un
omagiu prietenilor mei, evocându-le figura morală şi
încercând să ridic valul uitării asupra unui trecut care  ne-a
fost scump.

Am petrecut vreo două săptămâni la Veneţia, unde se afla
şi Petru Comarnescu şi toţi trei am depănat firul amintirilor
din tinereţe într-o atmosferă de caldă prietenie. După aceea
am pornit la Roma - Mircea, Cristinel, Marga şi cu mine, unde
am fost găzduiţi într-un palat al Vaticanului Via Appia, unde
a avut loc şi congresul Societăţii Academice Române. Era un
vechi palat din secolul XVII, clădit pe vremea când cetatea
Romei şi împrejurimile ei făceau parte din Statul Papal. Un
parc imens cu statui, bazine de apă, vegetaţie bogată, trepte
de marmură şi alei ascunse privirilor se desfăsurau în jurul
palatului, unde erau găzduiţi înalţii prelaţi, oaspeţi ai
Vaticanului.

La acest congres, Mircea a fost sărbătorit pentru
împlinirea vârstei de 60 de ani, bucurându-se de omagiul
tuturor participanţilor.

Profitând de prezenţa noastră la Roma, pictorul Eugen
Drăguţescu a organizat un colocviu Brâncuşi la Muzeul de
artă modernă de pe Via Delle Belle Arta, la care am participat
Mircea Eliade şi cu mine alături de profesorul Giulio Carlo
Argan şi Carola Giedion -Welcker.

Şi apoi,trecură anii, ne întâlneam în fiecare toamnă la Paris,
fie în apartamentul lui din Place Carles Dullin din faţa teatrului
L’Atelier, fie în casa noastră din Avenue Stephane Mallarme. Ne
scriam din ce în ce mai rar, fiecare prins de activitatea sa din ce
în ce mai vie. Mi-au rămas însă câteva amintiri frumoase din
aceşti ani cărunţi, în care trebuia să dăm socoteală de risipa vieţii
noastre. Cea mai emoţionantă a fost solemnitatea decernării
diplomei de onoare a Universităţii din Paris în marele amfiteatru
al Sorbonei. Odată cu Mircea, primeau aceeaşi distincţiune,
celebrul violonist Yehudi Menuhin şi fostul prim-ministru al
Angliei Edward Heath. În marele Amfiteatru al Sorbonei,
împodobit cu frescele lui Puvis de Chavannes, au pătruns într-
un cortegiu impresionant profesorii tuturor Facultăţilor
Universităţii din Paris, cu togele lor felurite, colorate, potrivit unui
ceremonial care data de veacuri. Mircea era foarte emoţionat,
iar noi eram mândri de cinstirea lui care se răsfrângea asupra
întregii culturi româneşti.Yehudi Menuhin, în loc de cuvânt de
mulţumire, a cântat la vioară o sonată de Bach, iar Edward Heath
a preferat să dirijeze un cor cu o muzică Haydn. Mircea a răspuns,
calm şi demn, elogiului făcut de decanul Universităţii, profesorul
Dupront, care fusese în deceniul al 3-lea directorul Institutului
francez din Bucureşti.

Încă din anii studenţiei îmi făgăduisem că voi ajunge
cândva să vorbesc de la tribuna acestui Amfiteatru. Mi s-a
împlinit acest vis datorită lui Mircea. În iunie 1987, Academia
Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe din Los Angeles şi-a
ţinut congresul anual în localurile Universităţii din Paris.
Şedinţa de deschidere a avut loc în marele amfiteatru al
Sorbonei şi a fost consacrată cinstirii memoriei lui Mircea
Eliade, care încetase din viaţă cu un an înainte. Şaptesprezece
profesori universitari din lumea întreagă au fost invitaţi să
ia cuvântul. Printre ei, mă aflam şi eu. Şi de la tribuna acestui
amfiteatru am rostit elogiul vechiului meu prieten. Şi visul
tinereţii mele s-a împlinit sub semnul prieteniei.

Deşi a plecat înaintea mea din lumea aceasta pe care a
îmbogaţit-o cu rodul muncii sale, totuşi pentru mine Mircea
Eliade este o continuă prezenţă, o prezenţă afectivă, o prezenţă
spirituală, aşa cum a fost de-a lungul unei vieţi întregi.

+IONEL JIANOU
Paris
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„Ce este timpul? Dacă nimeni nu mă întreabă, ştiu. Dacă sunt întrebat
şi caut să explic, nu ştiu. Afirm, totuşi, că dacă nimic n-ar trece, nu ar fi
timp trecut; dacă nimic nu s-ar întâmpla, nu ar fi viitor şi dacă nimic nu ar
fi, nu ar fi prezent. Cât despre prezent, dacă el ar fi întotdeauna prezent, nu
ar mai fi timp, ar fi eternitate (...). Timpul nu e mişcarea corpurilor (...) ci
în tine, sufletul meu, măsor timpul. Impresia pe care o produc în tine
bucuriile care trec, persistă când ele au trecut, pe ea o măsor eu; ea, care e
prezentă – şi nu lucrurile care au produs-o şi care au trecut”.

Probabil cea mai bună introducere într-o fenomenologie a timpului
ne-o poate furniza Sf. Augustin care, în „Confesiunile” sale, lansează prima
interogaţie importantă cu privire la conceptul de timp şi la raporturile
sale cu subiectul cunoscător. Dacă în antichitate, concepţia despre timp
era încărcată permanent de accente etico-moralizatoare (Seneca, Epicur),
în vremurile moderne ea este consacrată irevocabil planului ştiinţific
(interpretările newtoniene, urmate de critica einsteiniană, care distrugea
străvechea tradiţie augustiniană, perpetuată prin Kant).

În acest cadru de preocupări asidui încadrăm teoriile fenomenologice
despre timp, teorii care au apărut în câmpul ştiinţei şi filosofiei, pornind de
la începutul secolului XX (1928), prin Edmund Husserl. Ne aflăm în perioada
în care ideile savantului german, pe atunci profesor la Universitatea din
Freiburg, erau cunoscute şi dezbătute în întreaga lume, lăsând în urmă un
val din ce în ce mai înalt de reacţii. (Cam în acelaşi timp, vede lumina tiparului
„Sein und Zeit”, al celui mai fidel discipol, Heidegger, dovadă a aderenţei
selecte în rândul tineretului a acestui curent ideatic, care se dorea subiectivist,
dar care desconsidera armele tradiţionale ale psihologiei).

Husserl exclude de la început orice pretenţie şi referire asupra timpului
aşa-zis „obiectiv”, astronomic, nu interesează dacă el există, ori dacă poate
fi investigat prin operaţii matematice. El „pune între paranteze” (se abţine
de la afirmare sau negare) înseşi existenţa reală a lumii concrete, exterioare
conştiinţei şi precedează într-o manieră similară în ceea ce priveşte timpul
ecuaţiilor şi calculelor ştiinţifice. Ceea ce captează interesul autorului este
percepţia timpului – imanent cursului conştiinţei. Analiza fenomenologică
nu permite asumarea unei obiectivităţi a realului, pentru că nu putem
accede la aceasta decât prin intermediul percepţiilor, subiective prin
excelenţă (obiectivitatea nu poate fi atinsă prin suma, ori compararea
percepţiilor). Aşa cum o bucată de cretă e identică cu sine, chiar în mijlocul
celor mai mari metamorfoze perceptiv-subiective, spune Husserl, tot astfel
percepţiile îşi „aleg”, după legi necunoscute, felii ale realităţii, pe care le
transformă, mai apoi, în izvoare de cunoaştere (noi vedem, permanent,
alte ipostaze, culori, forme ale unor obiecte, dar niciodată Cubul în sine –
ca în „Natura moartă cu vioară”, a lui Pablo Picasso). El face distincţia
între temporalul „simţit” (concept incert chiar în privinţa componenţei
sale, care nu poate transmite nimic) şi temporalul „perceput” (care
comunică cu celălalt mod temporal, pe care îl organizează, îl măsoară,
constituind singura verigă de legătură cu „obiectivitatea faptului trăit”).
Prin temporalul perceput, avem acces la curgerea internă a timpului
„obiectiv” (care înlănţuie obiecte reale, complete, în mersul său). „Ceea ce
ne interesează (spune autorul - n.n.), sunt faptele trăite în sensul lor obiectiv
şi susţinerea lor descriptivă (...). Nu vom insera faptele trăite în nici o
realitate, nu avem de-a face cu realitatea decât în măsura în care e vizată,
reprezentată, intuită, gândită în mod conceptual (...). Ceea ce ne interesează
sunt faptele trăite ale timpului”.

Husserl pare că şi-a fixat obiectivul în legitimarea unui anume tip de
apriorism al temporalităţii, de natura kantiană – şi pentru a-i continua
demersul, trebuie să ne ocupăm puţin de problema originii acestui concept.
În desfăşurarea raţionamentului, putem face acum primul apel la teoria
maestrului său, psihologul Fr. Brentano, cu care studiase la Viena psihologia
descriptivă aflată la modă.

Brentano porneşte de la realitatea „externă” – şi anume, el dă exemplul
unei melodii în care, pentru a putea, psihic, înlănţui un număr de sunete,
într-o curgere armonioasă, trebuie să acceptăm că sunetele lasă în urma
lor „amprente”, care persistă sub o formă modificată şi interiorizată a
reprezentărilor înzestrate cu determinaţii temporale şi care oferă fiecărei
senzaţii componente durată, intensitate etc. Reprezentarea, născută în
intervalul dintre două senzaţii, este singura responsabilă pentru
conservarea unei anumite „memorii” a acţiunii stimulilor, ea asigură
continuitatea fluxului mental: „e vorba, deci, de o lege generală, ca fiecărei
reprezentări să i se ataşeze de la natură un şir continuu de reprezentări
care, fiecare în parte, reproduce conţinutul reprezentării precedente (prin
urmare, nu numai al unei senzaţii date - n.n.), astfel încât de aceasta să se
lege fără încetare ultima reprezentare”.

Psihologia anterioară lui Brentano afirma că la originea conceptului
de timp se află cantitatea de durată a stimulului. Dacă admitem, însă, că
stimulul ar deţine durată temporală, nu depăşim „obiectivizările” ştiinţelor
exacte şi ascundem faptul că senzaţia – ori reprezentarea – sunt singurele
determinaţii temporale ale conştiinţei subiectului. Brentano afirmă
caracterul creator al senzaţiei (fiindcă produce reprezentări imaginare
corespunzătoare conţinutului său) şi îi conferă imaginaţiei puterea de
„originare a reprezentărilor temporale”. El neagă, în definitiv, existenţa
percepţiei succesiunii şi devenirii. Doar credem că auzim o melodie, dar
aceasta nu e decât o aparenţă provenită din persistenţa asociaţiilor originare
ale reprezentărilor.

Acelaşi psiholog german considera că prin intermediul mecanismelor
memoriei instantanee şi ale imaginaţiei creatoare, plecând de la stocul de
date ale trecutului, putem ajunge la reprezentări ale viitorului, chiar la
concepte abstracte (număr, timp infinit etc.), tot astfel precum e posibil ca
plecând de la sunete cunoscute, să descoperim altele noi. Cu alte cuvinte, o
dată ce informaţia ajunge, prin şirul senzaţiilor, în conştiinţă, ea poate fi
păstrată sau utilizată în construcţia unor scheme noi, funcţionale în viitor.
Prin calitatea de a fi temporale, dar în lipsa utilizării, reprezentările se
degradează. Un sunet trecut nu e acelaşi cu unul prezent, similar, „un roşu
trecut nu mai este un roşu” – pentru că numai prezentul perceptiv e
înregistrat ca „real”, „litera A de acum e un A real”.

Dar cine anume ajunge să modifice şi să altereze o anumită reprezentare,
ne putem întreba? Brentano ne asigură că este vorba despre „predicatele
temporale ireale”, investite cu funcţie stabilă în cadrul şirului de reprezentări
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pe care îl însoţeşte. În „Lecţii de fenomenologie despre conştiinţa intimă a
timpului”, Husserl ia poziţie în faţa psihologismului profesorului său dintr-o
perspectivă originală. Atras de un aşa-zis „nucleu fenomenologic” din teoria
brentoniană, Husserl începe prin a defini ca „datum fenomenologic” tipul
specific de unitate a conştiinţei în care regăsim conexate dinamic prezentul
de trecut. Care este însă semnificaţia husserliană a trecutului? Cum am văzut,
pentru Brentano, trecutul prinde formă ca efect al imaginii unui număr de
reprezentări sau al apelului la memoria acestora. Dar, conchide Husserl, în
cazul în care intuiţia originară a timpului se bazează pe imaginaţie şi aceasta,
la rândul ei, trebuie să deţină un fundament stabil, static şi o devenire, după
care îi putem recunoaşte mersul, acest lucru e imposibil. După Husserl, trebuie
să clarificăm problema imputării momentului temporal, printr-o analiză
aprofundată a diferenţei dintre act – conţinut de percepţii – obiect perceput.
Dacă asociaţia originară ataşează fiecărui moment al percepţiei un şir de
reprezentări şi dacă ea produce momentul temporal, trebuie să ne întrebăm
ce fel de moment e acesta şi dacă îşi mai păstrează un caracter de act (Husserl
consideră insuficientă apropierea brenatoniană a reprezentărilor de
conţinuturile primare ale percepţiilor, crezând că analiza temporalităţii
trebuie să in cludă şi caracterizări ale actului perceptiv, respectiv ale obiectelor
percepute). Pentru a-şi atinge scopurile, Husserl se apleacă cu şi mai multă
atenţie asupra înţelesului pe care îl acordăm „trecutului” şi al „prezentului”.

„Dacă temporalitatea este înţeleasă ca ataşare a momentului prezent
la un lanţ nesfârşit al momentelor trecute, cum putem explica inserţia

prezentului etern al memoriei”, se întreabă el? (de exemplu, cum putem
spune că sunetul A e adăugat trecutului, atunci când el, de fapt, nu face
decât să actualizeze o informaţie reţinută în memorie? În acest caz, nu
mai este trecut, ci prezent, pentru că altfel nu ar fi fost posibil să fie
reactualizat, solicitat). De unde ştim însă că a existat, dinainte, un A în
memorie? Cum ar putea exista recunoaşterea momentului respectiv, de
atunci, cu cel de acum, fără o deplină identificare între ele? Prin urmare,
mai putem discuta despre o diferenţă temporală între un „prezent” şi „un
trecut”? Ajungem astfel la o contradicţie – odată cu Husserl – „toate aceste
momente sunt acum, aici, închise în aceeaşi conştiinţă a obiectului, sunt
deci simultane şi totuşi succesive”. Ne rămâne, deci, sarcina de a înţelege
cum se constituie o conştiinţă a trecutului, dacă există percepţii ce ne-ar
putea pune în legătură cu adevăratele momente trecute şi dacă e posibilă
relaţia între prezent şi non-prezent.

Nu putem înlocui trecutul cu un „ireal” (aşa cum face Brentano), continuă
Husserl, pentru că un moment adăugat nu poate suprima, ca irealitate, o
existenţă prezentă. „De fapt, întreg domeniul asociaţiilor originare e un trăit
prezent şi real. Forma temporală nu este nici un conţinut temporal, nici un
complex de noi conţinuturi adăugate conţinutului temporal”.

Înainte de a-şi desfăşura investigaţiile, autorul se simte obligat la
clarificări conceptuale. El defineşte ca „obiect temporal (fenomenologic)”
entitatea care se manifestă unitar în timp, dar conţine şi extensiuni
temporale (ex.: obiectul conştiinţei nu îl reprezintă sunetul singular, ci
sunetul care durează, afirmaţie întărită cu ajutorul observaţiilor înaintaşilor
Herbart şi W. Stern). Greutatea cuprinderii unui obiect temporal în moment
este sporită şi de faptul că percepţia unui asemenea obiect comportă
temporalitate, durată, ea însăşi: un sunet (ca exemplu de obiect temporal)
începe şi se termină, urmând „a cădea” tot mai departe, în trecut. Conştiinţa
duratei sunetului este, însă, umplută prin fluxul continuu de momente şi
anume conştiinţa sunetului la debut, cea a desfăşurării sale (extensiunii)
şi de abia în final conştiinţa duratei ca moment prezent, durată scursă. Pe
baza acestei prezenţe în conştiinţă, putem elucida un istoric al acesteia, un
„înainte” (faţă de realitatea obiectuală) şi un „după”. Husserl însă nu ignoră
obiectele temporale, care se îndepărtează de un moment prezent, ci le află
o transformare, în „vidul” aflat dincolo de conştiinţa lucidă. În acest fel, ne
este „dat” un obiect fenomenologic în fluxul continuu.

Pentru a înţelege conştiinţa obiectelor imanente, plecăm de la ideea
după care există două posibilităţi de descriere a dinamismului conştiinţei
în receptarea obiectului, acesta fiind văzut fie ca unitate statică în curgerea
inexorabilă a duratei spre „vid”, fie ca o coordonată a duratei la un anumit
moment dat. În acest al doilea caz ar trebui să admitem că avem cunoştinţă
de extensiunea scursă în retenţie (amintire): „Ceea ce e mai aproape de
prezent are un plus de claritate. Totul se evaporă în umbră, într-o conştiinţă
retenţională vidă şi, în final, se evaporă întrutotul de îndată ce încetează
retenţia”, spune Husserl. În ceea ce priveşte obiectul imanent, el scrie:

„distingem obiectul care durează, imanent, de obiectul în modul său, despre
care noi avem conştiinţă ca prezent şi trecut”.

Orice fiinţă temporală se manifestă într-un mod al curgerii, mod care
se preface continuu, iar „obiectul în modul curgerii” e permanent altul, în
timp ce noi afirmăm că obiectul şi fiecare moment al timpului său, chiar
acest timp, ar fi unul şi acelaşi lucru. «Se pare (continuă autorul - n.n.), că
trebuie să atribuim conceptului de „intenţionalitate” un dublu sens. Ne
putem referi fie la relaţia manifestării cu ceea ce se manifestă, fie la relaţia
conştiinţei cu ceea ce se manifestă „în modalitate”, pe de o parte, sau „cu
ceea ce se manifestă pur şi simplu, pe de alta”».

Care este, totuşi, originea fluxului continuu al „curgerii” psihice?
Trebuie să ştim numai că punctul-sursă trebuie inclus într-un „prezent”,
pentru ca „prin apariţia continuă a unui moment al prezentului, acesta
devine trecut”. Curgerea este definită, deci, ca un „continuum ale cărui
faze sunt continuurile modalităţilor de curgere ale diferitelor puncte
temporale cuprinse în durata obiectului”.

Sesizarea punctului – sursă al prezentului obiectual – se realizează
prin „impresia originară”. Dar, dacă trecerea punctului originar în retenţie
determină prezenteificarea acesteia, putem vorbi de un „prezent al
retenţiei”, chiar de o „retenţie a retenţiei”? Aprehensiunea „acum”-ului
(prezentul), este de părere filosoful german, „este asemeni nucleului unei
comete, care lasă în urmă o coadă nesfârşită”. Retenţia cuprinde nu sunetul
propriu-zis, ci ecoul său, prezentul său nu foloseşte calităţile sunetului din
prezentul perceptiv. Trebuie operată distincţia între senzaţia de sunet şi
sunetul originar (adică imaginea sa), între senzaţie şi „amintirea primară”.
Odată acceptat faptul că orice retenţie trebuie să fie precedată de o percepţie
(impresia originară corespunzătoare), trebuie să limităm lanţul infinit de
retenţii la primul capăt şi anume, acela al prezentului (acum-ului).

Intrând în profunzimea viziunii sale fenomenologice asupra
structurilor conştiinţei, Husserl descoperă o altă noutate: amintirea
secundară (reamintirea). Ea este un produs al retenţiei, tot astfel cum
aceasta este generată de percepţie. Reamintirea se declanşează prin
fragmente de reprezentări, bucăţi din continuumul fluxului retenţional.

În cadrul modurilor de a fi ale obiectului fenomenologic se ia în
considerare şi protenţa (aşteptarea primară) care, în mod fluctuant,
înlocuieşte percepţia reală – în cazul raportului melodie-sunet, melodia
compunându-se în registrul psihic, din sunet + aşteptarea unui sunet
următor.

Percepţiei care determină prezentul, i se opune amintirea secundară,
pentru că, dacă prima plasează „sub ochi” un lucru oarecare, cea de-a doua
operează cu imaginea sa. Husserl ne atrage atenţia că „până acum,
conştiinţa trecutului nu era o percepţie, pentru că era luată ca act care
constituie originar acum-ul. Dar, dacă noi numim percepţie actul în care
rezidă orice origine, actul care constituie originar, atunci amintirea primară
e percepţie. În această amintire primară vedem noi trecutul”.

Ocupându-se de planul amintirii, Husserl observă că mecanismul
reproductiv al amintirii (pe care îl apropie de imaginaţie) funcţionează
conform unui acord între momente diferite temporal: „în acum-ul prezent
văd non-acum-ul. Dar, în amintire e vorba de o percepţie din trecut a
obiectului, care e pusă în relaţie cu acum-ul actual”. Altfel spus, valoarea
trecutului scade pe măsură ce e folosit doar ca mijloc de ameliorare a unei
imagini prezente. Cercetarea amintirii face posibilă ideea potrivit căreia
solicitarea percepţiilor anterioare devine, la un moment dat, creatoare,
produce formarea, în jurul nucleului trecutului, a unui halo de intenţii,
materie a aşteptărilor, de unde vor prinde viaţă apariţiile „posibile”.

În „căderea” sa temporală, obiectul fenomenologic nu-şi modifică
decât prea puţin identitatea – el poartă în continuare pecetea momentului
său „actual”, care „valorează ca un moment obiectiv” (obiectivitate care,
ne lasă autorul să înţelegem, poate fi corelată cu identitatea în sine,
individualizantă, a senzaţiilor şi percepţiilor). Diferenţa dintre conţinutul
percepţiilor ne face să vorbim despre individualitatea obiectului
fenomenologic, deci, a timpilor. Şi, totuşi, conştiinţa activează sub forma
unei subiectivităţi absolute, a unui flux – la rândul său, fluxul continuu nu
are decât aparent o alcătuire unitară (ia naştere din asocierea unui număr
imens de fluxuri, care poartă, simultan, un număr infinit de senzaţii, care
pornesc dintr-un „acum”, pentru a se pierde într-un „trecut”. Astfel e
posibilă perceperea concomitentă a unei culori şi a unui sunet). Fluxul
„general” al conştiinţei imprimă „afluenţilor” săi psihici anumite trăsături
unitare, ceea ce le uşurează fuziunea.

Degradeul conştiinţei retenţionale, în cadrul oricărui flux
informaţional, posedă o dublă intenţionalitate: determină trecerea
obiectului în memorie şi îl „leagă” de un anterior, pentru a perpetua un
continuum. Astfel, oricare obiect temporal se grupează într-un „bloc-
sistem”, context al anteriorităţii-ulteriorităţii din care îl putem activa.

Multiplicităţii fluxurilor conştiinţei, Husserl le află corespondenţa în
numărul de straturi ale conştiinţei, prin care curg cu aceeaşi viteză şi îşi
menţin aceleaşi caracteristici, derulându-se prin aceleaşi puncte-sursă.
Construcţia fluxurilor mentale se realizează într-o unitate centrală
sistematică (în care, de altfel, se construieşte şi imaginea eu-ului corporal).

În cele din urmă, se trasează linii de demarcaţie, între percepţia internă
şi externă. Obiectul percepţiei externe este descris de către aceasta doar ca
entitate oarecare a imanentului, fiind eligibil prin atenţie. Celălalt tip
perceptiv conferă obiectului fenomenologic „conştiinţă internă”, în unitatea
sa marcată de temporal.

După cum se cunoaşte, incursiunile ştiinţifico-filosofice, ale lui Husserl,
au determinat, printre altele, conversia psihologiei de la viziunea asociaţionist-
mecanicistă a rolului conştiinţei (Locke, Wundt), spre o viziune care
accentuează rolul întregului şi al formei (gestalt) şi aşază conştiinţa în prim-
planul creaţiei realităţii. Din acest punct de vedere, efortul său de a surprinde
unitatea şi complexitatea lumii noastre interioare, prin alianţa psihologie-
genealogie-ontologie, nu poate fi decât unul meritoriu. Să nu uităm, de
altminteri, că din răspântia la care s-a oprit profesorul Husserl ni se înfăţişează
ca de pe o înălţime, panorama construcţiilor moştenitorilor săi (M. Scheller,
Merleau – Ponty, Heidegger, P. Ricoeur ş.a.).

Alex. COLŢAN
Madrid
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S-a născut (1881) şi a
copilărit într-un orăşel din
Andaluzia. A studiat la iezuiţi,
apoi la Universitatea din Sevilla,
dedicându-se în mod deosebit
poeziei, în acelaşi timp însă
cultivând pictura şi muzica.
Debil şi bolnăvicios, şi-a petrecut
mult timp în clinici şi sanatorii.
Dar bolile lui erau mai mult
morale decât fizice. Tempera-
mentul său excesiv de sensibil,
timid, maladiv, prefera retragerea
în singurătate – marea inspira-
toare a poetului. Poezia va

rămâne pentru el o realitate şi o asceză. „Pentru el, raţiunea vitală
nu e viaţa însăşi, ci poezia, căreia i-a dedicat întreaga viaţă. Poetul
cântă doar în momente de plenitudine emoţională, când
încărcătura de sentimente care îi apasă sufletul simte nevoia unei
catharsis – care se traduce în forme de poeme”1

La Madrid, în 1900 îl cunoaşte pe ilustrul Rubén Darío –
înnoitorul poeziei moderne spaniole în formele
simbolismului – pe care îl va considera maestrul şi părintele
său spiritual. Timp de un an călătoreşte în sudul Franţei,
Italia, Elveţia, oprindu-se mai mult la Paris – Arcadia poeţilor
simbolişti ai timpului. Face o lungă călătorie în S.U.A., unde
se căsătoreşte cu o femeie de o rafinată sensibilitate, tovarăşa
sa ideală de viaţă împreună cu care va traduce mai multe
culegeri de poezie de Rabindranath Tagore.

Reîntors la Madrid, introvertitul poet se arată totuşi foarte
activ în câmpul literelor. Fondează revista Indice, având
printre colaboratori numele ilustre ale timpului: Azorín,
Ortega y Gasset, Pérez de Alaya, Jorge Guillén, Garcia Lorca,
Rafael Alberti, Pedro Salinas, Damasc Alonso, Antonio
Machado ş. a. – În acelaşi timp va publica şi o serie de caiete,
al căror colaborator unic este el, publicând poeme, glose,
aforisme, eseuri, comentarii critice etc.

Când începe Războiul Civil, se declară pentru cauza
Republicii. Părăseşte Spania şi se refugiază în America Latină,
unde este primit cu entuziasm. Un timp se stabileşte în S.U.A.,
unde – când sănătatea i-o permite – ţine cursuri şi conferinţe.
Se mută, în fine, în Portorico, ca profesor de literatură spaniolă
la Universitatea din Rio Piedras. Aici, cu doi ani înainte de a se
stinge, primeşte Premiul Nobel pentru Literatură (1956).

Nici un alt poet spaniol dintre contemporanii săi n-a
exercitat o influenţă atât de directă, profundă şi extinsă, ca
Juan Ramón Jiménez.

În 1917, după o îndelungată experienţă simbolistă, apar
Sonetele spirituale, urmate de volumul Eternităţii (culmea
absolută a poeziei lui Jiménez), care marchează începutul
celei de a doua etape a liricii sale – de epurare, de purificare,
de „esenţializare”, supunând-o unei alchimii care, uneori, îi
scade din palpitaţia umană. – „Cum a ajuns Jiménez la
această depuraţie şi de ce materiale s-a servit? Din toate
locurile prin care a umblat el a extras, ca albina, cele mai
bune nectare. Din viaţa sa castilian-andaluză – severitatea
şi fineţea. Din modernism – eleganţa formală. Din simbolism
– o anumită muzicalitate, o anumită melancolie şi o
predilecţie manifestă pentru clar-obscur. Iar din teoriile
despre „arta pură”, atât de în vogă – dispreţul pentru
ornamentul superfluu”.2

Scrie undeva Juan Ramón Jiménez: „În poemul în vers
liber totul aparţine poetului. Nu acelaşi lucru se întâmplă într-
un alt gen de compoziţii, în care rima este cea care dirijează şi
influenţează desfăşurarea firească a poemului: ideile vin din
mâna consonanţei, încât când aceasta lipseşte, cum se
întâmplă în versul liber, poetul nu mai are un baston în care
să se sprijine şi poezia trebuie să se susţină singură”.

Într-adevăr, poetul care de la început a căutat cu tenacitate
să decanteze esenţele cele mai pure (cu toate consecinţele
inerente acestui exerciţiu poetic) ale lirismului, începând din
a doua etapă arată o predilecţie aproape absolută pentru
versul alb. După ce traduce poeziile lui Tagore (în formă de
poeme în proză), Jiménez scrie mereu poeme în proză. Unul
din ultimele sale proiecte era să le adune pe toate (circa 250)
într-un volum pe care să-l intituleze Versuri pentru orbi;
cu alte cuvinte, versuri „care, citite cu voce tare, să nu se
deosebească de poemele în vers, recognoscibile doar din unghi
vizual prin dispoziţia lor tipografică specială”.3

Dar nu prin acest aspect, în definitiv pur formal (care
însă porneşte de la ferme principii poetice de fond) şi-a
cucerit Jiménez un loc atât de prestigios în literatura spaniolă
a acestui secol, exercitând o influenţă remarcabilă asupra
poeziei „generaţiei ‘27”.4

 LAUREAŢI AI PREMIULUI NOBEL

 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
Timidul, introvertitul poet care debutează la vârsta de

nouăsprezece ani cu două volume de poezii de factură net
simbolistă (Suflete de violenţă şi Nuferi), care aminteau
imediat muzicalitatea verlainiană, tristeţile lui Rodenbach,
smerenia franciscană a lui Francis Jammes şi poezia florală
a lui Samain, continuă pe aceeaşi linie intimistă cu alte
culegeri (Arii triste, Grădini îndepărtate, Pastorale), de
aceeaşi factură poetică, în care predomină ceea ce el numea
„descriptivul sentimental”. Un descriptiv care „se ridică la
înălţimi poetice necunoscute până acum, prin infiltrarea
impulsului liric în datele reale, în lucrurile descrise”, şi care
în felul acesta „se convertesc în pure note ale cântecului
interior”.5 Când Jiménez scrie: „valea are o inimă şi visează”,
sau: „în lună e ceva care suferă”, sau: vocea femeii care cântă,
acompaniindu-se de pian „e o gingaşă mulţumire sufletească
pentru somnoroşii trandafiri de seară”, – se exprimă „simţul
său de a transmite esenţei peisajului sufletul sentimentelor
omeneşti”, iar „peste cele mai fine nuanţe de culoare
predomină nota muzicală”.6

După o fază de suferinţe morale (reflectate în culegerile
Sonete spirituale sau Poeme magice şi îndurerate), dar
încheiată cu delicioasa sa povestire pentru copii (şi pentru
oameni mari), opera sa cea mai cunoscută, în proză, Platero
şi eu, – „această carte scurtă (cum scria autorul în prefaţă)
în care veselia şi tristeţea sunt surori gemene, asemenea
urechilor lui Platero”, carte în care măgăruşul Platero devine
confidentul emoţiilor poetului, carte „în care proza spaniolă
modernă a atins cel mai înalt grad de depuraţie, de simplitate
şi de lirism”,7 şi care „este fără îndoială cea mai bună culegere
de poeme în proză a literaturii spaniole”,8 – urmează a doua
perioadă juan-ramoniană. Muzica versurilor lui s-a
interiorizat, cititorul n-o mai aude, o ghiceşte, o intuieşte.
Acum, „poezia trebuie să devină metafizică: să ne dea cifrul
lumii prin mijlocirea cântului”.9 Să sugereze, să se
„senzorializeze”, să se purifice de elemente „definitorii”,10 să
se esenţializeze printr-o pacientă căutare a exactităţii.11 Ceea
ce îl preocupă acum pe poet „nu este strălucirea cuvântului,
ci exactitatea. Iar exactitatea n-o urmăreşte atât prin imagini,
prin comparaţii, cum se obişnuieşte, cât numind şi
adjectivând cu mare grijă”.12

Aşadar, actul poetic înseamnă luciditate şi tenacitate de
artizan („Eu nu sunt nimeni şi nimic mai mult decât un
muncitor îndrăgostit de munca lui, şi în aceasta îmi găsesc
răsplata”); înseamnă pasiune supremă („Sunt gata oricând
să-mi dau viaţa pentru poezie”); înseamnă exigenţă maximă
faţă de sine însuşi („Mă căiesc de cea mai mare parte a cărţilor
pe care le-am publicat”). Pentru Jiménez poezia este însăşi
esenţa spiritului, „este unica artă, artă spontană, supusă
conştiinţei”.13 Poezia este operă care nu trebuie să evite a fi
dificilă, nici să caute vibraţia sentimentală sau simplitatea –
şi nici chiar neapărat forma versificată. Poezia este decantare
maximă, travaliu artistic de extremă exigenţă, de căutare a
perfecţiunii, a eternităţii, a inefabilului. Acestea sunt
elementele cu care Jiménez crede – în eseurile sale de estetica
poeziei – că poate reconstrui conceptul de „clasic”; eseuri
care sunt tot atâtea proiecţii în plan teoretic ale propriei sale
creaţii poetice.

Opera care a marcat trecerea la o altă etapă, Jurnalul unui
poet căsătorit de curând, este „o carte cu caracter metafizic,
în care tratează problemele creaţiei poetice şi ale întâlnirii
cu marile forţe ale naturii”.14 Acum însă poezia sa a devenit
un ciudat amestec de frumuseţi şi de dificultăţi: o poezie
ermetică, cu ritmuri interioare esoterice, cu ascunse
semnificaţii metafizice, cu imagini riguros sublimate.
Jiménez n-a fost niciodată un poet popular. Şi nu numai din
cauza ermetismului formei a rămas inaccesibil şi neapropiat
de un cerc larg de cititori. Încercând să-i definească poezia,
confratele său mai vârstnic Antonio Machado îi sublinia (dar
cu delicateţea care-l caracterizează) răceala: „Uneori
senzaţiile care în noi sunt fugare pentru că se transformă în
judecăţi, poate în acte, la J. R. Jiménez continuă să producă o
vibraţie mai profundă, ceva ca o invazie de forme, de culori,
de parfumuri, vibraţie întărită de o fantezie puternică, şi care
ajunge să îmbete sufletul, să-l anestezieze, să-l sperie, să-l
împiedice să reacţioneze faţă de lumea exterioară prin
exprimarea sentimentului personal al cititorului” (s. n.).15 Iar
un critic de mare autoritate, remarcându-i procesul de
abstractizare ajuns la limitele unui geometrism pur, se
exprimă mai limpede: „Poezia cea mai bună a lui J. R. Jiménez
este făcută pentru a fi gustată, ca un obiect frumos, dar nu
serveşte pentru ca un om căruia îi lipsesc cuvintele
emoţionante să-şi exprime prin ele iubirea sa, durerea sa,
entuziasmul său sau nostalgia sa, tot ceea ce, în definitiv, este
destinul marii poezii şi măsura măreţiei sale”.16 În timp ce
un critic italian este şi mai categoric: opera lui Jiménez „se

repetă, n-are multe variaţii”, poezia sa este „o căutare tehnică
şi căreia nu îi corespunde totdeauna o vibraţie
sentimentală”.17

În orice caz, eseurile lui Juan Ramón Jiménez, estetica
sa,18 formează un tot coerent şi inseparabil de opera sa.19

Preocuparea poetului de travaliul artistic cu o exigenţă
maximă, de necesitatea unei permanente reelaborări („Să
nu treacă o zi fără să rupi o coală de hârtie”; „Opera mea cea
mai bună este constanta mea căinţă de a-mi fi scris opera”),
se traduce în fragmentele sale eseistice asupra clasicismului:
„Clasicismul, ca şi estetica, etica etc., nu este niciodată
obiectiv şi nici – insist asupra acestui fapt – nu este
esenţialmente condiţionat de timp. Este în noi, când este, ca
sângele, viu, adânc, arzător”; „Perfect nu înseamnă retoric, ci
complet. Clasic e doar ceea ce este viu”; „Clasicism:
perfecţiune vie”; „Clasicism, adică dominarea dinamicului”;
„Actual: adică clasic; adică etern”; „Clasic e tot ceea ce, fiindcă
a fost (sau, mai bine zis, prin faptul că a fost) exact la vremea
sa, transcede, durează”. – Aceleaşi sensuri traduce continua
sa exigenţă de perfecţiune, de control permanent al lucidităţii:
„A depura înseamnă a crea din nou”; „A corecta: a ordona
surpriza”; „Inteligenţă, dă-mi numele exact al lucrurilor!”. –
Sau, în relaţia pe care o stabileşte între spontaneitate şi
elaborare: „Ca o poezie să fie spontană, nu vrea să zică deloc
că după ce a ţâşnit de la sine să nu fie supusă controlului
purificator al conştiinţei. Singura artă este: spontanul supus
conştiinţei”. Luciditatea actului creator poetic însă nu trebuie
împinsă până la o raţionalizare congelantă a poeziei: „Poezia
nu poate fi mumia logicii nici piatra de încercare a raţiunii;
poezia este unicul lucru care scapă de sub controlul raţiunii
şi care salvează raţiunea, pentru că este mai frumoasă şi este
superioară raţiunii”.

Nu lipsite de contradicţii (deci greu acceptabile) sunt
opiniile sale asupra unui pretins antagonism (ireductibil!)
dintre poezie şi literatură: prima, expresie a inefabilului (încât
nici n-ar trebui scrisă!), a doua, a „fabilului”; prima – original,
a doua – „traducere”; prima – pentru spiritele profunde, a doua
– pentru cele superficiale; prima – instinctivă şi pură, a doua
– anevoioasă şi retorică, barocă…20

Dar, cu tot caracterul arbitrar şi discutabil al unor
asemenea opinii, prin eseurile sale – indisolubil legate de
creaţia sa poetică, fiind însăşi proiecţia ei teoretică şi scrise
fiind cu o claritate greu de găsit la esteticienii de profesie –
Juan Ramón Jiménez „arată, poate mai bine ca oricare alt
scriitor, subtila relaţie care există între lirism şi eseu”.21

Prof. univ. dr. Ovidiu DRIMBA
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Madrid, 1967, p. 78-84

20 „Într-adevăr? Nu cumva este prea grăbită şi negândită această capricioasă
împărţire în virtuţi şi păcate? De ce n-am încerca să restituim cuvintelor însuşirea
lor de a exprima exact o noţiune, iar anumitor concepte, semnificaţia lor univocă?
La drept vorbind, nu există poezie inefabilă valabilă, dat fiind că pentru a se exprima
ea are nevoie de cuvinte, şi din moment ce cuvintele se articulează între ele cu un
anumit înţeles, înseamnă că există literatură”. – G. de Torre, „La aventura
estetica…”, cit., p. 328 – Criticul subliniază în continuare că, nu o dată, poetul a
recunoscut el însuşi că a practicat modul baroc

21 Angel del Rio y Mair José Benardete, „Estudios sobre la literatura
contemporanea”, Ed. Gredos, Madrid, 1966, p. 694.

Starea eseului
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ORĂ IMENSĂ

Tulbură pacea doar o pasăre, un clopot…
Parcă-ar vorbi în taină cu-amurgul amândoi.
E liniştea de aur. E seara de cristale.

Candori rătăcitoare trec legănând copacii.
Şi dincolo de toate prin vis pârâul clar
printre mărgăritare spre infinit aleargă…

Singurătate! Totul e limpede şi stins…
Tulbură pacea doar o pasăre, un clopot…

Iubirea e departe… Nepăsătoare, calmă,
inima-i liberă. Nici veselă, nici tristă.
Culori, parfumuri, brize şi cântece o fură…
Parcă-ar pluti pe lacul unor simţiri imune…

Tulbură pacea doar o pasăre, un clopot…
Parcă-ai putea cu mâna s-atingi eternitatea.

SINGURĂTATE

De tine însăţi eşti prea plină – totuşi
cât de lipsită de tine, cât de singură,
de tine mai îndepărtată mereu.

Deschisă-n mii de răni clipă de clipă,
ca fruntea, valurile tale
se duc asemeni gândului –
se duc, se duc şi vin
fugind, sărutându-se – mare,
într-o de sine eternă
cunoaştere şi uitare

Eşti tu, dar tu nu ştii că eşti,
îţi bate inima şi n-o simţi niciodată.
O, plenitudine-a singurătăţii, mare!

INTELIGENŢĂ, DĂ-MI NUMELE…

Inteligenţă, dă-mi numele
exact al lucrurilor.
… Cuvântul meu
să fie lucrul însuşi
creat din nou de propriul meu suflet.

POEZII de Juan Ramón Jiménez
Prin mine să treacă toţi
cei ce nu le cunosc, spre lucruri,
prin mine să treacă toţi
cei ce le uită, spre lucruri,
prin mine să treacă toţi
cei care le iubesc, spre lucruri…
Inteligenţă, dă-mi numele
exact şi-al tău,
şi-al lor, şi-al meu şi-al lucrurilor.

EU NU SUNT EU…

Eu nu sunt eu…
         Eu sunt cel care umblă
fără să-l văd, alăturea de mine;
sunt cel pe care uneori îl ştiu
şi alteori îl uit. Sunt cel ce tace
senin, în timp ce eu vorbesc, sunt cel
ce iartă, blând, când eu sunt plin de ură,
cel ce se plimbă – acolo pe unde eu nu sunt,
cel care-o să rămână în picioare
în timp ce eu voi coborî-n mormânt.

PLOP ALB

Sus cântă pasărea.
Jos cântă apa.
(Sus şi jos se deschide
sufletul meu.)

Între două cântări
columna de-argint!
Frunzele, pasărea, steaua,
crengile, murmurul, apa.

Între două mlădieri
columna de-argint!
(Şi tu, ideală tulpină
între suflet şi suflet!)

Trilul leagănă steaua,
unda, creanga lăsată.
(Sus şi jos freamătă
sufletul meu.)

PRIMĂVARĂ GALBENĂ

Aprilie venea, totul
plin de flori galbene:
galben pârâul,
galbene dealul, cărarea,
cimitirul copiilor,
grădina-n care trăia cândva iubirea.

De galben umplea lumea soarele
cu palidele-i raze;
ai, pe auriţii irişi,
apă de aur, caldă,
şi galbeni fluturi
şi trandafiri galbeni!

Ghirlande galbene
escaladau copacii – ziua
era o graţie îmbălsămată cu aur,
în deşteptarea aurie-a vieţii.
Printre osemintele morţilor, Dumnezeu
îşi deschidea mâinile galbene.

CONVALESCENŢĂ

Tu sigur mă-nsoţeşti, soare prieten.
Ca un câine de lumină tu-mi lingi patul alb,
şi mâna mea se pierde prin blana ta de aur,
frântă de oboseală.

Atâtea lucruri care-au fost cândva
se duc pierind… şi mai departe!
                                                   Tac
Şi surâd ca un copil, lăsându-mă
de tine lins, soare gingaş şi dulce.

… Apoi deodată, soare, te ridici,
paznic fidel al neputinţei mele,
şi-ntr-un vacarm nebun, asurzitor,
latri la fantomele zădarnice,
umbrele mute ce mă ameninţă
din depărtatul pustiu al amurgului.

CĂLĂTORIA DEFINITIVĂ

… Şi voi pleca. Şi păsările vor rămânea
cântând;
şi va rămâne grădina mea cu arborele-i verde
şi cu fântâna albă.

În fiecare seară cerul va fi albastru şi placid;
şi vor suna cum stau acum sunând
clopotele clopotniţei.

Vor muri cei care m-au iubit;
şi ţara an de an se va-nnoi
şi-n colţul acela de grădină spoit cu var şi înflorit,
spiritul meu va rătăci nostalgic…

şi voi pleca; şi voi fi singur, fără cămin, fără arbore
verde, fără fântâna albă,
fără cer albastru şi placid…
şi păsările vor rămânea cântând.

(A.E. Baconski - „Panorama poeziei universale
contemporane”, Ed. Albatros, 1972)
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Un  „Jurnal Secret”1 ar
trebui să fie ezoteric. Cel
semnat de Alex. Ştefănescu
nu e, devreme ce s-a publicat
încă din timpul vieţii
autorului. Sau secrete – a se
citi sacre – sunt doar
nenumirile, necuvintele,
ascunse programatic citi-
torului fie el şi de superioară
factură.

Cartea lui Alex. Ştefă-
nescu este forma de
manifestare a unui iniţiat.
Asemenea lui Leopold
Bloom, criticul de la

„România Literară” este un Ulise transmodern, transparent, un
iubitor de aventuri într-un univers labirintic.

Misiunea mea devine astfel similară celei a lui Stephen Dedalus.
Am dificila sarcină de a refuza, dimpreună cu autorul, ispita
romanului. Dar nu promit că mă şi ţin  de cuvânt. Asta deoarece
Alex. Ştefănescu scrie la un moment dat: „Thomas Mann a scris
Moartea la Veneţia. Eu am să scriu Moartea la Bucureşti”.

Apreciez că acest „Jurnal Secret” nu se vrea o construcţie
sofisticată. Îi dau tot girul meu din două motive: cele dictate,
involuntar – vorba lui Eugen Negrici (parcă lui îi aparţine teoria
expresivităţii involuntare) de reminiscenţe livreşti obscure sau poate
cu cea mai clară intenţie configurate – de înfăţişarea discursului
memorialistic/narativ efectivă, realizată pe coordonatele implicit-
explicite ale transmodernismului şi juxtalismului şi poate oarecum
şi ale realismului consumabil.

Cum se exprimă Alex.Ştefănescu în „Jurnal Secret” (Editura
Corint, Bucureşti, 2005)? Ca un prozator antiretoric, anti-calofil şi
anti-ficţional, chiar şi anti-fantastic. Deşi paradoxurile ludicului,
ironiei, umorului subţire, proeminenţelor metapoetice, invenţiei
diegetice sunt prezente la tot pasul: cu bucuria, cu plăcerea
barthesiană a celui care îşi autopercepe limbajul ca pe un topos
războinic.Textul având hegemonie, este atopic. Nu e un grai, o
ficţiune, sistemul e debordant în el, desfăcut, toată ipocrizia, toată
falsitatea lui e demontată cu un fel de cinism pozitiv.

Alex.Ştefănescu îmi comunică mie, cititorului său, o stare bizară:
în acelaşi timp exclusă şi liniştită. Râde homeric ori rabelaisian, o face
cu o voluptate sinucigaşă, cu o naturaleţe paradiziacă. Inteligenţa fiind
demonstrată, mai rămâne să mă conving şi de …talentul de scriitor,
pe care Alex. Ştefănescu îl posedă din belşug, ba chiar şi îi prisoseşte.
„Jurnalul Secret” stă astfel în alt sector: superior literar, lângă „Cititul şi
scrisul” lui Nicolae Manolescu şi „Timpul rugului aprins” a lui André
Scrima ori „Amintiri şi portrete literare” a lui Gabriel Dimisianu ori
„Jurnalul parizian” a lui Eugen Simion, lângă „Uşa interzisă” a lui
Gabriel Liiceanu şi „Omul recent” a lui H.R.Patapievici.

În „Jurnal Secret”, Alex. Ştefănescu mi se dezvăluie uneori ca un
poet al descrierii.  Vezi pasajele dedicate „Serilor de la Brădiceni”,
din noiembrie 2004: „Ce frumos gândesc, ce frumos râd, ce frumos
muncesc, ce frumos petrec, ce frumos merg pe stradă, ce frumos
aprind focul, ce frumos sunt amabili (fără nimic servil), ce frumos
vorbesc, ce frumos tac (atunci când trebuie să tacă) oamenii locului!
Îmi vine să cer azil politic la Brădiceni. Sunt de două zile la Bucureşti,
dar tot cu gândul la Brădiceni am rămas. Acolo, chiar prin mijlocul
satului, curge un pârâu de munte, cu o apă limpede, în care se

Sosită pentru noi de departe, dar cum se întâmplă adesea cu ştirile
cumplite, aproape fără întârziere, vestea trecerii în nefiinţă a lui Al.
Paleologu este pe cât de dureroasă, pe atât de neverosimilă pentru cei care
i-au citit cărţile sau l-au cunoscut personal, preţuindu-i ,,spiritul şi litera”.

Al. Paleologu făcea parte din acea rarissimă categorie de personalităţi
cărora le putem fi recunoscători deja pentru simplu fapt de a fi existat odată
cu noi, de a ne fi fost contemporani, aceasta şi fiindcă păstrându-şi o
inalterabilă tinereţe, venea dintr-o altă epocă, aparţinea unei alte lumi, pentru
a cărei anihilare comunismul nu ,,precupeţise” nici un efort, nici o ticăloşie.

Ultimul volum ,,Brevier pentru păstrarea clipelor” a apărut la editura
Humanitas în 2005. volumul este o carte de convorbiri cu Al. Paleologu
realizată de tânărul istoric Filip Lucian Iorga şi reia teme cunoscute ale
discursului memorialistic reflexiv – anecdotic, dialogic, în inconfundabilul
registru al oralităţii fermecătoare şi elegante cu care Al. Paleologu şi-a istorisit
dintotdeauna întâmplările vieţii, a desfăşurat jocul ideilor şi povestea familiei,
vorbindu-le ,,despre lucruri cu adevărat importante” celor nu puţini şi nici
neînsemnaţi care au avut şansa să-l întâlnească, să-l asculte, să-i fie prieteni,
să-i fie şi să-i rămână admiratori, deopotrivă de aproape şi de departe.

În prefaţa cărţii ,,Dăinuirea perisabilului”, Filip – Lucian Iorga ne
vorbeşte despre admiraţia pe care a nutrit-o întotdeauna pentru Al.
Paleologu. La început a fost atât de preocupat să întrebe încât aproape că
nu a mai auzit ce i se răspundea. Apoi a renunţat la mania chestionarului şi
a înţeles cât de important e să gândim şi să trăim fără crispare şi că
inteligenţa merge împreună cu efectivitatea.

 

CRONICĂ DE  CARTE

JURNALUL SECRET AL LUI ALEX. ŞTEFĂNESCU
oglindesc raţele, plutind lin şi fără griji (unele mai cochete,
nemulţumite de ceea ce văd, dau cu ciocul în apă şi strică pentru
câteva clipe imaginea). Din loc în loc, în dreptul fiecărei case, poate
fi văzută câte o mică platformă deasupra apei. Pe ea stau femeile
care vin să-şi clătească rufele după ce le-au spălat. Ce n-aş da să fiu
şi eu una dintre rufele acelea!”

Ca să fiu constant în notele de lectură de faţă trebuie să-i
subliniez memorialistului calitatea intrinsecă (estetic/artistic) de a
creiona personaje. Portretele lui Alex. Ştefănescu au haz, au
muşcătură satirică, postcaragialiană, descind din tipul psihic/moral.
În acest sens o paralelă  cu „Oameni care au fost” a lui N.Iorga, ori
„Jurnalul” lui Mihail Sebastian n–o să pară defel exagerată: „Ion
Iliescu nu are proprietăţi, dar trăieşte ca şi cum ar avea. Se plimbă
cu maşini luxoase cărora nu el le schimbă uleiul şi pe care nu el le
păzeşte noaptea, de la fereastră, ca să nu li se fure roţile. Îşi petrece o
mare parte din viaţă în palate pe care nu el le-a construit, pe care nu
el le repară şi ale căror uşi nu el le încuie, la lăsarea întunericului. Se
desfată în grădini pe care nu el le-a amenajat şi pe care nu el le udă,
când e secetă. Aşa, să tot n-ai proprietăţi!”

Alex. Ştefănescu are stofă de prozator autentic. Are fantezie.
Înţelege prin acest concept expresia unităţii creatoare, a unei
individualităţi care intuieşte nemijlocit imaginarul şi-l asimilează
pe palierul burgos-ian al densităţii ontologice, reconsiderată în regim
dublu (de relaţie şi de ruptură). Povestitorul mă invită, serios, să
asist la o ivire treptată  a unei realităţi ce instituie un nou raport al
cuvintelor cu lucrurile şi cere să fie trăită pentru prima oară. Bazinele
de alimentare a unei asemenea fantezii sunt aducerea-aminte, visul,
închipuirea, fabularea, ipoteza de lucru asupra unei scene: „Visul meu
e…”; „Îmi aduc aminte ce…”; „…să continui lectura de unul
singur”; „cuprins de entuziasm”; „Fac un inventar…”; „Încep să
examinez…”; „Nu reuşesc să mă plictisesc niciodată de cărţi… Nu
este vorba de o sete de cultură, ci de o „atracţie” fatală. La moartea
mea, se va descoperi că locuinţa mi-era integral ocupată de cărţi şi
că ultimele luni din viaţă mi le-am petrecut pe stradă”. Edificatoare,
reprezentativă temă, simbolic scenariu, seducătoare metodă de
investigare totală a textului lumii şi a lumii ca text: „Târgul Moşilor
are, din punct de vedere logistic, tot ceea ce-i trebuie să fie o explozie
de veselie populară cum era pe timpul lui Caragiale,. Îi lipseşte însă
o populaţie lipsită de griji, care să intre în atmosferă.” Atmosfera o
recuperez din aceeaşi zi de 26 iunie 2003: „clovni care fac jonglerii,
tineri îmbrăcaţi în costume populare, personaje pitoreşti pe
picioroange, păpuşari. Urmează un car alegoric pe care tronează o
păpuşă gigantică, Geamalaua, prezentată ca mascotă a alaiului”. O
asemenea atmosferă ca proiecţie a subiectivităţii transgresează
frontierele obiective ale realităţii. Naratorul îndeplineşte rolul de
observator care execută un du-te-vino permanent între mai multe
lumi concentrice aflate şi ele în interiorul actului de comunicare:
„Eu m-am întors în lumea mea, în care nu mă răsfaţă şi nu mă apără
nimeni”. Şi în care scriitorul poate fi, iluzoriu un personaj important
şi succesiv un „Nimeni”. (al lui Homer, al lui Ulise?). „M-am dedublat”
– mărturiseşte scriitorul . „Trăiesc o criză de identitate”. Şi nu pricepe
nici în ruptul capului cumplitele diferenţe dintre o situaţie şi alta.
Astfel tot creionându-şi autoportretul Alex.Ştefănescu se lasă furat
de valorile ionice, paramimetice ale mizei (meta)romaneşti. Devine
el însuşi personaj: unul ubicuu complex(at): „Mă duc la redacţie,
obsedat de această idee. Sesizez orice formă de violenţă. Tresar când
cineva trânteşte nervos telefonul în furcă. Mă cutremur la vederea
unei mâini delicate de femeie care trage de fermoarul poşetei ca şi
cum ar vrea s-o sfâşie. Şi mă îngrozesc văzându-mă pe mine însumi

într-o fereastră, ca într-o oglindă, cum zdrobesc între dinţi un măr”.
Secvenţa, ultimă, a acestui citat, este iarăşi antologică. Să vedem  de
ce şi cum. „Fereastra” garantează certitudinea interiorului, fiind un
semn de  interdicţie a oricărei comunicări şi comuniuni între cele
două lumi: cea de afară agresivă, alienată, cea de dinăuntru,
matriceală, ocrotitoare. Oglinda semnifică versantul intim, tenebros
şi uneori satanic al persoanei, acea transluciditate oarbă şi rămâne
instrument al lui Psyché. Oglinda identifică procedeul de dedublare
a imaginilor eului, şi prin asta simbolul dublului tenebros al
conştiinţei. „Mărul” este considerat fruct al cunoaşterii şi al libertăţii.
Consumarea lui înseamnă curată sinucidere. Zdrobirea mărului între
dinţi ar desfiinţa şi necesitatea de a alege la răscrucea celor două
căi: a dorinţelor pământeşti şi a spiritualităţii. Dar îngurgitarea
violentă a mărului presupune şi disperarea unui asemenea act
sacrificial; în speranţa că, odată devorată de „flămândul” Alex.
Ştefănescu, miraculoasa hrană îi va întreţine acestuia tinereţea,   îi
va asigura reînnoirea şi veşnica prospeţime.

Să-l lăsăm, totuşi pe Alex. Ştefănescu însuşi să-şi fixeze
trăsăturile, liniile de forţă, finalităţile, tehnica écriturală ş.c.l. În acest
sens observaţia se interferează cu dialogul,  întâmplările bizare cu
emoţiile şocului cotidian, impresionările, ca suport al unor atitudini
tranşante ori dimpotrivă de compasiune, cu obsesiile curente sau
mai speciale, frustrările cu non-înţelegerile perplexităţii.

Scriitorul „Jurnalului Secret” sesizează o lume pe dos, o lume în
care Dinu Săraru e dezamăgit de Andrei Şerban, Alexandru Mironov
de Gabriel Liiceanu, Răzvan Rădulescu de Mihai Eminescu, iar
C.V.Tudor de Regele Mihai (?!). Şi-o taxează ca atare: „Civilizaţia
românească a fost sistematic şi radical distrusă, iar populaţia –
supusă unui proces de degradare fără precedent în istorie” (când?
Între anii 1945-1989 şi chiar între 1990-2004, cu mici schimbări –
n.n., I.P.B.);  „Nu este pentru prima dată când la televizor sunt aduşi
– şi trataţi ca oameni de ştiinţă – diverşi specialişti în nimic…”;

Cronica mea se rezumă deocamdată la radiografierea
însemnărilor din 2003. S-ar putea să mai revenim. Căci cartea merită.
Zău, pe cuvânt de onoare!

 Căci Alex. Ştefănescu râde şi sardonic, dar cade şi în melancolie.
Şarjează satiric, dar şi reflectează profund la soarta crudă a poporului
său, a ţării sale. Se arată consternat de un aspect grav, însă mai are
resurse să şi separe grâul de neghină, zâmbind, mefistofelic, în colţul
gurii. Şi se confesează, senin, dând cu tifla unor impostori (inspirat,
spontan, povestind împrejurările maliţios ori simpatic) sau,
dimpotrivă, cu durere şi amărăciune, denunţând tarele unei istorii
ticăloşite a României: „Dar chiar dacă s-ar face vreme frumoasă,
viaţa tot urâtă ar fi în ţara mea. Aşa cum este de când am apărut pe
lume. M-am născut exact în anul când regele era alungat din
România şi începea distrugerea civilizaţiei româneşti”.

Ici-acolo răzbat şi unde/accente optimiste: „Spectacolul uman era
aproape mai frumos decât spectacolul cosmic” (cu prilejul eclipsei
totale de Lună din 9 noiembrie 2003 – n.n., I.P.B.). O Mănăstire de la
Căldăruşani „se remarcă prin trăinicie şi graţie”. Târgul de carte
„Gaudeamus” seamănă cu un „paradis  al cărţilor”. Cpentru ca din
nou tonul/maniera  de redactare a jurnalului să se întristeze:
„Deocamdată, sunt obligaţi să dispară sub vălul anonimatului oamenii
de cultură, ca să nu li se vadă erudiţia, elocvenţa, umorul” şi să se revolte
în contra denigrării lui Mihai Eminescu şi Nichita Stănescu.

1. Alex. Ştefănescu, Jurnal secret, Editura Corint, Bucureşti, 2005.

Dr. Ion POPESCU-BRĂDICENI

Prezentare de carte: AL. PALEOLOGU -

Iniţial din prima etapă a convorbirilor a rezultat 30 pagini, publicate
în ,,deci” – supliment al ,,Academiei Caţavencu”.

Discuţiile au continuat la sugestia d-nei Pia Paleologu, iar un fragment
a fost publicat ca avanpremieră la carte în ,,România literară”.

Ulterior, au fost transcrise cele 40 de casete într-un text coerent, fiind
echilibrată atmosfera ...a conversaţiei cu nevoia de fluiditate a textului scris.

Cartea începe extrem de abrupt şi oarecum surprinzător. Tânărul istoric îl
întreabă pe senator ce crede despre Evul Mediu. Al. Paleologu nu se sfieşte să
spună că pentru el Evul mediu nu este câtuşi de puţin o perioadă obscurantistă,
a întunericului şi opresiunii, ci dimpotrivă, o epocă în care oamenii au cunoscut
pe deplin libertatea, dar nu în modul iresponsabil şi haotic de care se bucură
acum, ci filtrată prin exigenţa şi elevaţia dagmei ecleziale.

Astfel de momente alternează însă cu secvenţe de binefăcătoare reverie,
când senatorul îşi aminteşte de familie, de întreaga sa viaţă, când face un
elogiu extraordinar talentului de a-ţi scrie memoriile ,,Multe cărţi ale mele,
spune el, sunt impregnate de amintiri. Sigur, poate părea unora un gen facil,
dar în cărţile de memorii escrocheria se simte imediat. Nu poţi trişa. Mulţi
prozatori au senzaţia că oamenii care scriu memorii sunt abuzivi. Îşi scriu
(memoriile) amintirile şi cu asta se cred scriitori fără să aibă habar de
compoziţie şi construcţie. E fals. Marii memorialişti ştiu ce e construcţia epică.
De fapt, memorii nu este pluralul de la memorie, ci de la memoriu....”

În carte ne reîntâlnim cu oaspeţii de odinioară ai familiei Paleologu –
Pallady, doctorul Danielopolu, Emanoil Ciomac, Grigore Iunian, Mircea
Djuvara, cu fascinaţia pentru Monteigne, I.L.Caragiale sau Paul Zarifopol,

cu credinţa că ,,cele mai frumoase femei din lume sunt ţărăncile române”
sau cu ideea complementarităţii Eminescu – Caragiale: ,,E o mare prostie
să alegi între ei, Eminescu sau Caragiale. Corect este Eminescu şi Caragiale”.

Tot astfel regăsim perspectiva patriarhală asupra Bucureştilor ,,Era
frumos domnule, lumea pe stradă, cucoanele, birjele, maşinile, lumea era
frumoasă. Era o lume bine-dispusă, voluptoasă, oamenii din toate clasele
erau prezentabili”.

Reîntâlnim cu plăcere convingerea că ,,mai mare scriitor decât Tolstoi
eu nu cred să existe” şi că ,,m-am amorezat definitiv de Anna Karenina”,
(asta chiar dacă eşti dostoievskian), inclusiv motivata realitate conform
căreia ,,extrema dreaptă porneşte de la stânga. Dreapta adevărată nu cade
niciodată în extremă. Una este autoritatea şi alta extremismul. Orice
dictatură de dreapta are origini de stânga. Dreapta nu poate aluneca la
extremă, pentru că are anumite idei raţionale, pragmatice şi libere”.

În felul acesta decurg toate mărturisirile sale. Naturaleţea, lipsa
artificială, plăcerea de a povesti cu o anumită detaşare de sine, dar şi cu o
implicare absolut necesară, fără de care pagina nu ar mai avea aceeaşi
savoare, fac dintr-o asemenea carte o reală bucurie şi, ceea ce este cel mai
important de reţinut poate fi accesibilă celor mai mulţi dintre noi.

,,Breviarul nu îşi doreşte să devină o ,,conservă” de amintiri, ci un loc
populat de clipe vii, care se gâlcevesc sau se îmbrăţişează, se ordonează
sau ies din rând după dorinţa cititorului. Am nădejdea că paginile care
urmează vor fiinţa ca probă a „dăinuirii clipelor aparent peri-
sabile”,mărturiseşte autorul.                                Prof. Delia NEGRESCU

„Brevier pentru păstrarea clipelor”„Brevier pentru păstrarea clipelor”„Brevier pentru păstrarea clipelor”„Brevier pentru păstrarea clipelor”„Brevier pentru păstrarea clipelor”„Brevier pentru păstrarea clipelor”„Brevier pentru păstrarea clipelor”„Brevier pentru păstrarea clipelor”„Brevier pentru păstrarea clipelor”„Brevier pentru păstrarea clipelor”
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Critica literară s-a oprit, deseori, la nuvelele ,,Popa Tanda”,
,,Gura satului” şi ,,Budulea Taichii”, pe care le-a considerat mai
nimerite pentru cunoaşterea structurilor sociale din Transilvania.

Cu toate acestea ,,Moara cu noroc” rămâne capodopera
nuvelisticii româneşti. La început se pare că lumea înfăţişată în
,,Moara cu noroc” nu a fost privită cu înţelegere de critica literară şi
mai bine de un deceniu întâlnim puţine referiri la ea. O analiză a
nuvelei întreprinde N. Iorga, în 1893, şi insistă asupra descrierii vieţii
de familie şi mutaţiile în psihologia eroilor. M. Dragomirescu
recomandă nuvela pentru construcţia acţiunii dramatice şi a
personajelor. Al. Philippide, un deceniu mai târziu atrage atenţia
asupra ,, tipurilor tari şi expresive” şi stabileşte legături cu proza lui
Caragiale şi Rebreanu.

G. Călinescu încadrează nuvela din perspectivă estetică, în
galeria marilor realizări ale literaturii româneşti. Nuvela este însă
interesantă şi din punct de vedere al analizei psihice a personajelor,
al problemei morale cât şi al ,,supratemei destinului” şi al apropierii
de ,,schemele conflictuale ale tragismului antic”, vina constând în
părăsirea liniştei dobândite prin tradiţie.

Interpretările critice mai noi din studiile ,,Un western
transilvănean” de D. Vatamaniuc şi ,,Westernul ca realitate
românească” de M. Popa au scos în evidenţă unele asemănări
izbitoare între ,,Moara cu noroc” şi naraţiunea americană de tip
,,western” ceea ce dovedeşte nu numai universalitatea dar şi
uimitoarea modernitate a lui Slavici.

G. Călinescu a fost primul care a sesizat înrudirea nuvelei lui
Slavici cu naraţiunea de tip ,,western” de la sfârşitul veacului trecut
într-o frază de-a dreptul memorabilă ,,Marile crescătorii de porci
în pusta arădeană şi moravurile sălbatece ale porcarilor au ceva
din grandoarea istoriilor americane cu imense prerii şi cete de
bizoni”.

Nuvela lui Slavici are foarte multe trăsături ale naraţiunii
,,western”. În primul rând ca şi în naraţiunea de tip ,,western” în
,,Moara cu noroc” este vorba despre un capăt de ţară, de un ţinut
îndepărtat şi sălbatic, izolat, straniu şi pustiu. Acest ţinut este ,,pusta
arădeană”. Acţiunea nuvelei se desfăşoară între Arad şi Ineu, într-o
zonă colinară şi împădurită, în ţinutul ,,lucanilor”.

Slavici, ca şi Balzac, păstrează întocmai topografia reală, numele
localităţilor, cu excepţia satului Fundureni, singurul nume de
localitate fictiv, foarte sugestiv totodată, la marginea căruia se află
situat la răscruce de drumuri hanul de la ,,Moara cu noroc”.

Hanul formează în această regiune cel mai important centru
de viaţă. Drumurile de câmpie se întâlmesc la ,,moara cu noroc” cu
cele care coboară de la munte: ,,Ori din care parte ar veni drumeţul
se bucură când o zăreşte din culmea dealului pleşuv, căci venind
dinstre locurile reale, ea îl vesteşte că a scăpat norocos, iar mergând
spre ele la moară poate să găsească ori să aştepte alţi drumeţi, ca să
nu plece singur mai departe”. Cârciuma este şi sălaş de hoţi, aici se
pregăteşte planul călcărilor şi se săvârşesc crime. Stăpânirea are
motive să fie îngrijorată şi jandarmii bat mereu drumurile. Chiar
şi autoritatea de stat priveşte hanul, ca cel mai important factor, în
,,promovarea circulaţiei”.

Slavici îi mai adaugă o dimensiune: loc de popas în mişcările
de ,,transhumanţă”. Luncanii se opresc aici cu turmele de porci şi
în faţa noastră se desfăşoară o panoramă unică ,, Turmele treceau
una câte una pe dinaintea cârciumii; când una se vedea în depărtare,
cealaltă pornea mai departe, şi locul se deşerta, dar peste puţin iar
se umplea”. Slavici ne descrie o adevărată transhumanţă a turmelor
de porci, păzite de porcari cu plete slinoase şi bâte năpraznice.
Ajutorii de porcari se numesc ,,boitari”, iar mai marele peste porcari
şi stăpânul tuturor turmelor se numeşte ,,sămădău”.

Sămădăul este Lică, un bărbat trecut de prima tinereţe al cărui
portret fizic deosebit de sugestiv îl face scriitorul.

Lică e un bărbat înalt, uscăţiv cu faţa smeadă, cu mustaţa lungă,
cu ochii mici şi verzui şi cu sprâncene dese şi împreunate.

El umblă tot timpul călare îmbrăcat în cămaşă albă, cu ţesătură
de borangic şi un pieptar negru şi argintat şi are în mână un bici cu
codiriştea de os încrustată cu ghistuleţe de aur. Dacă sămădăul
reprezintă tipul autohton de cowboy, rolul ,,şerifului” îl joacă în
această nuvelă jandarmul Pintea.

Ţinutul este bântuit de hoţi, de lotri: Înainte de a deveni
sămădău, Lică a fost lotru. ,,Marginea de lume” e echivalentă cu
,,marginea de lege”. Nu s-ar putea spune că ,,legea” nu există, dar
ea merge mână în mână cu ,, fără-de-legea”.  E semnificativ, de altfel,
că ,,legea” şi ,,fără-de-legea” descind din aceeaşi materie umană
simetric poziţionată: Lică sămădăul şi Pintea jandarmul au fost
împreună la închisoare ca hoţi de cai, până ce unul devine omul
legii, iar celălalt tâlhar.

Lumea acestui western straniu, fixat chiar în vestul ţării, este
exact cea cunoscută din naraţiunile americane. În acest spaţiu
sălbatic, în care singurele posibilităţi de existenţă sunt creşterea
animalelor şi îmbogăţirea prin aceasta sau prin tâlhărie organizată
asupra celor care-i cresc, oamenii sunt ei înşişi ocrotiţi pe măsura
locului. Fizic se remarcă solidaritatea şi energia: bărbaţii sunt
puternici. Ana va remarca urâţenia fiziologică a lui Lică, dar cade
sub forţa personalităţii lui definită prin locul respectiv. Conflictele
între termenii acestei masculinităţi la fel ca în westernuri, depăşesc
un caracter erotic, care constituie aici numai o implicaţie secundară:
Ana este pierdută cu uşurinţă de Ghiţă şi abandonată cu destulă
lipsă de răspundere lui Lică. Femeile nuvelei interesante din punct
de vedere erotic sunt Ana şi Uţa. Ana este misterul şi instabilitatea
feminină, Uţa – degradarea femininului prin univocitate.

Un western transilvănean

Moara cu noroc  de Ioan Slavici

 capodoperă a prozei analitice româneşti 

O caracteristică a westernului e dezvoltarea unui conflict prin
schema ,,cineva care vine”. Într-o, realitate infernală trebuie să apară
cineva din exterior care să arate realitatea ca atare: în acest caz vine
Ghiţă care consumându-şi destinul relevă toate caracteristicile
realităţii date.

Ghiţă ştie că nu poate să stea la ,,moara cu noroc” fără
sentimentul porcarilor, stăpânii, de fapt, ai ţinutului. El nu doreşte
să se integreze acestui mediu, ci să ţină hanul un timp să adune
bani, ca apoi să se întoarcă în ,,civilizaţie” unde să deschidă propriul
atelier ,,Trei ani, numai trei ani să pot sta aici – îşi zicea el – şi mă
pun în picioare, încât pot să lucrez cu zece calfe şi să le dau altora
de cârpit”. Hangiul apreciază banul, nu ca depozit şi având valoare
în sine, ci ca un capital, care deschide drumul spre investigaţii.
Potrivit părerii lui D. Vatamaniuc, hangiul îşi apără în prima
confruntare cu Lică libertatea de acţiune, deşi se pregătise să facă
unele concesii. Atitudinea sa îl descumpăneşte pe sămădău, dar
hangiul nu perseverează. Găseşte însă potrivit să-i servească o pildă,
care caracterizează admirabil raporturile ce se stabilesc între cei
doi ,,Pe vrăşmaşul pe care nu-l poate birui, tot omul cu minte şi-l
face tovarăş”. Psihologia intrusului se conturează, încă de pe acum
în liniile ei fundamentale.

Perspective îmbogăţirii grabnice conduce la mutaţii în
structura morală a hangiului şi conformarea la condiţiile date
devine pentru el o preocupare permanentă. Tactica sa constă în
crearea falselor aparenţe: ,,Sunt gata să-ţi fac pe plac – îi spune lui
Lică; dar atunci să fii şi tu om cuminte şi să înţelegi că dacă e să vă
fiu de folos, lumea trebuie să mă creadă om cinstit şi stricat cu voi”.
Ghiţă este aşadar complex, fără să fie neadevărat. P. Marcea
consideră că ,,e ca o apă tulbure în care Lică, bun cunoscător de
oameni aruncă momeala”. Cârciumarul întrece măsura comiţând
,,hybrisul” la fel ca eroii tragediilor antice. Acesta constă în încălcarea
unei legi morale, aceea a cumpătării pe care o enunţase soacra lui
la începutul nuvelei ,,Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa, căci dacă
e vorba, nu bogăţia ci liniştea colibei tale te face fericit”. Excesul de
şiretenie, atât de caracteristic intrusului îl duce însă la prăbuşire.

G. Munteanu observa asemănarea personajului Ghiţă cu
Dragomir din ,,Năpasta”. La fel ca şi acesta care zice că pleacă în
lume, dar nu o face, Ghiţă ar voi şi el să se zmulgă de la ,,moara cu
noroc”, însă nu izbuteşte. Pricina vizibilă sunt banii, care îl
transformă radical. El se va dovedi destul de abil şi în prima
confruntare la judecată scapă din ,,lipsă de probe”. Chiar Pintea îl
va crede multă vreme om cinstit şi fără amestec în hoţiile porcarilor.

Cu toate acestea, Ghiţă caută justificări faţă de conştiinţa sa.
Îndatoririle familiale scuză complicitatea sa cu porcarii. Găseşte
justificări şi pentru căderea Anei şi vina o poartă Pintea, care îi
trimite pe Uţa servitoare şi concursul de împrejurări împotriva
căruia nu a putut lupta. Hangiul găseşte vinovate pentru însoţirea
sa cu rău făcătorii, autorităţile administrative care nu-i acordă
protecţie.

Psihologia intrusului e analizată prin zugrăvirea pe mai multe
planuri, a conflictului dintre fondul uman cinstit şi lăcomia de bani.
Prin în succesiunea implacabilă a întâmplărilor, Ghiţă îşi consumă
resursele sufleteşti într-o zbatere zadarnică şi-şi duce familia la
dezastru.

În finalul unui asemenea conflict trebuie să fie cineva care
pleacă, cineva care se retrage, cineva care a consumat drama, cineva
care a suportat consecinţele trebuie să plece dintr-un asemenea
spaţiu şi pentru că el a fost golit de realitatea umană anterioară,
pentru un timp sau definitiv odată cu instaurarea legii. În nuvelă
pleacă soacra lui Ghiţă cu copiii singurii neparticipanţi la

dezvoltarea conflictului, dar autenticile sale victime. Nici unul dintre
protagonişti nu poate pleca, pentru că această plecare ar fi un
sacrificiu. Nuvela lui Slavici impune un conflict care evidenţiază,
finalmente ,,o lege”, dar nu şi un om al legii, un pozitiv, un erou ca
în majoritatea westernurilor tradiţionale. Finalul nuvelei e tipic
westernului: bătrâna cu copiii contemplă ruinele stinse ale hanului
nu înţelege cauza dezastrului, se dă o explicaţie exterioară, eronată,
dar ultima frază este: ,,Apoi ea luă copiii şi plecă mai departe. Fraza
constituie o magistrală închidere prin deschidere: o închidere a
conflictului Ghiţă – Lică, dar o suspendare a istoriei şi nu o
suprimare a ei.

Viaţa de familie ocupă un loc central în nuvelă. Familia trebuie
să se întemeieze pe iubirea şi încrederea deplină între soţ şi soţie.
La început, căminul lui Ghiţă şi al Anei e fericit, tocmai pentru că
are aceste virtuţi. Deşi bine închegată, această familie nu va rezista
la han. Căsnicia se destramă pentru că dispare încrederea între soţi
şi vieţuirea cumpătată, după posibilităţi. Personajele sfârşesc tragic
pentru că s-au abătut de la aceste percepte etern valabile.

Slavici aşează la temelia vieţii, ca unul dintre principiile
fundamentale sinceritatea. Ana trăieşte o dramă din clipa în care
se convinge de nesinceritatea soţului şi această dramă se adânceşte
pe măsură ce Ghiţă se depărtează de familie. Influenţele nefaste
găsesc în familia hangiului un teren prielnic.

Ana devine un caracter liniar când îşi începe cursul
dezalcătuirea caracterului ei moral. La început e înfăţişată, aparent,
copil mare şi ocrotit, neştiutor şi naiv, complet, subordonat
autorităţii bărbatului ,,prea tânără, prea aşezată şi oarecum prea
blândă la fire”. De la starea de copil, ea a trecut, fără faze
intermediare, la cea de soţie, alintată, răsfăţată de mama şi soţul
care o separă de deciziile grave ale vieţii şi ale morţii.

Bărbatul o tratează ca pe o fiinţă slabă şi lipsită de
responsabilitate, ce trebuie doar apărată şi iubită. Aceasta e puterea
şi slăbiciunea ei, pe care bărbatul continuă s-o menţină ca pe un
etalon al superiorităţii prin inocenţă. Slavici îşi va scoate personajul
din anonimatul începutului şi îl va transforma într-un element de
complementaritate necesară şi paralelism excesiv. Procesul apare
ca o trezire a temperamentului, a forţelor feminine puternice şi
ascunse, pe care prea grăbita trecere de la copilărie la căsnicie şi
maternitate le mascase, lăsându-le în inhibiţie şi latenţă.

Apoi, ieşind de sub autoritatea soţului, Ana trece, printr-o
amoroasă identitate, sub autoritatea rivalului. E femeia generică,
ce nu se poate lipsi de protecţie. Căderea Anei e o nebunie a
neînţelegerii, e o frenezie a inocenţei care nu ştie să identifice răul
şi necunoscându-i limitele şi puterea, şi-l însuşeşte cu o vitalitate
şi o forţă de neîntâlnit la un vicios adevărat.

,,Moara cu noroc” prezintă şi o galerie de personaje părtaşe la
crimă, adevărate întruchipări ale răului.

,,Doamna în negru” e asociată a lui Lică, la jafuri face drumuri
în ,,capitală” şi-şi schimbă obiectele de furat. Feciorul şi vizirul în
slujba sa prind gust pentru banul nemuncit.

Portretul fizic al lui Lică îl anticipează pe cel moral, care se
împlineşte treptat. El este amestec de rău şi bine ca orice fiinţă
umană. Are o inteligenţă vie, o bună cunoaştere a vieţii, putere să
îmblânzească animalele. Trăsăturile negative sunt mai puternice şi
lor se subordonează cele pozitive. Socoteşte că cel mai mare succes
al vieţii sale este dominarea oamenilor prin teroare. Dar se
prăbuşeşte nu prin slăbiciunea pentru femei, de care face paradă,
ci prin confruntarea cu Ghiţă, pe care nu izbuteşte să-l ducă la
supunere deplină.

Hybrisul îl va pierde şi pe Lică, în acest caz constând în sfidarea
lui Dumnezeu.

,,Moara” devine conform părerii lui D. Vatamaniuc ,,loc de
perdiţiune”. Aici familia se destramă, nu există câştig, iar jafurile şi
crimele sunt întâmplări zilnice. Totodată e şi locul ispăşirii. Ghiţă
şi Ana au o ,,soartă” căreia nu i se pot sustrage. M. Popescu vorbeşte
despre ,,supratema destinului”. Hangiul sfârşeşte fulgerat de
gloanţele bandiţilor pe care i-a servit la complicitate, la jafuri şi al
crime, fără să ştie de la cine îi vine moartea. Ana moare cu pieptul
străpuns de cuţitul lui Ghiţă. Lică însuşi are o soartă tragică,
sfărmându-şi capul de trunchiul unui stejar uscat. Unei vieţi
ticăloase i se dă un sfârşit pe măsură.

Personajele principale ale nuvelei sfârşesc prin moarte ca în
tragedia antică. Destinul lor nu e guvernat de voinţa zeilor ci de
condiţiile sociale.

Slavici sugerează prin prologul şi epilogul nuvelei ideea de
,,univers închis”. Există o posibilitate de închidere ciclică prin
obiecte devenite simboluri. Nuvela prezintă la început şi la sfârşit
un grup de cruci lângă han: sensul lor este destul de (simplu)
imprecis la început, dar poate fi o sugestie pentru viitorul
personajelor şi devine o realitate ironică la urmă, când s-ar
presupune că şi noile cadavre vor da ocazia unor cruci, poate la fel
de privite de ,,altcineva care vine”.

Dar, epilogul marchează nu numai momentul părăsirii
westernului, prin urmare încheierea acţiunii ci şi prăbuşirea
definitivă a lumii sale. Lumina zilei ,,senină şi înveselitoare” se
revarsă peste zidurile afumate, peste pivniţa cu cenuşa din care ies
oasele albe sau peste piatra pe care plânge bătrâna cu copiii. Focul
nimiceşte hanul după cum preface în scrum şi casa căruţaşului din
,,O viaţă pierdută”, devenită loc de pierzanie.

Se încheie, astfel, existenţa unei lumi, peste ruinele ei croindu-
şi drum, triumfătoare, lumina civilizaţiei.

Prof. Delia  NEGRESCU
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Simbolismul reprezintă o etapă firească în desfăşurarea
literaturii române. El aduce o nouă concepţie despre poezie
şi o tehnică poetică innoitoare, precedând tendinţele
moderne, manifestate în literatura noastră în perioada dintre
cele doua războaie mondiale.

Privită în ansamblu, viaţa literară de la începutul
secolului al XX-lea, când a început să scrie George
Bacovia,devine mai agitată decât în ultimele decenii ale
secolului anterior. “Curentul eminescian”, declanşat îndată
dupa moartea poetului, genera îndeosebi epigoni şi de aceea
trebuiau căutate în altă parte formulele de creaţie care să
înnoiască, viziuni şi stiluri, care să îmbogăţească arta
cuvântului. În consecinţă, numarul grupărilor literare, al
revistelor sporeste. Bătăile dintre ele se dau cu şi mai multă
înverşunare. Asistăm la o dispersare a forţelor literare, ca şi
la încercări, nu lipsite de importanţă, de a le uni. Cum nici o
clasificare a orientărilor ideologice şi artistice nu dă imaginea
completă a conglomeratului, subliniem doar coexistenţa
semănătorismului, poporanismului, parnasianismului,
simbolismului şi a unei orientari socialiste.

Moment de înnoire efectivă a liricii noastre, simbolismul
romanesc se naşte împotriva epigonismului eminescian şi a
semanatorismului, împotriva sentimentalismului dulceag,
desi îşi asuma, spre deosebire de simbolismul francez, unele
elemente parnasiene. Pe de altă parte, urmărind evoluţia
istorică a acestui curent, trebuie remarcat efortul liricizării
poeziei, continuarea acţiunii eminesciene de rafinare a
sensibilităţii şi de improspătare a limbajului poetic. Faţă de
simbolismul francez, în care apar mai întâi poezii şi ulterior
comentarii, meditaţii asupra poeziei, în simbolismul
românesc se înscriu mai întâi aspectele teoretice, deci cele
estetice şi ideologice; creaţia poetică propriu-zisă apare mai
târziu.

Rolul de căpătâi în deschiderea poeziei româneşti spre
noua orânduire poetică – simbolismul - il va avea Alexandru
Macedonski, cel ce va teoretiza acest curent literar în articole
ca “Arta versurilor”, “Poezia viitorului”, “Despre poema” etc.
Marcând un prim moment în evoluţia simbolismului
românesc, cel al teoretizărilor, experienţelor, al tatonărilor,
Macedonski va săvârşi el însuşi primele experienţe
simboliste. Devenit şef de şcoală, în calitate de conducător al
cenaclului “Literatorul”, cenaclu în care îşi vor face ucenicia
mai toţi reprezentanţii de seamă ai simbolismului românesc,
de la Mircea Demetriad şi Traian Demetrescu, la Iuliu Cezar
Săvescu, Stefan Petica şi Dimitrie Anghel, Macedonski îl va
impune şi pe George Bacovia.

O a doua fază a simbolismului românesc o constituie
“autohtonizarea convenţiei poetice simboliste” (1899-1908)
- Mircea Scarlat.

După 1900 simbolismul românesc se fixează în alte
atitudini decât cel francez, însuşindu-şi însă convenţiile celui
dintâi. Încep să pătrundă motivele citadine mondene şi ale
vieţii mondene, ale civilizaţiei în poezie.

Se împlinesc curând 140
de ani de la naşterea
poetului ardelean şi astfel de
momente aniversare în-
deamnă la o nouă lectură şi
la o nouă evaluare a operei.

În 1889, entuziasmat
după citirea poeziei ,,Nunta
Zamfirei’’, Titu Maiorescu îl
cheamă pe Coşbuc ,,în
regat’’.

Mai târziu, în 1909,
tânărul Liviu Rebreanu trece şi el Carpaţii hotărât să-şi
croiască drum în lumea dificilă a scrisului românesc.

La despărţire, tatăl îi urează viitorului romancier: ,,Să
ajungi cât Coşbuc de mare!’’. Ne intrebăm acum, la aproape
140 de ani, cât de mare a ajuns in patria-mamă Coşbuc şi cât
de mare este azi din perspectiva cititorului modern…

Coşbuc, ca şi precursorul său paşoptist, Vasile Alecsandri,
a publicat mult versificând cu uşurinţă, fără a discerne
valoric, ceea ce a tipărit.

A scris poezie, proză, a tradus, s-a implicat în conducerea
unor reviste, unele de prestigiu, opera în ansamblu acoperă,
vorba lui Adrian Păunescu ,,un perete cu cărţi’’.

A pătruns în manualele şcolare, poeziile îi sunt recitate
de şcolari.
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Bacovia se numără printre primii noştri simbolişti
importanţi sub raport estetic, alături de Ştefan Petica şi
Dimitrie Anghel. Deşi debutează editorial abia în 1916,
scriitorul este contemporan şi prin creaţie, tinând cont de
data redactării celor mai multe poezii din acest volum, cu
cei doi scriitori amintiti anterior. Aşa se explică încadrarea
sa în “prima generaţie simbolista”- Nicolae Manolescu - deşi
alte voci ale criticii literare îl plasează în cea de-a doua
generaţie, alături de Ion Minulescu, N. Davidescu etc. Prin
cele câteva volume de versuri publicate ulterior (“Scântei
galbene”, “Cu voi”, “Comedii în fond”, “Stanţe burgheze”),
Bacovia străbate şi fazele urmatoare ale simbolismului
românesc (cea a “hegemoniei” cuvântului - 1916-1919),dar
mai puţin pe ultimele două (“simbolismul epigonic” şi
“neosimbolismul”, manifestate după primul război
mondial), dacă ţinem seama de clasificarea lui Mircea Scarlat.

Printr-un număr considerabil de poezii, Bacovia s-a
dovedit cel mai mare simbolist al literaturii noastre. Scriitorul
a mărturisit în mod consecvent convenţia poetică simbolistă,
dar s-a şi abătut de la ea şi tocmai această lipsă de docilitate
faţă de normele simboliste face posibilă raportarea
scriitorului la acest curent şi dă naştere în acelasi timp
originalităţii sale. Bacovia a creat în literatura noastră o
atmosferă specifică, inconfundabilă, cunoscută sub numele
de “bacovianism”. Fie ca “bacovianismul exista înainte de
Bacovia şi poetul n-a făcut altceva decat să-i dea un nume” -
Ion Caraion -, fie că a dat naştere, a creat bacovianismul,
scriitorul se distinge prin amprenta unică a glasului sau.

Poezia lui Bacovia este confesiunea unui tip uman:
inadaptabilul intelectual sărac, cu naivităţi sublime, visator
solitar, un introvertit. Mediul acestui inadaptabil este fie oraşul
de provincie cu case în dărâmare, cu igrasie, oraşul murdar,
fie mahalaua capitalei. Într-un astfel de mediu sufletul se
strânge sub apăsări depresive şi sub ameninţarea singurătăţii:
“Te pierzi în golul singurătăţii / O, suflet, mereu de lume fugar, /
iar geniile mor în cerc barbar şi fără sentiment”, poetul este
convins că:  “Mai bine singuratic şi uitat / Pierdut să te retragi
nepăsător /  în ţara asta plină de umor / Mai bine singuratic şi
uitat” (“Cu voi”). Alunecarea spre latura sumbră a vieţii, spre
morbid, se produce firesc. Lirismul bacovian transmite adesea
ecourile experienţei infernului. Nicolae Manolescu a subliniat
acest fapt ce-l singularizează pe Bacovia între poeţii  autohtoni:
“Dintre poeţii români, Bacovia e singurul care s-a coborât în
infern”. Acest infern devine cadru cotidian, lumea e închisă, e
cerc vicios, orice aspiraţie e sortită ratării şi oricare element de
civilizaţie aduce răul. Domină o nostalgie perpetuă după
patriarhalitate imposibil de reconstituit: “Cafeneaua / Cu
visători damnaţi / Trecut-au ani / Simbolism, /  Curentul
decadent,/  Broşuri,/ Bijuterii rare,/ Bizarul,/ Seri,/ Nopţi,/ Efuzii
de parfume/ şi nuanţe,/ Oraşul dominant.”

Observând atmosfera bacoviană, Eugen Lovinescu remarcă

starea de dezolare
copleşitoare: toamna cu
ploi reci, putrede, cu
arbori congrenaţi, peisaj
de mahala între cimitir şi
abator, grădina publică
răvăşită, melancolia cate-
rincilor. Starea sufletească
este identică: abrutizării
adusă de alcool îi
corespunde dezor-
ganizarea sufletească pe
fondul morţii, al neantului
şi vagul sentimentalism
banal. Toamna nu-i
numai peisajul sufletesc în
care alunecă melancolia, ci
şi anotimpul morţii şi al
despărţirii. Ora crepusculului fără întoarcere se consumă în
spaţiul esteticului în care poetul e martor şi nu participant la
existenţa umană. Bacovia exprimă în poezie o unitate dintre
viaţa lăuntrică şi cea exterioară. Bacovianismul devine în
ultima instanţă o stare de spirit inconfundabilă.

Diferenţiind simbolismul românesc printr-un specific
regional, Tudor Vianu distinge grupul muntenilor, “un
Minulescu, un Stamatiad, un Davidescu, temperamente mai
retorice, afişând exotismul şi un nevrozism livresc”, de acela
al moldovenilor, “naturi mai interioare, cultivând tonalităţi
minore ale sentimentului”. În cadrul celui de-al doilea grup
se încadrează George Bacovia, “poet al provinciei
moldoveneşti”, alaturi de Ştefan Petica, I.M. Rascu sau
Demostene Botez.

Două atitudini remarcă în cadrul simbolismului nostru
şi Nicolae Manolescu: cea “a bucureştenilor, în sens
temperamental, cosmopoliţi, retorici, extrovertiţi, cu atracţia
marelui oraş”. În această categorie îi include pe simboliştii
ce alcătuiau “grupul muntenilor” la T. Vianu, aceştia fiind
“anticipaţi de M.Demetriad, Al.Petroff şi chiar de Iuliu Cezar
Săvescu”. Cea de-a doua atitudine, în care se încadrează şi
Bacovia alaturi de St.Petica, D. Anghel, I.M. Rascu, D.
Iacobescu este cea a “sentimentalilor” şi a bolnavilor fizici
cel mai des, naturi reflexive şi melancolice”. După opinia lui
M.Scarlat, George Bacovia “este un Brancuşi al poeziei,
tendinţa spre esenţializare fiind dominantă”. Dacă pe I.
Minulescu îl acracterizează “hiperbolizarea”, lui George
Bacovia îi este specifică “elipsa”. Criticul îi plasează pe cei
doi mari simbolişti la poli opuşi.

Indiferent unde ar fi încadrat Bacovia în contextul
literaturii române, “alchimistul” poeziei naţionale, cel ce
transformă plumbul în aur, după cum aprecia Macedonski
(“Din Plumb făcut-ai aur”), va aduce simbolismul românesc
la apogeu şi-şi va păstra unicitatea vocii sale poetice.

Prof. Ionela MANCIU

La Sibiu, cu prilejul unei scurte vizite, era primit cu multă
căldură. Asistenţa, în picioare, cântă cu emoţie ,,Numai una!’’,
-  poetul părea a fi atins consacrarea.

Este firesc să ne întrebăm, cu detaşare şi cu onestitate,
asupra locului lui George Coşbuc în cuprinsul poeziei
româneşti.

Susţinător fără rezerve al modernismului poetic, Eugen
Lovinescu aprecia că poetul ,,senin şi idilic’’ şi-a pierdut ,,în
sânul poeziei de azi orice actualitate’’…

Pentru Vladimir Streinu, ,,poezia lui Coşbuc este o plăcere,
desigur, în felul plăcerii pe care orăşanului i-o dă un week-end’’.

Plăcerea este urmarea firească a ,,acestei excursii la ţară,
la noi, pe care am făcut-o recitându-l pe George Coşbuc’’.

Citindu-l pe Coşbuc, după parcurgerea textelor
simboliste, moderniste şi postmoderniste, lectorul de azi se
arată dezinteresat de opera poetului ardelean.

Atitudinea nu este deloc nefirească. Creaţia lui este lipsită
de problematica secolului al XX-lea. Coşbuc nu este un
gânditor, poezia sa, mai mult anecdotică, este departe de lirica
secolului al XX-lea, nu are adâncime, mister, ambiguitate.

Revenind asupra mărimii la care a ajuns sau nu opera
poetului, credem că ar fi mai nimerit să ne întrebăm dacă
Coşbuc a fost un adevărat poet şi, în consecinţă, merită un
loc în lirica românească.

Evaluat prin parte, prin prisma unei singure opere,  fie
ca şi ,,Nunta Zamfirei’’, Coşbuc pierde în relaţia cu poezia

românească de valoare.
Judecat pe ansamblu, prin contribuţia operei ca tot în

contextul liricii româneşti, George Coşbuc îşi câştigă locul
pe care îl merită în literatura noastră.

      Fără ,,poetul ţărănimii’’, o parte a valorilor spirituale
ale satului românesc s-ar fi risipit.

      ,,Coşbuc nu este numai un desăvârşit technician, dar
nu rareori şi un poet mare, profund original, un vizionar al
mişcărilor sufleteşti sempiterne cu un accent ardelean.’’
(George Călinescu – «Istoria literaturii române de la origini
până în prezent», 1941).

Prof. Cornel-Matei OPRIAN-PECINGINĂ

 Recitindu-l  pe George Coşbuc



Portal ~ Mãiastra - nr. 2(6)/2006  p. 51

I. ,,SPIRIT PI. ,,SPIRIT PI. ,,SPIRIT PI. ,,SPIRIT PI. ,,SPIRIT PANDUR” ŞIANDUR” ŞIANDUR” ŞIANDUR” ŞIANDUR” ŞI

,,MET,,MET,,MET,,MET,,METAFIZICĂ OLAFIZICĂ OLAFIZICĂ OLAFIZICĂ OLAFIZICĂ OLTENEASCĂ”TENEASCĂ”TENEASCĂ”TENEASCĂ”TENEASCĂ”

Născut, după propria-i
mărturisire, la 21 mai 1880, la
Bucureşti, - ,,printr-o împrejurare
de pripăşire oltenească” – Tudor
Arghezi se va arăta, întreaga sa
viaţă, mândru de obârşia
gorjenească.

Tatăl poetului, Nae
Theodorescu (,,comersant”, funcţionar şi apoi agricultor) se
născuse la Craiova, la 7 ianuarie 1859, ca fiu al Bălaşei şi al
lui Tudor Cojocaru, originar din Cărbuneştii Gorjului
(,,cojocar năzdrăvan”, zice poetul, decedat la 113 ani), care,
ca şi viitorul poet, cu mândrie pandură în sânge, se va semna
deseori Theodor Cărbunescu.

Poetul va împrumuta prenumele bunicului şi se va
impune în literatură şi gazetărie cu numele TUDOR
ARGHEZI, - ,,de la denumirea veche a râului
Argeş – Argesis”!

Să-şi fi luat poetul, cu adevărat, numele de
la denumirea geto-dacă a râului Argeş, având
în vedere că tatăl său, devenit în cele din urmă
agricultor, lua în arendă terenuri prin satele
din apropierea Costeştiului?

,,Je suis du district de Gorj, le plus pauvre
et le plus piérreux de la région” – mărturisea
poetul într-un interviu consemnat de ,,LES
LÉTTRES FRANCAISES” (Paris, nr. 1019, 5-
11 mars 1964).

Poetul făcea acolo un adevărat elogiu al
spiritului gorjenesc: inteligenţă naivă,
justiţiaritate, rectitudine morală, loialitate şi
cultul prieteniei, dimpreună cu acel folclor
considerat ,,admirabil”…

,,Niciodată nu m-am simţit mai juvete –
scrie Arghezi copiilor săi, într-o scrisoare
trimisă din Lagărul de internaţi  politici de
la Târgu-Jiu, la 24 octombrie 1943 – 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 tătuţul –
Gorjul lui Tudor, ce mai vreţi, mai valabilă aristocraţie
românească?”

De fapt, acea ,,noimă de aristocraţie”, pe care o citeşte
Arghezi pe faţa gorjenilor, venea de departe, în mentalitatea
poetului, dintr-o fascinaţie permanentă, întreţinută, nu
numai declarativ, în relaţie cu un anume sentiment al
spiritului originar, de reverberaţii genealogice.

Acest sentiment al obârşiei, resuscitând o spiritualitate
pandură, dar şi acea ,,metafizică a Olteniei”, de care vorbea

filosoful Petre Pandrea în ,,Portrete şi controverse” (I, 1945)
şi, mai apoi, în ,,BRÂNCUŞI. Amintiri şi exegeze” (1967,
1976) -  şi pe care Pompiliu Marcea o citea în opera
sadoveniană -  s-a difuzat în întreaga sa operă, asigurând, în
acest fel, atât expresivitatea estetică cât şi vitalitatea rostirii
argheziene, coordonate inconfundabile ale viziunii şi
originalităţii sale artistice. Fără acestea, întreaga operă
argheziană (poezia, proza, teatrul, tabletele, gazetăria,
epistolarul, notele fugare, chiar traducerile) ar rămâne
nereprezentativă şi fadă.

Există, aşadar, atât o sociologie a Olteniei („cu caractere
diferenţiate şi cu specificităţi”) dar şi o metafizică olteană („cu
un conţinut autonom şi cu un profil distinct”), crede Petre
Pandrea, care vede în Mica Valahie ,,o realitate sufletească şi
antropologică”. Filosoful încearcă o viziune geo-istorică de
ansamblu, extinzând integralist observaţia şi asupra
Timocului sârbesc şi  bulgăresc, pe motiv că „limba, portul,
riturile şi caracterologia tipului uman din dreapta şi din stânga
Dunării nu reprezintă diferenţieri substanţiale.” De aceea‚
biologia, sociologia, şi metafizica O1teniei trebuie
analizate într-o viziune istorico-etnologică şi psiho-
sociologică.

Sociologia, ca şi metafizica Olteniei sunt realităţi

asupra cărora „nu s-a scris”, de aceea cercetătorul încearcă o
analiză complexă, convins că „Oltenia rămâne marea
realitate a României şi rezervorul de energie de unde se
aprovizionează în mod constant.”

Definirea metafizicii oltene se face prin apel la
spiritualitatea creatoare, pe considerentul că Oltenia „este

sediul real al modernismului artistic în
România, în prioritate faţă de Capitală”:
Tudor Arghezi („cel mai mare poet al
României contemporane”), Mihail
Sadoveanu („cel mai mare prozator”),
Cezar Petrescu („romancierul cu cea mai
întinsă circulaţie prin lectori”), Gib I.
Mihăescu (modernitatea prozei), Elvira
Popescu şi Mihălescu („celebrităţi
teatrale pariziene”), principesa
Brâncoveanu, a1ias Ana de Noilles („cea
mai puternică forţă lirică a Franţei în
ultimii 30 de ani”), Al. Macedonski
(promotorul modernismului în poezia
română), Constantin Rădulescu-Motru
(„cel mai de seamă profesor de filosofie şi
creator în filosofia sistematică”), neuitaţi

fiind Tudor Vladimirescu, Bibescu, Magheru, Tell, ca şi
Titulescu. Toţi aceştia au făcut dovada strălucită a faptului
că „celula cerebrală olteană este o celulă fină şi complexă,
capabilă de eforturi şi de rafinament” (citate din ediţia
,,BRÂNCUŞI.Amintiri şi controverse”, apărută în anul 2000
la Editura Fundaţiei Culturale ,,Constantin Brâncuşi” din Tg.-
Jiu, sub îngrijirea scriitorului Nicolae Diaconu).

Legătura lui Arghezi cu Gorjul, reverberaţiile spiritului
pandur (în general, oltenesc) în întreaga sa operă au fost şi
constituie încă subiecte de cercetare literară, unde lucrurile
pot fi puse într-o lumină clară şi probatorie.

II. O IPOTEZĂ ONOMASTICĂII. O IPOTEZĂ ONOMASTICĂII. O IPOTEZĂ ONOMASTICĂII. O IPOTEZĂ ONOMASTICĂII. O IPOTEZĂ ONOMASTICĂ
- de la ,,al Ghezii”- de la ,,al Ghezii”- de la ,,al Ghezii”- de la ,,al Ghezii”- de la ,,al Ghezii”

la ,,ARGHEZI”?la ,,ARGHEZI”?la ,,ARGHEZI”?la ,,ARGHEZI”?la ,,ARGHEZI”?

Alta este, însă, ,,nedumerirea” contemporanilor
scormonitori în biografia poetului. E vorba de ,,rezerva”
istoriografilor privitoare la numele poetului, căci nu toţi
cercetătorii sunt dispuşi a împărtăşi explicaţia conform
căreia poetul şi-ar fi luat numele de la vechea denumire a
râului Argeş…

Cu prilejul unei deplasări în satul Duţeşti (pierdut în
lunca Gilortului, la sud-est de Tg.-Cărbuneşti) am aflat date
interesante cu privire la strămoşii poetului. Amintirea
Cojocarilor se mai păstrează încă în satul gorjean adunat
între dealuri, cu cimitir pe un povârniş ameninţător…

O convorbire cu veteranul de război EMIL POPA (brav
ostaş român în luptele de la Păuliş şi Budapesta,
dar şi în Munţii Tatra) este, într-un fel,
edificatoare. Veteranul ştie de la un unchi de-al
său şi de la alţi bătrâni că, prin 1880, o fată din
neamul Cojocarilor, pe nume GHEZA, ar fi fugit
la Bucureşti ,,cu burta la gură”. Să fi fost aceasta
mama lui Arghezi şi să-şi fi luat acesta numele
de la mamă: ,,al Ghezii” devenind
,,ARGHEZI”?! Câtă vreme ştim că relaţiile cu
tatăl său, foarte încordate, se vor rupe definitiv
pe când poetul avea doar 16 ani, fapt oglindit în
poezia ,,Tatălui meu”, ce constituie debutul său
poetic în revista ,,Liga ortodoxă”(1896), condusă
de Alexandru Macedonski…

Ipoteza e interesantă şi plauzibilă, dacă avem
în vedere nefericita copilărie a poetului, care
trebuie să-şi părăsească familia la o vârstă
fragedă, aspect evocat ca un reproş dureros în
poezia sus-menţionată.

Să mai reţinem şi că, după destrămarea familiei lui Nae
Theodorescu, copilul nu a putut fi apărat de cea de-a doua
soţie a tatălui. Dat în primire de la vârsta de 3 ani şi lipsit de
căldura părintească, Arghezi şi-a repudiat patronimul,
vorbind despre propria-i copilărie ca despre ,,cea mai amară
vârstă a vieţii” (şi de aici, desigur, compensarea ,,paradisului
pierdut” prin suita de cărţi pe tema ,,boabei şi a fărâmei”, în
general, a universului infantil, bine reprezentat în opera sa).

Iată, aşadar, o ipoteză inedită şi probatorie, încă vie în
Duţeştii Cărbuneştiului (unde se află şi o placă memorială,
ce aminteşte originea poetului, chiar în faţa şcolii primare,
pusă acolo prin grija  consilierului cultural Ion Cepoi), pe
care istoria literaturii române va trebui s-o consemneze ca
atare, de vreme ce aceasta are caracter de tradiţie, în partea
locului, şi poate fi controlată de elemente biografice.

ALFA gj

Argheziana

Mărţişorul cu locurile de veci

Mănăstirea Cernica
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„Un român la New York” a
decis redacţia să numească o nouă
rubrică pe care, cu generozitate,
mi-o pune la dispoziţie, în această
frumoasă (şi necesară) revistă.

„Mulţi români la New York”, aş
spune eu mai degrabă, căci mulţi
şi de toate vârstele şi categoriile
sociale am întâlnit de când destinul
imprevizibil şi incontrolabil mi-a
îndrumat paşii peste ocean.

Şi dacă tot am la dispoziţie un
spaţiu tipografic, bănuind că încă
mai sunt mulţi cititori de acasă
interesaţi de experienţele
particulare ale celor plecaţi de

acasă pentru mai lung sau mai scurt timp, voi încerca de acum înainte
să dezvălui propria-mi întâlnire cu viaţa americană. Voi povesti, cu
alte cuvinte, despre oamenii, locurile şi realităţile aşa cum eu le-am
întâlnit şi perceput.

Cuvine-se, desigur, chiar şi din cea mai elementară politeţe – şi
nu din infatuare, păcat care, îmi place să sper, arareori m-a atins în
viaţă - , se cuvine aşadar să vorbesc mai întâi despre mine. Şi, de
altfel,  ce experienţă poate fi mai sincer povestită decât cea care ne
este mai bine cunoscută? Propria-mi poveste, legată de plecarea la
New York prin numirea ca visiting professor la Universitatea
Columbia (una dintre cele zece ivy league1 din SUA) începe cu ani
buni în urmă, dacă privesc acum retrospectiv, dar nu voi plictisi
cititoul cu relatarea preocupărilor mele referitoare la predarea limbii
române ca limbă străină, la manualele sau culegerile de exerciţii pe
care le-am gândit în multe, multe variante până să vadă lumina
tiparului. Nu voi plictisi cititorul nici cu detalii despre înscrierea la
concurs, cu desfăşurarea propriu-zisă a acestuia, ci mă voi opri exact
la momentul în care, la început de an 1999, am fost chemată telefonic
de la Ministerul Învăţământului (sau cum se va fi numit pe atunci...)
şi mi s-a comunicat că dosarul meu a fost cel selectat de prestigioasa
universitate americană.

Din acel moment „aventura” mea americană începea.
O voi povesti pe etape, o voi povesti subiectiv, dar şi pe cât

omeneşte posibil – cu detaşare obiectivă, voi descrie oameni şi
locuri, numai oameni pe care i-am cunoscut şi numai locuri pe care,
nu prea multe, din păcate, le-am văzut.

Am ajuns în New York într-o seară târziu, aproape de miezul
nopţii, în septembrie 1999. La numai câteva zile după instalarea în
oraşul „care nu doarme niciodată” am înţeles că viaţa mea a intrat
pe o traiectorie cu totul diferită şi se cere notată. Am decis să notez
experienţă după experienţă spre propria-mi aducere-aminte în
primul rând. Am început, aşadar, un „Jurnal american”. Şi pentru
ca cele trăite atunci să nu fie alterate de perspectiva experienţelor
prezente, voi insera în serialul acesta, frecvent, fragmente din cele
notate atunci „la cald”.

Am plecat din Bucureşti (împreună cu fetiţa mea de aproape
14 ani) la ora 3 d. a. cu o cursă olandeză - KLM; drumul e lung şi
destul de obositor; rezistăm totuşi. Ajungem în New York noaptea,
pline de emoţie. În aeroport: nu ne aştepta NIMENI. Reuşim în
sfârşit să aflăm cum se poate da un telefon de la nenumăratele şi
sofisticatele telefoane de aici. Vine cineva de la Consulatul Român
şi ne recuperează! Suntem în capitala lumii, dar nu avem nici o
reacţie. Pare ceva firesc. Nu dorim decât să dormim. E douăsprezece
noaptea. Acasă e ora şapte dimineaţa. Pentru noi … tot şapte.

A doua zi
Începem să realizăm unde ne aflăm, dar nu suntem încă

adaptate; reacţionăm la alt un timp biologic.
Primim o garsonieră mare, confortabilă, cu toate utilităţile. E de

ajuns să privim pe fereastră pentru a observa schimbarea de decor.
Suntem pe strada 38, colţ cu 3rd Avenue. În faţă avem o clădire cu 37
de etaje. De la etajul 14, sub privirile noastre, se scurg literalmente
şiruri de maşini. Dinspre stânga – o „mare” de lumini galbene –
farurile; dinspre dreapta – una de lumini roşii – farurile din spate.
Par să nu se sfîrşească niciodată. Totul este o curgere continuă. Cum
bulevardul e întretăiat regulat de străzi dispuse perpendicular,
curgerea vehiculelor este şi ea întreruptă doar de cele venite dinspre
aceste străzi. Noaptea, aveam să obsevăm în prima seară, se aprinde
turnul de la faimosul Empire State Building, care e foarte aproape de
noi. „Se aprinde“ şi luna, dar stelele sunt „gonite“ mai sus, şi mai sus
de trufia clădirilor. Un cer fără stele nu e cerul familiar. Poate e singurul
element care ne face să simţim depărtarea, pentru că, deşi pare
paradoxal, nu suntem deloc uimite nici de de înălţimea ameţitoare a
buildingurilor şi nici chiar de feeria de lumini care este New Yorkul
noaptea. Le ştiam de acasă - din fotografii, din filme.

 New York-ul nu seamănă cu nimic cunoscut, el seamănă numai
cu el însuşi. E măreţ, dar ne e dor de aerul de acasă, aşa poluat cum
îl ştim. Parcă seamănă mai mult cu ceea ce se poate înţelege prin
noţiunea de aer. Aici pare că suntem pe o altă planetă. Aerul e altul;
pomii, săracii, sunt şi ei parcă din alt univers. Striviţi de înălţimea
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clădirilor, par nişte pitici dornici să se înalţe spre soare, dar acesta
nu răzbate peste tot. Totuşi, sunt şi case, dar şi acestea au dimensiuni
mega, un fel de blocuri cu două-trei etaje europene. La baza multora
– surpriză! Flori, multe flori care seamănă cu cele îndrăgite acasă.
Acestea îmi dau sentimentul permanenţei. Suntem totuşi în lumea
noastră şi nicidecum pe o planetă necunoscută! A privi înspre
pământ, sau la înălţimea pe care ţi-o permite condiţia ta de om, se
dovedeşte cel mai indicat pentru a nu uita de unde ai plecat.
Americanii sunt educaţi să privească mereu în sus, dovadă şi
gigantismul clădirilor, dar poate că uită astfel prea uşor să trăiască
normal. O tânără venită de doi ani aici îmi spune că s-a adaptat,
totul e OK; singurul lucru care o ucide e … ritmul de viaţă. Mai
mult, mai repede, mai bine! Acesta pare a fi sloganul american. Omul
contează în relaţia cu fiecare om, dar la scară macro-, el nu este
decât o piesă dintr-un angrenaj. Inconştient poate, ştiind că pot fi
striviţi oricând de acesta, oamenii îşi poartă de grijă unul altuia.
Atâta bunăvoinţă, atâta zâmbet pe buze, atâta solicitudine n-am
văzut nicăieri. Omul este pentru om aici cu adevărat cel mai preţios
element, dar poate mă înşel… Sunt educaţi să se accepte unul pe
altul! Poate zâmbetul lor e fals, poate a devenit o mască inconştient
purtată… Oricum, pe noul venit îl face să se simtă mai bine. (Dar
reflecţiile acestea le adaug mai târziu, la o lună de când locuiesc
aici şi i-am putut cunoaşte puţin pe newyorkezi).

9 septembrie
Îmi iau inima în dinţi şi încerc să ajung la Universitate. Ceilalţi

români (am reuşit să-mi fac deja câteva cunoştinţe!) mă ajută cât pot.
Fiecare e ocupat cu problemele sale. Primesc deci cadou o hartă a liniilor
de metrou şi încerc să mă descurc singură. Surprinzător… ajung!

Este aşa cum am văzut-o pe Internet, cu diferenţa că, lângă ea,
lângă clădirea centrală, te simţi copleşit şi totuşi din nou ai în faţă
un element apropiat sufletului. Construcţia e veche, în stilul clasic
roman. Astăzi ea figurează în Catalogul new-yorkez printre locurile
istorice. În prezent adăposteşte administraţia centrală a Universităţii
şi un fel de muzeu - bibliotecă. Pe frontispiciu scrie The Library of
Columbia University. În faţa scărilor tronează o statuie impunătoare,
o femeie încoronată, având pe genunchi o mare carte deschisă –
Alma Mater.  Imaginea aceasta o văzusem pe Internet.

Ce nu putusem vedea pe internet era campusul, toate clădirile
care formează de fapt Universitatea. Sunt construite în etape diferite
(asta se poate uşor vedea după stilul arhitectonic diferit, dar care,
contrar aşteptărilor, nu deranjează ochiul. Dimpotrivă!). Între ele
– un spaţiu larg, două alei străjuite fiecare de câte două rânduri de
pomi între care este iarbă. Este un loc de promenedă care
intersecteză campusul, loc de întâlnire pentru studenţi, dar şi pentru
nenumăratele veveriţe gri care nu par deloc speriate de oameni.
Ele ies cu dezinvoltură de pe iarbă şi trec pe aleile pavate. Intrarea
dinspre Broadway este impunătoare. Porţi mari metalice, deschise
larg, străjuite de două statui: un bărbat, ţinând în mână o sferă pe
care este inscripţionat cuvântul scientia, şi o femeie, cu o carte în
mână. Amândouă statuile sunt de mari dimensiuni şi trimit, prin
veştminte, la simbol şi la epoca antică greco-latină.

Fiind o zi caldă de toamnă, sunt mulţi studenţi peste tot.
Majoritatea stau pe bănci sau direct pe trepte. Fiecare îşi vede de
problemele sale; unii citesc, alţii mănâncă, alţii pur şi simplu par a
se bucura de soare.

 Am citit în prospecte că înainte de 1897 când Universitatea
(fondată în 1754 ca un Colegiu regal) a fost mutată de pe strada 49 şi
Madison Avenue în locul de astăzi, pe strada 116 cu Broadway,
arhitecţii s-au gândit să proiecteze noul spaţiu ca pe o Agora ateniană.
Şi într-adevăr, prin compoziţie arhitecturală, ca şi prin animaţia care
domneşte permanent în campus, spiritul impus lumii de polisul grec
pare a continua, dincolo de distanţa din spaţiu şi timp.

Sunt îndrumată spre o altă clădire, pe o altă stradă de către un
tânăr extrem de amabil, care era „de serviciu” în holul de la intrarea
în clădirea principală (acolo, la un birou erau de fapt câţiva tineri
care aveau în faţă pliante cu topografia campusului). Aflu astfel că
Universitatea nu se  rezumă la cele câteva clădiri pe care le putusem
cuprinde cu privirea. Cine ştie cât e de mare! Ies din curte, merg pe
Broadway, trec pe lângă Colegiul de Muzică, judecând după numărul
mare de studenţi cu instrumente muzicale, urc o stradă pe lângă
un mic parc. Pomi, flori, clădiri vechi, masive. Ajung la locul de
înregistrare. Aici … tot tineri; toţi cu zâmbet, cu amabilitate, dar
extrem de atenţi în ceea ce fac.

 După înregistrare, fac cale întoarsă (ştiu deja drumul!) şi mă
îndrept spre International Affairs, locul în care sper că îi voi întâlni
pe profesorii cu care corespondasem. Deşi mai târziu aveam să aflu
un drum extrem de scurt, sunt îndrumată din nou spre o altă stradă.
Reintru în capus. Trec pe lângă o biserică (chiar în interiorul
Campusului, făcând parte din ansamblul de clădiri de cele mai
diferite stiluri), Capela St. Paul. Este deschisă şi intru pentru câteva
momente. Pe o măsuţă, lângă uşă, găsesc un pliant din care aflu că
a fost construită în 1904, ca un dar generos din partea Oliviei Phelps
Stokes şi a Carolinei Phelps Stokes, în memoria părinţilor lor. Fratele
lor, Isaac Newton Phelps Stokes, împreună cu un partener, a pictat
capela. Din 1966, aceasta a fost desemnată ca unul dintre
monumentel arhitecturale ale New Yorkului. Arhitectura capelei ne
trimite cu gândul la bisericile Renaşterii italiene şi în special la
Biserica San Marco din Veneţia. Iar orga, citesc mai departe, realizată
în 1938, este una dintre cele mai fine exemplare dintre cele
construite de americani la început.

 Deşi făcusem un ocol destul de mare, trec pe lângă alte două
clădiri, în faţa cărora, printre pomii care par să se fi retras cu sfială
pe margini, se ridică o copie a Gânditorului în marmură neagră.
După cum aveam să observ în continuare, statuile completează
firesc ansamblul de clădiri; aceeaşi combinaţie de clasic şi modern,
aceeaşi îmbinare de stiluri care sugerează permanenţa. Trecând pe
lângă o clădire construită în stil italian, ajung la o alta nouă,
modernă, cu 17 etaje, School of International Public Affairs (SIPA).
Întreb mereu şi aflu că trebuie să urc la etajul 12. Patru lifturi urcă
şi coboară permanent, anunţând la ce etaj ne aflăm şi care este
destinaţia următoare.

În sfârşit găsesc office-ul  Profesorului John Micgiel. Cam de 40-
45 de ani, cu o mustaţă de han mongol, cu o amabilitate deosebită,
mă face să-mi revin din starea de plutire pe care o simt. Fac apoi
cunoştinţă cu Atilla, un prof. maghiar, amabil de asemenea (trecuse
şi el, probabil, prin aceleaşi emoţii de început de drum!). Despre Prof.
Micgiel ar trebui să scriu mai mult. Acum, când îmi revăd însemnările,
îmi dau seama că lui ar fi trebuit să-i acord un spaţiu mai larg.

De origine poloneză, Prof. Micgiel este un fel de şef de Catedră
(Director) în cadrul departamentului de studii europene. Ceea ce
este important pentru noi este că avem în domnia sa un prieten
adevărat al României. Am aflat din mai multe surse (oficiale sau
particulare) şi m-am putut convinge eu însămi. El este cel care a
ajutat mult ca să existe catedra de limba română la Columbia!

Sunt bucuroasă când văd pe pereţi afişe pe care este desenat
conturul României şi care anunţă începerea unui curs nou, cursul
de limba română, ţinut de prof. Mihaela Albu de la Universitatea
din Craiova. (A NEW COURSE! A NEW OPPORTUNITY! STUDY
ROMANIAN WITH PROF. M. ALBU FROM THE UNIVERSITY OF
CRAIOVA). Între celelalte limbi slave (sic!), limba română, în sfârşit,
îşi face loc. Da, nu este nici o greşeală. Limba română este studiată
în cadrul departamentului de limbi slave! Se pare că aşa este peste
tot sau … aproape. Prof. Micgiel acceptă (pentru că ştie!) că româna
nu este de origine slavă, dar repartizarea pe departamente s-a făcut
după încadrarea geografică. Oricum, bine că există. Pe toţi pereţii
sunt afişe referitoare la cursurile de polonă, rusă, sârbo-croată,
maghiară … Prea erau toate celelalte limbi din sud-estul Europei,
în afară de limba română! Se pare că mereu ne trezim în ultima
clipă sau oricum în urma celorlalţi.

Sunt informată că aici, la Columbia, Catedra de limba română
nu mai funcţioneză de cca 35 de ani. Anul trecut a fost reînfiinţată
oficial de către Preşedintele Constantinescu, cu ocazia vizitei la New
York. Conform Agreement-ului dintre Guvernul României şi
Columbia University cursurile încep însă din toamna anului 1999.

Luni voi avea astfel primul curs!
Conf. univ. dr. Mihaela ALBU

New York
NOTE
1 În „Ivy league”, liga iederii, sunt numai opt universităţi americane, cele mai

bune, catalogate astfel după criterii academice. Numele s-a impus din 1954 şi vine
de la „ivy”, iedera care împodobea zidurile acestor universităţi vechi.


