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La început de drum

Existå la Târgu-Jiu, de ceva timp,
un poten¡ial de valori autentice, care –
în ciuda unor colaboråri intermitente la
presa culturalå centralå sau din alte pår¡i
ale ¡årii – nu au unde så se exprime, în
mod ritmic ¿i coagulant.

Cele câteva încercåri revuistice, nea-
vând o sus¡inere financiarå pe måsurå,

s-au dovedit sporadice ¿i demne de amintire…
De la unele apari¡ii semestriale, ba chiar anuale,
s-a ajuns la o stare de blocaj absolut, totul pro-
ducându-se în expectativa unor factori politici ¿i
diriguitori culturali, cårora pu¡in  le-a påsat cå
scaunele pe care le ocupå privesc, obligatoriu, ¿i
promovarea unor asemenea voca¡ii, pasiuni ¿i
presta¡ii, în general, cam ceea ce numim prin
sintagma „cultura scriså”!

Necesitatea unei reviste de culturå, în care
så se reflecte toate ini¡iativele, proiectele, reali-
zårile ¿i activitå¡ile concrete ale institu¡iilor ¿i ale
oamenilor de culturå ¿i artå din Gorj (¿i nu numai
din arealul a ceea ce numim „Gorjul cultural”)
nu mai trebuie, îndeob¿te, argumentatå aici,
aceasta fiind o realitate evidentå ¿i un imperios
desiderat. Cu toate cå ini¡iativa ar fi putut porni
de la institu¡ii de profil, care, prin dråmuirea unor
fonduri bugetare, dar ¿i prin atragerea de sprijin
financiar, ar fi reu¿it så punå în mi¿care un ase-
menea organ de culturå, - menit a strânge la un
loc voca¡ii, pasiuni, ini¡iative – ne-am angajat
noi a demara acest proiect cultural, urmårind a
revigora un climat de emula¡ie revuisticå în urbea
de pe Jiu, unde, se zice, s-au înmul¡it creatorii ¿i
pasiona¡ii de culturå pe metru påtrat !…

1. Adeseori, sub condeiul exege¡ilor, revine ideea
conform cåreia opera lui Brâncu¿i ar trimite la o spiri-
tualitate primordialå, a ,,începuturilor” de lume ¿i Uni-
vers. ªcoala Parisului – unde î¿i dådeau întâlnire toate
experien¡ele moderniste ale timpului – ar fi resuscitat,
anamnezic, în con¿tiin¡a artistului – zice Mircea Eli-
ade – acea ,,întoarcere la un tårâm secret ¿i de neuitat,
fiind în acela¿i timp tårâmul copilåriei ¿i imagina-
rului”. De aici o anumitå consonan¡å a statuarei brân-
cu¿iene ,,cu universul de forme plastice ¿i ale mito-
logiei populare române¿ti”(vezi Måiastra, ca operå
serialå), în general cu o etno-folcloristicå arhaicå din
protoistoria balcanicå ¿i mediteraneeanå, inclusiv a
artei ,,primitive” africane sau oceaniene (,,îngropatå
adânc în trecut”, dar relevatå de noua viziune esen¡ialå
a operei brâncu¿iene). ,,O lume scufundatå” de un
cutremur devastator, identificabilå cu legendara A-
tlantidå, ce ar fi existat chiar pe aceste meleaguri, pe
ruinele cåreia s-a dezvoltat apoi o civiliza¡ie strålucitå,
cu însemnele sacralitå¡ii råmase în inscrip¡ii ¿i tradi¡ii
dacice ¿i pelasge, de regåsit în etno- folcloristica ¿i
mitologia româneascå (Dacia sacrå ¿i Enigma
Atlan¡ilor, de Adrian Bucurescu, Ed. ,,Axa”, 1999).

Arhitecturi ale imaginarului la Eminescu ¿i Brâncu¿i

Nu întâmplåtor, desigur, ianuarie este ziua aniver-
sårii Luceafårului. Astfel zis, calendarul poeziei  române,
Marele Calendar începe cu El.

De¿i pânå la El, istoria literaturii noastre numårå
peste 200 de ani de poezie, Eminescu va fi acela care,
în reverbera¡iile amplitudinale ale unei con¿tiin¡e hype-
rionice, a fåcut ca limba româneascå så capete geniali-
tatea rostirii lirice.

În complicatele recipiente ale laboratorului såu, E-
minescu a prelucrat o bogatå materie lingvisticå, pig-
mentatå de caracterele stråvechimii ¿i
având parfumul vechilor bucoavne.
Poetul, care cercetase cu pasiune
textele vechi ¿i zestrea literaturii po-
pulare, fiind el însu¿i culegåtor de
folclor, simte cå spiritul limbii na¡io-
nale este primejduit de influen¡e
cosmopolite ¿i de reforme filologice
de cabinet, în consecin¡å, militeazå,
în articolele sale, pentru acurate¡ea
morfosintacticå, pentru a¿ezarea lim-
bii na¡ionale pe un fåga¿ normal al
evolu¡iei ei ortogenetice.

„Începe a mi se face clar” - scrie
poetul - „cå limba romåneascå este
într-adevår bogatå”.

El, care studiase în atâtea medii
de culturå germanå, avea idei clare
despre geneza ¿i evolu¡ia limbii cât ¿i
despre specificitatea rostirii române¿ti ¿i posibilitå¡ile
ei inepuizabile de exprimare.

Marea Revolu¡ie Poeticå såvâr¿itå de Eminescu în
doar 17 ani de crea¡ie (1866-1883) constå în prelucrarea
unui bogat ¿i vechi material lingvistic, turnând în pro-
zodia cristalinå a clasicitå¡ii o nouå sensibilitate liricå.

Cu Eminescu, literatura românå capåtå geniu, uni-
versalizându-se. Diagnosticul critic maiorescian, con-
form cåruia literatura secolului al XX-lea „va începe
sub auspiciile geniului såu”, s-a dovedit nu numai e-
xact, ci mult prea generos pentru dezvoltarea ulterioarå

a literaturii na¡ionale. Cåci, filonul eminescianitå¡ii poate
fi detectat chiar în marea poezie interbelicå, de la Ar-
ghezi la Bacovia, de la Blaga la Philippide ¿i Barbu, de
la Ion Pillat la Emil Botta. Îl gåsim, de fapt, dincoace
de al doilea råzboi mondial, chiar în poezia lui Nichita
Stånescu, cople¿itå de acel „dor de Eminescu” pe care
îl tråiesc, iatå, din plin, ¿i poe¡ii de peste Prut (Vieru,
Lari, Matcovschi, Dabija).

Eminescu este un etalon al liricii na¡ionale, un reper
de referin¡å obligatorie al spiritualitå¡ii romane¿ti, o enti-

tate din care literatura românå se
define¿te pe sine într-o rela¡ie de
diferen¡iere fa¡å de alte literaturi.

Ceea ce nu înseamnå cå speci-
ficitatea na¡ionalå a operei emines-
ciene nu ar fi ¿i universalå, cåci, ri-
dicându-se din matca spiritului inte-
gral românesc, ea intrå intr-un dia-
log, peste mode ¿i timp, al Universa-
litå¡ii.

Eminescu este „expresia inte-
gralå a spiritului românesc” (N.Ior-
ga), adicå acea vizionarå „sumå liricå
de voievozi” (Petre ºu¡ea). Versul
såu „nepereche” (G. Cålinescu),
muindu-¿i pana „de-a dreptul în
Luceafår” (T. Arghezi), a vestit uni-
versalitå¡ii pe „Omul deplin al cul-
turii române¿ti” (C. Noica).

Ca poet ¿i gânditor de geniu, ca om al cetå¡ii (prin
fulminanta sa gazetårie ), dar ¿i ca mare pedagog al nea-
mului, Eminescu întruchipeazå expresia unui românism
inconfudabil în istoria culturii universale. El exprimå,
a¿adar, acel genius loci, adicå o sintezå geospiritualå a
omului din Carpa¡i ¿i de la Dunårea de Jos.

În opera lui regåsim mitologia ¿i drama unui popor
stråvechi, multimilenar, dar ¿i gra¡ia Dumnezeirii. Însu¿i
o spune intr-un aforism de expresivitate referen¡ialå:
„Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum soarbe
soarele un nour de aur din marea de amar”.
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Astfel de ,,resurse primordiale” (resuscitate prin a-
namnezå ¿i gra¡ie unui intens efort de ,,interiorizare”)
conferå artei sale un prelung fior de arhaicitate sacrå,
artistul oficiind un act de ,,hierofanie” prin care, vorba
lui Gaston Bachelard, ar tråi intens ,,reveriile materiei”,
un fel de ,,imersiune” într-o lume a profunzimilor: ,,Des-
coperind materia  ca surså ¿i loc al epifaniilor ¿i  semni-
fica¡iilor religioase, Brâncu¿i a putut regåsi sau presim¡i
emo¡iile ¿i respira¡ia unui artist din timpurile arhaice”
(M. Eliade - Brâncu¿i ¿i mitologiile, 1967).

Aceastå ,,interiorizare” ¿i ,,imersiune” în stråfun-
durile existen¡ei, acest descensus ad inferos ca demers
vizionar - ini¡iatic, ce nu interesase mentalitatea ra¡io-
nalistå din a doua jumåtate a secolului al XIX-lea, se
regåsea, de fapt, în Zeitgeist-ul începutului de secol XX
(tehnica explorårii incon¿tientului la Freud ¿i a celui
colectiv la Jung, teza ,,fazei prelogice” în mentalitatea
primitivå a lui Levy Bruhl, descoperirea de ,,fosile vii”
în fauna cavernelor de speologul Emil Racovi¡å…).

Astfel, ideea de a vedea în Brâncu¿i un artist care
vine de departe, din preistorie ¿i gândirea arhetipalå a
umanita¡ii (vezi ¿i Mircea Deac, Brâncu¿i – surse arhe-
tipale) ¿i care bate cu toate semnele operei sale cåtre o
simbolisticå ¿i viziune universalå a lumii – a devenit
foarte productivå.

Aceea¿i idee de prelung ecou etno-vizionar a dat
na¿tere la unele interpretåri specioase sub latura erudi-
¡ionismului sursologic, putându-se astfel glosa la nesfâr¿it
asupra celor 13 teme ini¡iatice identificate în universul
tematic brâncu¿ian de Cristian-Robert Velescu: Coco¿ul,
Copilul ¿i Ideea începutului, Supliciul, Somnul, Foca,
Tåcerea, Cercul, Poarta, Spicul eleusin, Falusul, Grota,
Înlån¡uirea ¿i eliberarea, Elementul acvatic.

Descoperind, a¿adar, prin ,,anamnezå”, miturile
atlantidice ale umanitå¡ii, Brâncu¿i n-o face într-un sens
programatic, ci pe calea unei intui¡ii profund geniale.
Vasile Lovinescu în Dacia hiperboreeanå ( Ed. ,,Rosma-
rin”, Buc., 1996) crede, pe urmele lui René Guénom, cå
doar marii ini¡ia¡i sunt aceia care salveazå de la uitare
miturile tradi¡iilor pe cale de dispari¡ie, transmi¡ându-le
sub forma unor opere cu mesaj esen¡ializat. Astfel de
subiecte esoterice hiperboreene ar fi întâlnit, crede
eseistul, în opera lui Creangå, tradi¡ia hiperboreeanå, pe
filierå dacå, apoi româneascå, durând pânå cåtre sfâr¿itul
secolului trecut, când intra în scena culturii ¿i reforma-
torul artei moderne:

„Sculptorul a coborât astfel prin matricea stilisticå
româneascå, de care vorbe¿te Lucian Blaga, prin incon¿ti-
entul nostru colectiv, în rådåcina ei primordialå daco-hi-
perboreeanå, din care deriva apolinismul senin, armonia
cu lumea terestrå  cu dor ¿i chtonianå fårå de dor. Fårå
så fie un ini¡iat [unul selectat în vederea unui finalism
occult de confreriile me¿te¿ugåre¿ti ini¡iatice, încå din
timpul studiilor la ªcoala de Arte ¿i Meserii din Craiova,
un avanpost al masoneriei vieneze, cum crede Radu Varia
în mod, desigur, eronat – n.n.] artistul s-a apropiat de
aceste lucruri spirituale sublime pe cale naturalå, cu bunul
sim¡ al ¡åranului român care se simte în univers acaså.”
(Lucian Gruia, Brâncu¿i ¿i tradi¡ia  dacicå hiperboreea-
nå  în ,,Brâncu¿i”, nr. 1-2/ 2000, pp.9-10).

De la idealul apolinic primordial al contopirii cos-
mice cu universul (o nouå religie care ar trebui redistri-
buitå - Malraux), la mioritismul dacic nu-i decât un pas,
pe care Brâncu¿i l-a fåcut cu în¡elegere desåvâr¿itå ¿i,
desigur, cu geniu. Armonia, echilibrul, måsura, numårul
de aur, bucuria  crea¡iei, terapeutica ¿i plåcerea contem-
pla¡iei, medita¡ia intrinsecå, esen¡ializarea pânå la reve-
larea ideii de sine, respectul fa¡å de materia de lucru ¿i
cultul valorilor tradi¡ionale, naturalitatea ca mod de via¡å
¿i stil de crea¡ie - toate acestea gråiesc despre un cod
estetic comun, capabil a explica, exponen¡ial, atât opera
cât ¿i personalitatea  a doi dintre cei mai de seamå arti¿ti
ai acestui neam, Eminescu ¿i Brâncu¿i.

2. O interesantå ,,descindere în noianul imaginarului
a douå genii” (Eminescu-Brâncu¿i) întreprinde, recent,
redutabilul brâncu¿iolog Ion Pogorilovschi, în lucrarea
intitulatå ,,MIRACOLUL EMINESCU” (Ed. ,,Axa”,
Boto¿ani, 1999), mai exact în capitolul al patrulea, ,,Emi-
nescu ¿i structurile eterne ale imaginarului”.

Autorul inten¡ioneazå så releve existen¡a unei
semnificative ,,omologii a imaginarului” la cei doi arti¿ti
na¡ionali, omologie identificabilå în planul viziunilor
arhitecturale.

Comparând arhitecturile imaginare ale celor doi
titani, - unul în planul crea¡iei literare (mai ales în prozå),
celålalt în planul statuarei sale – cercetåtorul identificå
o comunå aspira¡ie ¿i nostalgie arhitecturalå a ,,paradi-
sului pierdut”, ca pe o engramare  profundå a spiriului.

În cazul lui Eminescu, autorul distinge o topografie

imaginarå demiurgicå, dar ¿i un traseu ini¡iatic, precum
¿i o incintå imaginarå. Organizându-se în spirit sferic,
platonician, ptolemeic (v. Ioana Em. Petrescu - Eminescu.
Modele cosmologice ¿i viziune poeticå, 1978), universul
poetic eminescian se constituie într-un model cosmologic
adoptive (sau ,,imanent” poetului ¿i operei sale, I.P.).

,,Arhitectura lumii solidarå creativitå¡ii lui Emines-
cu este un univers organizat pe cercuri concentrice”, scrie
autorul, citând pasaje din nuvela filosofica ,,Sårmanul
Dionis”, unde personajul e pasionat de lecturi magice
tip cartea lui Zoroastru: ,,Arhitecturae cosmicae sive as-
tronomiae geocentricae compendium.” Ajun¿i aici, pu-
tem u¿or observa, într-un registru de o barocå încårcåturå
romanticå, arhitectura peisajului selenar, cu imensul
templu al cunoa¿terii spirituale, pe frontispiciul cåruia
ståruie “Ochiul lui Dumnezeu”! Sau imaginea mecani-
cistå a Universului, ilustratå atât de clar în Scrisoarea I,
imaginea pantocraticå a ,,templului” cosmic din care Lu-
ceafårul nu se poate rupe.

Este puså, înså, în eviden¡å, foarte bine, Insula lui
Euthanasius, cu topografia ei imaginarå, consideratå pa-
radigmå a imaginarului arhitectonic eminescian, poetul
realizând “performan¡a celei mai desåvâr¿ite viziuni
paradisiace din literatura românå” (M. Eliade). Acest
spa¡iu, constituit din cele trei cercuri concentrice ¿i un
centru, este considerat drept ,,mandala eminescianå”
(Amita Bhose – Eminescu ¿i India, Ia¿i, 1978).

Fårå a fi fost tratatå ,,ca aservitå cumva surselor cul-
turale vechi indiene”, mandala eminescianå e o schemå
a imaginarului poetic, trimi¡ând spre “ecumenicitatea
unui tip de simbolizare”. Prin voca¡ia sa filosoficå, E-
minescu redescoperå intuitiv astfel de simboluri ce ajung

så-i organizeze opera cu propria lor coeren¡å ¿i propria
“logicå” absconså: ,,Fapt este cå aceste simboluri, ca în
opera oricårui mare creator, se dovedesc a fi ecumenice,
deci valabile metafizice¿te, ¿i în jurul lor nici o herme-
neuticå nu e excesivå” (M.Eliade).

Ion Pogorilovschi observå cå ,,mandala eminescia-
nå” trebuie a¿ezatå în orizontul ,,esthesisului autohton”
¿i nicidecum în “prestigiosul orizont” al vechii Indii, cu
pierderea din vedere a propriei vetre a creatorului de cul-
turå, ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Brâncu¿i, de pildå
– ,,prin analizele mårunt sursiere ale imaginarului såu
arhitectonic” (Radu Varia, Florence Hetzler, Cristian-Ro-
bert Velescu…). Prilej pentru brâncu¿iologul de voca¡ie
care este Ion Pogorilovschi de a descrie misteriosul pro-
iect al templului pe care maharadjahul Holkar al Indorului
i-l solicitase artistului, dupå cumpårarea la Paris a trei
påsåri brâncu¿iene…

Existå, a¿adar, o mandalå brâncu¿ianå (aprofundatå
medita¡ia pe seama celebrului desen brâncu¿ian intitulat
Relativement tel que moi), dupå cum existå o mandala
eminescianå organizatå concentric (pådure-lac-insulå).

În ceea ce prive¿te itinerariul, se afirmå cå mi¿carea
scenicå în arhitecturile imaginare eminesciene va fi mereu
direc¡ionatå spre atingerea unui ,,loc ascuns ¿i râvnit”,
iar ajungerea acolo ritualizatå (ca în nuvela ,,Avatarii
faraonului Tla”, urmårindu-se traseul catabazic, prin
apele lustrale de sub piramidå). Tot astfel la Brâncu¿i,
intrarea în proiectatul templu din Indore era una de
tip ini¡iatic, cu atingerea unui centru simbolic,

Så precizåm cå, deocamdatå, pornim la
drum cu sume derizorii, insuficiente, råmânând
så identificåm toate eventualele sus¡ineri
financiare, inclusiv din partea factorilor locali, a
institu¡iilor de profil.

Gåsind, totodatå, ¿i cadrul organizatoric ¿i
tutelar, vom preciza cå revista apare sub egida
Societå¡ii de ªtiin¡e Filologice din România,
Filiala Gorj ¿i a Cercului de studii culturale ¿i
crea¡ie literar-artisticå, de ale cåror destine ne
ocupåm de câtva timp, mai totdeauna cu regretul
cå, în ciuda unor proiecte ¿i activitå¡i memorabile,
promovarea publicå a acestora råmâne în penum-
brå. Am solicitat, de asemenea, logistica ¿i co-
laborarea Centrului Jude¡ean de Crea¡ie, parte-
neriat pe care ni l-am dori deopotrivå constructiv
¿i viabil.

Am dori ca revista så nu råmânå cir-
cumscriså numai acestui domeniu, cåci, dincolo
de impresionantul poten¡ial de valori din
învå¡åmântul preuniversitar ¿i universitar, existå
la Târgu-Jiu ¿i în Gorj individualitå¡i creatoare
autentice, a cåror colaborare o solicitåm ¿i o
a¿teptåm pentru viitoarele apari¡ii.

Oricine dore¿te så se exprime ¿i are ceva de
spus în domeniul cultural-artistic este binevenit
în coloanele publica¡iei.

Nu vom cultiva spiritul de „bisericu¡å”, nici
acel individualism a¿a-zis „elitist”, suficient sie¿i,
ci vom deschide paginile revistei (desigur, în
cadrul unor exigen¡e valorice) tuturor celor
capabili de exprimare literar-artisticå ¿i pasiona¡i
de culturå.

Dorim o colaborare cât mai apropiatå ¿i o
sus¡inere pe måsurå din partea organismelor de
culturå, cu precizarea expreså cå revista va rå-
mâne independentå de orice încercare de subor-
donare institu¡ionalå sau politicå. Aceastå
„declara¡ie de independen¡å” asigurå, pe de o
parte, coagularea unei autentice emula¡ii locale,
iar pe de altå parte ne permite, prin deschiderea
publica¡iei ¿i cåtre alte zåri, så nåzuim, dincolo
de localismul creator, la un impact mai larg în
via¡a culturalå româneascå.

Având, oricum, o îndelungatå experien¡å
publicisticå, ne propunem, încå de la început,
structurarea publica¡iei pe anumite numere te-
matice (bunåoarå, dupå actualul numår inau-
gural dezvoltat pe tematica Eminescu – Brâncu¿i,
va urma, în atmosfera înål¡åtoare a Sfintelor
Pa¿ti, unul dedicat marelui Lucian Blaga, inimi-
tabilului Arghezi ¿i neuitatului  artist Iosif Keber).

Indiferent, înså, de profilul tematic al nume-
relor viitoare, vor exista rubrici permanente pre-
cum, så zicem cu termeni deja consacra¡i, Zalmo-
xiana, Brâncu¿iana, Argheziana, Starea eseului,
Cronica literarå, Eveniment cultural, Salonul
plastic, Via¡a cre¿tinå, Documentar, Cenaclu ¿.a.,
în cadrul cårora sunt a¿tepta¡i cu colaboråri to¡i
eventualii no¿tri sus¡inåtori ¿i prieteni.

Nu ne facem iluzii cu privire la o periodici-
tate mai strânså, având în vedere costurile tipo-
grafice (prag cenzural ce trebuie, desigur, de-
på¿it), înså, dacå acest proiect cultural va „adu-
na apele” ¿i se va dovedi unul de relevantå
emergen¡å ¿i de reprezentativå impunere, atunci
s-ar impune de la sine o sus¡inere financiarå
institu¡ionalå, de la nivelul Consiliului local al
Primåriei Târgu-Jiu la organismele jude¡ene de
profil. Nu am urmåri decât, fårå nici un profit ci
doar prin voluntariat cultural, så asiguråm
periodicitatea måcar trimestrialå a publica¡iei.
Cåci, repetåm, prin aceastå ini¡iativå revuisticå,
noi nu facem altceva decât så preluåm un mai
vechi desiderat al vie¡ii culturale gorjene: punerea
în circula¡ie a unui periodic cu o ritmicitate
relativ-acceptabilå, reprezentativ atât pentru fe-
nomenul cultural gorjenesc cât ¿i pentru preo-
cupåri, pasiuni ¿i proiecte literar-artistice pornite
din acest tårâm binecuvântat de Dumnezeu al
Micii Valahii.

Quod erit demonstrandum !
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deopotrivå cosmic ¿i psihic, în oul/mårul uria¿: ,,El
taie Templul Eliberårii parcå în carne albå a unui

mår gigantic”. Interiorul templului brâncu¿ian proiectat
este comparat cu interiorul Insulei lui Euthanasius,
,,grådina închiså” fiind acreditatå exegetic ca izomorfie
a paradisului.

La Eminescu, imaginea templului (palat, domå)
este raportatå la naturå, în cheia romanticå a unor
arhitecturi imaginare impresionante din atâtea poeme
(Strigoii, Codru ¿i salon, Luceafårul, Memento mori…).

Pentru identificarea topografiei, incintei ¿i itine-
rariului, ca structuri ale imaginarului eminescian,
definitorie ar fi fost (måcar dupå maniera ,,pars pro
toto”!) raportarea la capodopera Luceafårul sau, de ce
nu, la cel mai amplu poem eminescian, de o extraor-
dinarå desfå¿urare ideaticå, Memento mori, în care s-ar
putea gåsi suficientå materie pentru ilustrarea acestei
idei ¿i, dincolo de imaginea Daciei legendare ¿i eroice,
chiar acea filozofie zalmoxianå, bine puså în eviden¡å
în crea¡ia eminescianå.

Pretutindeni, în paralelismul Eminescu-Brâncu¿i,
Ion Pogorilovschi insistå asupra specificitå¡ii autohtone
a imaginarului, punând accentul a¿adar pe,,tiparele
imagismului autohton, competitive ¿i concordante
altora de aiurea”. Apåsând pe aceastå impresie, de sub
pana comentatorului (care, în materie de Brâncu¿i, a
depus multå râvnå în a-l situa în zari¿tea tradi¡iei
autohtone, precum face ¿i de data aceasta în identificarea
acelui “arheu al rostirii lirice române¿ti”, în care s-ar
origina eminescianismul…) ies fraze de mare fervoare
ideisticå, similarå aceleia cu care un mai tânår cercetåtor,
Valeriu Filimon, definea poetica imaginarului românes
(Ed. „Grai ¿i Suflet” - Cultura Na¡ionalå, 1999), inven-
tariind ,,estemele” caracteristice liricii eminesciene,
argheziene ¿i blagiene, ca „invariante ale orfismului
românesc” în context european, încercând totodatå så
identifice, sub aspectul imaginarului, „modelul poetic
specific spiritualitå¡ii unui popor, al traiectelor ¿i struc-
turilor creatoare istorico-ontologice, având un caracter
de sistem generic, interpretativ ¿i evolutiv”(vezi cap.
„Timpul ¿i spa¡iul imaginarului ¿i modurile fic¡ionale”,
ca ¿i ,,Miturile dacice în Memento mori”).

3. De¿i nu avea ca Eminescu acea ,,obsesie a Da-
ciei” (G. Cålinescu) ¿i nu ambi¡ionase niciodatå, ca a-
cesta, ,,o mitologie proprie românå”, Brâncu¿i laså, prin
opera sa, mårturia unei obsesii legate de teme arhetipale,
arhaice ¿i preistorice: ,,eu, cu noul meu, vin din ceva
care este foarte vechi” (aforismul 147, edi¡ia Constantin
Zårnescu, 1980).

Dacå Eminescu în Genaia  (1868) o lua foarte de
departe, încercând så evoce, în 20 de cânturi numite
,,doine” sau ,,hore”, ,,crea¡iunea påmântului dupå o
mitologie proprie româneascå”, Brâncu¿i va relua
aceastå cosmogonie poeticå sub forma uneia plastice
în lucrarea Începutul lumii. Alte opere brâncu¿iene
trimit la for¡ele originare ale eternelor tipare întruchipate
de ,,goetheenele Mütter “, un fel de ,,stihii” din menta-
litatea poporanå, numite de poet ,,zburânde genii” per-
sonificând  ,,zânele” din miturile arhaice ale crea¡iei
(v. Mircea Eliade, Mitul reintegrårii). Tot acolo, Emi-
nescu vorbea despre o ,,muzicå a sferelor” (amintitå de
Brâncu¿i într-un aforism), corespunzåtoare, în viziunea
pitagereicilor, unor raporturi numerice ce-ar exprima,
fenomenologic, lumea concretå, manifestarea Ideii în
forme sensibile într-o dualitate de principii opuse,
Întregul Cosmic nefiind decât ,,numår ¿i armonie”.

Nu e vorba de altceva decât de acel ,,echilibru pre-
cis ¿i matematic”, de care vorbe¿te Brâncu¿i în textul
cu numårul 41 sau de acea „armonie” ¿i „bucurie”
curatå, caracteristice operei de artå: ,,Arta trebuie så
odihneascå ¿i så vindece contrarietå¡ile interioare ale
omului(…). Arta are ¿i aceastå misiune terapeuticå: så
ne amintim de Catharsisul aristotelic”.

„Måsura”, „numårul de aur”(117), „propor¡ia in-
terioarå” (118), „ultime adevåruri inerente în absolut
toate lucrurile”, crede artistul, sunt „principii creatoare”
menite a exprima „frumosul absolut al legii universale”
(127).

Acelea¿i „principii” raportate la crea¡ia emines-
cianå ne relevå spiritul unui creator de geniu, scrutând
lumea în esen¡ialitatea ei ¿i având viziunea marilor
cicluri cosmice (na¿terea ¿i moartea universului).

„Esen¡ializarea”, „forma ideii in sine”, spre care
tinde necontenit sculptorul, i¿i are corolar la Eminescu
aceea¿i „sete” de ideatic ¿i arhetipal („setea  formelor
perfecte”, „nefericitul preot al formelor perfecte” ¿.a.).
Am putea spune, fårå så exageråm, cå atât Eminescu
cât ¿i Brâncu¿i  au scrutat lumea ¿i existen¡a pânå la
tiparele originare, våzând Ideea în sine a atâtor mani-
feståri sensibile (acele „fiin¡e care sunt eterice in sine”).
Cåci, vorba artistului, „tot ceea ce se creeazå prin filo-
zofie devine bucurie, pace, luminå ¿i libertate” (afo-
rismul 67).

Brâncu¿i cautå pentru fiecare subiect „forma-che-
ie”, care „så rezume cu putere ideea acelui subiect”.
Tot astfel Eminescu, tråind în lumea ideilor generale,
„în lumea ideilor impersonale” (Titu Maiorescu, 1889),
då întregii sale crea¡ii o genericå tipicitate ideisticå. G.
Cålinescu observa, de pildå, ca poetul nu cântå, in lirica
eroticå, femeia cunoscutå adesea, ci observa de pildå,
ca poetul nu cântå, in lirica eroticå, femeia cunoscutå
adesea, ci ideea de femeie, tot astfel Brâncu¿i în opera
serialå Domni¿oara Pogany încearcå så esen¡ializeze
nu un anume „portret”, ci, nåzuind cåtre „o interpretare
¿i mai perfectå”, revelând „Ideea” (af.93).

La fel stau lucrurile cu opera serialå Pasårea Må-
iastrå, despre care vorbe¿te în aforismele 95-110, mår-
turisind inten¡ia de a reprezenta „imponderabilul într-o
formå concretå” (af. 96), „esen¡a  zborului” (af.100),
„acea  formå definitivå, nepipåibilå, alunecoaså”…

Se în¿ealå, zice Brâncu¿i, cine crede sculptura lui
abstractå, câtå vreme ea exprimå doar „ideea ¿i esen¡a
fenomenelor” (af.167).

Întâlnindu-se, a¿adar, la nivelul imaginarului, Emi-
nescu ajunge la acesta gra¡ie unei genialitå¡i romantice,
prodigioase ¿i expansive, iar Brâncu¿i pe calea unei mo-
dernitå¡i de concep¡ie, ce i-a permis „esen¡ializarea”
viziunilor ¿i impunerea unui nou stil sculptural.

4. ªi la nivelul concep¡iei de via¡å, al a¿a-zisului
cod etic, Eminescu ¿i Brâncu¿i se întâlnesc în mod
fericit. Provenind din acea lume originarå de tradi¡ii,
obiceiuri ¿i mentalitå¡i, capabilå a exprima specificitatea
unui modus vivendi ¿i cogitandi opera acestora se re-
simte puternic marcatå de „estemele” etnofolcloristicii,
ale culturii tradi¡ionale, reverberând, în registrul
esen¡ializårilor artistice, o poeticå a imaginarului
structuratå pe idea¡ie, arheitate, universal ¿i, nu în
ultimul rând, pe specific na¡ional.

Legåtura cu tradi¡ia råmâne mereu puternicå ¿i ea
vine så legitimeze o anumitå naturalitate a gestului so-
cial ¿i estetic (iatå, spre exemplu, dorul de „måmåliga
stråmo¿eascå” sau gândul solidar cu valorile tradi¡ionale
ale satului românesc). Se cunoa¿te teoria claselor
„superpuse”din gazetåria eminescianå, precum ¿i
elogiul adus de aceasta ¡åranului român, el însu¿i
considerându-se, la atacul xenofob, urma¿ul unor
truditori de la „coarnele plugului”.

Fårå a întâlni la ace¿tia acea „mândrie” pandurå
declamatå patetic de un Arghezi, mai târziu, vom obser-
va cå atât Eminescu cât ¿i Brâncu¿i cred în „tablele de
valori” ale civiliza¡iei rurale, „în proverbele, în datinile
¿i în doctrina stilurilor, ca ¿i in filosofia naturalitå¡ii”.

Referirile la copilårie, rugåciune ¿i bunul sim¡ al
¡åranului, la efortul såu multimilenar, la moralitatea
familiei ¿i bunåstarea gospodåriei, la iubirea sincerå
dintre so¡i ¿i tineri, la condamnarea adulterului ¿i be¡iei,
la respectul conjugal („Aristocra¡ii ¿i ¡åranii nu se tu-
tuiesc”), la datoria mamelor ¿i rolul celor båtrâni, la
exemplul personal, la dåinuirea în lume a råului, dar ¿i
a bunului Dumnezeu - sunt asemånåtoare.

Artistul constatå, ca ¿i Eminescu în alt loc, cå, bu-
nåoarå, „sinistrul pastor Malthus” propovåduie¿te o
scarå de valori gre¿ite („tablele sale infame ¿i antivita-
liste”), câtå vreme se îndepårteazå de la eviden¡ele na-
turalitå¡ii consacrate, ancestral, de o tradi¡ie structurantå,
unificatoare. Oropsi¡ii locuitori ai Daciei au fost, în is-
torie, invincibili prin „vitejie”, „tenacitate” ¿i „ductibi-
litate diplomaticå”.

Aici, la hotarul dintre Orient ¿i Occident, noi, ro-
mânii, „avem un mare destin”. E „stratul de culturå ¿i
civiliza¡ie de la gurile Dunårii”, de care va vorbi ¿i Emi-
nescu în articolele sale ¿i cåruia poetul îi intrevedea un
viitor strålucit, prin Unire.

*
Fårå a fi morali¿ti, Eminescu ¿i Brâncu¿i sus¡in

ideea unui  „cod etic” al satului, ferit de excesele civili-
za¡iei, capabil a exprima identitatea unui popor, cod
care existå, chiar dacå nu este scris, ¿i dupå care se suc-
ced genera¡iile tradi¡ionale. „Eu am fost întotdeauna
un prince-paysan”, zice Brâncu¿i, ceea ce lui Eminescu
i-ar fi plåcut mult så audå, ca ¿i adevårul din textul 251
potrivindu-se amândurora: “– Am fost ¿i eu trimis de
mic copil, la pricopsealå, prin lume. Nu mi-am pierdut
legåtura ¿i nici nu mi-am scos rådåcinile  - pentru a
umbla ca un nåuc pe tot globul. A profitat, pe urmå, ¿i
Arta mea ¿i m-am salvat ca OM!”

Un paralelism interesant poate fi urmårit ¿i sub
aspectul credin¡ei. Existå in opercule brâncu¿iene (artis-
tul oficia ocazional liturghia la Biserica  Românå din
Paris) anumite sugestii biblice comentate deja (vezi
,,Regele Regilor” cu trimiteri la Apocalipså sau  ,,Masa
celor 12 Apostoli” din cadrul Ansamblului sculptural
de la Târgu-Jiu ¿i chiar proiectul ,,Trecerea Mårii Ro¿ii”,
distrus, zice-se, de autor insu¿i…), precum existå
destule texte  in care ne apare un Eminescu  în lumina
medita¡iei cre¿tine, o mare con¿tiin¡å a veacului rea-

lizând cå de 2000 de ani evangheliile cre¿tine constituie
,,Cartea dupå care se cre¿te Omenirea” ¿i cå nici o altå
învå¡åturå din istoria Omenirii nu a fost mai prielnicå
¿i mai pacificatoare decât cre¿tinismul

,,Iatå de 2000 de ani de când  Hristos a ridicat
popoarele din întuneric, le-a constituit pe principiul
iubirii aproapelui, 2000 de ani de când biografia Fiului
lui Dumnezeu e cartea dupå care se cre¿te Omenirea.
Invå¡åturile lui Buddha, Socrate, stoicilor, cårarea spre
virtute a chinezului La-o-Tse, de¿i asemånåtoare cu
învå¡åturile cre¿tinismului, n-au avut atâta influen¡å,
n-au ridicat pe om ca Evanghelia, aceastå simplå ¿i
popularå biografie a blândului nazarinean a cårui
inimå a fost stråpunså de cele mai mari dureri morale

¿i fizice, dar nu pentru El, pentru binele ¿i mântuirea
altora. ªi un stoic ar fi suferit chinurile lui Hristos, dar
le-ar fi suferit cu mândrie ¿i dispre¡  fa¡å de semenii
lui. ªi Socrate a båut paharul cu vin, dar l-a båut cu
nepåsarea caracteristicå a virtu¡ii civice a Antichitå¡ii…
“ (Timpul, l88l)

 In ceea ce-l prive¿te pe Brâncu¿i, amintim
chivotul de argint cu semnåturå, dåruit de sculptor
bisericii din satul natal în l922, precum ¿i elogiul adus
bisericii cre¿tine în atâtea ocazii, artistul fiind el însu¿i
nepotul unui iscusit cioplitor de biserici, fapt cu care se
mândrea .In sângele amândurora este viu sentimental
påmântului natal: ,,Nu  vom fi, niciodatå, îndeajuns de
recunoscåtori  fa¡å de påmântul care ne-a dat totul “
(aforismul 242).

Tråind deopotrivå, uneori, ¿i ,,grija zilei de mâine”,
via¡a amândurora a fost  ,,o succesiune de miracole”.
Oricâte greutå¡i ar fi întâmpinat, amândoi arti¿tii  s-au
låsat cålåuzi¡i de calea cea dreaptå.Vorba sculptorului:
,,Via¡a se aseamånå cu o spiralå. Nu ¿tim în care direc¡ie
este ¡inta ei. Inså trebuie så mergem în direc¡ia pe care
noi o socotim cea justå.” Amândoi ¿i-au asumat, cu
fervoare declaratå, “cultul stråmo¿ilor” (,,trezorierii”)
¿i filosofia lor milenarå, a ,,naturalitå¡ii” (af.241).

Cu demnitate, cu perseveren¡å, cu sacrificii – fårå
demisii morale. Creând ca ni¿te Demiurgi, muncind ca
ni¿te sclavi, poruncind ca Regii, conform aforismului
cu nr. 243. Vorba lui Eminescu: ,,Dumnezeul geniului
m-a sorbit din popor cum soarbe soarele un nour de aur
din marea de amar.”

*
Existå, în istoria popoarelor, momente de acu-

mulare intenså, ce fac posibilå ¡â¿nirea la luminå a unor
personalitå¡i înzestrate exponen¡ial ¿i care cristalizeazå
în modele culturale de excep¡ie, capabile a exprima,
integral, dar ¿i contextual, atât spectrul cât ¿i emergen¡a
spiritului na¡ional.

        Astfel de personalitå¡i culturale eonice au fost
EMINESCU ¿i BR¢NCUªI, primul ca expresie integra-
lå a spiritului românesc, din secolul trecut, celålalt
emblematic pentru secolul nostru, deschizând româ-
nismului drumul cåtre universalitate, amândoi înzestra¡i
deopotrivå cu geniul hyperionic al muceniciei vizionare,
întru consacrarea în duratå ve¿nicå a unor valori spiri-
tuale, pentru oamenii de pretutindeni ¿i de totdeauna.

 Prof. dr. Zenovie C¢RLUGEA
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Se întâmpla în prima decadå a lunii ianuarie, mai
precis pe 14 ianuarie 2005, la sediul Bibliotecii Jude¡ene
“Christian Tell”, în Sala de lecturå  ce poartå numele
poetului ¿i-I gåzduie¿te un reu¿it bust în alabastru,
dezvelit într-o ocazie similarå, cu câ¡iva ani în urmå.

Evenimentul a reu¿it så antreneze logistica,
imagina¡ia ¿i colaborarea tuturor institu¡iilor de culturå
de la Centrul pentru Culturå ¿i Artå “Constantin
Brâncu¿i”, Biblioteca Jude¡eanå, Centrul pentru
Conservarea ¿i Promovarea Culturii Tradi¡ionale la
ªcoala Popularå de Arte ¿i Palatul Copiilor.

ªi cum le stå bine ¿colii logodite cu biblioteca ¿i
adolescen¡ilor în compania spiritualå a adul¡ilor, n-au
lipsit, ca ¿i în alte då¡i vârfurile celor trei Colegii
Na¡ionale târgujiene “Tudor Vladimirescu”, “Ecaterina
Teodoroiu” ¿i “Spiru Haret”, ai cåror pa¿i prin literaturå
¿i criticå literarå sunt dirija¡i cu måiestrie de dascåli
titra¡i la propriu precum: Elena Roatå,                 Ciontescu
¿i Zenovie Cârlugea.

Auditoriul, care a umplut pânå peste capacitate
spa¡iul fizic oferit de gazde, a fåcut dovada existen¡ei
unui apetit firesc fa¡å de actul cultural respectabil ¿i a
reunit reprezentan¡i ai tuturor segmentelor de vârstå ¿i
socio-profesionale.

Acestui public ¿i mass-mediei prezente,
organizatorii au propus un program complex, structurat
cronologic, astfel:  orele 16.30 – Atelier Eminescu; orele
17.00 – Vernisajul unei expozi¡ii de carte, urmat de
simpozionul cu acela¿i generic, crdem noi, interesant:
“Teme filosofice fundamentale la Eminescu ¿i Brâncu¿i;
iar în încheiere un spectacol de muzicå ¿i poezie, care a
permis auditorului så se deconecteze într-o formulå
constituitå din ingrediente artistice asezonate cu bun
gust ¿i decen¡å în propor¡ii bine armonizate.

În debutul manifestårii, concuren¡ii desemna¡i
ai celor trei colegii ¿i-au måsurat inspira¡ia în alcåtuirea
unei imaginare scrisori adresate lui Eminescu (cei de la
clasele a IX-a ¿i a X-a), ori for¡a în¡elegerii ¿i
interpretårii, la prima vedere, a unei crea¡ii eminesciene

postume.
Emo¡iile ¿i eforturile adolescen¡ilor au fost

recompensate cu pachete de cår¡i menite tocmai a
completa lecturile deja destul de interesante ce formau
armura intelectualå a celor care au cutezat så accepte
provocarea ca singura modalitate viabilå de antrenament
spiritual indispensabil câ¿tigårii viitoarelor competi¡ii.

Prin expozi¡ia de carte, institu¡ia gazdå – biblioteca
– a adresat o invita¡ie tuturor beneficiarilor prezen¡i ¿i
virtuali de a se convinge de calitatea ofertei
informa¡ionale cu care nu ezitå så-i tenteze ¿i pe cei
mai preten¡io¿i solicitan¡i.

Miezul “Sårbåtorii Eminescu” l-a constituit, în
chip firesc, simpozionul consacrat crea¡iei filosofice
eminesciene. În cadrul acestuia, au fost sus¡inute
comunicåri menite så suscite interesul ¿i så capteze to-
tal aten¡ia auditoriului.

În cele ce urmeazå le vom enumera în ordinea
prezentårii ¿i cu men¡ionarea autorilor ce ¿i-au luat
foarte în serios rolul ¿i rostul:

“Brâncu¿i, Eminescu ¿i India” - Sorin Lory Buliga;
“Regândind la Eminescu” - Elena Roatå;
“Tåcerea, sårutul ¿i nesfâr¿itul la Eminescu” -

Valentin Ta¿cu;
“Centrul ¿i cartea în proza lui Mihai Eminescu” -

Ion Popescu-Brådiceni;
“Structuri ale imaginarului la Eminescu ¿i Brân-

cu¿i” - Zenovie Cârlugea;
“Despår¡ire sau cererea de semn”- Lazår Popescu;
“Poetul mårturisindu-se cu sfânta fricå” - Iancu

Popescu.
Segmentul de timp rezervat simpozionului a soli-

citat din plin concentrarea publicului ca un råspuns fi-
resc la consumul de energie spiritualå ¿i informa¡ionalå
aflatå la temelia calitå¡ii comunicårilor. În asemenea
circumstan¡e, spectacolul de muzicå ¿i poezie sus¡inut
de poe¡ii gorjeni ¿i deopotrivå de interpre¡i ¿i forma¡ii
ale ªcolii Poluare de Arte ¿i Palatului Copiilor au com-
pletat ¿i încheiat, în modul cel mai inspirat cu putin¡å o

manifestare culturalå pe bunå dreptate intitulatå “Sår-
båtoare Eminescu”.

Dar cum perfec¡iunea råmâne un ideal spre care
tindem noi, muritorii con¿tien¡i de imperfec¡iunea alcå-
tuirii fizice ¿i spirituale, nici întâmplarea literar-artisticå
de care am tot vorbit nu a fost scutitå de minusuri pe
care ni le asumåm tocmai spre a le limita în viitor.

Un prim repro¿ ar fi acela cå spa¡iul fizic a fost
prea mic pentru un apetit cultural dåtåtor de speran¡e.
ªi cum institu¡iile de culturå î¿i måsoarå credibilitatea
într-o permanentå raportare la beneficiari cvasiperma-
nen¡i, permite¡i-ne så speråm ¿i så ne bucuråm de o su-
prasolicitare a spa¡iilor destinate cultivårii spiritului cu
consecin¡å beneficå de cre¿tere a gradului de civiliza¡ie.

Pentru ca Eminescu  så nu fi tânjit ¿i luptat zadarnic
cu toatå for¡a inteligen¡ei ¿i puterea talentului sau întru
realizarea progresului despre care gândea cå “ se ope-
reazå nu în afarå, ci înlåuntrul oamenilor.”

 Prof. Alexandra ANDREI
director Biblioteca Jud. “Christian Tell” - Tg-Jiu

SÅRBÅTOARE EMINESCU
- cronicå sentimentalå –

“Så ne ferim de indiferen¡å ca de råul cel mai mare (…) fiindcå nimic nu ucide un
popor decât indiferen¡a lui pentru institu¡iile sale”. (M. Eminescu)

Regândind la Eminescu, ¿i azi ¿i mâine, dar mai
ales... poimâine, înseamnå Recitind pe Eminescu.
„Revizitarea”, Relectura criticå sunt absolut ne-cesare.
Dacå nu se va realiza recitirea operei eminesciene în
integralitatea ei, ne va urmåri obsesiv ¿i pågubitor
mårturisirea poetului publicatå în paginile revistei
Timpul: „Am avut neplåcuta datorie de a constata un
adevår care må mir cå nu-l formulaserå al¡ii înaintea
mea, de vreme ce plutea în aer ¿i se impunea de sine
însu¿i, de-a constata [adecå] cå tocmai în România
poporul român n-a ajuns decât cu rare excep¡ii de a da
expresie fiin¡ei sale proprii”.

Regândirea ontologicå ¿i poeticå a creatorului E-
minescu este imperioaså. Eminescu este încå parazitat
ideologic, pentru cå necredincio¿ii îl smulg din epoca
romanticå, îi gråbesc intrarea în cursele europene, uitând
un singur lucru: Eminescu trebuie recuperat, nu reac-
tualizat. Se uitå reperele la care s-a raportat, a¿a cum se
uitå cå suntem lega¡i de epoca romanticå, singura care
ne-a oferit adevårata imagine a identitå¡ii noastre na-
¡ionale. Istoriile literare ard etape, manualele ¿colare
nu mai sunt iconoclaste, mai grav, sunt iconodule. Se
uitå prea des cå Eminescu a fost o variabilå europeanå,
un releu romantic, un poet care s-a integrat perfect în
contextul epocii.

Schimbul de genera¡ii a produs schimbåri de para-
digme . „Påcatele” cår¡ilor despre Eminescu nu sunt
greu de inventariat: cantonarea în vechi formule, verbiaj
greu de suportat. Tipul de parazitare ideologicå este
foarte periculos. Imaginea creatorului este mutilatå,
spiritul creator, constrâns så-¿i falsifice identitatea,

Eminescu suferå de obsesia scindårii, când se vorbe¿te
despre antume, postume, gazetårie, teatru, prozå.

Regândirea fiin¡ei sale creatoare se face în integra-
litatea ei, prin Odå (în metru antic). Un asemenea poem
înlocuie¿te treptat Luceafårul, crea¡ie emblematicå, dar
condamnatå iner¡ial la autosuficien¡å.

Eminescu nu a tânjit dupå impersonalizare ca Rim-
baud „Je est un autre”, ci a aspirat la o suprapersonali-
zare care så-i camufleze pustiirea: „..., pe mine/Mie
redå-må!” Sinele sau, mai precis, minele era implicat
triplu: fiin¡a înstråinatå („pe mine”) este cerutå de cel
cåruia trebuie så i se restituie eul pierdut („Mie”), pentru
a se reîntregi.

Imperativul „redå-må” este existen¡ial, cåci în a-
propierea de sine este o dåruire înapoi de tip ontologic.

În sintagma eminescianå, eul trebuie restituit nu
numai ca fiin¡a så se reîntregeascå, ci ¿i pentru ca ea så
ajungå la autocunoa¿tere. Or, aceastå råsfrângere nu
poate avea loc decât dupå ce eul s-a ini¡iat în nimicnicia,
în golul jumåtå¡ii sale råmaså acaså ¿i dependentå de
jumåtatea råtåcitå.

În câteva din variantele anterioare versiunii finale
„ca så pot muri lini¿tit pe mine/Mie redå-må!”, Emi-
nescu î¿i subordona sinele pustiirii interioare: „Trist ¿i
adânc sunt, darå trist prin sine-mi” (var.B), „Trist fiind
adânc darå trist prin sine-mi” (var.C) ca så adauge, ini¡iat
deja în destråmarea sa anticå: „Dar såtul (...) de-a mea
fiin¡å”. Redundan¡a ¿ocheazå, „Redå-må dar pe mine
însumi, mie” (var. F).

De ce se supraliciteazå pronumele de identitate
însumi? Se îndoie¿te el de regåsirea sinelui, chiar ¿i
dupå ce eul i-ar fi restituit acestuia? Eminescu nu afirmå:
mie însumi så mi se înapoieze eul, ci pe mine însumi.

Procesul de reîntregire (de regândire) ¿i autocu-
noa¿tere are 2 pår¡i: secven¡a primarå „pe mine” - cel
care va fi înapoiat, eul - ca în secven¡a secundarå „Mie
redå-må” så fuzioneze cel care-¿i cere fiin¡a, sinele, cu
propriul eu redobândit, dar altul sau altfel, nu tot pe
„mine”.

Eul pierdut care trebuie înapoiat va ajunge în ver-
siunea finalå reluat ¿i supraexprimat (pe mine, må) în
timp ce sinele care tânje¿te så se completeze va fi definit
prin minimum de resurse: mie.

Regândind la Eminescu

Unitatea ¿i revenirea la sine nu sunt posibile decât
prin interiorizare, prin regândirea din interior a sinelui:
„Nu ie¿i în afarå, întoarce-te spre tine, în omul interior
se aflå adevårul, treci dincolo de tine” (Sf. Augustin).

„Scenariul” despår¡irii ¿i regåsirii de sine prin con-
fruntarea cu moartea este, în esen¡å, solu¡ia regândirii
la Eminescu. Cele trei trepte ale ontologicului (credin¡a,
cunoa¿terea ¿i taina mor¡ii - „Nu credeam så-nvå¡ a muri
vreodatå”) marcheazå trei momente esen¡iale ale „re-
descoperirii” operei eminesciene: identitatea cu sine a
celui neatins de chemarea mor¡ii, înstråinarea prin des-
coperirea alteritå¡ii (care e începutul învå¡årii mor¡ii)
¿i recâ¿tigarea, prin moarte, a unitå¡ii sinelui.

Nostalgia propriei fiin¡e este, a¿a cum afirmå Ioana
Em Petrescu, distrugåtor de puternicå - tot atât de dis-
trugåtoare ca însu¿i destinul acestei fiin¡e - Dialog cu
Oda (în metru antic). „Recuperarea” operei eminesciene
prin regândirea ei înseamnå mai întâi de toate restituirea
în integralitate a fiin¡ei creatoare, a clarificårii identitå¡ii
ei, nåscutå într-un context cultural ¿i condamnatå så îl
reprezinte. „Timpul absorbitor”, inadecvarea instan¡elor
judecåtoare, criteriile de scindare a operei eminesciene
(antume, postume), duelul genera¡iilor care îl idolatri-
zeazå sau se leapådå de el, toate acestea au dus la o
såråcire severå a imaginii crea¡iei sale. E dezamågitor
cå recenzarea cår¡ilor despre Eminescu, realizatå în 6
volume de Constantin Cuble¿an nu modificå, în sens
înnoitor, direc¡iile de receptare a poeziei eminesciene.
Un Eminescu inadecvat, „anchetat” cu mândrie în
România Literarå ¿i instaurat ca „leader” al primilor
zece poe¡i români ai tuturor timpurilor. Clasamentele,
chiar ¿i cele autorizate (în paginile României Literare
s-au pronun¡at 34 de critici importan¡i) mågulesc fericiri
de o zi ale Ioanei Pârvulescu. Mania topurilor ne-ar nåu-
ci min¡ile dacå „ancheta¡ii” ar fi profesorii ¿i chiar tine-
rii! Versurie lui Nichita ar îndreptå¡i neîncrederea noas-
trå ¿i am încerca astfel så regândim la Eminescu: „Su-
pu¿i cuvântului, de verb, må rog,/ Du-må odatå din groa-
za/ Vie¡ii,/ Du-må, du-må,/ ªi nu må mai pedepsi/ ªi
mie nu må mai redå-må” (Oase plângând, Dialog în
metru antic).

 Prof. Elena ROATÅ, doctor în filologie
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Triada  apar¡ine lui Constantin
Brâncu¿i ¿i nu mai necesitå comentarii.
Doar dacå vrem så interpretåm cele trei
categorii în codul simbolisticii lingvis-
tice sau filozofice, ele depå¿esc cu mult
în semnifica¡ii propunerile brâncu¿iene.
Tåcerea este sinonimå cu lini¿tea (biolo-

gicå sau psihologicå), cu pacea, cu în¡elepciunea, cu
råbdarea, cu medita¡ia etc. Sårutul nu este doar o ideo-
gramå, cum apare în sculpturå ¿i în special în lucrarea
brâncu¿ianå, ci este o stare determinatå de diverse sen-
timente sau manifeståri ale acestora (dragoste, sex, prie-
tenie, adora¡ie iconicå,respect fa¡å de unele persoane
supuse, supunere, formå a trådårii – sårutul Iudei -, lin-
gu¿ire, gingå¿ie filialå sau maternalå, paternalå ¿i atâtea
altele). Iar nesfâr¿itul, concret în cazul lui Brâncu¿i ¿i
în matematicile superioare, reprezintå în sinonimie ¿i
semanticå o “infinitate”: universalitate, dumnezeire, dis-
tan¡are incomensurabilå, intangibilitate, ve¿nicie folclo-
ricå, eternitate intelectualå, perpetualitate, mo¿tenire ge-
neticå, moarte chiar ¿i câte altele).

Simbolurile brâncu¿iene sunt, prin natura artei
sculpturale, concrete ¿i despletite de cuvinte, neliterale
a¿adar. Tåcerea este astfel tåcere pur ¿i simplu, sårutul
este vizualizat, chiar dacå e abstractizat în linie, în for-
må, iar nesfâr¿irea este geometrizatå în chiar spirit an-
tic ¿i pitagoreic, ignorând relativitatea neeuclidianå sau
einsteinianå, ¿i doar din aceastå perspectivå atrage
spectrul filozofic. Ceea ce este deosebit la Brâncu¿i este
tocmai aceastå îndråznire spre triadå, simplå în înfå¡i-
¿area sa, de¿i e cea extrem de complicat, simplu doar
ca revela¡ie cristianicå. De regulå sculpturile se rezumå
la monadå, la unitatea spa¡ialå, tridimensiunea fiind
strict un atribut al materiei utilizate ¿i practic niciodatå,
pânå la Brâncu¿i, o încårcare de sensuri. Dacå acceptåm
mistica religiei cre¿tine desigur, în¡elem mult mai mult
din ce a låsat testamentar Brâncu¿i, adicå desåvâr¿irea
în “treimea cea de fiin¡å”. De ce pune distan¡e, la
Târgu-Jiu între cele trei fiin¡e ale fiin¡ei, aceasta e taina
marelui artist, tainå de care a fost con¿tient de la bun
început, alfel nu ar fi låsat vorba “ încå voi nu ¿ti¡i ce
v-am låsat”, pe care cei mai mul¡i o interpreteazå
simplist, ca valorizare echivalent spiritualå ¿i materialå.
El le reunise, în sens påmântean, în Sårutul “rusoaicei”
sale din col¡ul cimitirului Montparnasse, între cele douå
fiin¡e concrete se îmbrå¡i¿eazå la propriu în sårutare,
dar în preajma mor¡ii se sting în tåcere ¿i semnificå
nmesfâr¿itul prin prezen¡a lor asumatå în chiar grådina
eternitå¡ii. Dar nemi¿carea aceasta i se va fi pårut de tot
simplå. Nu ¿tim. De altfel e chiar foarte bine så nu ¿tim
vreodatå totul despre Brâncu¿i.

Ca ¿i despre Eminescu de altfel. Epuizarea unui
subiect demonstreazå precaritatea, suficien¡a lui, ceea
ce nu este deloc în avantajul unei crea¡ii care vrea så
înfrunte eternitatea.

Este de våzut dacå vârfurile creativitå¡ii române¿ti
pot fi puse în aceea¿i ecua¡ie. Eminescu ¿i Brâncu¿i sau
Eminescu ori Brâncu¿i, contrapu¿i unul altuia, sau Emi-
nescu pur ¿i simplu, Brâncu¿i pur ¿i simplu, separa¡i de
douå ve¿nicii, pentru cå nu ar putea încåpea în una ¿i
aceea¿i. Dupå pårerea noastrå sunt incomparabili, nu
intrå în asocia¡ii sau clasamente, dupå cum func¡ioneazå
un prost obicei românesc, întotdeauna insultåtor. A ne
întreba “ cine e mai mare”, Brâncu¿i sau Eminescu e o
blasfemie.

Am încordat aten¡ia spre a gåsi în poezia emines-
cianå, din prima ¿i singura sa carte antumå, acele cuvinte
exacte care se înscriu în triada brâncu¿ianå. Am evitat
sintagmele prea largi, pentru a ne rezuma la ceea ce nu
poate fi pus în consecu¡ie, deci nu în opozi¡ie ¿i nici în
similitudine, cu sensurile de bazå brâncu¿iene. Nu am
nåzuit spre o sintetizare a lor, ci am låsat så vorbeascå
simpla cronologie, påstrându-ne a¿adar în elementari-
tate. Am utilizat în consecin¡å o edi¡ie, a doua, bibliofi-
lå, din 1960, edi¡ie îmgrijitå de acela¿i Perpessicius care

a semnat primele volume ale edi¡iei monumentale, care
are avantajul cå då cronologia exactå a poeziilor incluse.
Nu am preconceput cele ce urmeazå, ci am låsat så se
a¿eze singure concluziile unei abordåri tematice, pe
seama acestor trei teme fundamentale prezente ¿i la
Brâncu¿i. Nu micå ne-a fost surpriza så constatåm cå
temele în cauzå sunt grupate la Eminescu pe perioade
delimitate în timp, pe vârste, pårând a fi preocupåri suc-
cesive, dictate desigur de dezvoltarea spiritualå fireascå
a poetului.

Fa¡å de Brâncu¿i, care le ordoneazå pe axa Infinit
– Sårut – Tåcere, luate fie de la un capåt, fie de la celålalt
(ordinea lor fiind controversatå), la Eminescu, Sårutul
(iubirea) se aflå la capåtul de început al rela¡iei, Infinitul
(nemårginirea, ve¿nicia etc.) se aflå la mijlocul axei,

iar Tåcerea (de regulå echivalentå cu moartea) încheie
acest ciclu filozofic. Dacå Brâncu¿i va fi studiat cu aten-
¡ie organizarea sa spa¡ialå ¿i implicit spiritua¿å, la Emi-
nescu organizarea temporalå este întâmplåtoare, deter-
minatå totu¿i de succesiunea naturalå a momentelor e-
xisten¡ei: tinere¡e, maturitate, moarte.

Sårutul dominå categoric primele 87 de pagini ale
cår¡ii (în anii de la 1866 la 1879) ¿i apare în 18 pozi¡ii,
iar în restul anilor abia de încå trei ori, ultima datå chiar
în Luceafårul (p.131-133, anul 1883), dar atribuit fiind
în exterior, respectiv cuplului cu “chip de lut” Cåtåli-
na-Cåtålin. Infinitul apare în 17 pozi¡ii, doar 4 pânå la
pagina 87 (anul 1879), dar în sintagme relativ neim-
portante ¿i cu caracter mai mult metaforic, ¿i se încheie
definitiv la pagina 139 (anul 1883, acela al înnebunirii).
În schimb Tåcerea care apare în 16 pozi¡ii, de¿i ocupå
9 pozi¡ii de la anii 1866 la 1879, dar constant ca expresie
a mu¡eniei din momentul îndrågostirii, deci într-o rela¡ie
strânså cu Sårutul (iubirea), dominå în totalitate ¿i sin-
gular paginile de la 151 (anul 1883) pânå la sfâr¿itul
cår¡ii, pagina 171 (anul 1887), dar de aceastå datå în
sensul presimi¡irii.

Evolu¡ia intensitå¡ii Sårutului eminescian este ¿i
ea conformå vârstelor. În primele sale poezii, de la
1866, sårutarea, ca expresie a iubirii incipiente este mai
mult tangen¡ialå ¿i este atribuitå cadrului, mediului în
care se ini¡iazå, fårå a se consacra, sentimentul: “Pe
când ca profume pe pe blânda ei fa¡å / Plutesc sårutåri”
(p. 4) sau “De-a¿ fi, mândrå, râu¿orul,/ Care dorul/ªi-l
confie câmpului, /ªi-a¿ spåla c-o sårutare, /Murmurare,/
Crinii albi ai sânului!” (p.5). În poemul din 1870, Ve-

nere ¿i Madonå, sentimentul trece spre o divina¡ie, ero-
tizantå înså: “La picioare-¡i cad ¿i-¡i caut în ochi ne-
gri-adânci ca marea / ªi sårut a tale mâne/. La 1871
intervine primul sårut erotic, chiar dacå în somnul
poetului, în starea spre trezie înså: “De pe fruntea mea
cea tristå tu dai vi¡ele-ntr-o parte. Neteze¿ti încet ¿i lene¿
fruntea mea cea lini¿titå/ ªi gândind cå dorm, ¿ireato,
ape¿i gura ta de foc / Pe-ai mei ochi închi¿i ca somnul
¿i pe frunte-mi în mijloc.” Evident se påstreazå încå o
pozå romanticå, de¿i frivolitatea e pe-aproape. La fel e
în Înger ¿i Demon (p. 40, anul 1873). În Floare Al-

bastrå (1873) actul devine deja evident, stimulat ¿i de
aspectul u¿or folclorizant al spunerii poetice: “Ne-om
da sårutåri pe cale./ Dulci ca florile ascunse.” În sfâr¿it,
în Fåt-Frumos din Tei (p.52, anul 1875) se regizeazå
scena sårutului romantic ¿i påtima¿, ca, în Dorin¡a (p.
57, anul 1876), så se petreacå sårutul integral, cu toate
nuan¡ele lui naturale ¿i omene¿ti: “Fruntea albå-n pårul
galben/ Pe-al meu bra¡ încet s-o culci, /Låsând pradå
gurii mele / Ale tale buze dulci ..” Mai pronun¡at e totul
în Cålin (file din poveste) (p.58 ¿i 63, anul 1876).
Complex, dar ¿i ultimativ Sårutul definitoriu intervine,
desigur, în Luceafårul (p. 133, anul 1883), unde e ¿i
joc, e ¿i påcat, e lec¡ie de via¡å, ¿coalå terestrå a amoru-
lui, e ¿i în¿elåciune, în cuplul Cåtålin – Cåtålina: “Dacå
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nu ¿tii, ¡i-a¿ aråta/ Din bob în bob amorul,/ Ci numai
nu te mânia,/ Ci stai cu bini¿orul,/ Cum vânåtoru-ntin-
de-n crâng/ La påsårele la¡ul,/ Când ¡i-oi întinde bra¡ul
stâng/ Så må cuprinzi cu bra¡ul;/ ªi ochii tåi nemi¿cå-
tori/ Sub ochii mei råmâie…/ De te înal¡ de subsuori/
Te înal¡ din subsuori/ Te înal¡å din cålcâie; /Când fa¡a
mea se pleacå-n jos,/ În sus råmâi cu fa¡a, / Så ne privim
neså¡ios/ ªi dulce toatå via¡a;/ ªi ca så-¡i fie pe deplin/
Iubirea cunoscutå,/ Când sårutându-te må-nclin,/ Tu
iarå¿i må sårutå”. Aici se încheie curba ascendentå,
din punctul de vedere al intensitå¡ii, dar descendentå,
din punctul de vedere al semnifica¡iei, a sårutului, de
la cel pur ¿i diafan, serafic, divin chiar, pânå la cel, nu
vulgar, dar sortit uitårii påmântene. Dupå ce întoarce
aceastå paginå, 133, a cår¡ii sale, Eminescu nu mai re-
vine asupra sårutårii niciodatå. Curios lucru, dar expli-
cabil prin trecerea timpului ¿i prin dezamågirile la care
poetul a fost supus din punct de vedere afectiv, el cons-
tatând cå iubirea sa celestå nu poate aduce spre el iubirea
femeii de pe påmânt.

Infinitul e ¿i el prezent din primele pagini ale cår¡ii,
dar în expresii neaccentuate: “E sufletu-mi, ce arde de
dor nemårginit”. (p. 6, anul 1966); “Via¡a în vecie”
(p.11, anul 1867); “Cå vis al mor¡ii-eterne e via¡a lu-
mii-ntregi.” (p. 49, anul 1874). La pagina 87 (anul
1879), se încheie curba sårutului ¿i începe cea a Infini-
tului definit, dar încå pe temeiul iubirii: “Suntem tot
mai departe deolaltå amândoi,/ Din ce în ce mai singur
må-ntunec ¿i înghe¡,/ Când tu te pierzi în zarea eternei
dimine¡i.” La pagina 88 (tot anul 1879), Infinitul intrå
în aria crea¡iunii mdivine, fiind bazå a rugåciunii “unui
dac”. Întocmai, cuvântul “infinit” apare abia la pagina
101 (anul 1881), în Scrisoarea I: “ªi în roiuri luminoase
isvorând din infinit,/ Sunt atrase în via¡å de un dor ne-
mårginit.”Câteva versuri mai jos, în acela¿i loc, tema
este tratatå filozofic: “Astfel, într-a veciniciei noapte
pururea adâncå,/ Avem clipa, avem raza, care tot mai
¡ine încå…/ Cum s-o stinge, totul piere, ca o umbrå-n
întuneric,/ Cåci e vis al nefiin¡ei universul cel hime-
ric…” În tranzi¡ie, spre a¿teptata tåcere a mor¡ii,
Infinitul se “coloreazå” funebru în Scrisoarea II (p.
105, anul 1881): “neagra vecinicie”. Tot în acest poem
Eminescu pomene¿te pentru ultima oarå: “påreau toa-
te-n infinit”. (p. 106). Nu mai apare o nuan¡å decât tot
în fiin¡a lui Hyperion: “Ci eu în lumea mea må simt/
Nemuritor ¿i rece.”(p.139, anul 1883). De aici încolo
suveran este imperiul Mor¡ii, al tåcerii deci, aflându-se
chiar la p. 152 (anul 1883, decembrie) formula funda-
mentalå ¿i care a impresionat o lume întreagå: “ªi mutå-i
gurå dulce-a altor vremuri, /Iar timpul cre¿te-n urma
mea … må-ntunec!” Funebralitatea cre¿te prin tåcere:
“Ca-n ¡intirim tåcere e-n cetate.” (p. 153, anul 1883).
Într-o variantå la Mai am un singur dor, cu titlul De-oi

adormi (p.164, anul 1883) tema devine ceremonie,
ritual de îngropåciune chiar: “De-oi adormi curând/ În
noaptea uitårii,/ Så må duce¡i tåcând/ La marginea
mårii.” Ultima apari¡ie este la pagina 171 (anul 1884):
“ªi dacå glasul adorat/ N-o spune un cuvânt,/ Tot în¡e-
leg cå m-ai chemat/ Dincolo de mormânt.” Este deci
vorba de o comunicare între Tåcere ¿i Infinit, între
Cuvânt (aici Ne-cuvânt) ¿i Moarte. Lucru rar, deoarece
abia de încå douå ori cele trei teme ale Triadei
brâncu¿iene se intersecteazå la Eminescu. Prima datå
la p. 60 (anul 1876) în Cålin (file din poveste) : lo”Ei
¿optesc, multe ¿i-ar spune ¿i nu ¿tiu de-unde så-nceapå,/
Cåci pe rând ¿i-astupå gura, când cu gura se adapå;/
Unu-n bra¡ele altuia, tremurând ei se sårutå,/ Numai
cu ochiul e vorbåre¡, iarå limba lor e mutå.” A¿adar e
o interferen¡å fireascå între Sårut ¿i Tåcerea ca mediu
propice. Iar a doua oarå, în Luceafårul, la pagina 131,
gåsim versurile rostite de însu¿i Hyperion: “ – Tu-mi
ceri chiar nemurirea mea/ În schimb pe-o  sårutare,”,
a¿adar o confruntare între Sårut ¿i Infinit.

Acesta este tabloul varia¡iei temelor propuse de
Complexul monumental de la Târgu-Jiu al lui Brâncu¿i,
în interpretarea aprioricå a lui Eminescu. Concluziile
par inutile. Cei doi, vârfuri ale gândirii ¿i sim¡irii artis-
tice române¿ti, n-au conlucrat ¿i nici måcar n-au coincis.
Ajung aproape doar în cåutårile lor, iar rezultatele sunt
chiar opuse: unul, Brâncu¿i, a urmat calea spre Infinitul
celest, senin, vital (“cunoa¿tere paradisiacå”, dupå cum
ar zice Lucian Blaga), în timp ce Eminescu a nåzuit
spre adâncimi ¿i întuneric (“cunoa¿tere lucifericå”, în
expresia aceluia¿i Blaga). Diferen¡ele nu ¡in de tråiri,
ele fiind absolut asemånåtoare, ci de coordonatele ro-
mantismelor pe care cei doi le-au reprezentat, cel de
“ruinå” din vremea lui Eminescu, ¿i cel constructiv de
pe vremea lui Brâncu¿i, noi încercând a crede cå alåturi
de constantele stilistice, clasicism ¿i baroc, din concep¡ia
lui Eugenio D’Ors, are loc ¿i coordonata romanticå.

 Conf. univ. dr.  Valentin TAªCU
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Alåturi de poeziile care i-au dat locul de frunte în
literatura noastrå, Eminescu a avut ¿i o vastå activitate
„de ziarist”. Când cite¿ti un articol al lui Eminescu, ai de
la început impresia cå autorul e ståpânit de o idee preciså,
cå are o concep¡ie politicå ori socialå pe care vrea så o
punå în relief, cå articolul nu-i decât un mijloc de a ajunge
la acest rezultat.

Cred ca este util så plecam de la textele înse¿i ale
lui Eminescu, spre a vedea la ce concluzii am putea
ajunge în aceastå chestiune. În poezie, Eminescu se
sim¡ea dator så exprime adevåruri subiective, dar oare
în articolele sale n-a expus adevårul vremii a¿a cum l-a
våzut el?

„Nu trebuie så uitam - afirma D. Muråra¿u în
lucrarea „Na¡ionalismul la Eminescu”, Bucure¿ti, Editura
Atos, 1999 - cå avem de-a face cu un poet care a spus
prin glasul unui personaj dintr-o lucrare a sa: „Dac-ai
avea pentru moment ochii mei, ce altfel ¡i s-ar pårea
aceastå lume...”.

Adevår obiectiv sau subiectiv, ceea ce ne intereseazå
este cå Eminescu se simte dator cumva, så îl exprime.

Critica Eminescu înver¿unat starea lucrurilor din
¡arå. Pretutindeni el nu vedea decât forme goale, institu¡ii
fictive, spoiala de culturå. Iatå cât de actual scria Emi-
nescu în a doua jumåtate a secolului al XIX-lea: „Ne-am
dezgråmådit, fåcând drum larg unei civiliza¡ii pripite,
unei pospåieli apusene...”, sau „Toatå mizeria noastrå
publicå o îmbråcåm în formele poleite ale unei civiliza¡i
calpe, precipitarea noastrå spre fundul råului o numim
progres”. Era deci Eminescu un critic virulent al socie-
tå¡ii, a¿a cum era un pesimist incurabil în poezie.

Era Eminescu în articolele sale: criticul formelor
fårå fond, du¿manul politicianismului, antisemitul,
xenofobul... ?

Eminescu era împotriva a tot ce putea denatura via¡a
noastrå na¡ionalå. El critica fran¡uzismul clasei supe-
rioare, în general nu avea simpatii pentru Occident.
Articolele sale oglindesc starea de enervare ¿i de nelini¿te
a epocii în fa¡a semitismului, evreii fiind socoti¡i o „pri-
mejdie na¡ionalå”. Împotriva politicianismului, Eminescu
se aråta neiertåtor, ascu¡indu-¿i condeiul împotriva
demagogilor. Expresia politicianismului era, a¿a cum este
¿i în zilele noastre, parlamentul. Pentru aceastå institu¡ie,
Eminescu gåse¿te epitetul de  „adunåtura de ghe¿eftari
din Dealul Mitropoliei”.

Un observator critic ¿i al celorlalte institu¡ii, Emi-
nescu gåsea fiecåreia cusurul „formei fårå fond”. Iatå deci
un altfel de Eminescu... neiertåtor ¿i critic în fa¡a tarelor
vie¡ii politice ¿i sociale române¿ti din a doua jumåtate a
secolului al XIX-lea.

 Andrei POPETE - PÅTRAªCU

În contextul universului eminescian, un loc aparte
îl ocupå publicistica, aceasta constituindu-se într-o
coordonatå deloc de neglijat, fiindcå, în esen¡å, ea mar-
cheazå un alt teritoriu al goanei dupå absolut a poetului
na¡ional.

ªerban Cioculescu într-un studiu dens, în volumul
„Eminesciana”, apreciind gazetåria drept „unul din mo-
durile prin care ni se relevå geniul eminescian”, observa,
cu deplinå îndreptå¡ire, cå aceastå dimensiune a operei
î¿i aflå temeiul în con¿tiin¡a poetului de fiin¡å ursitå „unei
misiuni mântuitoare”. Lectura paginilor de publicisticå
scoate la ivealå un Eminescu cu o acutå con¿tiin¡å a ros-
tului såu de cålåuzå a neamului. El se proclamå purtå-
torul unui mesaj sacru din partea poporului: „Vocea Lui
Dumnezeu este vocea poporului; ¿i fiindcå chipul lui
Dumnezu este chipul poporului, dau în¡eles glasulului
poporului.” Modul în care gazetarul în¡elegea så-¿i
împlineascå menirea poate fi dedus ¿i din aceste rân-
duri cu valoare de motto: „a se sacrifica pe sine pentru
semenii såi, nu din mândrie, nu din sentiment de dato-
rie civicå ci din iubire, a råmas cea mai înaltå formå a
existen¡ei umane.”

Actul publicistic este practicat cu o extremå gravi-
tate ¿i råspundere, el fiind altceva decât „o foarte tristå
datorie a tuturor oamenilor, care au luat neplåcuta sarcinå
de a judeca despre netrebniciile ce se fac în lumea
aceasta”.

Dacå poezia, proza ¿i teatrul, când poartå pecetea
genialitå¡ii, råmân de o eternå actualitate, publicistica,
fiind constrânså så se supunå desfå¿urårii evenimentelor
de la un anumit moment dat, î¿i limiteazå ecourile
semnificative ¿i eventual strålucirea la epoca în ¿i din
care a luat na¿tere.

Publicistica eminescianå a fost receptatå de contem-
porani ¿i mai apoi de posteritate în chipurile cele mai
diverse. Cei care au cunoscut-o, în diferite epoci, îi des-
copereau mereu ¿i actualitatea.

Nu ne-am propus aici decât så extragem câteva idei
cu valen¡å de perenitate din publicistica eminescianå. Este
vorba de cultul adevårului, al patriei ¿i al muncii .

Adevårul este punct de plecare ¿i punct de sosire,
nu doar o constantå la care se raporteazå în mod nemij-
locit scriitorul. „Adevårul e ståpânul nostru, nu noi stå-
pânii adevårului” nota publicistul Eminescu subliniind
atitudinea de subordonare a omului la imperativele ade-
vårului.

Semnificativ este cå, în viziunea lui, adevårul repre-
zintå o realitate în sfera cåreia se înglobeazå ideile de
justi¡ie ¿i virtute. „Dreptul e adevår, virtutea e adevår, nu
cel relativ care constatå cum este, ci cel absolut care este.
Adevår, drept, virtute, toate trei sunt a¿a de gemene încât
ai crede cå-s una.”

Pentru Eminescu autenticitatea oricårei valori este
condi¡ionatå de conformitatea cu adevårul. Însu¿i patrio-
tismul såu î¿i dezvåluie unul din temeiuri în cultul pentru
adevår: „Când zicem «român» fantasma psihologicå ce
trece pe dinaintea ochilor no¿tri în acel moment e un om
al cårui semn distinctiv e adevårul. Råu sau bun, românul
e adevårat.”, Afirma scriitorul.

Eminescu stabilea, de asemenea, un raport direct
propor¡ional între gradul de civiliza¡ie ¿i adevårurile pe
care ea se întemeiazå. „Civiliza¡ia proprie constå în suma
de adevåruri în¡elese ¿i practicate de un popor. Cu cât
suma de adevåruri e mai mare, cu atât civiliza¡ia e mai
înaltå.”

De¿i nu recunoa¿te ¿i nu se supune decât unei sin-
gure autoritå¡i: adevårul, Eminescu era convins ¿i de rela-
tivitatea acestuia ¿i de posibilitatea erorii.

Ceea ce considerå a fi de o valabilitate absolutå era
manifestarea sincerå a ideilor ¿i convingerilor. „Ceea din-
tâi a noastrå datorin¡å (a ziari¿tilor) este de a nu spune
decât ce, dupå adevårata noastrå convingere, este adevå-
rat”. În studiul såu, „Eminescu – univers deschis”, Ale-
xandru Melian observa: „Am putea spune cå în timp ce
artistul nåzuia dupå adevårul absolut, gazetarul lupta
pentru absolutul adevårului”.

Cultului pentru adevår i se adaugå, tot ca o perma-
nen¡å a spiritului eminescian, cultul patriei. Dacå opera
literarå încorporeazå numeroase transfiguråri artistice ale
patriotismului, publicistica, prin însu¿i actul practicårii
este expresia nemijlocitå a acestuia. Activitatea publicis-
ticå a poetului ¿i-a aflat for¡a generatoare tocmai în cultul
patriei, patronat de setea adevårului. „Inimå foarte caldå
¿i minte foarte rece se cer de la un patriot chemat så în-
drepteze poporul såu” scria Eminescu, pentru care dragos-
tea de patrie reprezenta un sentiment activ, o stare sufle-
teascå generatoare de energii.

Perenitatea publicisticii eminesciene

Ca ¿i în cazul adevårului, iubirea de patrie devine
un criteriu de valoare: „A fi bun român, afirma poetul,
nu e un merit, nu e calitate, ci o datorie pentru orice
cetå¡ean al acestui stat.”

Lupta gazetarului, pe acest plan, este foarte ingratå,
promovarea patriotismului autentic implicând respinge-
rea fårå menajamente a falsului patriotism. „Na¡ionali-
tatea trebuie så fie sim¡itå cu inima ¿i nu vorbitå numai
cu gura. Ceea ce se simte adânc ¿i se cinste¿te adânc se
pronun¡å arareori” afirma cu tårie gazetarul, pentru cå
proba autenticitå¡ii sentimentului patriotic o reprezintå
fapta.

În acest sens Eminescu spunea „Måsura patriotis-
mului va fi datå de faptele pe care avem ocaziunea de a
le împlini în viitor, iar nu de profesarea nimic costisitoare
a unor idei pe care individul ¿i le alege dupå plac”.

Publicistul Eminescu påstreazå ¿i cultivå o anumitå
luciditate a patriotismului. El nu-¿i iube¿te poporul doar
pentru cå îi apar¡ine, ci ¿i pentru cå este creatorul ¿i de-
pozitarul unor autentice valori. Trecutul devine astfel o
zonå de refugiu, pe plan afectiv, iar în plan ra¡ional un
termen de compara¡ie cu prezentul. „Trecutul m-a
fascinat întotdeauna” – spunea el ¿i adåuga: „Trecutul
este o realitate a cårei ignorare poate deveni fatalå.” De
aceea, iubirea acestuia reprezintå pentru Eminescu prima
coordonatå a dragostei de ¡arå: „Patriotismul, cu toate
acestea, nu este iubirea ¡årânei, ci iubirea trecutului. Fårå
cultul trecutului nu existå iubire de ¡arå.”

Dacå obsesia adevårului ¿i sentimentul patriotic
sunt previzibile în opera publicisticå fiindcå ele se
aflå subliniate în cele mai adânci straturi ale crea¡iei
literare, cultul pentru muncå, la un poet al visului ¿i
al evaziunii, al metafizicii e parcå mai pu¡in previzibil.

Munca reprezintå, totu¿i, pentru gazetarul Eminescu
unica formå de asigurare cinstitå a existen¡ei omene¿ti,
singura modalitate de ameliorare a condi¡iei umane ¿i
cel dintâi criteriu de apreciere a valorii unui individ sau
a unei colectivitå¡i. În acest sens va sta întreaga mårturie
a artistului care, dincolo de aparen¡ele superficiale de
boemå, dezvåluie extraordinara muncå. Aceasta devine,
asemenea adevårului ¿i patriotismului, unitate de måsurå
¿i criteriu de valoare. Toate marile probleme ale epocii,
abordate de scriitor – de la problema „formelor fårå fond”
¿i pânå la påtura suprapuså, de la situa¡ia ¡åranului român
¿i pânå la farsa politicianismului, sunt analizate din
perspectiva celor trei criterii amintite. Dupå opinia gaze-
tarului „temelia unui stat sunt clasele puternice ¿i bogate
de oameni muncitori, a cåror interese sunt puse în
armonie prin legi drepte ¿i practice.”

Chiar ¿i nivelul culturii unui popor, acumulårile ¿i
izbânzile pe acest plan sunt determinate de muncå ¿i nu
de reglementårile decizionale. „Tot prin muncå – ne
spune scriitorul – se asigurå ¿i perenitatea istoricå… nu
originea face pe un popor så fie trainic, ci munca lui
proprie, fie cu mâna, fie cu mintea”.

Convins cå „munca ¿i numai munca este izvorul
libertå¡ii ¿i al fericirii”, marele gazetar în¡elegea în acela¿i
timp cå munca ¿i bunurile realizate nu sunt decât un
mijloc. Scopul trebuie så fie totdeauna ¿i pretutindeni
cel care munce¿te ¿i creeazå. În acest sens afirma: „Oare
nu are mai multå dreptate acela care zice cå obiectul în-
grijirii publice e omul care produce, nu lucrul cåruia îi
då fiin¡å?”

Cultul gazetarului Eminescu pentru muncå este
sintetizat poate cel mai bine în afirma¡ia: „Blestemul din
Biblie, «În sudoarea frun¡ii tale î¿i vei câ¿tiga hrana»,
n-a fost un blestem ci o binecuvântare”.

Cele trei invariante ale crezului publicistic (cultul
adevårului, al patriei ¿i al muncii) permit o mai adecvatå
în¡elegere a gazetåriei sale ¿i poate chiar a resorturilor
interioare ce au dat na¿tere nemuritoarei sale crea¡ii
artistice.

 Prof. Ionela  MANCIU “În cåutare de mine” - picturå, Costel Dobri¡escu

“Mai am un singur dor” - grafica 1939

Eminescu altfel...
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Încå nerealizat, dosarul urmåririi informative a lui
Eminescu e pe cale de a se alcåtui de la sine, în urma
atâtor elemente date la ivealå de cercetårile mai noi din
arhive.

Så precizåm de la bun început: urmårirea infor-
mativå a lui Eminescu nu e o supozi¡ie criticå de do-
meniul senza¡ionalului, ci o eviden¡å, în atâtea momente
ale vie¡ii sale, datoritå unor atitudini ¿i convingeri recti-
tudinale în materie de  ideologie, culturå, istorie. ªi
mai ales datoritå crezului såu inalienabil într-un måre¡
destin al neamului românesc. Pentru toate acestea a plå-
tit într-un mod ce-i incrimineazå pe contemporanii ce
s-au manifestat fie iner¡iali ¿i frenativi, fie ostentativi
¿i incapabili de în¡elegerea ac¡iunii  ¿i geniului såu.

  Vom încerca så schi¡åm acest dosar de urmårire
informativå a lui Eminescu, mai ales cå în ultimul timp
au apårut lucråri în care se då cu totul o nouå interpretare
,,nebuniei” eminesciene, care în realitate n-ar fi existat,
înså care ar face parte dintr-un scenariu de eliminare a
gazetarului din via¡a publicå, prin discreditare, margi-
nalizare ¿i gråbirea fatalului sfâr¿it din 1889.

   Citind cu aten¡ie documentele vremii ¿i propria-i
operå de gazetar a¿a-zis na¡ionalist, nu mai încape
îndoialå cå, încå de prin 1870, Eminescu intrå în aten¡ia
serviciilor secrete austro-ungare, în urma unor articole
vehemente publicate în revista ,,Federa¡iunea”  de la
Budapesta. Poetul se afla, pe atunci, la Viena, ca stu-
dent extraordinar, ¿i urmårea foarte atent situa¡ia so-
cial-politicå din Transilvania, mai ales dupå 1867 când
se instaleazå dualismul austro-ungar, prin încoronarea
la Pesta, în iunie, a lui Franz Josef ¿i ca rege apostolic
al Ungariei. Prin aceasta, Transilvania î¿i pierdea auto-
nomia, intrând în componen¡a Ungariei, conform
Constitu¡iei din 21 decembrie 1867. Dieta de la Sibiu a
fost desfiin¡atå, iar cea de la Cluj, în care majoritari
erau deputa¡i unguri, votase la 9 decembrie 1865, ali-
pirea Transilvaniei la Ungaria. În februarie 1868 se res-
taura Constitu¡ia de la 1848, cauza declan¿årii revolu¡iei
ardelenilor, care în 1868 î¿i vor reafirma drepturile prin
Pronunciamentul de la Blaj. În acest context  apare la
Budapesta revista ,,Federa¡iunea” (2 mai 1868), con-
duså de un român bihorean din Parlamentul de la Pesta,
în care se publicå articole antidualiste, ce vor atrage
dupå sine condamnarea la închisoare a diriguitorilor
publica¡iei (Alexandru Roman ¿i Ion Poru¡iu).

În primåvara lui 1870, un tânår  student din Viena,
care semna Varro, trimite spre publicare trei articole
vehemente la adresa politicii dualiste austro-ungare: Så
facem un Congres, În Unire e tåria ¿i Echilibrul. Pu-
blicate ca editoriale, aceste articole luau apårarea ro-
mânilor ardeleni în fa¡a exceselor dualismului aus-
tro-ungar, fiind scrise într-un limbaj dur, acuzator.
Spiritul justi¡iar eminescian dovedea o bunå cunoa¿tere
a situa¡iei social-politice ¿i viza direct, fårå menajamen-
te, politica de asuprire a românilor majoritari ardeleni.

Articolul Echilibrul deranjeazå atât de mult, încât
poetului i se intenteazå un proces de preså de cåtre
judecåtorul de instruc¡ie Tuschner. Poetul scapå de con-
damnare la grea temni¡å (cum se va întâmpla cu com-
pozitorul Ciprian Porumbescu, îmbolnåvindu-se de plå-
mâni în beciurile închisorii)  prin simplul fapt cå orga-
nele de anchetå se sesizaserå târziu, fapta fiind prescriså
dupå scurgerea termenului de ¿ase luni.

,,Am sus¡inut autonomia Transilvaniei, fårâmarea
dualismului” – scria poetul în articolul Na¡ionalii ¿i
cosmopoli¡ii (mss. 2257), -  sus¡inând totodatå înfiin¡a-
rea unui organ propriu de conducere autonomå a Tran-
silvaniei: ,,o legislativå”.

Cam în acela¿i timp, poetul – în calitate de secre-
tar al societå¡ii studen¡e¿ti ,,România Junå” din Viena
– se preocupå de organizarea ¿i desfå¿urarea serbårii
de la Putna: “Societatea România Junå – scrie cercetå-
torul Theodor Codreanu – era strict supravegheatå  de
serviciile secrete austro-ungare. În Amintiri, Slavici
spune cå toate ¿edin¡ele se desfå¿urau în prezen¡a unui
comisar de poli¡ie, care ¿tia române¿te ¿i se numea
Toma.” (Dubla sacrificare a lui Eminescu, Ed. ,,Sera-
fimus”, Bra¿ov, 1999, p. 104).

ªi cercetåtorul George Munteanu afirmå cå, la
Viena, Eminescu era privit ca  un ,,agitator na¡ional”,
iar dupå alte informa¡ii ,,Eminescu ¿i Slavici erau su-
praveghea¡i special de poli¡ia vienezå” (Gheorghe Pele,
Eminescu la Viena, ,,Familia”, nr. 2 / 1968, p.15).
Slavici însu¿i fusese anchetat la poli¡ie, iar cei doi prie-
teni ¿tiau foarte bine cå erau urmåri¡i de agen¡ii poli¡iei
politice vieneze.

La Berlin, poetul va lucra în re¡eaua lega¡iei diplo-
matice, ceea ce se presupune cå o anumitå supraveghere
a sa nu a încetat.

Dupå venirea în ¡arå, în 1874, Eminescu a avut
parte de noi procese (unul chiar penal, privind activita-
tea de bibliotecar la Biblioteca Centralå din Ia¿i),
camarila guvernan¡ilor îndreptând asupra lui un minu-

¡ios control financiar al Înaltei Cur¡i de Conturi. Ne-
fiind gåsit vinovat, achitarea vine de la sine, în pofida
tuturor idiosincraziilor politicianiste, care se înte¡iserå
mai ales când poetul devenise revizor ¿colar peste ju-
de¡ele Ia¿i ¿i Vaslui, fiind necru¡åtor, minu¡ios ¿i exact
în constatårile de teren, a¿a cum ne aratå rapoartele
trimise la Bucure¿ti.

Chemat la ,,Timpul” de Maiorescu, în toamna lui
1877, Eminescu va deveni repede incomod ¿i pentru
politicienii de pe Dâmbovi¡a, ba chiar pentru o parte
din colegii såi conservatori situa¡i în pozi¡ii superioare,
cårora nu le putea ierta conven¡ia / cârdå¿ia cu liberalii
pe timpul desfå¿urårii Congresului de la Berlin, în ceea
ce prive¿te problema Basarabiei. De aceea, pentru a-l
îndepårta oricum de jocul politic de interese, Eminescu
este trimis la Flore¿ti-Dolj (azi Gorj), în iulie 1878, sub
pretextul de a traduce în lini¿te Fragmente din istoria

românilor (vol.I) din tratatul lui Eudoxiu Hurmuzachi:
,,Prietenii conservatori s-au descotorosit abil de acela
care le strica lini¿tea stabilitå prin în¡elegerea cu
liberalii relativ la soarta Basarabiei”(Th. Codreanu,
Ibidem, p.105).

Devenit redactor-¿ef, Eminescu aduce în redac¡ie,
alåturi de Slavici, pe Caragiale, definindu-¿i relativ
repede doctrina politicå ¿i iritând, prin editorialele sale,
atât pe ideologii liberali de la ,,Românul” lui C. A.
Rosetti, cât ¿i pe unii conservatori, care cer lui Maio-
rescu insistent demiterea redactorului-¿ef. Maiorescu
întârzie s-o facå, mai ales cå Eminescu milita pentru
apropierea politicii române¿ti de Germania, prin aban-
donarea Fran¡ei. El nu mai era de acord cu politica maio-
rescianå de apropiere de Puterile Centrale, gândindu-se
cå prin aceasta românii din Imperiul Austro-Ungar ar
fi fost abandona¡i în chip josnic: ,,Este momentul cru-
cial al schimbårii atitudinii lui Maiorescu fa¡å de poet”,
observå  cu justå convingere ¿i nuan¡atå observa¡ie
cercetåtorul Th. Codreanu. Dupå ce publicå în numårul
din 10 mai 1881 al ,,Timpului”  Scrisoarea III (repro-
ducând-o zece zile mai târziu în ,,Convorbiri literare”),
atitudinea poetului se dovedea definitiv ¿i irevocabil
conturatå, ceea ce atrage schimbarea lui de la condu-
cerea ziarului în decembrie 1881, de¿i va råmâne
prim-redactor pânå în iunie 1883.

Concesiile fåcute de troica Maiorescu-Th. Rose-
tti-P.P.Carp aduseserå mari avantaje materiale ¿i politice
partidului, cåci P. P. Carp va fi numit ministru la Viena,
Th. Rosetti la Curtea de Casa¡ie, iar Mavrogheni amba-
sador la Roma… Astfel de aranjamente politicianiste îi
repugnau gazetarului care  scrisese cu o indignare ce
deranja, evident, pe comilitonii politici: ,,Pânå când
panglicåria de principii, pânå când schimbårile la fa¡å
de pe o zi pe alta?”.

Înlocuit de la conducerea ,,Timpului” în decembrie
1881, Eminescu cade în dizgra¡ia colegilor såi de
orientare politicå, mai ales când ,,opozi¡ia coalizatå”
î¿i propusese câ¿tigarea alegerilor din 1883.

,,Lucrurile se vor complica dupå înfiin¡area So-

cietå¡ii Carpa¡ii, la  24 ianuarie 1882, când Eminescu
redevine subiect de urmårire al serviciilor secrete aus-
tro-ungare. Porunca lui Carp de la Viena capåtå impor-
tan¡å capitalå pentru destinul poetului: ,,ªi mai potoli¡i-l
pe Eminescu!”

Astfel, în 1883, cu pu¡in timp înainte de a se îm-
bolnåvi, poetul constatå cå era ,,stricat cu toatå lumea”
(cu conservatorii, liberalii, masonii, guvernul, Casa Re-
galå, imperiile vecine…). Ceea ce a urmat se ¿tie, înså
asupra datei de 28 iunie 1883, - ,,ziua cea neagrå” –
existå noi interpretåri ¿i atitudini.

In ziua nefastå de 28 iunie 1883 (când poetul a
avut un prim acces de iresponsabilitate, la baia Mitra-
¿ewski), Eminescu este internat în ,,cåmå¿oiul de for¡å”
la ,,Caritas”, conform hotårârii lui Maiorescu (pentru a
evita urmårirea poli¡ieneascå, poetul trebuia så plece la
Ia¿i, pe 26 iunie, a¿a cum Slavici se retråsese la Mågu-
rele, cu ¿tirea lui Maiorescu, înså a hotårât så råmânå
în Bucure¿ti, expunându-se con¿tient riscurilor dupå
desfiin¡area ,,Societå¡ii Carpa¡ii”). În acea zi nefastå
se petrecuserå ,,lucruri politice grave”, consemnate de
presa timpului, dar care nu se regåsesc, bunåoarå, în
Însemnårile zilnice maioresciene: desfiin¡area ,,Socie-
tå¡ii Carpa¡ii”, arestarea unui ziarist pentru delict de
opinie, în sprijinul cåruia poetul scrisese un editorial
etc. Internarea poetului cu for¡a  ¿i desfiin¡area societå¡ii
(care devenise periculos fa¡å de interesele politice ale
momentului) erau måsuri ce råspundeau comandamen-
tului venit de la P. P. Carp, aflat la Viena ca ministru în
capitala Imperiului: ,,ªi mai potoli¡i-l pe Eminescu!”

   Maiorescu însu¿i fåcând parte din Societatea

Carpa¡ii, imprimase acesteia o direc¡ie ,,moderatå”,
atrågându-¿i-i de partea sa  pe Slavici, Sim¡ion, Ocå¿anu
¿i marginalizându-l oarecum pe ,,radicalul” Eminescu
(care nu ceda când era vorba de interesele românilor
ardeleni): ,,Se spera, astfel, cå societatea så fie salvatå

¿i så scape de urmårirea serviciilor secrete austro-un-
gare” (Th. Codreanu, op. cit., p. 111).

De¿i notele din Jurnalul lui Maiorescu vorbeau
despre o ,,alienare” a poetului, care ar începe printr-un
sever acces la 28 iunie 1883, totu¿i serviciile secrete
nu-l scapå din aten¡ie pe poet ani de zile, astfel cå în
1887, - dupå cum ne asigurå M.N.Rusu, - ,,Eminescu
este în permanen¡å urmårit… de F. Lachman, agent aus-
tro-ungar care avea sub observa¡ie mi¿carea (,,irident”)
ardelenilor din Bucure¿ti ¿i ale cårui rapoarte sunt
aståzi cunoscute”( Eminescu – inedit, în ,,Såptåmâna”,
nr. 31/1987, p.4).

Agentul von Mayr, urmårind cu aten¡ie publicis-
tica poetului, trimitea la 7 iunie 1883, ministrului de
interne ungar un raport în care informa asupra activitå¡ii
,,subversive” a Societå¡ii Carpa¡ii, våzându-l pe Emi-
nescu ca principal instigator: ,,Eminescu, redactor prin-
cipal la Timpul, a fåcut propunerea ca studen¡ii transil-
våneni de na¡ionalitate românå, care frecventeazå insti-
tu¡iile de învå¡åmânt din România pentru a se instrui,
så fie pu¿i så ac¡ioneze în timpul vacan¡ei în locurile
lor natale pentru a orienta opinia publicå în direc¡ia
«Daciei Mari»” (Gh. Ungureanu, Eminescu în docu-
mente de familie, Ed.,,Minerva”, 1977, p.412).

Poetului îi displåcea politica lui Carol I ¿i a guver-
nului liberal de la Bucure¿ti ce se apropiase prea mult
de pangermanismul lui Bismarck, fiind împotriva
suprema¡iei prusace:

,,Pentru a salva România ¿i ideea Daciei Mari
între panslavism ¿i pangermanism, poetul mergea pânå
la solu¡ia abdicårii lui Carol I ¿i înlocuirea lui cu un
rege habsburg capabil a organiza rezisten¡a împotriva
celor douå expansiuni rasiale ¿i imperiale, fåurind Im-
periul Roman al Orientului. Så recunoa¿tem cå acest
proiect însu¿it de Societatea Carpa¡ii era de o îndråz-
nealå unicå”. (Th. Codreanu, op. cit., p. 114-115).

Îndråzneala consta în a cere regelui Carol så abdice
,,în tainå, în folosul Casei de Austria”, fie så i se aran-
jeze un asasinat:,,se va alege momentul mor¡ii de ex. –
¿i aduså Casa de Austria aici” (OPERE, XIII, p. 380).

Acesta era ,,un plan vizionar în Construc¡ia Eu-
ropei ¿i al viitorului românilor”. In radicalismul såu,
acest plan trebuia anulat cu orice pre¡ – de aici, crede
Th. Codreanu, ,,arestarea” poetului ¿i internarea ,,în
cåmå¿oiul de for¡å” la ,,Caritas”, în ziua cea neagrå: 28
iunie 1883: ,,În aces plan secret al såu ¿i al Societå¡ii
Carpa¡ii stå cheia destinului eminescian în ziua de 28
iunie 1883" (Ibidem, p.115).

ªtiind cât de mult se expune, prin astfel de con-
vingeri ¿i atitudini de preså, Eminescu purta la el un
pistol – prezen¡a pistolului ¿i la Ia¿i (unde se aflase cu
prilejul dezvelirii statuii lui ªtefan cel Mare, indignân-
du-se de oratoria politicianistå ¿i plecând så petreacå
cu Creangå), dar ¿i în ziua de 28 iunie 1883 ,,a fost
puså pe seama nebuniei”:

,,Carpati¿tii erau privi¡i ca du¿mani ai dualismului
austro-ungar ¿i deveniserå primejdio¿i pentru politica
guvernului, care tocmai negocia în secret un tratat. Im-
nul societå¡ii îi viza atât pe tiranii habsburgi ¿i ma-
ghiari, cât ¿i pe Carol I, aliatul lor. ªi din aceastå pri-
cinå Eminescu îl numea Carol Îngåduitorul…” (Ibi-

dem, p.116).
A¿adar, la 28 iunie, Maiorescu (convins cå Emi-

nescu trebuie scos din via¡a publicå, adicå sacrificat
din ra¡iuni de stat…), hotårå¿te internarea lui, pentru a
scåpa, chipurile, de arestarea politicå: ,,Criticul a con-
chis cå numai internarea îl poate salva”. Un rol aparte
în tragedia zilei l-a jucat ,,din întâmplare” Grigore

Ventura, ,,informatorul serviciilor secrete vieneze
¿i vechi du¿man al poetului, care nu-l mai scotea

EMINESCU  -  în aten¡ia serviciilor secrete
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în preså din nebun”. Acesta îl înso¡e¿te pe poetul
revoltat de întâmplårile zilei la Cap¿a, la Cotroceni
(unde Eminescu, chipurile, ar fi dorit så-l împu¿te pe
rege!) ¿i, în sfâr¿it, la baia Mitra¿ewski, unde cheamå
oamenii de ordine pentru a-l imobiliza  în ,,cåmå¿oiul
de for¡å” pe poetul închis în cabinå ¿i a-l transporta la
,,Caritas”, potrivit planului maiorescian.

De aici înainte urmeazå calvarul celor ¿ase ani de
agonie moralå, tratamentul cu injec¡ii mercuriale (“un
tratament dezastruos” ¿i fatal, înså curent în practica
medicalå a vremii…), iluzoriile restabiliri ¿i, în sfâr¿it,
moartea, pe data de 15 iunie, înmormântarea având loc,
dupå necropsie, pe 17 iunie 1889, la Cimitirul Bellu…

Maiorescu (,,regizorul principal al întregii afa-
ceri”, cum se exprimå îndoielnic de categoric Th. Co-
dreanu…) se va ocupa de toate, de la internarea ¿i tri-
miterea la Viena pânå la îndepårtarea poetului de Bu-
cure¿ti ¿i, desigur, de înmormântarea acestuia. ªi, desi-
gur, de impunerea hyperionicului Eminescu în con¿-
tiin¡a culturalå na¡ionalå ca un Poet ,,de geniu”, prin
celebrul articol ,,Eminescu ¿i poeziile lui” din 1889.

În serialul  Eminescu – epopeea dacicå, publicat
nu de mult, evocasem concep¡ia istoricå a poetului na-
¡ional (repetåm sintagma de ,,poet na¡ional”, în ciuda
d-lui Nicolae Manolescu, situat în corul protocroni¿tilor
,,demitizan¡i” de la ,,Dilema” ¿i de aiurea – v. ,,Rom.
lit.,17-23 ian.2001) ¿i, drept corolar, reflectarea artisticå
a acestei ,,obsesii dacice” (G. Cålinescu) în cadrul liricii
eminesciene.

Nu vom relua, acum, comentariile ¿i constatårile
amplului studiu, ci, în aceea¿i formulå documentarå ce
ne caracterizeazå scrisul, vom aduce în prim-plan  un
aspect mai pu¡in cunoscut al gândirii eminesciene, asu-
pra cåruia  s-au aplecat, în ultimul timp, câ¡iva cercetå-
tori, cu concluzii din cele mai surprinzåtoare privind
,,sacrificarea” Poetului, într-o incriminantå conjuncturå
politicå (v. Theodor Codreanu, Dubla sacrificare a lui

Eminescu, 1999 ¿i Ovidiu Vuia, Despre boala ¿i moar-

tea lui Eminescu. Studiu patologic, 1997…).
Pårerea noastrå în privin¡a ,,mor¡ii civile ¿i fizice

a lui Eminescu”, puså la cale de oficialitå¡ile timpului
pentru care poetul devenise un inamic public incorigibil
– este pu¡in nuan¡atå, cåci, oricâte suspiciuni ar exista
acum privind faptele ¿i atitudinile de atunci, e lucru
sigur cå tratamentul cu ,,injec¡ii mercuriale”  ¡inea de
practica medicalå a epocii, iar unele demersuri ale juni-
mi¿tilor în frunte cu Titu Maiorescu socotim a se fi fåcut
în buna credin¡å a situa¡iilor impuse, la lumina zilei ¿i
în deplinå ac¡iune publicå…

Deschiderea postumå a ,,cazului Eminescu”, azi,
ne aminte¿te, mutatis mutandis, de un documentar
difuzat pe ,,Discovery” privind otråvirea cu arsenic,
administrat zilnic în paharul cu vin, împåratului
Napoleon, în exilul de pe insula ,,Sfânta Elena” (prin
analiza complexå a firelor de pår)…

Dincolo, înså, de ferventa mitologie dacicå pre-
zentå în opera eminescianå, existå la poetul nostru na-
¡ional ¿i o mobilizatoare convingere politicå, cåreia i-a
dedicat o mare parte din crezul såu na¡ional.

Pasionat cercetåtor al istoriei na¡ionale, Eminescu
conspectase, la Viena, FONTES HISTORIAE, în lim-
ba germanå, ¿i ajunsese la convingerea cå ,,marea unita-
te etnicå a tracilor romaniza¡i ocupau în veacul de mij-
loc aproape întreg teritoriul Peninsulei Balcanice, înce-
pând de sub zidurile Constantinopolului, ale Atenei ¿i
ale Triestului ¿i ajungând pânå la Nistru, spre Miazå-
noapte ¿i Råsårit, pânå în ¿esurile Tisei spre Apus”(Ion
Scurtu, Dosarele istoriei, 1998, nr. 6,p.1).

,,Aceasta era Dacoromânia”, completeazå preotul
cercetåtor Dumitru Båla¿a, iar dacå eliminåm obsesia
,,romanizårii tracilor”, observåm cå orizontul emines-
cian este mult mai mare decât al celor mai de seamå
,,profesori” istoriografi. (ºara Soarelui sau Istoria Da-

coromâniei, ed. a II-a, revåzutå ¿i întregitå, Ed. ,,Sem-
ne”, Buc.,2001,p.208).

Poetul milita, a¿adar, pentru o DACIE MARE ca
formå statalå autoguvernabilå  - aceasta este o idee în
mers a gazetåriei sale, în general a mentalitå¡ii sale mili-
tante. Iatå cât de virulent se aratå gazetarul ,,Timpului”
la ideea înfiin¡årii la Bucure¿ti a unei Mitropolii roma-
no-catolice ,,al cårei scop atârnå de o putere stråinå ¿i
nu are datoria de a se supune legilor ¡årii”.

,,Românii au identificat religia cu na¡ionalitatea
– afirmå råspicat poetul – ¿i-i socotesc stråini pe to¡i
cei ce nu sunt de legea neamului românesc” ( ,,Timpul”,
VIII, nr. 112, 20 mai 1883,p.1-2).

Eminescu repro¿a Scaunului Papal ac¡iunea de
oprimare ¿i dezbinare religioaså a românilor din Transil-
vania, de cåtre habsburgi ¿i austro-ungari (în urma
actului de Unire a cre¿tinilor ortodoc¿i din Transilvania,
de la 19 martie 1701, cu ,,Biserica Romei cea catoli-
coaså”, care ¿i-a încålcat promisiunile de a respecta
obiceiurile ¿i tradi¡iile uni¡ilor ardeleni). A urmat des-
fiin¡area Mitropoliei Ortodoxe din Alba Iulia, întemeiatå

de domnitorul unificator Mihai Viteazul. Nerespec-
tându-se promisiunile date uni¡ilor ardeleni, a urmat
o serie întreagå de proteste, culminând cu ampla
ac¡iune de nesupunere a cålugårului Sofronie de la
Månåstirea Cioara din 1760, care s-a extins, dincolo
de Mure¿, în Apuseni, ba chiar pânå în Maramure¿.
Ceea ce li s-a pregåtit ardelenilor råscula¡i se ¿tie:
generalul Adolf Buccow, cu împuternicirea împårå-
tesei Maria Tereza, a înåbu¿it în sânge råscoala cre¿ti-
nilor ortodoc¿i, distrugând cu tunurile peste 150 de
biserici ¿i månåstiri de pe tot cuprinsul Transilvaniei.
Mai târziu, tunurile gen. Preiss au nåruit pânå ¿i cti-
toria brâncoveneascå de la Sâmbåta de Sus (care,
dupå 200 de ani, a fost reconstruitå, iar azi, sub oblå-
duirea Î.P.S.Dr. Antonie Plåmådealå, mitropolit al
Ardealului, Cri¿anei ¿i Maramure¿ului, aratå ca o
impresionantå lavrå a ortodoxiei råsåritene, un veri-
tabil complex cultural: caså în stil brâncovenesc,
pergola memorialå, noul paraclis, muzeul, bibliote-
ca, Academia de studii etc.).

Revenind la pårerea gazetarului privind înfiin-
¡area noii mitropolii romano-catolice, vom observa
cå acesta îl calificå pe recentul prelat ,,un agent al
puterii austro-maghiare”, sprijinit de Papa. Este, în
totul, crede poetul, ,,o ac¡iune îndreptatå contra di-
nastiei ¿i contra neamului românesc.” Astfel de dia-
tribe ce ating interesele politicii imperiale austro-un-
gare în Balcani ¿i-l suspecteazå pe Papa de sprijin
,,tacit” ¿i ,,ocult” – nu au scåpat vigilentelor servicii
de informa¡ii, mai ales cå Eminescu fåcea parte, cum
s-a våzut, ca membru fondator al societå¡ii cultural-
politice CARPAºII, al cårei program viza elibera-
rea, în caz extrem chiar pe calea armelor, a teritoriilor
transilvane aflate sub ocupa¡ia dualismului austro-
ungar.

La data de 7 iunie 1882, Curtea Imperialå din
Viena este informatå (de cåtre ministrul plenipoten¡iar
imperial la Bucure¿ti, Ernest von Mayr) asupra atacu-
rilor din ,,Timpul”, precizându-se cå aceastå campanie
militantå a lui Eminescu conduce ,,la formarea opiniei
publice în favoarea unei DACII MARI” (Arhivele Sta-

tului Bucure¿ti, Colec¡ia Xerografii Austria, pachetul
CCXXVI/1,f. 189-192).

Agentul Biroului vienez de informa¡ii, în nota
datatå ,,Bukarest, 3 juin 1883"  - descoperitå în arhive
de Gh. Ungureanu ¿i datå publicitå¡ii în 1977 – informa
asupra virulentului articol publicat în ,,Timpul” -
,,strecurat, în capul jurnalului în mod surprinzåtor, la
interven¡ia redactorului, un oarecare Eminescu, cel
care, împreunå cu domnii Laurian, Slavici, Maiorescu,
Maniu ¿i mul¡i al¡ii formeazå o societate fondatå deja
de câ¡iva ani, cu scop iredentist…”

Este sesizatå din capul locului ,,tendin¡a u¿or
antidinasticå ¿i mai ales ostilå Austro-Ungariei”: ,,Se
vede cât de marcantå este tendin¡a. De altfel, nu mai este
un secret cå existå o societate iredentistå românå care
profitå de orice ocazie pentru a agita spiritele într-un
sens ostil monarhiei austro-ungare…” (N. Georgescu,
în ,,CIVICA”, Buc., an.I, nr.1/ noiembrie 2000).

Nu este lipsit de interes så precizåm cå, în cadrul
unor secrete întruniri ale Societå¡ii Carpa¡ii, Eminescu
face propunerea ca tinerii studen¡i ardeleni så contribuie
la råspândirea, în localitå¡ile de peste munte, a hår¡ii
DACIA MARE (executatå de majorul Gorjan într-o
imprimerie a Armatei).

Oricât de secrete erau unele din aceste ¿edin¡e, iatå,
în ARHIVELE VIENEZE s-au descoperit rapoartele
în francezå ¿i germanå, trimise de la Bucure¿ti, de
agen¡ii serviciilor de informa¡ii (unul din ei credem a fi
fost Grigore Ventura, personajul fatal din ziua de 28
iunie 1883, când Eminescu este internat la Spitalul
,,Caritas”). În aceste rapoarte informative se regåsesc
propuneri ¿i idei privind intensificarea propagandei
na¡ionale române¿ti în teritoriile de peste mun¡i, idei
pentru care în 1870 autoritå¡ile maghiare îi intentaserå,
pentru articolele publicate în ,,Albina” ¿i ,,Federa¡iu-
nea” din Pesta, chiar un proces politic.

,,Trebuie men¡ionat cå SOCIETATEA ,,CARPA-
ºII” ajunsese så aibå ramifica¡ii organizatorice în mai
toate jude¡ele Regatului României, mai ales în cele
dinspre munte (unde dispunea ¿i de o bazå logisticå,
inclusiv depozite de muni¡ie ¿i armament) ¿i numåra
peste zece mii de membri. Listele se gåsesc, ¿i ele, în
arhive ¿i se constatå printre membrii marcan¡i nu-
mele lui Titu Maiorescu, Ioan Slavici, Grigore Ventu-
ra (!), D. A. Sturdza ¿.a. Deconspirarea acestei socie-
tå¡i ¿i mai ales a scopurilor ei secrete (cucerirea
prin for¡å a Ardealului) a declan¿at un scandal euro-
pean de mari propor¡ii, începând cu ruperea rela-
¡iilor diplomatice dintre România ¿i Austro-Unga-
ria pentru 24 de ore, apoi continuând cu scuze publi-
ce cerute la Viena ¿i încheindu-se cu intrarea Româ-
niei în Tripla Alian¡å”. (N. Georgescu, Eminescu ¿i
secretele vremii lui, în ,,Civica”, nr. 1/2000).

 Z.C.

Simple vorbe
Despre Eminescu vorbe¿te toatå lumea,
de la ultimul pre¿edinte al ¡årii la primul ¡åran

de pe câmp,
care asudå a¿a cum ¿tie el s-o facå mai bine

de mii de ani
în speran¡a cå bobul de grâu
va ajunge în cele din urmå pâinea cea de toate zilele.
Numai bancherii nu vorbesc!
Ei n-au vorbit niciodatå.
Påi cum så vorbeascå?
Dacå ar face asta,
ar trebui så vorbeascå despre bogå¡ie ¿i såråcie
¿i despre culturå în casa spânzuratului.
Doamne fere¿te de a¿a ceva!
Spuneam cå despre Eminescu
vorbe¿te toatå lumea,
de¿i, de vorbit, ar trebui så se vorbeascå

numai în douå feluri:
cu u¿a deschiså
¿i cu u¿a închiså.
Cu u¿a închiså,
atunci când vrei så bei,
så månânci, så iube¿ti, så urå¿ti,
så dai cu cåciula de påmânt de necaz
înjurând printre din¡i vecinul, håndrålåul naibii!
cå prea se uitå lung dupå muierea ta  ...
Tot cu u¿a închiså
ar trebui så vorbe¿ti
atunci când pofte¿ti så torni o droaie de urma¿i
dintre care cei mai frumo¿i råmân tot åia din flori,
când vrei så cân¡i ca nebunul pe dealuri,
så te iei de piept cu neamurile pentru o palmå de loc
sau pentru o gåinå care a sårit gardul

unde nu trebuie,
ori când sim¡i cum mori pu¡in câte pu¡in
când mama, propria ta mamå,
- icoana aceea gârbovitå, care se sprijinå de toiag
ca de marginea lumii -
pe care-o vezi tot mai rar,
pentru cå, nu-i a¿a, tu ai multå treabå la ora¿,
nu se-nvârte påmântul åla nici picat cu cearå
fårå aprobarea ta
¿i, mort-copt,
tu trebuie så fii acolo
¿i så-i dai un brânci,
altminteri, cine ¿tie unde-o mai ia razna ¿i åla!  -
mama, deci, î¡i cere
- pentru cå de aia ¿i-a rupt pâinea de la gurå
dându-te la ¿coli înalte -
î¡i cere, zic,
så-i scrii un text pe crucea
pe care a ¿i plåtit-o me¿terului din sat,
- nu de altceva, dar poate ... atunci... ¿tii tu!

... vei fi strâmtorat cu banii
¿i e mai bine ca fiecare lucru så fie fåcut

la vremea lui! ...
Tot cu u¿a închiså vorbe¿ti
¿i când pleci la råzboi,
de unde te întorci statuie
sau un nume scris pe-o placå albå de marmurå,
ori, pur ¿i simplu, când pleci pentru cå

¡i-a venit sorocul,
¿i te tot duci, fluierând amarnic, pe drumul

cåtre bisericå
unde to¡i ai tåi ¿i-au tråit via¡a
¿i cu a mor¡ii douå.
Cu u¿a deschiså vorbe¿ti când nu ai ce face,
când vrei så te dai de¿tept
¿i frumos,
¿i când vorbele nu-¿i mai gåsesc rostul în tine
¿i se duc a¿a, de nebune, pe unde le vine în minte:
- Båi, azi e ziua lui Eminescu! le spui tu,

doct, celor din jur.
Hai så-i punem ¿i noi o vorbå bunå la Dumnezeu!
Ptiuu! Prefåcutul påmântului!

*
De asta zic,
despre Eminescu vom ¿ti så vorbim
atunci când o så învå¡åm så tåcem în numele lui.

 Ion CEPOI
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Cele douå cår¡i ale lui lui Florentin Popescu
“Deten¡ia ¿i sfâr¿itul lui Vasile Voiculescu” ¿i “Via¡a
lui Vasile Voiculescu”, ambele apårute la Editura Vestala
în 2000 ¿i respectiv 2003, pot fi un bun pretext pentru
a medita asupra paradoxurilor pe care se întemeiazå
libertatea. Prima dintre ele, cea care face, de altfel,
obiectul prezentårii noastre începe cu nefericita între-
bare “oare ce se mai poate spune despre via¡a unui scrii-
tor când aproape totul s-a spus?”. Despre via¡a unui
scriitor autentic niciodatå nu putem avea sentimentul
cå s-a spus îndeajuns. Documentul ¿i întâmplarea nu
au o valoare de sine ståtåtoare, ele devin relevante doar
prin ceeea ce suntem în stare så deslu¿im în ele.Ultima
parte a vie¡ii lui Vasile Voiculescu ar trebui – poate – så
ne îndemne la o mai atentå analizå a condi¡iei  intelec-
tualului în ståri de crizå socialå. Pentru a în¡elege mai
bine vom recurge la un model literar anterior. Cu multe
secole în urmå Dante Alighieri crea, dintr-un du¿man
politic al såu, Farinata degli Uberti, un personaj celebru.
Pe vremea aceea în Floren¡a existau douå grupåri
politice adverse:ghibelinii ¿i guelfii. Farinata degli
Uberti condamnat de cåtre Dante Alighieri la chinurile
Infernului în cercul ereticilor, pentru påcatul de a fi
negat nemurirea sufletului, în anul 1239 a ajuns
conducåtorul ghibelinilor care au ob¡inut o victorie råsu-
nåtoare împotriva guelfilor, izgonindu-i din ora¿. Dupå
moartea lui Farinata degli Uberti guelfii au reu¿it så
revinå în ora¿ izgonindu-i pe ghibelini. Lui Farinata
degli Uberti i s-a intentat un proces postum ¿i a fost
condamnat pentru erezie.

Este limpede cå adevåratul påcat al lui Farinata
degli Uberti nu a fost neapårat unul de ordin religios,
ci unul politic. De multe ori de-a lungul vremurilor haite
de politicieni flåmânzi au gåsit cele mai nåstru¿nice
pretexte pentru a se råzbuna pe cei care li se împotri-
veau. Din totdeauna, intelectualii veritabili, cei ce au
încercat så fie cu adevårat liberi, au fost considera¡i ¿i
trata¡i de cei afla¡i la putere drept du¿mani periculo¿i.
Paradoxal este cå singura armå a lor era doar demnitatea
izvorâtå dintr-o profundå nevoie de libertate. Dupå ¿apte
secole de la condamnarea lui Farinata degli Uberti ¿i în
România confiscatå de puterea sovieticå, mul¡i intelec-
tuali au fost condamna¡i pentru erezii politice imaginare.

Primul capitol al cår¡ii lui Florentin Popescu anali-
zeazå epoca sumbrå ¿i îndeosebi climatul politic ¿i
literar din preajma anilor ‘50 ¿i identificå în lozinca
“cine nu este cu noi e împotriva noastrå” pretextul a
numeroase înscenåri judiciare fåcute în numele unei
ideologii de import.

Sub titlul “Exilul interior al poetului “, Florentin
Popescu încearcå så în¡eleagå ¿i så explice comporta-
mentul de însingurat al scriitorului dupå îndepårtarea
lui de la postul de radio unde lucra ¿i dupå interdic¡ia
de a mai publica ¿i de a figura în bibliotecile publice.
De¿i textul nu o spune în mod explicit se deduce cu
u¿urin¡a cå doar o nevoie imperioaså de libertate a stat
la baza deciziilor scriitorului de a sacrifica bunåstarea
materialå pentru a nu fi obligat så-¿i maltrateze sufletul.
ªi în acest caz avem modele în istorie unele dintre ele
împinse pânå la extrem. Så ne amintim cum Caton din
Utica a gåsit în sinucidere singura formå de a råmâne
liber. Vasile Voiculescu, spirit profund religios, nu a
putut ¿i nu a  dorit så recurgå la acest ultim gest, dar nu
a renun¡at la demnitate, de¿i cuno¿tea solu¡ia salvårii
aparente. Aflåm din carte cå atunci când Baru¡u a fost
arestat pentru de¡inere de tipografie clandestinå ¿i
tipårire de manifeste anticomuniste, Tudor Arghezi l-a
cåutat pe Vasile Voiculescu acaså ¿i i-a spus speriat
“Doctore, spune-mi ce så fac? L-au arestat pe Baru¡u”.
Dupå o îndelungatå chibzuin¡a scriitorul i-a råspuns:
“Scrie pentru ei”. Dar sfatul pe care i l-a dat lui Tudor
Arghezi ¿i care a condus la eliberarea lui Baru¡u, Vasile
Voiculescu a refuzat så-l foloseascå pentru sine, de¿i i
s-au oferit destule prilejuri.

Singura vinå a lui Vasile Voiculescu era aceea de
a nu fi acceptat sa fie înregimentat politic ¿i så scrie
acel tip de literaturå angajatå care a deformat întreaga
culturå din ¡årile care au devenit subordonate Moscovei.
Pentru aceastå erezie a fost arestat, judecat ¿i condamnat
la ani grei de temni¡å. Încå odatå în  istorie, cu un caz
celebru, se verificå structura paradoxalå a sentimentului
de libertate. Ideea kantianå referitoare la spontaneitatea
libertå¡ii drept cheie a explicårii autonomiei voin¡ei este
poate singura care ne poate face så în¡elegem asemenea
comportamente umane. Ceea ce s-a întâmplat în decem-
brie 1989 la noi demonstreazå cå Vasile Voiculescu,

Simpozion aniversar
“ VA S I L E  V O I C U L E S C U  –  1 2 0 ”

Recent, în cadrul Societå¡ii de ªtiin¡e Filologice din România, Filiala Târgu-Jiu, s-a desfå¿urat un reu¿it simpozion literar aniversar

sub genericul „VASILE VOICULESCU – 120 de ani de la na¿tere”, la care au participat cadre didactice din învå¡åmântul preuniversitar,

precum ¿i elevi de la sec¡iile de filologie ale unor unitå¡i ¿colare din municipiu.

Dintre comunicårile sus¡inute, menite a evoca via¡a ¿i opera marelui poet ¿i prozator Vasile Voiculescu (1884 – 1963) – care în perioada

iunie-octombie 1910 este numit medic la circa ocolului jude¡ean Gorj – amintim: Vasile Voiculescu – scriitor total (prof. Ion Trancåu,

Rovinari), Proza voiculescianå (prof. Marinela Pârvulescu, Tg.-Jiu), Drumul spre luminå al lui Zahei Orbul (prof. Tache Rådoescu, Tg.-Jiu), Marginalia la
Sonetul 57 (prof. Romulus Iulian Olariu, Motru), „Iisus pe ape” – comentariu hermeneutic (prof. Dumitru Bondoc, Novaci), Motivul „lebedei” în poezia lui Vasile
Voiculescu (Oana Popescu, elevå, clasa a XI-a A, Colegiul Na¡ional „Ecaterina Teodoroiu”, Tg.-Jiu, prof. îndrumåtor Z. Cârlugea), Exilul interior al poetului
Vasile Voiculescu (prof. dr. Vasile Sichitiu, Tg.-Jiu).

Cu prilejul simpozionului aniversar, au  fost lansate cår¡ile unor cunoscu¡i scriitori gorjeni: „Singuråtatea pluralului” de Romeo Ionescu, „Arta privirii”

de Romulus Iulian Olariu, „Brâncu¿i – cioplitor în duh” de ªtefan Ståiculescu.

Doamna prof. dr. Elena Roatå, consilier local independent, a semnalat o carte de excep¡ie, apårutå la Editura „Humanitas”, cu sprijinul Consiliului

Jude¡ean Gorj: Brâncu¿i inedit – însemnåri ¿i coresponden¡å, edi¡ie realizatå de Doina Lemny (Paris) ¿i Cristian-Robert Velescu (Bucure¿ti). Lucrarea valorificå

documente inedite din „arhiva Brâncu¿i” aflatå la Centrul Cultural „Georges Pompidou” din Paris, Musée National d’¢art moderne, Biblioteque Kandinski,
Fonds Brancusi (amintim cå arhiva respectivå a fost donatå, în 2001, de domnul Theodor Nicol din Canada, nepotul ¿i succesorul legal al Nataliei Dumitrescu,

care, împreunå cu so¡ul ei Alexandru Istrati, au fost desemna¡i de Brâncu¿i, în 1956, så se îngrijeascå de soarta postumå a operelor sale).

Men¡ionåm ¿i momentul poetic sus¡inut de mai tinerii creatori de la Colegiul Na¡ional „Ecaterina Teodoroiu” (Oana Rådoi, Edvina Mogo¿-Nicovalå,

Georgiana Frangulea), precum ¿i participarea d-lui prof. Cornel Pecinginå, inspector ¿colar de specialitate în cadrul ISJ Gorj, care a transmis participan¡ilor

ultimele precizåri ¿i informa¡ii din partea Ministerului Educa¡iei ¿i Cercetårii, îndeosebi obiectivele ce stau în fa¡a unitå¡ilor ¿colare în actuala etapå a concursurilor

¿colare pe obiecte.

S-a discutat ¿i despre necesitatea apari¡iei unui periodic, care så valorifice marele poten¡ial de valori existente în cadrul ¿colii gorjene (studii ¿i crea¡ii

literar-artistice) – un desiderat mai vechi al membrilor filialei gorjene, care se va concretiza, în curând, prin apari¡ia revistei de culturå „Måiastra”.

 Prof. dr. Z. Cârlugea, Pre¿edinte al S.S.F. – Gorj

PREZENTARE DE CARTE

Florentin Popescu: «Deten¡ia ¿i sfâr¿itul lui Vasile Voiculescu»
cel pu¡in pentru români, nu este un caz singular în isto-
rie. Comportamentul oamenilor care au ie¿it în stradå
så înfrunte moartea, cu mâinile goale, anima¡i doar de
dorin¡a de a fi în sfâr¿it liberi, nu poate fi explicat teo-
retic decât prin acceptarea ideii de spontaneitate a li-
bertå¡ii. Florentin Popescu în cartea sa nu formuleazå
direct asemenea aser¡iuni, dar pregåte¿te terenul pentru
o asemenea abordare. De la documentele prezentate
pânå la interpretarea condi¡iei actuale a intelectualului
nu mai sunt prea mul¡i pa¿i de fåcut. În fond, aproape
to¡i tråim încå sub presiunea istoriei, înduram povara
interdic¡iei de a putea face auzit mesajul nostru, supra-
vie¡uim valoric într-o lume fårå coordonate axiologice.
Lini¿tea impuså în jurul scriitorilor autentici din anii
‘50 avea acela¿i scop ca zgomotul absurd al pseudoli-
teraturii care a invadat pia¡a de carte în zilele noastre.
Cei mai mul¡i dintre noi nu acceptå înrolarea politicå
din acelea¿i motive care au stat la baza deciziei lui Vasile
Voiculescu. Intelectualii români vor så råmânå cura¡i
in fa¡a istoriei ¿i a lui Dumnezeu, chiar dacå riscå ¿i ei
så se întâlneascå într-o bunå zi cu un ofi¡er aidoma lo-
cotenentului Mihåilescu Gheorghe, anchetatorul penal
de securitate al lui Vasile Voiculescu.

La fel ca nenumårate scrieri din zilele noastre ¿i
aceastå carte a lui Florentin Popescu insistå pe creio-
narea imaginii brutelor din securitatea comunistå ¿i uitå
så ne avertizeze ca adevåra¡ii cålåi erau activi¿tii de
partid cu func¡ii importante în conducerea centralå. Ei
påreau ni¿te oameni de treabå, aparent joviali ¿i cu un
zâmbet larg, adu¿i parcå anume de Dumnezeu så aline
suferin¡ele de veacuri ale neamului, în realitate erau
ni¿te demoni, iar alinarea pe care o propåvåduiau era
de fapt o crimå colectivå såvâr¿itå prin eutanasie. Iar
atunci când le ie¿eau în fa¡å suflete nobile ¿i demne
care refuzau så se lase påcålite, nu ezitau så ordone
violen¡a fizicå ¿i psihicå în cele mai odioase forme ale
sale, a¿a cum au fåcut ¿i cu poetul Vasile Voiculescui.

Când trecem îngândura¡i poate cå ¿i în umbra noas-
trå pe care o låsåm pe stradå în verile cu soare pu¡in
tremura încå imaginea poetului vinovat pentru crezul
såu literar, ca ¿i noi suntem vinova¡i cå, citind aceastå
carte, gåsim în ea un posibil drum spre regåsire.

  Prof. dr. Vasile SICHITIU

Ghetsimani cu salcâmi de corabie
Inima copilului ce s-ar na¿te. Peste zåpezile din

înål¡imi, abia modelat cu forma de deal adåpostind
câinele. Singur ¿i adevårat. Stråinul din oglindå. Del-
phinul în¡epenit cåtre ¡årm, în prelungirea rugåciuni-
lor de searå. Ideea de haitå. Noiembrie al cuptoarelor
cu lespezi. Întâiul minereu. Miasme pierite, argintårie
furatå unui trecut împins pe coline.

*
Ghetsimani cu salcâmi de corabie. Cu asfin¡it

de argint ro¿u ¿i arome în baloturi cu lumina antichi-
tå¡ii. Pâine neterminatå îneca¡ilor. Vin nebåut de ¿eful
perceptorilor, de icoana preacuratei Nostalgia.

Pentru o singurå prejudecatå, mireaså ar putea fi
piramida. Pintenul ca¿alotului, înaintea mieilor din
iarnå.

*
Un zeu sublunar cu pa¿ii de fiarå. Adunå cårnuri

putrede de pasåre în vase de lamurå. Pe simfonia purifi-
cårii, zeul acesta alunecå pe schele de aur. Uleiurile
templului amintesc de pårin¡ii råsåriteni ai fluviului.
Închi¿i într-un epileptoid. Mecanisme pierdute ale ro¡ii.
Turnuri din care se aruncå numai cu pietre în mla¿tini.

Cu bufni¡a grådinii, dintr-o nea¿ezare, aduså-i o
lumânare de miere. În privin¡a cre¿tetului, ce desparte
valul de linia ¡årmului, bunii ¿i cinsti¡ii tac.

*
Poiene cu iederå, cu semenic, cu foiofiu ¿i cu

priboiu. Un cer mai jos de amiazå. Colinele - cinci -
adunå, toate, o vioarå. Aurul alchimistului s-a dus
tot într-o candelå. O viperå respirå cu pântecul.
Neprestano!

 *
Când un demon bea zefirul, ajutat de o cråiaså,

¿i e ziua de magie, de înghe¡uri. Grådina ar trebui
atunci zåvorâtå dupå gratii, unde ar îngriji-o un flam-
ing. Întocmai ca sanctuarele din care s-au dus zeii.
Leii, leoaicele, apele netrecute printr-o manta.

Candelå cu flori ro¿ii.
  Alex. GREGORA



p. 10      Portal ~ Mãiastra - nr. 1/2005

A existat, încå din vechime, credin¡a cå lebåda e o
pasåre ciudatå, singurul ei cântec înfiripându-se doar
în preajma mor¡ii.

Îndemnat de întâmplåri ale propriei copilårii, Lu-
cian  Blaga întrezåre¿te, în „mu¡enia” lebedei, simbolul
tråirii paroxistice a cuvântului prin excelen¡å poetic,
cel råmas nerostit: „Dar pe liman ce bine-i / så ståm în
necuvânt” avea så spunå, tot el, în Ulise (1962), replicå
târzie ¿i înte¡itå la Amare foarte sunt cuvintele toate
(1924).

Textul care va fi supus discu¡iei se desfå¿oarå de-a
lungul a 20 de versuri, grupate strofic în 4 „cvintete”,
cu rime de tipul abaab. Ritmul este iambic, iar måsura
de 18/17 silabe. Acest tip de versuri iambice lungi a
fost dus la perfec¡iune de D. Anghel (Florile, Floarea-
soarelui, Crizanteme etc ) ¿i de Octavian Goga (Pråpas-
tie, Prima lux, Mama, Venerei eterne, Poetul).

Iatå, acum, textul poemului lui Vasile Voiculescu:
„Cînta o lebådå-ntr-o noapte pe apa iezerului tainic,
Aici sålbatec, numai ¡ipåt, aici ca molcom plâns de ploi.
Vråjitå, luna se oprise, încremenise vîntul lainic.
Dar ea cîntå nepotolitå ¿i tot mai tare, ca un crainic
Trimis så-mprå¿tie o veste ¿i-n sârg så plece înapoi.

Acum cântå  întâia oarå. Nu bånuise ce putere
Zåcuse-n pieptu-i mut o via¡å, båtut de valuri nencetat,
ªi nu se såtura s-asculte ea înså¿i strania-i durere.
Se mistuia cântând mai aprig ¿i cu mai multå sfî¿iere…
Tumult de chin ¿i råzvråtire treceau prin versul zbuciumat.

ªi cum plutea fårå de ¿tire între via¡å ¿i-ntre moarte,
I se pårea cå umple lumea cu clocotul cântårii ei.
Sim¡ea o smulgere adâncå, vedea atât, cå se desparte,
ªi-n dureroasa-i bucurie båtea al undelor polei…

Ea socotea cå bucuria îi îneca, gråbit, gâtlejul,
Cåci cântecul, ca-ntr-o pustie, din ce în ce pierdut slåbea,
Nu-n¡elegea cå numai Moartea îi då ¿i harul ¿i prilejul
Så cânte-n clipa cînd o-ngroapå în cripta apelor vârtejul
ªi nu ¿tia, cântând, cå moare, ci se pierdea plutind abia.”
Organizarea lexicalå a poeziei våde¿te precumpå-

nirea netå a cuvintelor vechi, populare, statornice. Nu
sunt, înså, excluse în chip deliberat neologismele,  înså,
sunt zgârcit dråmuite, doar patru la numår, ¿i anume:
straniu, tumult, suprem, criptå.

Cum este firesc într-un poem crescut dintr-un eres
atât de vechi, nu lipsesc nici termenii cu iz vetust, care
nu pot fi, totu¿i, categorisi¡i ca arhaisme „propriu-zise”,
pentru cå, dintr-un motiv sau altul, ei sunt lesne inteli-
gibili chiar pentru cititorul nespecialist. De exemplu,
în versul „Trimis så-mprå¿tie o veste ¿i-n sârg så plece
înapoi”este cuprinså locu¡iunea în sârg („degrabå, re-
pede, curând”), atestatå încå din textele vechi.

Un cuvânt interesant atât prin „trimiterile” lui, cât
¿i prin îmbinarea inedita în care s-a låsat „prins”, este
adjectivul lainic. Prima lui atestare notabilå ne întâm-
pinå în Amintiri-le lui Creangå, acolo unde „povestariul”
evocå „cinstita holerå de la 48”, pe care el a cunoscut-o
pe propria-i piele.

Episodul este o savoare incomparabilå: „Înså peste
noapte a ¿i dat holera peste mine ¿i m-a fråmântat ¿i
m-a zgârcit cârcel, ¿i-mi ardea sufletul în mine de sete,
¿i ciobanul ¿i baciul habar n-aveau de asta, numai se
întorceau pe ceea ce parte în ¡ipetele mele ¿i horåiau
mereu. Iar eu må târâiam cum puteam pânå la fântânå,
în dosul stânei, ¿i pe nimica pe ceas beam câte-un cofåiel
întreg de apå. Pot zice cå în noaptea aceea la fântânå
mi-a fost masul, ¿i n-am închis ochii nici cât ai scåpåra
din amânar”. În urma tratamentului („bo¿tine cu såu”)
pe care i-l aplicå „doftorii satului”, a doua zi  Nicå se
treze¿te abia pe la toacå, dar „sånåtos ca to¡i sånåto¿ii,
¿i, bineîn¡eles, firul ispråvilor se reînfiripå fårå zåbavå:
„Pânå-n searå am ¿i colindat mai tot satul, ba ¿i pe la
scåldat am tras o raitå, cu prietenul meu Chiriac a lui
Goian, un lainic ¿i un pierde-vara ca ¿i mine”. Se obser-
vå cå lainic este cuplat cu sinonimul såu pierde-varå,
dezvåluindu-se, astfel, nuan¡a sa net  peiorativå, atenu-
atå, întrucâtva, de zâmbetul îngåduitor ironic cu care
Nicå î¿i comenteazå propriile-i nåzdråvånii.

Cu sensul evident depreciativ, „haimana, vaga-
bond, pierde-varå,” lainic este derivat din laie / „ceatå
de ¡igani nomazi”, în opozi¡ie deci, cu ¡iganii „de vatrå”
care sunt…sedentari.

Se poate afirmå cå Voiculescu are meritul nu
numai de a fi stârnit la o via¡å nouå un cuvânt vechi ¿i
urgisit, dar ¿i de a-l fi înnobilat semantic: „Vråjitå, luna
se oprise, încremenise vântul lainic !…” Inven¡ia poeti-
cå îi înlesne¿te lui lainic, fa¡å de sinonimul såu par¡ial
nemernic, o cale inverså, de la peiorativ la… meliorativ.
Abia o data  cu expresia lui Voiculescu, vântul lainic,
adjectivul lainic devine epitet individual, påtrunzând
viguros în lexicul „poetic” românesc.

Poezia „Iezerul” ne oferå o imagine cu trimitere
directå cåtre peisajul înghe¡at al Nordului absolut, cu
toate implica¡iile lui nostalgice.

„În pâlnia muntelui iezerul netulburat
ca un ochi al lumii, ascuns, s-a deschis.
Oglinde¿te un zbor prea înalt ¿i ceasul
curat ce i-a fost odatå promis.

Catå lung Ochiul spre Nord ¿i spre vârste,
¿i mulcom apoi spre vânåtul cer.
Viseazå-n amiazi despre rodii de aur,
care se coc senine, în ger.”

Prin pondere semantico-stilisticå ¿i prin frecven¡å,
cuvântul-fanion al poeziei e  însu¿i verbul „cântårii”,
reluat la forme diferite ale flexiunii sale, dar mai ales la
imperfect ¿i la gerunziu.

„Cânta o lebådå-ntr-o noapte… /Dar ea cântå nepotolitå
/ Acum cântå întâia oarå /Se mistuia cântând mai aprig ¿i cu
mai multå sfâ¿iere /clocotul cântårii ei/ cântecul… din ce în ce
pierdut slåbea /Moartea îi då ¿i harul  ¿i prilejul /Så cânte… /ªi
nu ¿tia, cântând, cå moare…”

Alternan¡a me¿te¿ugitå a imperfectului cu alt timp
din sfera trecutului, mai mult ca perfectul , exprimând,
acesta din urmå, o ac¡iune anterioarå ¿i încheiatå, îi prile-
juie¿te cititorului – privitor senza¡ia, aproape spa¡ialå
¿i rafinat plasticå, a adâncimii, a reliefului, a douå
planuri distincte, permi¡ând ,,stratificarea ac¡iunilor”:

„Cânta o lebådå-ntr-o noapte pe apa iezerului tainic…
Vråjitå, luna se oprise, încremenise vântul lainic.
Dar ea cânta nepotolitå ¿i tot mai tare, ca un crainic…”
Versurile ,,cântecul…din ce în ce pierdut slåbea,

se pierdea plutind abia” stârnesc sugestia dåinuitoare a
stingerii treptate ¿i lente. Repetarea, la forme flexionare
diferite, a verbului ,,pierderii”, trimite, printr-o asociere
spontanå, la versurile ,,lebedei” din Lancråm!”:

„Un zeu de cântå, cum se-ntâmplå câteodatå,
n-atinge doar cu degetele-o lirå.
El î¿i destramå-n vânt fiin¡a toatå. Rând
pe rând sub crug albastru se resfirå.

Nemaiavând figurå, ¿i nici umbrå-chip,
o adiere numai, ¿i pierind
aproape ca mireasma floarei, vraje-vânt
el trece peste coardele de-argint.

Unde un cântec este, e ¿i pierdere,
zeiascå, dulce pierdere de sine.
Dar cel ce-ascultå dobânde¿te viu contur,
în armoniile treptat depline

Motivul «lebedei» în poezia lui Vasile Voiculescu
un templu, un menhir sau crin devine.”
Cum era firesc, Voiculescu insistå asupra concep-

tului de ,,moarte”, prefigurat de înså¿i ,,Cântarea lebe-
dei”. Insisten¡a se realizeazå, înså, eludându-se riscul
monotoniei, cåci termenilor proprii li se adaugå un nu-
mår mare de termeni ¿i expresii figurative, sugerând
mai cu seamå ,,agonia”: se mistuia, se desparte, isprå-
vitul, suprema clipå, pierdut…

Printr-un fericit fenomen de convergen¡å, cântarea
lebedei-poet („Tumult de chin ¿i råzvråtire treceau prin
versul zbuciumat”) î¿i gåse¿te un mediu prielnic de
manifestare sonorå ¿i de valorificare acusticå în înså¿i
¡esåtura fonicå a poemului.

În unul dintre cele mai frumoase versuri: „Vråjitå,
luna se oprise, încremenise vântul lainic” – unde douå
unitå¡i sintactice se succed în ordine diferitå (Vråjitå,
luna…vântul lainic) – alitera¡ia ac¡ioneazå încruci¿at,
legând, între ele, primul epitet cu determinatul celei de
al doilea (Vråjitå…vântul) ¿i invers (luna…lainic). Se
urzesc, astfel, ciudate ¿i sinuoase „simpatii sonore” între
cuvinte, iar ecoul lor ståruie, prelungindu-se dincolo
de cåu¿ul urechii…

Sonetul mallarmean al lebedei (Le vierge, le viva-
ce…) a fost supranumit „Simfonie în i major” datoritå
triumfului vocalei „i” pe verticala tuturor rimelor din
cele 14 versuri:

 „Alegra, prea-curata, frumoasa noastrå zi
De azi va sparge-n aripi la mort pe care, -altmintre,
Îl bântuie subt brume în limpezile-i vintre
Ghe¡arii unor zboruri ce n-au a se-auzi ?

O lebådå aminte-¿i aduce cå ar fi
Superbå, ea, ci fårå cuvânt så iaså dintre,
Cåci n-a cântat ¡inutul în care så reintre,
Când iarna unui vitreg urât ne va jertfi.

S-o scutura tot gâtul de spaima albei crime
A înse¿i, renegatå de ea, acestei clime.
Nu ¿i de solu-n care de viu penetu-i prins.

De luciu-i cast ursitå acestui loc, stafie.
Råmaså ca-ntr-o vrajå-n dispre¡ui-i necuprins
Ce giulgiu-n inutilu-i exil va så-i fie.”

Pe linia unei nobile tradi¡ii, „lebåda” lui Voicu-
lescu pare a-l îngâna pe poetul din Lancråm : „Unde un
cântec este, e ¿i pierdere, / zeiascå pierdere de sine…”

  Popescu Oana Georgiana, clasa a XI-a

Romanul lui V. Voiculescu are o genezå curioaså:
ultimul capitol, „În satul Cervoiului”, a fost scris în 1949,
în timp ce restul capitolelor au fort scrise cu 6-7 ani în
urmå. Romanul a apårut postum, în 1970, la Editura
Dacia-Cluj, cu o prefa¡å de M. Tomu¿.

Medicul Vasile Voiculescu care nu lua bani pacien-
¡ilor, fiind supranumit „medicul fårå argin¡i”, a suferit 5
ani de temni¡å grea, începând cu 1958. Fårå så fac
comentarii, a¿ cita din rechizitoriul procesului:

„Sus-numitul este cunoscut ca element du¿månos
al clasei muncitoare din URSS… Dupå 23 August 1944,
Voiculescu Vasile scrie o serie de poezii pe teme mistice,
care au un caracter du¿månos, ostil fa¡å de regimul demo-
crat-popular din R.P.R.”

Romanul “Zahei, orbul” istorise¿te peregrinårile
unui uria¿ de o superbå frumuse¡e virilå, ce ¿i-a pierdut
lumina ochilor la o be¡ie cu „alcool otråvit”, plecat în
lume så caute locul în care nådåjduie¿te så-¿i capete
vederea prin miracol. Istoria lui Zahei este istoria unui
drum, o cåutare din loc în loc cu o ¡intå idealå: Schitul
Derventului, aflat undeva în Bulgaria pe atunci, unde
omul a¿teaptå minunea; un drum în timp ¿i spa¡iu,
drumul simbolic al vie¡ii noastre de la tinere¡e la matu-
ritate ¿i båtrâne¡e ¿i un drum pe o direc¡ie nevåzutå:
drumul în¡elegerii sensurilor, întâmplårilor la care ne
este dat så luåm parte.

Înaintarea  în spa¡iu, în timp, în în¡elegere, înain-
tarea în lumea våzutelor ¿i nevåzutelor, via¡a omului ca
o cale spre mântuire - aceasta este tema romanului-pa-
rabolå al lui V. Voiculescu. Fiecare întâmplare din via¡a
lui Zahei are o dublå semnifica¡ie: una în universul fizic,
alta în universul spiritual. Cu fiecare încercare prin care
trece orbul, el face un pas în descoperirea de sine a bine-
lui ¿i adevårului interior. Istoria orbului Zahei este dru-
mul exterior ¿i drumul simbolic, interior  al celui ce cautå
lumina cålåuzitoare spre mântuire fårå a o atinge to-
tu¿i!… În roman se regåsesc reflexe culturale din I. Agâr-
biceanu, Slavici, Caragiale, Sadoveanu sau din poemele
homerice. „Zahei, orbul” se înscrie în tradi¡ia romanelor
picare¿ti ¿i fiecare întâmplare scoate în eviden¡å cinstea,
bunåtatea, devotamentul, curå¡enia sufleteascå a lui
Zahei orbul.

În periplul såu, Zahei întâlne¿te câte un personaj
cu dublu rol: de cålåuzå în universul vizibil ¿i de par-
tener opozant în universul invizibil. La început, orbirea
îi e exploatatå de un vagabond-circar pe nume Panterå,
care prin viclenie îl transformå pe Zahei în cer¿etor. La
trecerea Buzåului venit mare, asupritorul lui Zahei se
va îneca iar el va scåpa în via¡å. Va fi apoi sub tutela
popii Gioarså, un preot nevrednic care-¿i întemeia bunås-
tarea pe exploatarea neferici¡ilor care scormoneau în
groapa de gunoaie a ora¿ului. Popa plåtea sume infime
necåji¡ilor care mai gåseau câte o „gioarså”, pe care
preotul o revindea ¿i-i fåcuse ¿i lui Zahei un loc la cer¿it

în u¿a bisericii.
Dupå alte întâmplåri, Zahei ajunge la curtea unui

arenda¿ grec, gelos ¿i violent, pe nume Lagradora. Zahei
munce¿te ca un sclav împingând la roata de scos apå
pentru grådina grecului. Amanta acestuia, Caliopi, este
fascinatå de bårbå¡ia ¿i frumuse¡ea fizicå a orbului.
Profitând de absen¡a lui Lagradora, Caliopi se strecoarå,
fårå a scoate un cuvânt, în patul de ierburi al lui Zahei,
orbul. Scenele erotice sunt inegalabile, dar acestea sunt
curmate de maurul gelos, pe nume Lagradora, care-¿i
ucide amanta, ¿trangulând-o.

Pentru cå tråise miracolul existen¡ei printr-o fe-
meie, Zahei va accepta învinuirea pentru a salva onoa-
rea femeii. Acest sacrificiu cavaleresc, ce ne aminte¿te
de romanele evului mediu, va consta în 15 ani de temni¡å
pentru Zahei.

Etapa urmåtoare, a ispå¿irii unei condamnåri
nedrepte înseamnå påstrarea curå¡eniei suflete¿ti ¿i
trupe¿ti într-o lume condamnatå la scabros, viciu, min-
ciunå. Ajuns în lumea ocnei, unde oamenii se conduc
numai dupå instincte, Zahei nevåzåtorul devine de¡inå-
torul sensurilor pe care cei ce våd le-au pierdut demult.

Ocna, ca spa¡iu existen¡ial, este locul de reducere
la condi¡ia de animal a fiin¡ei umane, locul unde dom-
ne¿te for¡a, viclenia, bestialitatea, satisfacerea nevoilor
trupului ce trebuie så supravie¡uiascå. Rolul lui Zahei
se schimbå, din cålåuzit va deveni cålåuzitor. Revenit
la luminå, dorin¡a lui de råzbunare nu mai are obiect:
hangiul ce-l orbise cu spirt otråvit, murise, iar Lagradora
cel care îl vârâse la ocnå fusese ucis de ¡åranii råscula¡i.

Schitul Derventului, care-i men¡inuse atât amar de
ani speran¡a în cåpåtarea vederii, nu mai exista, fusese
ars de råzboi. În periplul såu ce pare fårå sfâr¿it Zahei
aflå de preotul tåmåduitor, Fulga. Acesta, în tinere¡e,
fusese ho¡ de cai, afemeiat ¿i jucåtor de cår¡i, dar la
båtrâne¡e se cumin¡ise.

Zahei se împrietene¿te cu preotul care ologise ¿i
pe care-l poartå în spinare, fiecare ajutându-l pe celålalt.
V. Voiculescu face trimitere la o idee a lui Schopenha-
uer: „Voin¡a de a exista este un paralitic purtat pe umeri
de un orb”.

Mâna preotului a¿ezatå pe fruntea lui Zahei îl fåcea
pe acesta så întrezåreascå drumul. Dar marea luminå
presim¡itå ¿i a¿teptatå de Zahei îi va fi refuzatå. Romanul
se încheie doar cu iluzia luminii care îi va fi refuzatå lui
Zahei.

În romanul lui V. Voiculescu, intertextualitatea
este vizibilå: råtåcirile lui Zahei în cåutarea luminii sunt
similare råtåcirilor lui Ulise în drumul de reîntoarcere
acaså, iar popasul la Caliopi, e similar popasului la nimfa
Calipso, a¿a cum mai târziu via¡a la ocnå va fi similarå
coborârii lui Ulise în infern.

        Prof. Tache Rådoescu

Drumul spre luminå al lui Zahei, orbul
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Fundamentalå pentru în¡elegerea concep¡iei despre
artå a lui Vasile Voiculescu este povestirea Cåprioara
din vis. Vom preciza, de la bun început, cå în nici un
caz nu dorim, prin acest semnal, så supralicitåm
valoarea artisticå a povestirii, care se påstreazå undeva
între limitele cumin¡i ale unei opere literare modeste.

Întâlnim, înså, aici, în date esen¡ializate, toate
ideile pilon pe care se sprijinå e¿afodul structurilor
crea¡iei lui Vasile Voiculescu. Arta este înruditå cu
vânåtoarea ¿i reprezintå un salt nebun în spirit, undeva,
înapoi în timp, în cåutarea arhetipurilor. Firul cålåuzitor
ar fi acela al ideilor platonice potrivit cårora ceea ce
¿tim este amintire a ceva ce se aflå deja impregnat în
sufletul nostru. Arta, femeia ¿i vânåtoarea alcåtuiesc
acela¿i unic elan pe care spiritele creatoare îl reiau în
trei registre deosebite. Este limpede cå la bazå se aflå
¿i un model cultural u¿or de recunoscut, cel biblic din
Cântarea Cântårilor. Astfel visul din noaptea de Bo-
boteazå, „când  se deschid cerurile ¿i joacå toate como-
rile påmântului”, este o frânturå din marea Carte a Lumii
unde se aflå scrise adevårurile eterne. În acest context,
este clar cå pentru Vasile Voiculescu nici nu poate fi
vorba de a atribui cunoa¿terii umane alt în¡eles decât
de formå a ini¡ierii. Efortul aesta de a cunoa¿te prin
rememorare, cåutând prin apele tulburi ¿i învolburate
ale propriului spirit, o licårire de tråire autenticå sau un
liman al adevårului absolut, duce inevitabil spre
figuralism.

De altfel, Tudor Vianu, în Figuri ¿i forme literare
atrage aten¡ia asupra contrastului dintre personalitå¡ile
celor doi prieteni Vasile Voiculescu ¿i Ion Pillat: „O
naturå ca a lui Pillat este pânditå de primejdia de a
råmâne la suprafa¡a decorativå a lucrurilor. O fire ca a
lui Voiculescu riscå så se încålzeascå în problemele ei,
în alegorism ¿i didacticism. Pillat luptå pentru
îmbogå¡irea substan¡ei lui; Voiculescu pentru înobilarea
formalå.”

Figuralismul î¿i are originea în încercårile repetate
de a da o interpretare Sfintei Scripturi. Deja în Evul
Mediu majoritatea interpre¡ilor religio¿i se sim¡eau
sufoca¡i de amestecul de biblic ¿i aristotelic. Alegoria
tradi¡ionalå råmânea func¡ionalå doar pentru Vechiul
Testament. Dar Noul Testament presupunea reluarea
unor personaje ¿i evenimente deja pezente ¿i în Vechiul
Testament. Interpretarea prin compara¡ie deja punea
problema unei rela¡ionåri de tipul „acesta” pentru
„acela”, cu alte cuvinte figura înlocuia alegoria.

Acest procedeu de stabilire a unei rela¡ionåri de
tipul amintit nu îi este deloc stråin lui Vasile Voiculescu,
iar exemplul cel mai elocvent este chiar romanul såu
Zahei Orbul. Decodificarea rela¡iei de tipul acesta îl
reprezintå, de fapt, pe acela este deosebit de simplå ¿i
nu ar pune probleme nici unui elev de lieu de nivel
mediu. Se ¿tie cå Iisus i-a redat vederea unui orb. ªi i-a
redat-o pentru cå în orbul de atunci era credin¡å, nu
numai speran¡å. Zahei, orbul de acum, are doar speran¡å.
Credin¡a lui nu este suficient de viguroaså, nu mai este
dublatå de o voin¡å exemplarå, el acceptå de mai multe
ori decåderea. Întâi cre¿te, apoi se laså ademenit de
vâltoarea unei pasiuni carnale de pe urma cåreia va
ispå¿i o pedeapså de 15 ani de ocnå, apoi acceptå så fie
slugå la un bordel. ªi el, Zahei orbul, repetå, în veacul
nostru, dramatica poveste a orbului biblic. În momentul
decisiv al existen¡ei sale, când ar fi trebuit så-¿i recapete
vederea, nu îl va întâlni înså pe Iisus, ci pe popa Fulga.
Iar pårintele Fulga este departe de modelul religios pe
care, cu orgoliu, ar vrea så-l încarneze. El nu poate
såvâr¿i minunea, ca altådatå Iisus, pentru cå fusese
bântuit de trei mari patimi: setea de avere, femeile ¿i
dragostea de cai. Nici unul dintre cele douå personaje
nu îndeplinea, a¿adar, condi¡ia exemplaritå¡ii, fårå de
care minunea nu este posibilå. De aceea miracolul
redårii vederii nu poate avea loc.

Rezolvarea este una påmânteascå. Cei doi, orbul
¿i popa olog, vor tråi într-un fel de simbiozå,
folosindu-se, pentru ceea ce le lipse¿te, unul de celålalt,
tråind înså, în acela¿i timp, drama neîmplinirii.

Dar acestei simbioze în planul în¿iruirii faptelor
îi corespunde o alta mult mai profundå în plan estetic.
Ultimul capitol În satul Cervoiului este înså primul care
a fost scris. Lectura atentå a fragmentului, în care este
prezentatå apari¡ia lui Zahei orbul în fa¡a pårintelui
Fulga, duce la concluzia cå, în momentul redactårii,
autorul nu-¿i propunea så scrie un roman, ci doar o
povestire ca toate celelalte. Iatå fragmentul:

„Câ¡iva se tåmåduirå (...) ªi zvonul se lå¡ea.
Atunci sosi la popa, Zahei orbul.

Un om de patruzeci de ani, voinic ca un taur, cu
capul mare, chel ¿i gogomat ca un bolovan, cu pieptul
¿i pântecul otova de sub grumaz ¿i pânå-n vintre, în

chipul unui poloboc sprijinit în bulamacele coapselor.
Ochii bobo¿a¡i alburii ca de piatrå se clinteau. ªi în
ciocanul nasului ¡evile nårilor se deschideau ruginite
de tutun. Sub ele ni¿te fire ¡epoase, mustå¡ile, ca la pe¿te.

Hamal de-a lungul tuturor schelelor pânå înghe¡a
Dunårea, salahor apoi pe la toate binalele ora¿elor, se
îmbåtase în toate cârciumile, cântase, urlase, se båtuse,
pânå ce dupå un chef stra¿nic se trezise orb. Båuse spirt
otråvit.

De atunci alergase zadarnic de la spitale la babe,
de la vraci la biserici, så-¿i recapete vederile. Când orbul
a nimerit dus de mânå la popå, slåbånogul sta afarå pe
prispå ¿i se sorea. La picioarele lui, atârnând ghia¡å în
vipiile ar¿i¡ei, fu cålåuzit orbul, care cåzu ¿i se lovi cu
fruntea de ¡urloaiele uscate.”

Prezentarea datelor biografice, în felul acesta, ar
fi de în¡eles undeva la începutul romanului, a¿a cum
s-a ¿i întâmplat, de altfel. Reluarea lor în final este
superfluå ¿i nu poate fi explicatå decât într-un singur
fel: În satul Cervoiului fusese redactatå ini¡ial ca o
povestire, din ea s-a nåscut dupå aceea romanul, textul
ini¡ial fiind påstrat intact.

Aceastå parantezå necesarå ne ajutå så în¡elegem
cå textul în sine con¡inea elemente structurale distincte:
figura ¿i parabola.

Cele douå personaje, Zahei ¿i popa Fulga, de
acum, reitereazå întâlnirea, de atunci, dintre binecunos-
cutele personaje biblice. Parabola înså reprezintå
Neputin¡a. Se întâlnesc ¿i încearcå så supravie¡uiascå
în mod dramatic douå lumi: una oarbå, cealaltå oloagå.
Una nu percepe dimensiunile, cealaltå nu le poate
parcurge.

Dar, în plan estetic, ultimul capitol presupune
tocmai aceastå surprinzåtoare simbiozå între figurå ¿i
parabolå.

Dacå textul ar fi råmas o simplå povestire, poate
cå descoperirea acestei tehnici narative superioare ar fi
fost greu de imaginat. Faptul acesta  ar trebui så ne  dea
de gândit.

Dupå cum am aråtat, transformarea în roman a
povestirii În satul Cervoiului a pus în eviden¡å un autor
ståpân pe deplin pe tehnica figuralå.

Din aceastå perspectivå apreciem cå opera lui
Vasile Voiculescu ar trebui reconsideratå. Dupå lectura
unei povestiri ca Ultimul Berevoi, un cititor ini¡iat
în¡elege cât de u¿or i-ar fi venit lui Vasile Voiculescu så
reia procedeul ¿i så înceapå un alt roman pornind de la
ispråvile lui Berevoi cel Tânår din vremurile de aur ale
magiei. De asemenea, izbesc în text, cuno¿tin¡ele de
¿amanism pe care autorul indiscutabil le folose¿te, de¿i
fenomenul, la români, a fost foarte pu¡in studiat.

ªi la Lostri¡a, de pildå, existå un nucleu narativ
demn de a fi dezvoltat, cel ce se referå la mo¿neagul
trecut de 100 de ani care î¿i amintea de Bistriceanå ¿i
de fiica ei, ibovnica vremelnicå a lui Aliman, alungate
cu pietre de såteni. Naiadele sau sirenele din fabulosul
universal î¿i gåsesc varianta autohtonå în binecunoscuta
¿timå a bål¡ilor întruchipatå în povestea voiculescianå
într-o nagodå cu chip de lostri¡å. De aceea, sus¡inem cå
derularera mentalå a unor posibile scheme de dezvoltare
a povestirilor în romane ar putea fi o metodå cu ajutorul
cåreia multe din secretele textelor lui Vasile Voiculescu
ar ie¿i la ivealå. Iar literatura românå are nevoie de o
reconsiderare a operei sale.

 Prof. dr. Vasile SICHITIU
ªc. Gimnazialå „Pompiliu Marcea”

Despre figuralism ¿i alte aspecte generale
ale prozei lui Vasile Voiculescu

“Mår domnesc” - picturå, Costel Dobri¡escu

ARS, EROS ªI THANATOS
în sonetele lui Vasile Voiculescu

Moto: “nu se desparte / Iubirea ta de marile-I  surori: /
     Eterna Artå, suverana Moarte” (Sonet 28)

Am remarcat la exege¡ii sonetelor voiculesciene
un månunchi eterogen de interpretåri care, credem noi,
pune în eviden¡å caracterul inepuizabil al unghiurilor
de vedere din care aceastå operå de maturitate poate fi
abordatå. Pentru început vom inventaria, fårå preten¡ii
exhaustive, câteva aprecieri pertinente asupra sonetelor.
Deosebit de interesantå ni se pare a fi aceea a lui Liviu
Gråsoiu care propune lectura sonetelor “ca un singur
poem”, întrucât autorul î¿i încadreazå opera între un
prolog ¿i un epilog, între o “captatio benevolentiae” ¿i
o reveren¡å adâncå. El aduce în sprijinul afirma¡iei de
mai sus sonetele 76 ¿i 77 care determinå unitatea celor
90 de poezii ale ciclului.

ªtefan Augustin Doina¿ eviden¡iazå concretizarea
opozi¡iei insolubile a întregii lirici voiculesciene în
dualitatea esen¡ialå a Iubirii: dragostea fiind pe de o
parte exerci¡iu spiritual suprem, iar pe de altå parte, o
for¡å pasionalå devastatoare, aproape tragicå.
Academicianul originar de lângå Arad mai observå: “Ca
¿i Blaga, cåruia Erosul I-a luminat ultimele crea¡ii,
cântecul de lebådå al lui V. Voiculescu e un imn cu
pedale adânci ale Iubirii”.

Academician Zoe Dumitrescu-Bu¿ulenga desco-
perå în sonete, mitul androginului, de provenien¡å re-
nascentistå ¿i cå “Mai toate …exprimå ideea unitarå
a… eternitå¡ii ¿i perfec¡iunii în iubire care transfigurazå
patima, într-o concep¡ie în care platonismul påtrunde
¿i întreaga gândire ortodoxå a poetului”. Aspectul pla-
tonician al iubirii este sus¡inut ¿i de Ion Apetroaie în
studiul monografic inspirat intitulat “Banchetul lui Voi-
culescu”. Iubirea este cunoa¿terea desåvâr¿itå, impli-
când “eternele idei” platoniciene. Întoarcerea la origini
din “cådere” echivaleazå cu salvarea puritå¡ii ideale,
realizatå prin unirea spiritualå a esen¡elor adânci.

Un alt academician, Eugen Simion pune în luminå
simbolistica barocå a sonetelor, reiterând ideea andro-
giniei ¿i insistând asupra susbtratului lor spiritualist.
Domnia sa ne face så luåm aminte cå “triunghiul (cei
doi bårba¡i ¿i femeia) este nu numai simbolul compli-
citå¡ii ¿i al trådårii, dar ¿i acela al ochiului divin”.

Adrian Marino precizeazå “cå adevårata, marea
pasiune a lui V.Voiculescu n-a fost, în ultimå analizå,
iubirea, ci poezia, ca transfigurare a iubirii”, cå “pentru
(poet) dragpstea n-a constituit decât o formå de ascezå
creatroare, de tensiune vitalå, o hranå a “geniului”.

Roxana Sorescu probeazå cå la poet în sonete “Ini-
¡ierea prin eros coincide cu cre¿tinismul”, distingând
trei nivele în sinteza lor: nivelul uman, al anecdotei bio-
grafice; nivelul simbolic (al rela¡iilor afective ¿i intelec-
tuale ale creatorului cu obiectul crea¡iei); nivelul cu-
noa¿terii metafizice (al ini¡ierii în formele de comuni-
care cu universul). Aceea¿i comentatoare adaugå: “So-
netele marcheazå o dramå a trupului peste care se a¿eazå
o dramå a sufletului transgresatå de o dramå a spiritu-
lui”, …“Sonetele (înså) transformå o doctrinå a cunoa¿-
terii într-o ini¡iere prin iubire”, a cårei particularitate
“stå în tråirea extazu¿ui mistic nu ca act religios, ci ca
act magic (la fel ca în povestirile autorului)”.

Rodica Pandele conchide cå “În esen¡a lor, sonetele
oferå un concentrat roman de dragoste în care se recu-
nosc motive erotice ale Rena¿terii italiene: doamna bru-
nå ¿i bårbatul blond, cânta¡i în versuri nepieritoare de
Dante (în “Vita nuova”), de Petrarca (în “Canzoniere”),
de Michelangelo (în “Rime”), motivul catullian “odi et
amo”, ca ¿i triunghiul pasional - doi barba¡i ¿i o femeie,
în care androginul e un simbol mult vehiculat în litera-
tura romanticå “. O altå cheie de påtrundere în universul
sonetelor ne este oferitå de însu¿i autorul lor în sonetul
28, pe care din aceastå cauzå ne permitem a-l cita în
întregime:

“Eu n-am fost niciodatå ucenic;
Dintr-un-nceput deplin maestru…numa
În fa¡a ta må-nchin; ståpân unic,
Revarså-¡i harul peste mine-acuma.
Nu te mira cå nu î¡i cer så nu-mi måsori,
Så-mi dai tu singur tot; nu se desparte
Iubirea ta de marile-I surori:
Eterna artå, suverana Moarte…
Azi, fercitie, ele nu mai sunt
Fåråmi¡ate-n lume ¿i rpzle¡e:
Din cer, din iad, de pe întreg påmânt
S-au strâns în geniala-¡i frumuse¡e.
Când ¡in la piept fåpzura-¡i luminatå,
Le-mbrå¡i¿ez pe câtetrele-odatå…”

Cå Vasile Voiculescu se referå aici ¿i oriunde în
oricare din “Sonete” la Dumnezeu, la Shakespeare sau
chiar la tânara iubitå/iubire târzie, pare så nu mai con-
teze, cât timp aceste versuri închid în sinea lor, ca într-un
rug aprins spre ve¿nicie: arta, dragostea ¿i… moartea.

 Prof. Romulus Iulian Olariu
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Structura tumulilor

Dupå structurå, tumulii cerceta¡i în necropola de
la Tele¿ti-Drågoie¿ti indicå existen¡a a douå variante.

Varianta I cuprinde tumulii a cåror manta este din
påmânt. Desigur, existen¡a unor bolovani în mantaua
unora din ace¿ti tumuli, care au ajuns aici împreunå cu
påmântul adus ¿i utilizat la ridicarea lor, nu este de
naturå så impunå cuprinderea acestora într-o variantå
separatå. Mantaua de påmânt depus avea culoarea
galben-cenu¿ie sau brun-gålbuie. Variantei I îi apar¡in
majoritatea tumulilor cerceta¡i la Tele¿ti-Drogoeni.

Varianta II cuprinde un numår redus de tumuli ¿i
au mantaua din bolovani de râu, dispu¿i astfel: la
margine se gåsea un rând de bolovani iar spre centru,
unde se afla mormântul, bolovanii erau dispu¿i pe trei
sau chiar patru rânduri. La rândul ei, aceastå manta era
acoperitå cu påmânt.

Trebuie spus cå tumulii fiind puternic aplatiza¡i
este greu de apreciat înål¡imea lor ini¡ialå. Se poate
totu¿i presupune, ¡inând cont ¿i de suprafa¡a pe care o
ocupau în momentul cercetårii, cå majoritatea lor nu
vor fi depå¿it cu foarte mult înål¡imea lor actualå.

De¿i, apar¡ine grupului Ferigile, fa¡å de necropola
eponimå (unde to¡i tumulii au manta de piatrå acoperitå
apoi cu una de påmânt), la Tele¿ti – Drågoie¿ti întâlnim
cele douå variante men¡ionate. Nu este deci de exclus
ca aceastå variantå så se datoreze ¿i faptului cå, în zonå,
piatra este mai pu¡in abundentå decât la Ferigile. De
altfel, tumuli cu manta de påmânt se întâlnesc ¿i în alte
necropole din aceea¿i perioadå, de exemplu la Curtea
de Arge¿1.

Ritul funerar

În necropola de la Tele¿ti – Drågoie¿ti ritul funerar
a fost unitar, incinera¡ia fiind proprie tuturor
mormintelor. De altfel, acest rit funerar este caracteristic
grupului Ferigile, în care se încadreazå necropola
discutatå aici ¿i în general popula¡iei autohtone din
aceastå fazå de evolu¡ie. Situa¡ia fiind de acum  bine
documentatå, nu consideråm cå este cazul så insiståm
mai  mult, prezentând lucruri cunoscute ¿i afirmate de
diferi¡i cercetåtori2.

Ritualul funerar

Dacå prin ritul incinera¡iei necropola este unitarå,
modul de depunere a resturilor crema¡iei ¿i inventarului
ne înfå¡i¿eazå un ritual de o diversitate accentuatå.

Înainte de a discuta tipurile de ritual sesizabile,
trebuie fåcute unele precizåri. În unii tumuli apar resturi
de la crema¡ie în douå sau chiar trei puncte, unele foarte
apropiate, altele ceva mai depårtate. Este posibil ca ele
så indice tot atâtea morminte. Totu¿i, în acest sens nu
existå indicii certe, stratigrafice sau despre o interven¡ie
ulterioarå în tumuli. Pe de altå parte, existen¡a unor
morminte (înmormântåri) duble în astfel de cazuri se
va putea stabili cert numai dupå analiza osemintelor,
analizå care nu depinde de noi ¿i nu a fost încå executatå,
cu toatå insisten¡a depuså.

Trebuie precizat de asemenea cå la stabilirea tipu-
rilor de ritual, s-au avut în vedere elementele bine dis-
tincte, pentru a nu for¡a împår¡irea în prea multe tipuri
¿i variante, unele mici deosebiri putând fi ¿i rezultatul
unor neglijen¡e ale celor ce oficiau ritualul.

Dupå modul de depunere se disting ¿ase tipuri,
unele cu variante ¿i subvariante.

Tipul I cuprinde douå variante: I a, cu depunerea
osemintelor arse pe solul antic ¿i I b cu depunerea
acestora pe sol ¿i într-o urnå. În cadrul celor douå vari-
ante se disting urmåtoarele subvariante:

I a
1
 cuprinde resturi depuse pe sol ¿i numai cu

inventar ceramic;
I a

2
 cuprinde resturi cremate depuse pe sol, cera-

micå, dar ¿i piese metalice;
I a

3
 cuprinde numai resturi de oseminte; este cazul

tumulilor T
20

 ¿i T
30

 (pentru reparti¡ia tumulilor pe tipuri,

variante ¿i subvariante a se vedea tabelul 6);
I b

1
 cuprinde resturile crema¡iei depuse atât pe so-

lul antic, dar ¿i într-o urnå, inventarul funerar constând
numai din ceramicå (T

4
, T

28
, T

47
);

I b
2
 în care pe lângå resturile crema¡iei depuse pe

sol ¿i în urnå mai apar ¿i piese  metalice (T
2
, T

3
, T

12
).

Tipul II cuprinde doar doi tumuli (T
15

 ¿i T 
49

), în
care resturile cremate erau depuse în urnå, care con¡inea
¿i o parte din inventarul depus. Astfel, în T

15
, pe o stra-

chinå invazatå, cu func¡ie de urnå, au fost a¿ezate douå
vârfuri de lance. În T

49
, pe lângå strachina utilizatå ca o

urnå, au fost depuse alte douå stråchini ¿i o fusaiolå.
Este deci evident cå în T

15
 a fost înmormântat un lup-

tåtor, în timp ce în T
49

 fuseserå depuse råmå¿i¡ele cre-
mate ale unei femei.

Tipul III cuprinde morminte sau mai exact spus
înmormântårile simbolice, lipsite de oase, dar nu nea-
pårat de inventar. Pornind de la aceastå definire a ce-
notafului, în necropola de la Tele¿ti – Drågoie¿ti apar
douå variante:

III 
a
, morminte în care nu au fost aflate nici oase

calcinate ¿i nici inventar arheologic (T
8
, T

9
, T

51
);

III 
b
, morminte în care lipsesc oasele, dar în care

apare material ceramic (T
13

, T
14

). În ace¿ti tumuli,
construi¡i în amintirea unor luptåtori cåzu¡i departe de
comunitatea din care fåceau parte ¿i în lipsa obiectelor
personale, s-a depus numai ceramicå.

Tipul IV. În acest tip au fost incluse mormintele
cu “platformå” de piatrå. Este cazul tumulilor T

18
, T

21
,

T
42

, T
44

, T
45

. Platforma constå dintr-un pat de piatrå pe
care se depunea o parte din resturile cremate, iar cealaltå
parte pe sol. Uneori ¿i inventarul ceramic era a¿ezat pe
un astfel de pat (cazul T

18
, T

21
, T

45
). De notat cå în cazul

T
42

 ¿i T
44

, pietrele de râu nu prezentau un aranjament
îngrijit, ele marcând doar mormântul de incinera¡ie.

Tipul V cuprinde mormintele cu ring de piatrå:
T

29
, T

37
, T

46
, T

53
. În cazul acestor morminte este vorba

de o dispunere a bolovanilor în formå de cerc,
marcându-se astfel mormântul. În tumulii 29 ¿i 46,
pietrele descoperite formau ringuri de 3,25 x 2,65 m,
respectiv de 1,50 x 0,65 m. În centrul acestor ringuri
de piatrå, pe suprafe¡e de 0,42 x 0,35 m ¿i 0,40 x 0,35
m erau depuse fragmente de oase calcinate, multå
cenu¿å ¿i cårbuni adu¿i de la rugul funerar.

În interiorul ringului ¿i în apropierea oaselor cal-
cinate, în T

29
 s-a aflat un tub de înmånu¿are de la o

lance, iar în T
53

 un vârf de lance. Fårå îndoialå, aceste
morminte apar¡ineau unor luptåtori, situa¡ie destul de
frecvent întâlnitå în cazul necropolei. Se poate de
asemenea presupune cå ringurile de piatrå, simbolizând
cultul solar, pot indica o pozi¡ie înaltå, poate privile-
giatå, a celor înmormânta¡i în acest fel.

Tipul VI cuprinde mormintele în care oasele in-
cinerate, cårbunii ¿i cenu¿a, adunate de la rug, erau
depuse  sub forma unei gråmåjoare. Este cazul în T

25
,

T
26

, T
27

, T
31

, T
32

, T
39

, T
41

 ¿i T
54

. În cazul T
26

 se pare cå
osemintele au fost depuse într-o groapå micå, dacå avem
în vedere adâncimea la care se aflau în compara¡ie cu
grosimea tumulului. În acest tumul s-au aflat douå
stråchini cu urme de ardere secundarå, o brå¡arå de

bronz cu nodozitå¡i ¿i un pandativ miniatural de bronz
în formå de clopo¡el. Dupå toate probabilitå¡ile mor-
mântul acesta apar¡inea unei femei.

În T
54

, în apropierea osemintelor s-a aflat o stra-
chinå cu gura în sus, iar lângå  aceasta o altå strachinå,
de data aceasta cu gura în jos. Între oseminte se afla un
cu¡ita¿, douå bucå¡i de zgurå ¿i un vas borcan în stare
fragmentarå.

În necropola de la Tele¿ti – Drågoie¿ti nu s-a des-
coperit nici un rug funerar, ceea ce aratå cå incinerarea
se fåcea în altå parte.

Trebuie men¡ionate totu¿i câteva situa¡ii în care
cantitatea de oase calcinate, cårbuni ¿i cenu¿å, aduse
de la rug ¿i depuse în tumul este mare, formând  un fel
de “platforme” cu grosimea cuprinså între 0,15 – 0,30
m. În cazul T

10
, la adâncimea de 0,42 m, a apårut pe o

suprafa¡å de 2,22 x 1,32 m multå cenu¿å, cårbuni ¿i
oase calcinate, dispuse pe o grosime de 15-20 cm. Între
oasele incinerate s-a descoperit un vârf la lance, o sabie
cu nituri ¿i un cu¡it. În acela¿i complex au mai apårut

un vas cu douå tor¡i, o strachinå, douå cåni, un vas
borcan, o cea¿cå. De altfel, este cel mai bogat mormânt
(de luptåtor) descoperit în necropolå. În T

6
, “platforma”

cu resturile cremate avea 80 x 90 cm ¿i o grosime de 20
cm, aici aflându-se  de asemenea o sabie printre oase,
fragmente de castron ¿i buze de stråchini cu urme de
arsurå secundarå. De asemenea, în T

50
, aglomerarea de

resturi cremate ocupa o suprafa¡å de 2,10 x 1,15 m ¿i o
grosime de 22 cm. În partea de sud – vest a acestei
aglomeråri s-a aflat un cu¡it de luptå, douå stråchini, o
canå, o cea¿cå ¿i un vas borcan fragmentar.

Trebuie spus cå în toate aceste morminte, în care
apare compact o mare cantitate de depuneri cremate,
nu sunt urme de crustå, care så sugereze arderea pe loc.
Având deci în vedere cå respectivele morminte, prin
bogå¡ia inventarului, au apar¡inut unor personaje cu rang
înalt, probabil cåpetenii, este explicabilå grija de a adu-
na de la rug cât mai multe resturi, ce ocupå o suprafa¡å
mare, adesea ¿i cu o grosime neobi¿nuitå în mormintele
oamenilor de rând. Fårå så reprezinte o regulå strictå,
este totu¿i evident cå de astfel de depuneri de resturi
cremate au beneficiat mormintele bogate, de luptåtori,
din care unele vor fi apar¡inut unor personaje cu rang
înalt, adicå unor cåpetenii.

La concluziile acestui capitol sunt de fåcut câteva
men¡iuni. Astfel, situa¡iile concrete constatate la Tele¿ti
– Drågoie¿ti indicå unele particularitå¡i, este drept,
minore, fa¡å de necropola de la Ferigile. Aceste particu-
laritå¡i apar atât în construc¡ia tumulilor, cât ¿i în modul
de depunere în morminte. Privitå înså în ansamblu ¿i
având în vedere aspectele esen¡iale, necropola de la
Tele¿ti – Drågoie¿ti se înscrie organic în grupul Ferigile,
caracteristic în Hallstattul târziu pentru zona subcar-
paticå meridionalå. Cât prive¿te acele mici particula-
ritå¡i (unele deja men¡ionate), ele se explicå atât prin
faptul cå necropola de la Tele¿ti – Drågoie¿ti se plaseazå
la nivelul orizontului târziu al necropolei de la Ferigile,
cât ¿i prin aceea cå, în cadrul unui grup ce evolueazå
pe o arie întinså (cum este grupul Ferigile), diferitele
comunitå¡i au ¿i unele tråsåturi proprii, care se manifestå
atât în ritul ¿i ritualul de înmormântare.

Necropolara tumularå de la Tele¿ti – Drågoe¿ti se
dateazå în secolul IV aCh.

 Dr. Gheorghe CALOTOIU

NOTE:
1. Pentru o discu¡ie detaliatå, vezi Al. Vulpe,

Ferigile, p.15 – 20
2. Ibidem, p.20 – 22

Foto 1-4:   Aspecte de såpåturå arheologice
  din necropola de la Tele¿ti- Drågoie¿ti

RITUL ªI RITUALUL DE ÎNMORM¢NTARE
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Pasåre în spa¡iu
Coboarå pasårea. Ei, ¿i?
E doar un înger din tårii.

Coboarå pasårea, având
Sub aripi aer, nu påmânt.

Coboarå, las-o så coboare,
Mårite Doamne. Dar må doare

Cå pasårea aceasta vie
Are alt chip, cel care scrie

Cå pasårea s-a îngerit,
Iar eu, nebun, o am în schit

Mult mai aproape ca pådurea.
Vai, ce frumoaså ¿i aiurea

E pasårea ce nu-mi trimite,
Din când în când, decât chibrite

Cu care, cum zicea Nichita,
Så-mi scot din cel infern iubita.

ªi-acestea-n mijlocul livezii
Erau de-o pasåre Arghezi,

Pe când Brâncu¿i ‘nål¡a în slavå
Eden de maci ¿i de otavå.

 Ion Popescu-Brådiceni
Caietele „Columna”, nr. 1/2001, p. 9.

Ce tot bate din aripi Måiastra…
Ce tot bate din aripi Måiastra
îmbåtatå de spa¡ii,
cu penajul pudrat de pulberi cosmice,
împlinindu-se de încrederi?!…

În malul acestei realitå¡i se ivesc,
uneori, fosile,
scoici ter¡iare
¿i, câteodatå, runele magice -

Paradisiace coline, unde freamåtul vie¡ii
na¿te distilat ¿i empiric,
cu voluptå¡i de cristal
ca-ntr-o altå a lui Euthanasius
Insulå.

Prin sita dureros de albastrå a nop¡ii
totul coboarå concentric
spre esen¡e
¿i zic, mai mult celor cu ochii-nål¡a¡i
spre punctul comun al fe¡elor piramidei:

Ce tot bate din aripi Måiastra,
îmbåtatå de spa¡ii,
cu penajul pudrat de pulberi cosmice,
împlinindu-se de încrederi?!

 Zinu MILCULESCU
„Gorjul literar”, Târgu-Jiu, vol.V, 1977, p. 82.

“Måiastra” - Constantin Brâncu¿i,

Pentru trecerile puternic marcate de ritual în
cvasitotalitatea societå¡ilor umane, “bazele ideologice”
se gåsesc în dihotomia fundamentalå, operantå la nivelul
oricårui tip de mentalitate, Sacru/Profan. “La semi-ci-
viliza¡i (termenul îi apar¡ine lui Van Gennep), Sacrul
dominå asupra Profanului, fiind prezent în orice fazå a
vie¡ii individului. În gândirea  semi-civilizatului, nici
un act nu este cu totul independent de sacru”. (A. Van
Gennep, Infra, p. 16). Prezen¡a acestuia este sim¡itå mai
ales în momentele de crizå, care se manifestå atât la
nivelul timpului cosmic, cât ¿i la nivelul timpului indi-
vidual, al vie¡ii umane, pe durata cåruia au loc mai multe
treceri (na¿tere, cåsåtorie, moarte).

M. Eliade este de pårere cå: “Indiferent de contex-
tul istoric în care este plasat, homo religiosus crede cå
existå o realitate absolutå, Sacrul, care transcede aceastå
lume, dar care se manifestå ca atare în ea, sanctificând-o
¿i fåcând-o astfel realå”.

Dupå  Van Gennep, “Sacralitatea ca un atribut dat
nu este absolutå; ea este aduså în joc de natura situa¡iilor
particulare” iar “oricine trece prin diferitele posturi ale
existen¡ei vede într-o zi Sacrul acolo unde înainte våzu-
se Profanul, ori vice-versa”. (Infra, p. 23 ).

Astfel, prin intermediul cermonialurilor, omul tra-
di¡ional are convingerea cå i se deschide o poartå prin
care påtrunde în Sacru. În acele momente, individul
iese din timpul fizic ¿i tråie¿te  într-un alt timp, mitic,
percepându-l pe cel din urmå ca duratå cosmicå, fårå
curgere.

Riturile de trecere marcheazå plasarea fiin¡ei uma-
ne în alte stadii ale existen¡ei: de la moarte la via¡å prin
na¿tere, de la singuråtate la cuplu ¿i fertilitate viitoare
prin cåsåtorie ¿i în final, de la via¡å la moarte.

Omul contemporan, tråind într-o societate desacra-
lizatå, este supus, fårå voia lui, sau fårå så con¿tientizeze
unor rituri de trecere.

În demersul nostru  ne vom ocupa de unul dintre
cele mai importante rituri de trecere, nunta.

Scopurile cåsåtoriei la români sunt dupå S. Fl. Ma-
rian în numår de trei: “de a avea o consoartå spre ajuto-
rare ¿i petrecere, spre mângâiere ¿i alinarea durerilor în
caz de nefericire ¿i suferin¡å...”, “...de a avea urma¿i
legitimi care så påstreze numele de familie, ca sângele
¿i semin¡ia lor så nu se stingå  niciodatå...” ¿i “...ca så
nu li se facå aruncare cå numai degeaba s-au nåscut ¿i
tråit în lumea aceasta..” (S. Fl. Marian, Nunta la români,
p. 15-16 ).

Condi¡ia esen¡ialå a crea¡iei, a fertilizårii o repre-
zintå unirea celor douå elemente masculin ¿i feminin,
yngl ¿i yang, realizatå prin intermediul nun¡ii care ca-
påtå propor¡ii cosmice. Acest ritual este unul ancestral,
întâlnit în toate comunitå¡ile atât arhaice cât ¿i moderne.
De aceea aceastå unire  este marcatå cu fast.

Omul poartå cu sine con¿tiin¡a originii sale cos-
mice. El reitereazå terestru “marea nuntå astralå” pre-
zentå în toate mitologiile. (v. în mitologia greacå unirea
lui Uranus cu Geea - cerul cu påmântul).

La români, nunta este un eveniment primordial în
via¡a omului cåruia îi acordå o deosebitå importan¡å.
Momentul este marcat într-o atmosferå sårbåtoreascå
respectând anumite ritualuri necesare. Oamenii cred cå
numai astfel pot accede în Sacru. În concep¡ia acestora,
nerespectarea datinilor atrage asupra comunitåtii e¿ecul
¿i chiar spirite malefice. Chiar dacå nu le mai în¡eleg
sensul lor ini¡ial, ¡åranii le respectå cu sfin¡enie ¿i aståzi.

Ceremonialul nun¡ii are valoare de spectacol popu-
lar care capåtå propor¡ii cosmice. Actorii: mirele, mirea-
sa, na¿ii, nunta¿ii, cumnatul de mânå, î¿i joacå rolul
dupå o regie ancestralå.

Astfel, mirele ¿i mireasa sunt “rup¡i din soare”,
sau mai mult mirele este comparat cu astrul zilei, iar
mireasa este comparatå cu Luna, simbol al fertilitå¡ii
feminine.

În Gorj, la Lele¿ti, existå un obicei inedit. Când
mirele, na¿ii ¿i nunta¿ii intrå în curtea miresei, dupå o
înscenare a luptei dintre cele douå alaiuri (reminiscen¡å
råzboinicå primitivå) na¿a este întâmpinatå ¿i azi de o
femeie, rudå a miresei, îmbråcatå în costum popular
denumitå simbolic “rå¡u¿cå”, cu o ploscå cu vin. Are
loc un dialog, o micå scenetå popularå, în care sunt
rostite urmåtoarele cuvinte magice: “Må închin cu Luna
înaintea Soarelui”. Na¿a îi råspunde: “Eu må închin cu
Soarele înaintea Lunii”. Aceste formule se rostesc de
trei ori în prezen¡a nunta¿ilor. Na¿a bea tot de trei ori
din ploscå ¿i dupå ce “legåmântul” a fost fåcut, alaiul
intrå în curtea miresei.

“Compararea mirilor cu cei doi a¿tri cere¿ti e o
concep¡ie de o rarå frumuse¡e, ridicatå pânå la sublim.
Am putea afirma cå e o zeificare a mirilor”. (V. Cåråbi¿,
Tradi¡ii ¿i obiceiuri de pe valea Jale¿ului, p. 8O ).

Textele ora¡iilor ne oferå exemple din bel¿ug
despre compararea miresei cu Luna: “Frunzå verde trei
aguzi, / Copilå cu doi pårin¡i, / Ca luna între doi sfin¡i,
/ De ce vrei så te måri¡i”.

Na¿ii, având func¡ii rituale dar ¿i sociale bine de-
terminate, reprezintå ¿i ei o transpunere a a¿trilor pe
påmânt: “Sfântul soare/ Nåna¿ mare/ Sfânta lunå/Mare
nunå/ ªi stelu¡e/ De dru¿cu¡e.”

Cele mai importante elemente ¿i etape în desfå¿u-
rarea spectacolului nun¡ii au un substrat mitico-sim-
bolic.

Bradul simbolizeazå pomul vie¡ii, arborele cos-
mic, cel care face legåtura dintre teluric ¿i astral. “Mi-
reasa î¿i alege un cumnat de mânå, care trebuie så fie
un båiat necåsåtorit, cu ambii pårin¡i în via¡å. Acesta
prime¿te bradul miresei, simbol al primåverii ve¿nice,
amintind de cultul vegeta¡iei”. (Al. Doru ªerban, Na¿-
terea, nunta ¿i moartea la gorjeni, p.51). Bradul este
împodobit cu ciucuri, hârtie creponatå, betealå, batistå,
mår sau gutuie. La începutul secolului al-XX-lea se
împodobeau la mireaså trei brazi trimi¿i de ginere. În
Bucovina, se practicå împodobirea caselor mirelui ¿i
miresei cu cetinå de brad pentru ca ace¿tia  så fie mult
timp tari ¿i voinici ca bradul care este mereu verde.

Colacul devine simbolul soarelui, mai exact al dis-
cului solar. În Vatra Dornei existå obiceiul ca nunul så
ia colacul, så se a¿eze cu el în mijlocul dan¡ului ¿i ¡i-
nându-l în sus între mire ¿i mireaså ¿i så rosteascå cåtre
aceasta: “Uitå-te/ Cå-¡i råsare/ Sfântul soare!”

Hora are ¿i ea o valoare ritualicå de purificare ¿i
chiar de exorcizare a¿a cum reiese din textele unor
strigåturi: “De trei ori pe lângå maså,/ Så iaså råul din
caså,/ Ca så intre binele,/ Så tråiascå mirele!”

Stropitul cu apa din vadrå reprezintå un ritual de
fertilizare ¿i unul de curå¡ire  pe care îl practicå mireasa
atunci când sosesc nunta¿ii. Ea preia o func¡ie impor-
tantå în via¡a comunitå¡ii. Asemenea unei preotese sacre
are menirea  så purifice nunta¿ii cu “apa vie¡ii” aduså
de la fântânå care capåtå acum proprietå¡i magice.

Gåina na¿ului  este simbolul sacrificiului  pentru
procrea¡ia viitoare sau pentru trecerea într-o altå etapå
a vie¡ii.

Se cuvine în final så precizåm cå multe aspecte
ale spectacolului nun¡ii române¿ti au ca ¿i corespon-
dente, tradi¡ii ¿i simboluri latine: ruperea asmei în bucå¡i
¿i arucarea în cele patru puncte cardinale, vårsarea paha-
rului cu vin în acelea¿i puncte, amintesc de liba¡iile ro-
mane oferite Junonei; lumânårile de la cununie amintesc
de tor¡ele romane, dar mai ales de focul sacru, iar îm-
bråcarea miresei în alb reprezintå ca ¿i la stråmo¿ii no¿tri
simbolul castitå¡ii.

Având în vedere bogå¡ia de simboluri ¿i multiplele
forme de manifestare a nun¡ii ¡åråne¿ti ca spectacol,
putem afirma cå nunta este învestitå cu func¡ii  terestre,
sociale, cåpåtând ¿i propor¡ii astrale.

 Prof. Angela GIORGI, C.N. “Spiru Haret”

Nunta – ritual ¿i spectacol
“Na¿terea, nunta, moartea  au o dimensiune culturalå ¿i sunt marcate în toate culturile, prin rituri sau ceremonii care

pot så difere, ca mod de realizare practicå, în detalii, dar au o func¡ie comunå, universalå, ce a devenit de mult timp un loc
comun a cårui paternitate  adesea nici nu mai conteazå.” (N. Constantinescu, Prefa¡å la Arnold Van Gennep, Rituri de trecere)

Interior
Trupuri de sticlå
închid cerul,
dån¡uind policrom

- arpegii în dezacord -

ecoul
câtorva îngeri
fo¿nind vicisitudinal
din aripi…

Despår¡ire
Trenul a sfårâmat
vitralii
în noapte.

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

 Andrei Popete - Påtra¿cu
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1. Pe la începutul anilor cincizeci, septuagenarul
Constantin Brâncu¿i, vådit preocupat de soarta operei
sale, nume¿te ca „legatari universali” pe mai tinerii
arti¿ti români Natalia Dumitrescu ¿i Alexandru Istrati,
veni¡i la Paris cu o burså de studii încå din 1947 ¿i
ajutându-i så se instaleze în Impasse Ronsin, în apro-
pierea atelierelor sale de la numerele 8 ¿i 11.

De¿i Marcel Duchamp ¿i Henri-Pierre Roché îi
sugeraserå sculptorului, mai de mult, ideea de a oferi
câteva opere reprezentative Muzeului de artå modernå
din Paris (ei în¿i¿i recuperând, în acest sens, câteva
sculpturi din colec¡ia avocatului american John Quinn,
dupå moartea acestuia survenitå la 28 iulie 1924),
Brâncu¿i a optat, mai întâi, pentru solu¡ia legatariatului
universal, råmânând, desigur, så mediteze asupra unei
modalitå¡i testamentare mai temeinice.

Astfel cå, prin demersurile ferventei sale admira-
toare Sonia Delaunay, el îl cunoa¿te pe Jean Cassou,
directorul Muzeului, care în anii cincizeci era ¿i conser-
vatorul-¿ef al Muzeului de artå modernå. Aceste demer-
suri fiind consemnate „în arhive ¿i în declara¡iile direc-
torilor muzeului”, Georges Salles ¿i Jean Cassou, „ideea
lansatå în presa româneascå – mai cu seamå în ultimul
deceniu – potrivit cåreia artistul ar fi dorit så facå aceastå
dona¡ie ¡årii sale natale, ai cårei reprezentan¡i oficiali
ar fi refuzat-o, nu este sprijinitå, dupå cuno¿tin¡a noastrå,
de nici un document”, precizeazå Doina Lemny (p.8).
Cu greu, adaugå cercetåtoarea, s-ar putea închipui un
Brâncu¿i „fåcând declara¡ii împotriva unui regim ori
împotriva unei atitudini politice”.

De¿i nu trebuie så uitåm cu totul contextul politic
¿i discu¡iile din Academia Republicii Populare Române,
în urma cårora arta marelui artist era declaratå
„decadentå”, consideråm, totu¿i, cå Brâncu¿i era la cu-
rent cu atitudinea oficialilor români, aflând probabil ¿i
de încercarea samavolnicå a unor zelo¿i ideologi locali
de a demola Coloana, våzutå ¿i ea ca unul din simbolu-
rile regimului burghez…

În acest context trebuie în¡eleaså hotårârea de a
cere cetå¡enia francezå (1952) ¿i de a låsa, prin dona¡ie,
statului francez, toatå „averea” sa din Impasse Ronsin
no. 11, mai pu¡in banii lichizi, titlurile ¿i valorile ce
s-ar putea gåsi aici, la data mor¡ii sale, acestea revenind
„à mes légataires universels”. Dispozi¡ia testamentarå,
încheiatå la 12 aprilie 1956, însårcina statul francez cu
reconstituirea, la Muzeul na¡ional de artå modernå, a
atelierului såu, con¡inând sculpturi, mulaje, desene,
fotografii, unelte de lucru, mobilier, mapele fotografice,
discoteca, cår¡ile ¿i toate documentele de arhivå, påstrate
cu grijå:

„Je lègue à  l’Etat français pour le Musée na-
tional d’art moderne, absolument tout ce [que]
contiendront au jour de mon décès mes ateliers situés
à Paris, Impasse Ronsin, numéro 11 n’exceptant que
l’argent comptant, les titres ou valeurs qui pourraient
s’y trouver et qui reviendront à mes légataires
universels. Ce legs est fait à charge pour l’Etat français
de reconstituer de préférence dans les locaux du Musée
national d’art moderne, un atelier contenant mes
oeuvres, ébauches, établis, outils, meubles.”

Documentul, aflat în arhiva Muzeului, a fost publi-
cat fragmentar în volumul L’Atelier Brancusi. La Col-
lection (Paris, Editions du Centre Georges Pompidou,
1997, p. 14), tipårit cu ocazia inaugurårii atelierului în
cea de-a treia sa variantå reconstituitå, din pia¡a
Beaubourg.

Dacå operelor sculpturale gåsite în atelier, la data
inaugurårii, li s-a acordat o prioritarå aten¡ie, nu acela¿i
lucru s-a întâmplat cu arhiva, biblioteca ¿i discoteca,
revalorificate abia treizeci de ani mai târziu, în volumul
documentar citat mai sus (1997).

„Biblioteca ¿i fondul arhivistic au constituit obiec-
tul studiului nostru”, precizeazå Doina Lemny, cu men-
¡iunea cå acestea erau „incomplete”. Din acest motiv,
„s-a optat pentru prezentarea documentelor sub forma
unor dosare tematice, concordante cu cele mai
importante evenimente din via¡a sculptorului, ilustrative
mai cu seamå pentru activitatea sa artisticå.”

„Coloana vertebralå” a primului fond documentar
publicat în 1997 o constituie organizarea expozi¡iilor
de la Brummer Gallery din New York (1926-1927 ¿i
1933-1934), coresponden¡a purtatå cu Marcel Du-
champ, intermediatorul acestor expozi¡ii, precum ¿i cea
cu galeristul Joseph Brummer, ca ¿i materialele privind
celebrul proces intentat de artist autoritå¡ilor vamale
americane, care îi „taxaserå”, ca pe un obiect indus-
trial, Pasårea în våzduh (coresponden¡a cu avoca¡ii såi
americani, Maurice Speisen ¿i Charles J. Lane, precum
¿i extrase din presa vremii). Pe lângå alte informa¡ii, în
acela¿i prim volum documentar, Doina Lemny consem-

neazå multe informa¡ii, preluate din lucrarea Brancusi,
semnatå în 1986 de Natalia Dumitresco ¿i Alexandre
Istrati, cu o prefa¡å de Pontus Hulten, fostul pre¿edinte
al Centrului Georges Pompidou. De¿i solicitase infor-
ma¡ii celor doi autori, unicii legatari testamentari ai
artistului la data respectivå, cercetåtoarea Doina Lemny
mårturise¿te cå „din arhiva personalå a mo¿tenitorilor”
nu i s-a permis så cunoascå nimic.

Abia în 1997, dupå moartea Nataliei Dumitrescu
(Al. Istrati decedase anterior), nepotul acesteia, Theodor
Nicol, preluând succesoratul legal, cedeazå, printr-un
act de da¡iune (dation) arhiva aflatå în custodie, Muzeu-
lui na¡ional de artå modernå din Paris: „Hotårârea lui
Theodor Nicol a fost un adevårat act cultural, scrie
Doina Lemny, pornit din convingerea sa cå numai în
felul acesta cercetåtorii vor putea så aibå o viziune de
ansamblu asupra vie¡ii ¿i crea¡iei artistului român.”

Acceptatå în noiembrie 2001, da¡iunea/dation
(=dona¡ie cåtre stat, scutitå de taxele fiscale prevåzute
în actele de dona¡ie) a fost expuså la Galerie du Cabi-
net d’art graphique. Aceasta con¡ine „un important vo-
lum de documente” (coresponden¡å, desene ¿i „reflec¡ii”
grafice cu care artistul î¿i înso¡ea semnåtura la unele
mesaje epistolare, scrieri autografe în românå ¿i fran-
cezå, ba unele ¿i în englezå…).

Dacå Marielle Tabart s-a ocupat „în exclusivitate”
de „ansamblul de desene”, Doina Lemny ¿i-a asumat
„identificarea ¿i comentarea acestor documente, a cåror
diversitate ne-a pus în fa¡a luårii unor decizii de selec-
¡ionare”  (p.11).

Clasarea acestor documente s-a fåcut dupå norma-
tivele arhivistice (gra¡ie sprijinului acordat de Anne-Ma-
rie Zucchelli – Charron, responsabila arhivelor particu-
lare de la Musée national d’art moderne, Bibliotèque
Kandinski. Fond Brancusi), iar înlocuirea desenelor ¿i
asamblarea fragmentelor („ca într-un joc de puzzle”)
au condus la refacerea ¿i corelarea diverselor scrisori
menite a oferi „o imagine coerentå a mediului artistic
¿i cultural în care a tråit ¿i a lucrat Constantin Brâncu¿i”
(rela¡iile cu avangarda, cu românii reziden¡i în „ora¿ul
luminilor”, cu unii colec¡ionari ¿i concetå¡eni apro-
pia¡i…).

2. Volumul Brâncu¿i inedit (2004) – al doilea de
valorificare arhivisticå, dupå volumul selectiv La Da-
tion Brancusi, dessins et archives, tipårit la Editura
Centrului Georges Pompidou, în 2003 – cuprinde, în
principal, „scrieri ¿i note de atelier”, „coresponden¡å”,
cât ¿i „documente dactilografiate”. Toate acestea sunt
ordonate ¿i comentate în patru sec¡iuni, dupå cum ur-
meazå: I. Scrierile lui Brâncu¿i, în limba românå ¿i în
limba francezå, pp. 27-101 (Doina Lemny), II. Cores-
ponden¡å cu ¿i de la compatrio¡i, pp. 105-371, III.
Comenzi publice de monumente: documente ¿i cores-
ponden¡å, pp. 375-427 (ambele capitole îngrijite de
Cristian-Robert Velescu) ¿i IV. Eseuri inedite despre
Brâncu¿i, pp. 431-465 (Doina Lemny).

În final, volumul beneficiazå de o Cronologie a-
proape completå a vie¡ii ¿i operei (pp. 467-479) ¿i de o
Bibliografie selectivå, consemnând „lucråri generale”,

„monografii” ¿i „articole” (pp. 481-491).
Se impune o detaliere a acestor sec¡iuni, în måsurå

så ne introducå în „atelierul” gândirii ¿i medita¡iei
brâncu¿iene, al „scrisului” brâncu¿ian, care, dincolo de
aspectul liber, nenormativ, ne înfå¡i¿eazå un „personaj”
misterios, taciturn adesea, sophianic chiar, înså plin de
naturale¡e, solicitudine ¿i atent la imaginea ce-o oferea
admiratorilor ¿i pe care dorea s-o lase posteritå¡ii, având
tâlcul voroavei ¿i voca¡ia desenelor „criptice”, într-o
manierå alertå, sumarå, parcimonioaså, laconicå mai
totdeauna. Nu-i lipse¿te un anumit spirit „mucalit”, pus
în eviden¡å de hazul unor „istorioare” (bancuri de hâtru
în¡elept), dar nici acele adânci tråiri ale sufletului såu,
împovårat de dorul dupå meleagurile natale, de
imaginea mamei ¿i a celor dragi, de „rådåcinile” råmase
adânc împlântate în solul patriei natale.

2.1. Dintre Scrierile lui Brâncu¿i (I), atât cele în
limba românå, cât ¿i cele în limba francezå, unele cu-
prind schi¡e autobiografice (înseilate pe câteva rânduri,
scrise în pripå), aforisme, cugetåri despre via¡å, chiar
„încercåri literare” ¿i „diverse”. Cam ceea ce D. Perpe-
ssicius numea în cazul valorificårii lui Eminescu „exer-
ci¡ii & moloz, addenda & corrigenda” (Opere, V, 1958).

Iatå, dintr-o scurtå caracterizare autobiograficå, o
definire exactå a propriulu-i spirit: „C. Brâncu¿i a dus
dorul ca sentiment de întinså propensiune spre infinit
pânå la ultima formå interpretabilå, «pasårea måiastrå»
este întruchiparea în duh cålåtor a celui mai adânc dor,
în care residuurile påmânte¿ti s-au desbråcat de ima-
ginea suplå a sborului suprem” (mss., p. 43, însemnare
ce pare preluatå din comentatorii operelor sale!).

Într-un aforism, scris pe ambele pagini ale unei
foi de caiet filigranat, Brâncu¿i ne asigurå cå „simpli-
citatea” nu e un „scop în artå”, ci înså¿i „complexitatea
rezolvatå”, în¡eleaså în måsura în care „ne apropiem de
sensul real al lucrurilor”.

Dintre „cugetårile despre via¡å”, întâlnite instanta-
neu ¿i devålma¿ pe foi disparate, revine ca un laitmotiv
al suferin¡ei ¿i amåråciunii urmåtorul distih, în consa-
cratul ritm trohaic de opt silabe:

„Amårât cânt este omul
Nul mai sprijine nici Domnul.”(sic!)
„Cugetarea”, impropriu reproduså de editor sub

acest generic, este, de fapt, una din „încercårile literare”
brâncu¿iene, cåci o regåsim, sub aceastå categorisire,
¿i la paginile 49 ¿i 50.

Între însemnårile manuscrise întâlnim o „rugåciu-
ne” tulburåtoare, în genul psalmilor biblici sau al texte-
lor patristice de mai târziu, pe care editoarea o nume¿te
impropriu „lamenta¡ie”. Iat-o:

„Doamne ce pe påmânt te-ai coborât
¿i lumea ai luminat
îndreaptå lumina ta spre mine
¿i få-må pe mine så urmez
calea cea adevåratå.
Cå pe calea adevårului mergând
toate vicleniile [„fåcute”?,n.n. – indescifrabil)]
 mo¿ului tåu vei învinge
¿i spre tine ridicându-må,
cu mine voi aduce ¡ie toatå cea¡a råtåcililor
¿i îngeri[i] cerurilor
te vor slåvi pe tine,
Mântuitorule.”

Ne-am permis så administråm ortografia cuvenitå,
de care artistul nu prea ¡inea seama ¿i så ritmåm textul,
întru perceperea solemnitå¡ii acestui tip de discurs.

Cuvinte ca „dor”, „durere”, „mersul” lumii ¿i,
desigur, medita¡ia despre „soarta amarå” ¿i urgisitå
revin ca laitmotive ale suferin¡ei dezrådåcinatului în
aceste fulgura¡ii reflexive. Se re¡ine, de asemenea, ¿i
„dorul” dupå satul natal, în tråirea profundå a acelui
sentiment al „dezrådåcinårii” tråit ¿i cântat de poe¡ii
såmånåtori¿ti din epocå (gen Iosif ¿i Goga):

„Cine satu-¿ påråse¿te
Binele nul mai gåse¿te
Cine satul nu¿ mai vede
nu e om ¿i nici lemn verde/
e putregai uscat
ca în låturi aruncat.”(p. 47).

Sau:
„Fireai dor blestemat
În ce locuri mai mânat!
Dece acas nu mai låsat?
Se fiu ¿i om din sat
Se am maså de cinat
ªi pat moale de culcat.” (p. 46).

EVENIMENT EDITORIAL:

„BR¢NCUªI – INEDIT”
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Sau acest „poem”, datat „Bucure¿ti 1903 Aprilie”
(cu gândul, desigur, la frumoasa luncå a Bistri¡ei nata-
le, prin care î¿i purtase pa¿ii în copilårie), - dovadå cå
aceste „încercåri literare”-  cum le denume¿te, clasifi-
cându-le, Doina Lemny - dateazå de zeci de ani, påstrân-
du-¿i tonul îndurerat pânå la senectute, ca o constantå a
unui suflet împovårat de durere („povara’mi de
dureri”):

„Acolo’m pare cåi mai bine,
Decât ori ¿i unde’n lume.
Acolo’m pare cå gåsesc
Tot ce cugetul îmi spune.
Acolo’n dumbrava verde,
Lângå termur ¿i boschet,
Unde nimeni nu må vede,
Când de zefire må’mbåt.
Acolo adormit în adieri,
Uit’o clipå glota tåtå
ªi povara’mi de dureri”

Sunt ¿i câteva gânduri adresate „Maicii” sale iubite
de cel care între stråini se såturase de „atâta råutate”:
„Dragå Maicå. De la o vreme mea venit ear dor de
ducå. (Miar luat) ¿i ma cuprins a¿a de mult cå nici nu
mea dat rågaz så te våd. Mi se uråsc cu atâta råutate
(la noi în ¡arå)”, p. 46.

Ca ¿i : „O mamå cu pårul nålbit ca floarea crinului
spre mormânt tu mergi ¿i eu tot a¿a mai târziu ba puate
tot o datå; al¡i încå; ¿i pe acela¿i drum; så pierde gloata
touatå…” (p. 53).

Între toate, ne-au re¡inut aten¡ia câteva însemnåri
care trimit direct la „amarul” eminescian. Iatå-l pe ar-
tist încercat de acel sentiment al suferin¡ei „dureros de
dulce”, tråit cu sophianicå demnitate, din celebra Odå
în metru antic, sau de acel „dor” de moarte din Rugå-
ciunea unui dac:

„Of! Durere! Unde så te mai ascund – cå nu mai
eu så te ¿tiu tu te måre¿ti ¿i mai frumoaså e¿ti în fie
care zi – Si eu tot mic ¿i gârbovit stau Cum så fac, så
råmâi tot demn de tine – de o fi în vreo zi så slåbesc
mai råu de cum sunt, så nu-¡i fie milå de mine ¿i så må
la¿i singur ¿i de vez cum va cå vroi så strig ajutor så
må sugrumi de grabå” („lamenta¡ii” notate pe o paginå
de carnet).

Sau aceste fragmente dintr-o scrisoare adresatå
unei persoane neidentificate („Iubite Tomo!”), în care
atât referin¡a la Luceafårul eminescian cât ¿i imaginea
omenirii („microscopice popoare”), - ca „mu¿ti de-o zi
pe-o lume micå ce se måsurå cu cotul”, -  din Scrisoarea
I, pu¡in nuan¡atå, constituie aluzii directe, dovedind o

cunoa¿tere bunå a poetului na¡ional:
„ªi-apoi nouå ni så pare greu drumul fiind ca nu

¿tim så mergem noi, ori ne porobotim ca pro¿ti, sål
ispråvim deodatå ori ståm în marginea lui ¿i ne plângem
ca ni¿te copii ndåråtnici cåutând tot felul de motive ca
så ne ascundem slåbiciunea ¿i nesiguran¡a în noi.

Sunt rari cei convin¿i ¿i ¿tiu så-¿i måsoare pasul
– „Acei luceferi nemuritori ¿i reci” ce så duc departe
låsând brazde-n urma lor – noi (parcå am fi ni¿te) sun-
tem tocmai ca musculi¡ele ce se precipitå spre globuri
luminoase […] ª’acei luceferi „nemuritori ¿i reci” merg
încet, (pe) drumul mare în urma lor laså. Noi cu apu-
cåturi de desmetici în loc de creri în cap cu pae bâzâim
ca ni¿te mu¿te, ai observat tu musculi¡ele celea (din

jurul globurilor electrice) ce dau busna spre luminå, ¿i
atingândo så frigi ca dau busna spre luminå, ¿i atin-
gândo så frig ¿i pert a¿a suntem noi ne nåpådim ca
orbii spre luminå ¿i ne spargem capul înainte de al pune
la treabå…” (p. 54).

Så re¡inem cå într-o „încercare literarå”, Brâncu¿i
evocå becul de gaz din fa¡a atelierului såu: „devant ma
fenetre il y a un beque de gaue que le soir un mouche
(petittes mouches) vient se heurter contre le ver pour
atteindre la lumiere pauvre petittes mouches! Quelle
efort pour casser le ver…” (p. 92).

2.1.2. ªi sec¡iunea Scrieri în limba francezå  con-
¡ine unele încercåri de schi¡e biografice, din care re-
¡inem, expressis verbis, câteva aprecieri proprii (în

aceea¿i ortografiere proprie), precum:
„Brancusi c’est un bon bougre il ne travaille pas

par se venter ou epater qui quonque il travail pour une
nécessité a lui propre…Il n’est pas un professionnel
qui cherche a tirer partie de ce qu’il fait, qui cache la
cuisine de son travail et qui pose en maître (…),
l’atmosfer qui se degage de tous les traveaux en cour
vous metre dans une etat de bien enconu et nous et emu
comme devant l’amour pur…” (p. 56). Propozi¡iile sunt
un fel de „conspect” dupå o schi¡å biograficå alcåtuitå
de Marcel Mihalovici (a se vedea paginile 452-453, din
sec¡iunea Eseuri inedite despre Brâncu¿i).

Convins cå „le chamin que j’ai pri a été loin et
dure” (p. 57), Brâncu¿i afirmå cå „L’art moderne c’est
de marcher sur ses propres jambes” (p. 67). Cåci „Pour
faire d’art libre et universelle il faut être Dieu pour
créer, Roi pour comander et esclave pour executer.”
(p. 66).

Se cunoa¿te aprecierea lui Brâncu¿i asupra artei
lui Michelangello („biftec”), de unde ¿i observa¡ia ge-
nericå a acestuia asupra artei renascentiste: „La
renescence pont culminant de la décadence” (p. 63) ¿i:
„Les imitations en plastiqu sonts de cadavres.” (p. 62).
Cåci „les arts n’ont jamais existe par elles mêmes, elles
ont été toujor été lapanage des religion et leur degret
de beauté est en raport direct avec la pureté religieuse”
(p. 64) – idee reluatå ¿i în cugetårile de la paginile 66-67.

Procedeul tåieturii directe, asumat ¿i înnoitor, este
definit în mod explicit:

„La taille directe, c’est le vrai chemin vers la sculp-
ture mais aussi le plus mauvais pour ceux qui ne savent
pas marcher.”

De asemenea, „le poli” (lustruirea), care „n’est
pas obligatoire”, ci doar „une nécessite que demandent
des formes relativement absolues de certaines
matieres.”

Cât prive¿te simplicitatea, aceasta nu este un scop
în artå – „la simpliciteé c’est la complecxité résolue”
(p. 60): „Il y a deux simplicité: une est seure de l’ig-
norance et l’autre de l’enteligence la seure de l’ente-
ligence, c’est la complecsité elle même.” (p. 63) Sau
mai explicit: „La simplicité n’est pas un but dans l’art
mai on arive malgre soi à la simplicité en s’aprocher
du vrai sens des choses…” (p. 70).

Cåci „l’art fait maître les idée, elle n’est pas leurs
representant” (p. 66).

Abundå, în acest moloz arhivistic, considera¡iile
despre artå, în general, memorabile fiind considera¡iile
privind propria-i operå. Astfel, într-o schi¡å autobio-
graficå, Brâncu¿i afirmå cå „son atelier c’est le pre-
mier laboratoir de beau en soi” ¿i cå „les choses de
Brâncu¿i ont poussé comme des choses dans un jardin”.
Iatå o minunatå definire a Coloanei fårå sfâr¿it: „La
Colone sans fin c’est comme un chanchon éternele qui
nous amene dans l’enfini au de la de toute douleur et
joie factice.”(p. 58).

Într-o altå cugetare, sculptorul ne încredin¡eazå cå
„Le Beaux c’est l’armonie des diferants choses con-
traires” (p. 65), fiindcå „quand on est dans la sfère du
beaux on n’a pas besoin d’explication” (p. 65).

Altundeva, maestrul gânde¿te cå „l’art c’est une
necessité divine (elle n’as rien a faire avec les envies
profans)”, p. 66.

Câteva reflec¡ii privesc fenomenul Dada (cu ai
cårui reprezentan¡i artistul a avut rela¡ii cordiale, chiar
amicale), de la formulåri negative de felul „les mani-
festations dada ne sont que des afiches”, la „Dieu Dada
vous aport la clef du Paradis”. Dar Brâncu¿i ¿tia,
desigur, cå „les théories sont des echantions sans va-
leur” ¿i cå „ce n’est que l’action qui compte” (p. 73).

Alte scurte texte sunt cugetåri despre via¡å ¿i lume,
lansând chiar unele aprecieri mai generale asupra
spiritului cultural al vremii sale. Astfel, undeva artistul
scrie în spiritul lui Nietzsche: „le bon Dieu est mort.
C’est Pour quoi que le mond est en derive” (p. 78). Pe
acest fond vizionar sepulcral de fin de siècle, artistul se
surprinde în formulåri de tipul: „Je suis le Dieu qui se
suicid, le roi qui chie sur sa courone, l’esclave qui
cherche un maître” (p. 89).

El mediteazå, bunåoarå, la spiritul luxuriant euro-
pean, dar ¿i la cel pragmatic american, pe care le cu-
noscuse destul de bine, la surså: „L’Europe a comence
par le luxe, l’Amérique par la nécesité (…), l’Amérique
c’est le pais de contes de fées, leur fée c’est l’argent”
(p. 99).

*
Aceste însemnåri, reflec¡ii, istorioare (uneori

licen¡ioase, precum cele de la paginile 49 ¿i 50) sunt,
uneori, înso¡ite de mici desene, ce reprezintå linii,
cercuri, påtrate, în combinåri diferite, sau de triunghiuri
¿i cercuri concentrice înso¡ite de adnotåri, ca „piramida
fatalå”, desen încercat prin anii ’30. Este, noteazå Doina
Lemny, „un limbaj ezoteric întemeiat pe litere, cifre ¿i
simboluri (geometrice, n.n.)” , ca portretul abstract al
lui James Joyce din 1929.

De¿i mai dificile de reprodus, aceste desene tre-
buiau så-¿i gåseascå locul în cadrul textelor respective
(vezi, spre exemplu, textul de la p. 51), ceea ce la o
viitoare edi¡ie va trebui så fie fåcut (måcar prin facsi-
milare, a¿a cum se procedeazå cu unele însemnåri ¿i
gânduri brâncu¿iene, ca la pagina 81).

În altå ordine de idei, darea la ivealå a acestor
„texte” vine så corecteze ¿i så probeze unele „ziceri
brâncu¿iene” (începând cu publicarea în englezå a
„Cugetårilor”, în 1926, în catalogul expozi¡iei personale
de la Brummer Galery), între care lucrarea cea mai a-
mendatå de Doina Lemny råmâne cea alcåtuitå de
Constantin Zårnescu (Aforismele ¿i textele lui Brâncu¿i,
1980), cuprinzând 254 de texte, grupate tematic.

Culegerea, reeditatå de douå ori (la „Zalmoxis”,
Fapta transilvanå, Timi¿oara, 1994 ¿i la Cartimpex,
Cluj, 1998) ar cuprinde texte „lipsite încå de girul
autenticitå¡ii”, fiind indirecte, adicå „notate de oameni
care l-au cunoscut nemijlocit”.

 „Ceea ce le face suspecte – scrie Doina Lemny –
este tocmai faptul cå sunt scrise sau retranscrise într-o
limbå foarte îngrijitå, care poartå mai degrabå pecetea
stilisticå a istoricului de artå decât pe aceea a artistului
cåruia nu-i displåcea så abordeze în comportamentul
såu un anume registru histrionic, atunci când î¿i primea
vizitatorii veni¡i så-l vadå în intimitatea atelierului.”
(p. 34).

Edi¡ia Zårnescu a „aforismelor” ¿i „textelor” brân-
cu¿iene, scrie cercetåtoarea, „se raporteazå înså la
diver¿i autori ca la ni¿te izvoare sigure care transcriu
direct cuvintele sculptorului. Ori aceste mårturii de
ordin secund, ori chiar citåri dupå citåri, ne aduc în
imposibilitatea de a discerne între formulårile care
apar¡in în mod indubitabil lui Brâncu¿i ¿i acelea ale
autorilor care doar au scris despre sculptor.”

Dacå o credibilitate maximå se cuvine acordatå
doar unor exege¡i precum Vasile Georgescu Paleolog,
Carola Giedion-Welcker ori David Lewis, confiden¡i
ai sculptorului, nu de acela¿i grad de fidelitate expresivå
s-ar bucura scrierile unor memoriali¿ti (precum Petre
Pandrea sau misteriosul M.M., identificat de C.
Zårnescu în persoana designerului ¿i teoreticianului
Michael Middleton!), cu atât mai pu¡in romancierul
Peter Neagoe, autorul roman¡atei scrieri Sfântul din
Montparnasse (1965).

„Abia dupå publicarea arhivelor provenind din
mo¿tenirea lui Brâncu¿i de la Muzeul na¡ional de artå
modernå din Paris (v. ¿i: Marielle Tabart ¿i Doina
Lemny, L’Atelier Brancusi. La Collection, Paris, Edi-
tions du Centre Georges Pompidou, 1997) ne-am putut
da seama – precizeazå Doina Lemny – de flagranta
inexactitate a scrierilor atribuite sculptorului” (p. 36).

Abia acum, odatå cu cercetarea ¿i publicarea „ar-
hivei Brâncu¿i”, autenticitatea acestor scrieri va fi defi-
nitiv confirmatå sau infirmatå.

Textele acestea în francezå ¿i românå, în redactarea
lor a¿a-zis „anticalofilå”, sunt mårturia unui scriitor
situându-se „la hotarul dintre cele douå limbå, fran¡u-
zind adesea cuvinte române¿ti cu o rådåcinå latinå
comunå.”

Atelierul de la Centrul Pompidou - Paris
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Neståpânind bine, în scris, nici limba maternå (sau,
poate, uitând-o, cu timpul!), nici limba de adop¡ie, Brân-
cu¿i nu avea prejudecata scrisului corect, îngrijit, cåci,
dincolo de lipsa de ortografiere corectå sau de sintaxa
uneori eludatå, atistul era preocupat så exprime gândul
în esen¡a lui, cugetarea ¿i aforismul în schi¡area ¿i rezu-
marea idealitå¡ii ¿i esen¡ializårii lor. În acest sens, textele
sunt inteligibile, transparente ¿i de o naturale¡e aparte,
sugerând statura oracularå ¿i misterioaså a unui artist
autentic ¿i a unui spirit originar, de sophianicå senectute.

2.3. Coresponden¡å cu ¿i de la compatrio¡i (II)
constituie, iarå¿i, o sec¡iune importantå a volumului în
discu¡ie, ea fiind, deopotrivå, atât „document personal”
cât mai ales „surså pentru istoriografia de artå”. In stu-
diul care înso¡e¿te acest set epistolar documentar, Cris-
tian-Robert Velescu afirmå cå „recolta” pe care istoricul
de artå o poate culege din recenta da¡iune Brâncu¿i
este „mai degrabå modestå”, scrisorile reproduse aici
acoperind un interval destul de larg – de la primii ani
petrecu¡i în capitala Fran¡ei pânå în 1957, anul mor¡ii
sculptorului. Artistul a primit ¿i a påstrat, în toatå aceastå
jumåtate de secol, o coresponden¡å eteroclitå, înså bo-
gatå ¿i variatå, provenind de la anonimi ¿i prieteni, dar
¿i de la oameni de culturå, arti¿ti, scriitori, oferindu-ne
un spectru real al întregii societå¡i române¿ti din acea
vreme.

Mai întâi trebuie amintitå acea categorie de disci-
poli, care-¿i exprimå o gamå destul de largå de senti-
mente, evoluând de la o „iubire filialå ¿i recuno¿tin¡å”
la acea „respectuoaså rezervå”, ba chiar la „adulare ¿i
fanatism” (C.-R. Velescu).

Dacå Irina ¿i Lizica Codreanu figureazå printre
apropia¡ii maestrului, Constantin Antonovici, aflat cu
so¡ia prin America, mårturise¿te un dor sincer pentru
„maistorul” råmas la Paris, fa¡å de care se simte îndato-
rat, felicitându-l cu ocazia aniversårii din 1952 ¿i a Sfin-
telor Sårbåtori de iarnå. „Nu voi uita niciodatå omenia
cu care m-a¡i tratat, plus de aceasta sfaturile D-trå, care
mi-au prins bine”, îi scrie mai tânårul confrate din Mon-
treal, la 17 mai 1952, mândru de afirmarea maestrului
- pe care românii „n-au ¿tiut så-l pre¡uiascå mai de mult”
- ¿i dincolo de ocean.

Constantin Brâncu¿i îl invitase, odatå, printr-un
bilet, „la ceapå verde ¿i vin rece” ¿i-i transmisese, la-
conic, mesaje de la Arethia Tåtårescu ¿i de la våduva
marelui poet na¡ionalist Octavian Goga.

Un alt „ucenic” declarat, ie¿eanul Gheorghe Baltå,
recunoa¿te „nobilu suflet ¿i natura de elitå” a maestrului
såu, nepregetând så cearå, ca atâ¡ia al¡ii, împrumut fi-
nanciar în situa¡ii dificile aceluia ce i se adreseazå cu
„Dragå tatå”…

Maria Bengesco ¿i Otilia Cosmu¡å Bölöni, care
facilitaserå intrarea lui Brâncu¿i în atelierul lui Rodin
(prima scriind despre artist în L’Independance rou-
maine), fie îl invitå la dejun, fie îi scriu cå l-au cåutat
acaså, dar nu l-au gåsit, ori cå ar dori o întrevedere
înainte de a pleca din Paris.

Pe nepoata sa, Jana Brâncu¿i, aflatå la studii la
Bucure¿ti ¿i nutrind speran¡a de a deveni func¡ionarå la
Paris, artistul o finan¡eazå, în repetate rânduri, cu mii
de lei ¿i-i recomandå pårinte¿te: „aranjazå-¡i viitorul
acolo (…), studiazå cu temei ¿i pricepere”, cåci „via¡a
aici e cu mult mai grea ca aici”. Så remarcåm cå numele
Janei Brâncu¿i revine frecvent în unele scrisori, îndeo-
sebi în cele adresate sculptorului de ucenica Mili¡a Pe-
tra¿cu (pp. 291-301). Trebuie amintit aici rolul decisiv
al acesteia în a-l recomanda pe Brâncu¿i Arethiei Tåtå-
rescu, pentru ridicarea „monumentului” de la Târgu-Jiu.
Pe lângå unele informa¡ii privitoare la via¡a cultu-
ral-artisticå a Capitalei, Mili¡a îi scrie, la 9 iunie 1935

(anul ridicårii Mausoleului Ecaterina Teodoroiu, la Târ-
gu-Jiu), cå „D-na Tåtårescu te anun¡å cå iulie ¿i august
va sta la Poiana, cå vei avea ma¿ina ei la dispozi¡ie,
pentru a merge spre a alege locul monumentului pe care
le vei face acolo.”

O altå scrisoare a acesteia, din 12 august 1938, îl
încredin¡eazå pe maestru cå a fost la Târgu-Jiu så-i vadå
„operele”: „Am fost zguduitå pânå la måduva oaselor
¿i am plâns sårutând pe doamna Tåtårescu într-un elan
de recuno¿tin¡å pentru cå te-a ajutat så faci aceste lu-
cruri. Coloana se ridicå liberå acum sacadat ca ni¿te
båtåi de inimå generoaså, ¿i odatå sfâr¿e¿te în seninåtate
printr-o cupå gata de a primi daruri cere¿ti în infinit.
Profilul ei pe mun¡i ¿i cer este o bucurie arzåtoare. Ea
este o måsurå a sim¡irei ¿i nimic mai mult nici mai pu¡in.
Portalul ai reu¿it så faci un corp viu, prin care te înrude¿ti
cu toate timpurile ¿i a-l sim¡i a¿a de aproape de tine.
Am felicitat pe to¡i, ¿i pe primarul ¿i pe prefectul. A
fost acolo trei zile în care am pus la cale repara¡iunile
mormântului E. Teodoroiu, am låsat acoperi¿ul vechi
dupe ce am desfåcut tot ¿i am apropiat pere¡ii. S-a fixat
pentru 18 septembrie Sfin¡irea Coloanei ¿i a portalului.”

Påcat cå nu s-au påstrat ¿i alte scrisori cu privire
la participarea lui Brâncu¿i la „inaugurarea” Ansam-
blului scuptural, cåci, dacå „sfin¡irea” Coloanei ¿i Por-
talului fusese fixatå ini¡ial la 18 septembrie 1938,
amânarea sine die a evenimentului îl determinå pe art-
ist så plece, intempestiv, la Paris, nemaiparticipând la
inaugurarea ce va avea loc abia la 28 octombrie 1938,
pe o vreme rece ¿i ploioaså…

Aflåm, înså, din scrisorile farmacistei Sylvia Popp,
cå, pe la jumåtatea lunii octombrie, Brâncu¿i se afla la
Bucure¿ti, într-o stare de sånåtate nu prea bunå, la peste
cei 60 de ani ai såi (la 13 octombrie este invitat la dejun
de Dimitrie Gusti, renumitul sociolog ¿i întemeietor al
„Muzeului satului” din Bucure¿ti). Venise, poate din
provincie, suferind de o toxiinfec¡ie alimentarå, fapt
pentru care d-ra Sylvia Popp îi procurå ¿i-i trimite „clo-
rurå de calciu” – „pentru urticaria ce-o ave¡i”, ba chiar
„o dozå de sulfat de sodiu” pentru „intoxica¡ia ce o
ave¡i” (scrisoarea din 14 octombrie 1938), oferindu-se
så-i acorde maestrului pre¡uit ¿i o medica¡ie mai aparte:
„În cazul când dori¡i o injec¡ie mai bine cu calciu eu
vin så o fac imediat sau cu omuadin (?), care este un
remontat puternic în gripå.” (p. 321). Cu o altå cores-
ponden¡å, din acele zile ale sejurului bucure¿tean, d-ra
Sylvia Popp îi trimite „un ceai pulmonar (…), fiind din
plante speciale este agreabil ¿i cu gust.”

Artistul suferea, a¿adar, nu numai din cauza unei
intoxica¡ii alimentare, dar era ¿i råcit zdravån, drept care
afabila femeie, ce semneazå  „devotata Sylvia”, îi reco-
mandå expres: „Apoi te rog så-¡i pici în fiecare narå cu
acest picåtor câte 2 picåturi din sticlu¡a alåturatå – este
cel mai bun desinfectant pentru nas ¿i inofensiv în ace-
la¿i timp – nu opre¿te guturaiul, dar împedecå compli-
ca¡ile (sinusite ¿i altele)…”

Importante sunt, în felul lor, scrisorile unor arti¿ti
români, pline de admira¡ie ¿i recuno¿tin¡å fa¡å de
Maestrul de la Paris, pe care-l informeazå despre soarta
operelor sale råmase în ¡arå (în custodia familiei Storck).
Så re¡inem ¿i epistolele altor arti¿ti, cu diferite probleme.
Spre exemplu, Romul Ladea (cu care, se pare, avusese
un conflict, cåci acesta, la 8 iunie 1925, î¿i în¿tiin¡eazå
maestrul astfel: „Retrag ac¡iunea de la Tribunal”) va fi
„recompensat”  cu 200 franci, ceea ce-l face så regrete
gestul de revan¿å!

Este de re¡inut ¿i portretul moral al pictorului Emil
Damian (decedat, ulterior), cel al lui Gheorghe Petra¿cu
(care-i delegå amicului de la Paris repetate servicii, le-
gate de re¿edin¡a parisianå, dar ¿i de ¿colarizarea dificilå
a feciorului la colegiul francez), ori al lui Dan Ghia¡å,
internat în sanatoriu în repetate rânduri ¿i supus unor
succesive opera¡ii chirurgicale, pe care-l ajutå cu sume
consistente de bani, salvându-i sånåtatea ¿i sprijinindu-l
moral.

Îi scrie mai multe scrisori Ionel Jianou, viitorul
monografist, dar ¿i Peter Neagoe, autorul roman¡atului
roman Sfântul din Montparnasse, ce i-a pricinuit lui
Petre Pandrea atâta indispozi¡ie…

Se adaugå la ace¿tia scrisorile unor intermediari
în realizarea unor proiecte, care au fost sau nu materia-
lizate: Maria Bengesco, Otilia Cosmu¡å-Bölöni, ªtefan
Georgescu-Gorjan, Dimitrie Gerota, Solomon Marbé
(Marbais), Victor N. Popp, ca ¿i cele ale unor discipoli
cu totul devota¡i sculptorului, a cåror operå nu s-a im-
pus, precum Gheorghe (Gheorghi¡å) Baltå sau George
Teodorescu.

Câteva scrisori provin de la unii reprezentan¡i ai
mi¿cårii de avangardå din România, dovadå cå artistul
era în rela¡ie cordialå cu ace¿tia, fie direct (vezi întâl-
nirile cu Tristan Tzara, Virgil Gheorghiu, Ilarie Voronca
sau Benjamin Fondane / Barbu Fundoianu, la Paris),
fie indirect, fiind ¡inut la curent cu ¿tiri privind mi¿carea
de la Contimporanul lui Vinea, 75 HP, Integral sau unu.

Din ¡arå îi scrie Ion Vinea, Marcel Iancu, M. H.

Maxy, „în numele întregei mi¿cåri moderne care duce
o luptå grea în ¡arå”, cerându-i insistent colaborarea ¿i
concursul la organizarea unei „expozi¡ii moderne”. M.
H. Maxy, întemeietorul revistei „Integral” (care în
perioada proletcultistå se va dezice de contribu¡iile sale
avangardiste!) se oferå så-i intermedieze vânzarea unor
lucråri (Pasårea måiastrå, un portret, domni¿oara Po-
gany) ¿i-i trimite câteva numere din publica¡ia respec-
tivå, în care i se publicaserå unele desene, încredin¡ân-
du-l cå to¡i îl admirå „ca un ¿ef sufletesc” (3 martie
1926). Så precizåm cå Maestrul de la Paris are o atitu-
dine re¡inutå fa¡å de excesele avangardiste din ¡arå, cåci,
în scrisoarea din 20 septembrie 1925, compozitorul
Marcel Mihalovici îi scrie cå îi va respecta dorin¡a trans-
miså, prin intermediar, „de a nu da desenul sau fotografii
la Integral”.

Supralicitate în unele studii, rela¡iile lui Brâncu¿i
cu mi¿carea de avangardå sunt clarificate, aproape în
totalitate, de însemnårile artistului ¿i de coresponden¡a
primitå de la cona¡ionali, pentru prima datå puså la un
loc, de unde putem vedea o perpetuå re¡inere a artistului,
o în¡eleaptå ezitare de a se „implica” programatic.

Artistul fusese solicitat, în mod asiduu, ¿i de unii
din discipolii såi cei mai apropia¡i (Gheorghe Baltå,
Marcel Mihalovici ¿i Mili¡a Petra¿cu), cerându-i-se,
pentru expozi¡ia modernå cu participare interna¡ionalå
organizatå de Contimporanul în decembrie 1924, „câ-
teva piese fie ele chiar desene, fotografii orice” ¿i inten-
¡ionându-se a i se expune ¿i câteva sculpturi aflate în
custodia Ceciliei Cu¡escu Storck (a¿a cum „tot fårå vo-
ie” participase cu douå opere din colec¡ia Bogdan-Pi-
te¿ti, la expozi¡ia din 1920 a „Artei române”).

De¿i, într-o scrisoare datatå 20 octombrie 1924,
Brâncu¿i expediazå Mili¡ei Petra¿cu 12 fotografii ale
operelor, fåcute de el însu¿i, ce vor fi înråmate ¿i expuse,
nu putem conchide cå Brâncu¿i a cedat avangardi¿tilor
drepturi exclusive de expunere a operelor sale, cåci „re-
zerva” sa fa¡å de programele dinamitarde nihiliste ale
avangardi¿tilor este o realitate u¿or verificabilå chiar
în acest epistolar. De nicåieri nu rezultå cå Brâncu¿i a
dat curs încercårilor anexioniste ¿i revendicative ale
avangardi¿tilor români, gestul såu de a îngådui publi-
carea unor desene (¿i, fårå voie, expunerea unor opere)
neînsemnând decât toleran¡å pentru asemenea mani-
feståri culturale, a¿a cum cele 12 fotografii trimise nu
fåceau decât så-i popularizeze opera, ele fiind împår¡ite,
amical, între Mili¡a Petra¿cu, Marcel Iancu ¿i Max
Hermann Maxy (conform scrisorii Mili¡ei, din 8 mai
1925, care mårturise¿te cå „împår¡eala” respectivå „a
été une grande privation pour moi”).

Ce va fi gândit Brâncu¿i când aceea¿i Militza îl
informa, în acela¿i timp, cå „Maxy et Marcel Iancu se
disputent la rennomée du chef du modernism” ¿i cå
„Maxy a sorti du grouppe en formant un journal «Inte-
gral», ou quelques jeunes gens hurlent comme des
prophets d’Izrael.” ªi fiindcå Mili¡a refuzå så-l urmeze
pe Maxy, råmânând fidel „Contemporanului”, adicå
lângå Vinea („un talent d’ecrivain admirable”) ¿i cu
Marcel Iancu, Brâncu¿i, se pare, cå-i împårtå¿e¿te
impresiile ¿i convingerile, interzicând, cum se ¿tie,
cunoscu¡ilor så i se publice ceva în Integral (cf. Marcel
Mihalovici).

De¿i i-a îngåduit cu simpatie specialå pe avangar-
di¿ti, „nu înså ¿i arta de avangardå, care era stråinå
spiritului såu” (C.-R. Velescu), Brâncu¿i a råmas el
însu¿i, convins cå arta adevåratå e dincolo de programe
reduc¡ioniste ¿i partizane, însemnând armonie, echili-
bru, substan¡ialitate transfiguratå, bucurie ¿i înål¡are,
palpit al spiritului ¿i idealitate.

2.4. Sec¡iunea Comenzi publice de monumente:
documente ¿i coresponden¡å (III), îngrijitå de Cris-
tian-Robert Velescu, aduce la ivealå un set de docu-
mente menite a pune în luminå atât prestigiul de care
se bucura artistul în ¡arå ¿i stråinåtate, cât ¿i „exigen¡ele”
acestuia în privin¡a propunerilor ce i se adresau, mani-
festate, de obicei, printr-o gråitoare tåcere…

Avem, mai întâi, reprodus ad litteram, „angaja-

Schi¡a Coloanei - august 1937
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mentul” din 1907 dintre comanditara Elisa Petre Stå-
nescu ¿i Constantin Brâncu¿i, scris cu cernealå neagrå
pe douå pagini, de care artistul s-a achitat în termen,
ocupându-se efectiv atât de transportul pieselor de bronz
de la Paris la Buzåu (bustul avocatului ¿i celebra „Rugå-
ciune”), cât ¿i de ridicarea, în cimitirul „Dumbrava”, a
monumentului în primåvara lui 1908.

În 1920, un comitet de ini¡iativå din Pe¿ti¿anii
Gorjului îi cere sculptorului så-¿i ¡inå fågåduin¡a („sfân-
tul cuvânt ce ni l-ai fågåduit”) privind monumentul co-
munal ce vor så-l ridice în amintirea eroilor cåzu¡i în
luptele din primul råzboi mondial.

Brâncu¿i urma så revinå pe plaiurile natale anul
viitor, dar, din påcate, nu mai råspunde solicitantului
Gigi Deaconescu, casierul comitetului de ini¡iativå,
care-l în¿tiin¡eazå, în scrisoarea din 20 decembrie 1921,
cå „nici pânå acum” bisericu¡a din cåtun nu a mai fost
sfin¡itå (îi mul¡ume¿te, totu¿i, pentru „darul dåruit
Sfintei Biserici din cåtun” – e vorba, dupå cum am aflat
ulterior, de un chivot de argint, ce purta pe talpå sem-
nåtura sculptorului, obiect dispårut în anii din urmå!…).

Un alt proiect de monument este cel de la Sibiu,
dedicat Marii Uniri ¿i contribu¡iei la acest mare act
istoric „a în veci neuitatului nostru Rege Ferdinand I”.
Este vorba, înså, de un concurs, cu acordarea a trei pre-
mii în bani (plus douå medalii de aur ¿i una de argint),
ini¡iat de Comitetul Corpului 7 Armatå. Organizatorii
se adreseazå ¿i lui C. Brâncu¿i „reprezentantul bine
cunoscut în Apus al geniului artistic al neamului”, care,
desigur, nu då curs invita¡iei de „a concura”, mai ales
cå, dupå decernarea premiilor, comitetul, intrând pe
deplin în proprietatea lucrårilor premiate, î¿i rezerva
dreptul „de a comanda sau nu lucrarea ce a ob¡inut pre-
miul I, cu eventuale modificåri ¿i adåugiri dela celelalte
lucråri premiate”! Nu numai ideea de „concurs” trebuie
så-i fi displåcut artistului nostru, ci ¿i aberanta stipulare
de mai sus, în invita¡ia de participare…

O coresponden¡å mai strânså o are sculptorul în
privin¡a proiectului de monument pentru scriitorul Ha-
ralamb C. Lecca (prin 1926-1928) – poet ¿i dramaturg
român „de obâr¿ie romana¡eanå”. Este vorba de un bust
ce urma så fie a¿ezat pe un soclu în pia¡eta triunghiularå
din fa¡a Teatrului Comunal. Sculptorul pare interesat
de propunerea fåcutå ¿i cere informa¡ii exacte cu privire
la amplasament, solicitând schi¡a topograficå ¿i, ca de
fiecare datå în asemenea situa¡ii, „deplinå libertate în
cea ce prive¿te concep¡ia lucråriei.” De¿i i se trimit,
pentru studiu, câteva fotografii ¿i lucråri ale scriitorului,
artistul nu a dat curs nici acestui demers, învåluindu-se
într-o tåcere impenetrabilå.

În 1931, pictorul ploie¿tean T. Gh. Tomescu, pro-
fesor la celebrul liceu local „Sfin¡ii Petru ¿i Pavel” , se
oferå mijlocitor între „un comitet de cetå¡eni de frunte
ai ora¿ului Ploie¿ti” ¿i artist, în vederea realizårii unui
bust al lui I. L. Caragiale. „Dacå mi se da libertate de-
plinå ¿i timp de ajuns ar fi pentru mine ca o datorie de
mul¡umire, pentru spiritul lui Caragiale”, precizeazå
Brâncu¿i, într-un råspuns din 16 februarie 1931, solici-
tând informa¡ii despre „lårgimea locului unde så ridicå
monumentul – ¿i ce este clådit împrejur.” Dar nici de
data aceasta nu a fost så fie!…

Cât prive¿te Ansamblul arhitectural de la Târgu-
Jiu, este reproduså o parte a coresponden¡ei purtate cu
Arethia Tåtårescu, pre¿edinta „Ligii Femeilor Gorjene”
¿i ªtefan Georgescu-Gorjan. Artistul trimite comandi-
tarei „schi¡a de proect”, precizând cå amplasamentul
por¡ii se va face „la o micå distan¡å în interiorul grådi-
nei cu un târcol propor¡ionat în prejur / pår¡ile laterale/
¿i cu o bancå de piatrå la dreapta ¿i la stânga” ¿i „nu
la marginea trotoirului, cum hotårâsem (…), cå n-ar
putea servi nici de utilitate pentru închiderea grådinei
¿i nici n-ar putea fi våzutå ca object a parte.” Artistul
se plânge Arethiei cå nu a primit scrisorile trimise lui
¿i, la telegrama în care i se cer dimensiunile, precizeazå
cå va veni el însu¿i cu schi¡¿a privind „friza de sus (…)
cu måsurile juste ca så pute¡i comanda piatra”. La 4
octombrie, pre¿edinta Ligii comandå la Deva piatra
pentru Portal, a¿teptând „premier transport” la 25
octombrie 1937.

 Încå din septembrie 1937 au început „exproprie-
rile” în vederea trasårii Cåii Eroilor. „E o activitate ne-
bunå”, îi scrie ªtefan Georgescu-Gorjan, în¿tiin¡ându-l
cå doamna Tåtårescu este „mul¡umitå de mersul trebei”
¿i cå însu¿i „Regele se intereseazå de povestea coloanei
¿i cå probabil va veni la inaugurare”: „De coloanå så
n-ave¡i grijå, fiindcå va merge bine, de¿i am auzit cå
lumea spune cå sunt nebun, cå am îndråznit asemenea
construc¡ie grea!” (6 septembrie 1937).

La 12 octombrie 1937, inginerul constructor îl
informeazå cå „le pylöne métallique j’ai déjà expédié
à Tg.Jiu” ¿i cå „la métallisation va se faire avec du
bronze et non pas avec du laiton”. Însu¿i Brâncu¿i ce-
ruse expres: „metalisation soit jone” (sic!). Transporta-
rea pilonului metalic, mai exact, a primei piese s-a få-

cut „sur un chariot en fer, tiré par des autos chenilles
(comme au Sahara), et escorté de deux puissants ca-
mions.” Dar, „le chariot s’est cassé en route et le diffé-
rentiel d’un des camions s’est rompu.” Opera¡iunea a
durat trei zile „mai j’ai réussi”: „Les deux autres mor-
ceaux de charpente sont plus légers et vont aller plus
vite à la destination”. Cât prive¿te „les éléments de la
colonne, ça va; j’en au 13 et ¡ de prêt (il m’en manque
encore deux, et la moitié de celui du haut). Les éléments
sont fixés au pylône intérieur avec des coins.”

Georgescu-Gorjan îi scrie, apoi, Maestrului cå-l
a¿teaptå pe 25 octombrie („je vous attends avec plaisir
pour le 25 octobre”), iar pe 7 noiembrie Brâncu¿i va
participa la sfin¡irea Bisericii de pe axå, fiind invitat de
pre¿edinta Ligii, Arethia Tåtårescu, la masa datå cu acest
prilej în saloanele Cercului Militar. Peste un an, la 24
septembrie 1938, aflându-se iarå¿i la Târgu-Jiu, Brân-
cu¿i va fi invitat så ia masa de prânz, la grådina publicå,
de prefectul jude¡ului, col. Gheorghe Ghiorghiu (¿i nu
Gheorgianu, cum apare scris la pagina 420), a cårui
delega¡ie  cuprinde intervalul 10 februarie 1938 – 10
octombrie 1938), urmându-i col. ªerban Leoveanu (10
octombrie 1938 – 7 august 1940), ¿i nu „ªerban Lam-
bru”, cum apare scris la pagina 235, în calitate de co-
mandant al garnizoanei Târgu-Jiu!…

Un alt proiect, înså, de amenajare de data asta,
este cel al criptei de la Biserica Românå din Paris, påsto-
ritå de arhimandritul Théophile Jonesco, din 1942. Este
vorba de amenajarea în subsolul Bisericii a unei cripte
în care så fie depuse „osemintele fondatorului, ctitorului
¿i a celor cari s’au jertfit pe Altarul Patriei, cinstind
numele de Român, oseminte care azi se gåsesc împrå¿-
tiate în diferite cimitire din Fran¡a.”

Ajutând, ani buni, la oficierea slujbelor în Biserica
Românå Ortodoxå din Paris, Brâncu¿i va deveni consi-
lier al acesteia, în 1947, sub arhimandritul Teofil Io-
nescu, råmânând în aceastå calitate pânå târziu (bunå-
oarå, în 1956 primea, din partea tribunalului Civil al
Seinei, în¿tiin¡area privind practica cultului ortodox ro-
mân în numele preotului Pârvånescu – dactilogramå
pe 5 pagini, care nu mai este reproduså de îngrijitorul
edi¡iei, Cristian-Robert Velescu, ci doar anun¡atå, înce-
pând cu pag. 427!).

Aceste „proiecte ¿i comenzi publice în România”
ne dezvåluie un Brâncu¿i – arhitect, având voca¡ia
sculpturilor monumentale. Dacå inten¡ia de a realiza
aceste opere de for public la Pe¿ti¿ani, Caracal ori Plo-
ie¿ti a råmas nefinalizatå, cea privind Ansamblul sculp-
tural de la Târgu-Jiu a constituit „singurul proiect care
a fost dus la bun sfâr¿it”, celelalte comenzi råmânând
în stadiu de simplå propunere sau inten¡ie, ca monu-
mentul lui Goga la Ciucea (mai pu¡in, desigur, monu-
mentul funerar din cimitirul buzoian „Dumbrava” al
avocatului Petre Stånescu).

Tot un proiect arhitectural ratat, dar nu din cauza
sa, este acela al Templului medita¡iei din Indore, co-
mandat de maharadjahul Yeshwant Rao Holkar Baha-
dur. ªi tot de domeniul amintirii råmâne ¿i grupul statuar
figurativ Trecerea Mårii Ro¿ii, distrus, zice-se, de sculp-
tor însu¿i, ca ¿i ideea realizårii, la cerere, a unui monu-
ment dedicat lui Spiru Haret.

Så men¡ionåm cå, spre deoebire de toate celelalte,
Ansamblul de la Târgu-Jiu implicå pe lângå sculpturå
¿i arhitecturå ¿i ideea de urbanism, într-o concep¡ie

unitarå, coerentå ¿i plinå de semnifica¡ii profunde.
Refuzul de a realiza „portrete” în cazul lui H. C.

Lecca sau I. L. Caragiale dovede¿te din plin cå sculp-
torul nu mai putea så se întoarcå la etapa figurativå –
acesta pare så fie sensul tåcerii sale în cazurile „co-
menzilor” de mai sus, oricât de bine ar fi fost remunerat.
Cât prive¿te Ansamblul de la Târgu-Jiu (propunere ac-
ceptatå prin scrisoarea din 11 februarie 1935, adresatå
Mili¡ei Petra¿cu), aici el s-a putut desfå¿ura ideatic ¿i
esen¡ializat, a fost, cum se zice, în elementul såu, dân-
du-i-se totalå libertate în a concepe ¿i a ridica „monu-
mentul påcii”.

E unicul caz când, în perfectå în¡elegere simpate-
ticå, artistul cere comanditarului extinderea proiectului
la ideea de trilogie sculpturalå ¿i, pe deasupra, dezvol-
tarea unei proiec¡ii urbanistice, prin „exproprieri” me-
nite a deschide perspectiva acelui „parcurs sacru” care
este Calea Eroilor, în func¡ie de care se organizeazå,
vizionar ¿i simbolic, întregul Ansamblu.

2.5. Ultima sec¡iune a cår¡ii, Eseurile inedite des-
pre Brâncu¿i, îngrijitå de Doina Lemny, reproduce, mai
întâi, textul monografic intitulat Constantin Brâncu¿i,
semnat de Dimitrie Cuclin, datat „New York, 4 februarie
1926” ¿i scris în preajma expozi¡iei newyorkeze. Eseul
constituie o judecatå limpede asupra esteticii brâncu-
¿iene, pe care o gåse¿te „originalå ¿i logicå, personalå
¿i umanå, nouå ¿i perfect tradi¡ionalå, însemnând un
nou progres în mentalitatea artisticå universalå ¿i
a¿ezând pe autorul ei în fruntea arti¿tilor contemporani
ai lumii întregi.”

Un alt text-manuscris, atribuit Irinei Codreanu
„dupå scrisul de mânå ¿i dupå stil”, evocå un dialog cu
artistul care afirmå cå „în cursul anilor am distrus o
întreagå pådure de sculpturi de felul acesta” (adicå fi-
gurative – ceea ce ne-ar face så dåm crezare „operelor”
inedite descoperite de Lucian Radu Stanciu, primite cu
atâta re¡inere de unii brâncu¿iologi!), regåsindu-¿i vo-
ca¡ia în magia sculpturii nonfigurative, esen¡ializate,
simbolice. Este amintitå neplåcuta întâmplare de la va-
ma americanå ¿i celebrul proces intentat de artist auto-
ritå¡ilor vamale americane, în urma cåruia „defini¡ia
acelui paragraf relativ la operele de artå a fost schimbatå
în alta mai pu¡in naivå (…), în numele progresului.”

Un alt text escte „scénario cinématographique de
court métrage”, apar¡inând lui Miron Niculescu, ex-
ploatând atmosfera de poezie ¿i vrajå a atelierului din
Impasse Ronsin, våzându-l pe artist „au milieu de Paris
et au milieu de son siècle comme dans son village rou-
main.” Efecte de lumini stranii învåluind principalele
sale opere din atelierul parisian, culminând cu o con-
centrare a obiectivului asupra Påsårii måiastre care
se-nal¡å în eterul originar: „La lumière entière se con-
centre dans la poitrine de L’oiseau merveille s’éteint…
Obscurité comme au commencement des mondes…”.
Între toate, înså, interesantå e o schi¡å biograficå a
maestrului alcåtuitå de Marcel Mihalovici (biograful
declarat ¿i îngåduit de artist!) – e un text pe care Brân-
cu¿i se pare cå îl „conspecteazå”, cåci între schi¡ele bio-
grafice încercate de el însu¿i (vezi paginile 452-453),
Brâncu¿i folose¿te unele formulåri ¿i propozi¡ii identice:
arta ca „necesitate” ¿i „stare de bine”, ca „echilibru al
formelor” ¿i „frumuse¡e” etc.

Eseul final, Arta lui Brâncu¿i, al lui Dimitrie Pas-
cotå, scris la Paris, la 17 mai 1939, subliniazå atât ca-
racterul „vizionar” al spiritului brâncu¿ian cât ¿i armonia
„simfonicå” a întregii opere. Pe baza sculpturii „Socra-
te”, Pascotå sus¡ine semnifica¡ia profundå a operei,
esen¡ialitatea ¿i idealitatea acesteia. E o operå izvorâtå
dintr-o „magie a spiritului”, de o „savantå” profunzime,
structurându-se pe viziunea a douå lumi: una „în afarå
de om – cosmosul” (Pasårea måiastrå, Coloanele fårå
sfâr¿it sau Coco¿ul) ¿i alta interioarå „exprimatå mai
ales prin femeie” (Domni¿oara Pogany, Prin¡esa X,
Narcisse): „Douå abisuri în care se luptå lumina ¿i
întunericul sub forma unor legi pu¡in cunoscute de om.”

Este, în general, o operå creatå „într-un spirit de
sacrificiu ¿i abnega¡ie”, de unde ¿i acea seninåtate ¿i
blânde¡e, care se regåsesc în întreaga operå, cu toate cå
via¡a artistului „a fost un zbucium încontinuu în timpuri
tot atât de zbuciumate. Lumina aceasta i-a venit din
interior, din geniul såu ce n-a fost deformat, ci înnobilat
de suferin¡a vie¡ii.”

 Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA
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La 5 martie 1985 se stingea din via¡å inginerul
ªtefan Georgescu-Gorjan, autorul concep¡iei tehnice a
Coloanei infinite monumentale de la Târgu-Jiu ¿i
coordonatorul echipei de speciali¿ti care au transpus în
o¡el ¿i fontå geniala idee brâncu¿ianå. Pleca din aceastå
lume cu regretul de a nu-¿i fi våzut apårut volumul de
sintezå în care consemnase experien¡a unicå a colabo-
rårii cu marele sculptor ¿i însemnase date importante
pentru cei ce urmau så se îngrijeascå de påstrarea mo-
numentului.

La 11 septembrie 2005 se va împlini un secol de
la na¿terea lui ªtefan Georgescu-Gorjan. Anul centena-
rului såu este marcat ¿i de apari¡ia cår¡ii sale testamen-
tare la Editura Universalia din Bucure¿ti, ceea ce repre-
zintå sfâr¿itul unei adevårate odisei.

În volumul Am lucrat cu Brâncu¿i se regåse¿te
pentru prima oarå în integralitate manuscrisul definitivat
de inginer încå din 1976. Textul, oferit spre publicare
editurii craiovene “Scrisul Românesc” la 8 decembrie
1976, a fost acceptat în principiu în februarie 1977. A
urmat apoi o îndelungå perioadå de tergiversåri, punc-
tatå prin nenumårate apeluri telefonice ¿i 35 de adrese
scrise din partea autorului, solicitând urgentarea apari-
¡iei cår¡ii, la care i s-a råspuns doar de 5 ori cu scrisori
de amânare din partea editurii.

La cererea editurii “Scrisul Românesc”, la 19 ia-
nuarie 1979 reputatul critic Barbu Brezianu alcåtuie¿te
un referat, aråtând cå lucrarea este o contribu¡ie funda-
mentalå la o mai bunå cunoa¿tere a operei lui Constantin
Brâncu¿i de la Târgu-Jiu, iar autorul este un martor unic
al procesului intelectual ¿i material al înfåptuirii celei
mai importante piese din ansamblul de la Târgu-Jiu.
Barbu Brezianu preciza în legåturå cu ªtefan Georges-
cu-Gorjan: “De o perfectå sinceritate ¿i rigoare ¿tiin¡i-
ficå, el a extins în ultimii ani investiga¡iile sale în legå-
turå cu problema coloanelor lui Brâncu¿i ¿i s-a docu-
mentat cu o exemplarå devo¡iune ¿i seriozitate asupra
tuturor versiunilor acestei opere, descoperind o coloanå
necunoscutå chiar celor mai asidui biografi ai sculp-
torului /…/. Competen¡a ¿i probitatea de om de ¿tiin¡å
se une¿te cu darul de a relata faptele cu o claritate
deplinå, neomi¡ând pânå ¿i numele celui mai mårunt
colaborator care a participat la ridicarea Coloanei de
la Târgu-Jiu.”

La 29 decembrie 1980, inginerul Gorjan scria
conducerii editurii: “Cartea aceasta reprezintå ultima
realizare pe care vreau så o duc la bun sfâr¿it. Cartea
a trebuit så o scriu, atât ca document, cât ¿i, mai ales,
ca un fel de testament în legåturå cu Coloana. Existå
acolo date practice asupra reviziei periodice a Coloanei
(lucru pe care l-am fåcut pânå acum de douå ori: în
1964-65 ¿i 1975-76) /…/pentru ca ea så mai dåinuiascå
în bunå stare ¿i dupå anul 2000. Aceste lucruri trebuie
¿tiute ¿i de cei ce îmi vor supravie¡ui ¿i vor avea så se
ocupe de Coloanå în viitor.”

Constatând cå “studiile originale fåcute cu migalå
de un român” întârziau så aparå, autorul se adresa din
nou editurii ¿i forurilor culturale la 15 martie 1983:
“Sunt singura persoanå din cele îndrituite a scrie despre
Brâncu¿i amintiri autentice ¿i contribu¡ii originale, care
nu a reu¿it pânå acum så-¿i vadå amintirile aduse la
cuno¿tin¡a marelui public sub forma unei cår¡i /…/.Sunt
ultimul supravie¡uitor din pu¡inii care l-au cunoscut
bine pe Brâncu¿i la noi în ¡arå ¿i mai ales din cei foarte
pu¡ini care au colaborat cu el la realizarea ansamblului
de la Târgu-Jiu.”

Apelurile autorului, din ce în ce mai disperate, ca
lucrarea så fie publicatå înainte de a deveni postumå,
sunt exemple tipice de Vox clamantis in deserto, întrucât
ªtefan Georgescu-Gorjan a trecut în lumea umbrelor
fårå så-¿i fi våzut cartea publicatå.

* * *
In calitate de fiicå ¿i legatarå universalå a ingine-

rului Gorjan, mie mi-a revenit datoria de a må îngriji
de soarta cår¡ii. Abia în decembrie 1988 editura “Scrisul
Românesc” a reu¿it så publice prima parte a manuscri-
sului Am lucrat cu Brâncu¿i, schimbându-i înså titlul
în Amintiri despreBrâncu¿i.

Din ra¡iuni bine cunoscute s-au omis o serie de
fragmente ¿i s-a redus ilustra¡ia. Partea a doua a ma-
nuscrisului a apårut în 1996 la editura bucure¿teanå
“Eminescu”, cu titlul Brâncu¿i – Templul din Indor. Ini-
¡iativa aceleia¿i edituri de a reedita ¿i prima parte, a¿a
cum a fost elaboratå de autor, nu s-a putut materializa.
Tirajele volumelor din 1988 ¿i 1996 s-au epuizat rapid.

Se cuvin relevate strådaniile doamnei Doina Urica-
riu, pre¿edinte director general al editurii “Universalia”,
ca în cele din urmå cartea Am lucrat cu Brâncu¿i så
vadå lumina tiparului, în forma în care a gândit-o autorul

ei. S-au reintrodus por¡iunile omise în 1988 ¿i s-a com-
pletat ilustra¡ia conform listei ini¡iale. În completarea
cår¡ii s-a publicat ¿i frumoasa coresponden¡å dintre in-
ginerul Gorjan ¿i împåtimitul cercetåtor al crea¡iei
brâncu¿iene – criticul american Sidney Geist. Schimbul
de scrisori în englezå, cu traduceri în românå ¿i nume-
roase facsimile, ilustreazå minunat profunda admira¡ie
fa¡å de opera marelui sculptor a celor doi coresponden¡i.
Cartea a beneficiat de o subven¡ie din partea Minis-
terului Culturii ¿i Cultelor, iar domnul Theodor Nicol,
mo¿tenitorul mo¿tenitorilor lui Brâncu¿i a permis cu
generozitate reproducerea imaginilor operelor marelui
sculptor.

Volumul sintetizeazå numeroasele articole, comu-
nicåri ¿i interviuri realizate de ªtefan Georgescu-Gorjan
începând cu anul 1964.

În redactarea cår¡ii, autorul s-a slujit de amintirile
tatålui såu, Ion Georgescu-Gorjan, bun prieten ¿i spriji-
nitor al artistului din anii tinere¡ii acestuia, precum ¿i
de ale sale proprii, “excluzând orice fantezie ¿i inven¡ie
¿i reducând la minim erorile de cronologie ¿i de relata-
re”. A recurs ¿i la amintirile unor persoane din Craiova
care l-au cunoscut pe artist, precum ¿i la mårturiile me¿-
terilor, ¿efilor de echipå ¿i muncitorilor de înaltå califi-
care cu care a conlucrat la realizarea Coloanei.

Este deosebit de interesantå povestirea realizårii
bustului de gips al lui Ion Georgescu Gorjan în 1902,
de cåtre proaspåtul absolvent de Belle Arte, Constantin
Brâncu¿i. Cea mai veche operå a sculptorului aflatå la
Bucure¿ti este expuså în prezent în sala “Brâncu¿i” a
Muzeului Na¡ional de Artå al României.

Traducerea integralå a catalogului expozi¡iei
“Brâncu¿i” de la Galeria Brummer din New York din
1926, dåruit de artist inginerului în 1935, face accesibil
cititorilor cuprinsul acestui exemplar, unicul existent
în ¡arå.

Studiul despre “Coloanele infinite ale lui Brân-
cu¿i” se bazeazå pe cercetarea atentå a imaginilor din
atelierul artistului, fotografiate chiar de Brâncu¿i în de-
cursul anilor. De¿i nu s-a mai putut deplasa în stråinåtate
så analizeze coloanele din lemn existente, inginerul a
adus contribu¡ii importante la stabilirea cronologiei
acestor lucråri, identificând din fotografii existen¡a a
douå coloane cu nouå elemente cioplite de sculptor.

În partea închinatå Coloanei infinite de la Târgu
-Jiu, autorul relevå experien¡a unicå a colaborårii sale
cu marele artist, în cultul cåruia a fost crescut. Este
singurul caz de conlucrare a lui Brâncu¿i cu un inginer,
autorul concep¡iei tehnice pe care se bizuie construirea
coloanei monumentale: “Så se încastreze în beton baza
unui stâlp solid de o¡el, pe care så se tragå, suprapunân-
du-se, ca ni¿te mårgele uria¿e, goale în interior, “ele-
mentele” spa¡iale identice ale coloanei. Îmbinarea per-
fectå a elementelor la rosturi avea så asigure impresia
de continuitate.”

În capitolul “Constructorii Coloanei infinite”, in-
ginerul descrie amånun¡it contribu¡ia tuturor celor care
au participat în 1937 la materializarea în o¡el ¿i fontå a
genialei idei brâncu¿iene, în råstimp de numai 90 de
zile. Imaginile constituind “Filmul montårii Coloanei”
sunt mårturii deosebit de pre¡ioase. Alåturi de numeroa-
se alte fotografii, desene originale ¿i documente în fac-
simil, ele contribuie la închegarea unei ilustra¡ii con-
sistente.

Studiile despre “Geometria Coloanei infinite” ¿i
despre “Structura modularå a monumentelor de la Târ-
gu-Jiu” reprezintå contribu¡ii importante, ce vor servi
drept puncte de pornire pentru cercetåri ulterioare.

Se cuvine relevat faptul cå primul carnet al Ate-
lierului Brâncu¿i de la Centrul Georges Pompidou din
Paris, La Colonne sans fin, apårut în 1998 prin grija

doamnelor Marielle Tabart ¿i Doina Lemny, poartå
men¡iunea:”dédié au premier chef à la mémoire de l’in-
génieur Stefan Georgescu-Gorjan, artisan de la Co-
lonne sans fin de Tîrgu-Jiu.” [dedicat în primul rând
memoriei inginerului ªtefan Georgescu-Gorjan, fåuri-
torul Coloanei fårå sfâr¿it de la Târgu-Jiu].

Într-o dedica¡ie pe cartea Påsårile lui Brâncu¿i,
oferitå inginerului Gorjan, Athena Tacha Spear,
bine-cunoscuta exegetå a artistului, avea så scrie la 16
septembrie 1976:

“To Mr. Stefan Georgescu-Gorjan, who has con-
tributed invaluable information on the Endless Column,
and who, above all, has made it possible. With gratitu-
de.”[Domnului ªtefan Georgescu-Gorjan, care a furni-
zat informa¡ii inestimabile despre Coloana infinitå ¿i
care, mai presus de orice, a fåcut-o så fie cu putin¡å. Cu
recuno¿tin¡å.]

* * *
În carte se discutå ¿i posibilitatea construirii unor

coloane gigantice. Autorul råspunde cu argumente la
atacurile unor detractori.

Volumul mai cuprinde ¿i descrierea metalizårilor
efectuate în 1938, 1966 ¿i 1976, precum ¿i un breviar
de calcul, materiale deosebit de utile pentru restauråri
ulterioare.

În octombrie 1984, autorul a socotit necesar så
suprime din manuscris textul închinat reviziei capitale
a Coloanei. A inclus în schimb rezultatele expertizei
realizate în 1983-84 de cåtre speciali¿tii Institutului de
Cercetåri în Construc¡ii (INCERC), care dovedeau cå
“starea interiorului Coloanei dupå 47 de ani de la me-
talizare este nea¿teptat de bunå, deci nu este nevoie så
se ia måsuri de restaurare”. În capitolul omis din volum
de autor, acesta preciza cå la o revizie capitalå “nici
vorbå nu poate fi de demontarea Coloanei, opera¡ie
legatå de numeroase ¿i foarte mari riscuri”. Expertiza
INCERC semnala, la rândul såu, cå “Demontarea ¿i
remontarea modulelor este riscantå, putând conduce la
deteriorarea modulelor la scoatere.”

La începutul anilor ’90, când constructorul Co-
loanei nu se mai afla în aceastå lume, a început så se
vehiculeze ideea iminentei pråbu¿iri a monumentului
¿i a necesitå¡ii dezasamblårii Coloanei, pentru a-i înlocui
stâlpul de rezisten¡å, funda¡ia, culoarea.

În calitate de de¡inåtoare a arhivei legate de cons-
truirea Coloanei, am fåcut publicå opinia constructo-
rului acesteia ¿i am pus la dispozi¡ia forurilor în drept

întreaga documenta¡ie existentå în arhiva Gorjan. M-am
alåturat speciali¿tilor care sus¡ineau imperativul conser-
vårii autenticitå¡ii operei, despre care exper¡ii UNESCO
aveau så afirme cå este “nu numai o capodoperå a artei
moderne, ci ¿i o extraordinarå operå inginereascå.”

La 14 septembrie 1996, s-a procedat înså la “de-
capitarea” Coloanei, urmatå în noiembrie de demante-
larea întregii opere. Modulele din fontå, demontate bru-
tal, au fost fisurate, perforate ¿i încarcerate în cu¿ti de
metal. Stâlpul din o¡el a råmas stingher, pradå tuturor
intemperiilor.

Au urmat patru ani de polemici ¿i dispute. A ob-
¡inut câ¿tig de cauzå proiectul de restaurare elaborat de
un colectiv al Uniunii Arti¿tilor Plastici, sub conduce-
rea sculptorului Dorin Dånilå ¿i a inginerului Mircea
Cri¿an, pe principiul respectårii caracterului originar
al operei. Restaurarea propriu-ziså a efectuat-o “Tur-
bomecanica” (director de program - inginerul Virgil
Cålea), iar de metalizare s-a ocupat firma “Plasmajet”
(director – inginerul Ion Tru¿cå). Se cuvine subliniat

Istoria unei cår¡i:

«AM LUCRAAM LUCRAAM LUCRAAM LUCRAAM LUCRAT CU BRÂNCUªI»T CU BRÂNCUªI»T CU BRÂNCUªI»T CU BRÂNCUªI»T CU BRÂNCUªI»
de ªTEFAN GEORGESCU-GORJAN

Restaurarea Coloanei - 1966

Ing. ªtefan Georgescu-Gorjan
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faptul cå atât proiectan¡ii cât ¿i executan¡ii restaurårii
au ¡inut seama de informa¡iile cuprinse în capitolele
referitoare la Coloanå din cartea inginerului Gorjan.

* * *
Volumul recent apårut pune deasemenea la

dispozi¡ia cititorilor pre¡ioase informa¡ii legate de
proiectul Templului din Indore, cu care Brâncu¿i l-a
pus la curent pe inginerul Gorjan care trebuia så-l
înso¡eascå în India. În privin¡a formei exterioare a
monumentului ¿i a destina¡iei acestuia, versiunea
prezentatå de inginer i-o împårtå¿ise chiar sculptorul
în 1937, în timpul sejurului acestuia la Petro¿ani – un
ou uria¿, asemånåtor Începutului lumii, urma så
adåposteascå cele trei Påsåri în våzduh ale
maharajahului Yeshwant Rao Holkar, precum ¿i urna
cu cenu¿a maharani-ei. Pentru decora¡ia interioarå ¿i
aranjamentul pieselor majore, inginerul a folosit
informa¡iile de¡inute de la artist de cåtre al¡i exege¡i ai
lui Brâncu¿i. Templul nu a fost niciodatå realizat, dar
mårturia inginerului pune în eviden¡å un anumit mo-
ment din demersul creator al artistului.

Studii de sintezå referitoare la mitul oului ¿i la
leitmotivul ovoidului în opera brâncu¿ianå sunt bogat
ilustrate. Inginerul regåse¿te chiar sec¡iunea de aur în
ovoidele lui Brâncu¿i. Un ultim capitol prezintå
desenele abstracte ale artistului.

În calitate de îngrijitoare a edi¡iei, am men¡ionat
în note de subsol ¿i în postfa¡å o serie de informa¡ii
publicate în lucråri apårute dupå decesul inginerului
Gorjan, necesare pentru aducerea la zi a temelor tratate.

În ultimul an de via¡å al autorului, fragmente din
carte au apårut în “Suplimentul literar-artistic al Scânteii
Tineretului” între 25 martie ¿i 29 iulie 1984. Poetul
Gheorghe Tomozei scria la 4 mai 1984 în “Flacåra” cå,
dupå ce citise “emo¡ionanta mårturie” a inginerului
ªtefan Georgescu-Gorjan, care “a zburat cu o riglå de
calcul în anul 1937”, a sim¡it nevoia så memoreze
numele scoase din uitare de inginer a celor care “au
executat strania ‘comandå’ fårå cusur, muncind dråce¿te
¿i îngere¿te (prin impact cu norii)”, cåci “pe truda lor,
pe calculele, nervii ¿i inspirarea lor s-a zidit
monumentul sådit într-un câmp din måruntul ora¿ oltean
de geniul Marelui Me¿ter”. “Mândra Coloanå au
durat-o, amestecându-¿i confratern sudoarea, români,
unguri, sa¿i, evrei, slovaci (ori polonezi, ori cehi, ori
austrieci). Încå un simbol poate încårca romburile
scrijelate nevåzut cu texte sacre ale Coloanei lui
Constantin Brâncu¿i.”

Dupå apari¡ia volumului din 1988, poetul va scrie
din nou, în “Luceafårul” din 18 februarie ¿i martie 1989,
despre “cartea inginerului Gorjan, sobrå, de o modestie
fårå egal” ¿i despre “mårturiile cu totul credibile ¿i
motiva¡iile de principiu, severe, indubitabile” ale
autorului, “al cårui respectat nume nu mai poate lipsi
din cår¡ile dedicate lui Brâncu¿i”.

Într-o scrisoare din 3 martie 1989, Romulus Rusan
aprecia lucrarea drept “un model de documentare ¿i
scriere, o mårturie de aur, unul din acele monumente
de hârtie, pe care, dacå Brâncu¿i a avut norocul, ar trebui
så le aibå to¡i marii oameni ai românilor”.

Volumul apårut acum întrune¿te ¿i mai multe
informa¡ii ¿i mårturii ¿i-l readuce în con¿tiin¡a
publicului pe colaboratorul marelui sculptor, cel despre
care Sidney Geist scria:

“He was a man of upright character and admi-
rable scientific spirit./…/ Of course everything he had
to say about Brancusi was important, not to mention
our debt to him for his part in the realization of End-
less Column.” [ A fost un om cu un caracter integru ¿i
cu un admirabil spirit ¿tiin¡ific. /…/ Cu siguran¡å cå tot
ceea ce avea dânsul de spus despre Brâncu¿i era impor-
tant, fårå a pune la socotealå cât îi suntem de îndatora¡i
pentru contribu¡ia sa la realizarea Coloanei infinite.]

Apari¡ia cår¡ii în librårii în anul centenarului
inginerului ªtefan Georgescu-Gorjan este un binevenit
omagiu adus celui care, atunci când a påråsit aceastå
lume, a rostit doar cuvântul emblematic: “VERTICAL!”

 Sorana GEORGESCU-GORJAN

Sorana Georgescu-Gorjan (fiica ilustrului inginer
ªtefan Georgescu-Gorjan, cel care a proiectat, executat
¿i ridicat la Târgu-Jiu, în 1937, Coloana brâncu¿ianå)
a publicat, recent, în „Arhiva C. Brâncu¿i”, la Editura
Destin, lucrarea Istoria Coloanei infinite.

Lucrarea-bilingvå (românå-englezå), cu o „Post-
fa¡å” semnatå de Barbu Brezianu, este un documentar
de excep¡ie prin multitudinea informa¡iilor ¿i fotogra-
fiilor (patru pliante) reproduse din arhiva de familie.
Sunt de-a dreptul impresionante demersul încårcat de
povara responsabilitå¡ii ¿i devotamentul pios al
Doamnei Sorana („urma¿a dinastiei Gorjenilor” -  B.
Brezianu), - ea înså¿i „translation editor” la Editura
Academiei al lucrårii acestuia Brâncu¿i în România
(1974), -  de a strânge cu grijå ¿i a låsa posteritå¡ii un
dosar cât se poate de complet, menit a lumina legåturile
familiei Georgescu-Gorjan, îndeosebi rela¡ia tatålui ªte-

fan Georgescu-Gorjan (29 august 1905 – 5 martie
1985) cu marele Brâncu¿i.

Fiicå a celui care „a colaborat cu fidelitate ¿i tråini-
cie la înfåptuirea Coloanei fårå sfâr¿it, izbutind în 1937
performan¡a ca numai în patru (4) luni de zile, ¿i cu
mijloacele domoale aflate în Regatul României de
atunci, så înal¡e – dupå cum consemna un istoric de
artå englez – «singura sculpturå a timpurilor moderne
care poate fi asemuitå cu marile monumente ale Egip-
tului, Greciei ¿i ale Rena¿terii»” – Doamna Sorana î¿i
considerå tatål – cum zice acela¿i Barbu Brezianu –
„ca un paznic de far” care „a purtat tot timpul vie¡ii
sale grija Coloanei lui Brâncu¿i, remetalizând-o pentru
ultima datå în 1976”(p.38).

Doamna Sorana nu uitå cå în blazonul gorjenesc
al familiei soarta a fåcut ca drumul în via¡å al bunicului
Ion Ciobanu, originar din Godine¿tii Gorjului (n. 1869)
så se încruci¿eze cu al Marelui Hobi¡ean (n. 1876),
ambii, dornici „de procopsealå”, pornind per pedes prin
lume ¿i ucenicind, prin 1893, ca båie¡i de pråvålie, pe
aceea¿i stradå: Madona Dudu din Craiova, Constantin
la nr. 19, iar Ion la nr. 23.

Dupå mai bine de 35 de ani, aceea¿i soartå mirabilå
face ca Brâncu¿i så încredin¡eze lui ªtefan, fiul conju-
de¡eanului de suferin¡å, misiunea proiectårii ¿i execu-
tårii la Petro¿ani ¿i ridicårii la Târgu-Jiu a Capodoperei.

Lucrarea-documentar semnatå de Sorana Georges-
cu-Gorjan urmåre¿te pas cu pas ideea Coloanei infinite
ce l-a fulgerat pe Brâncu¿i încå din 1930, adevårata
„obsesie” a vie¡ii sale. Cioplitå mai întâi în lemn, cu
douå, trei, ¿ase sau nouå module (dupå cum aratå chiar
fotografiile fåcute de Brâncu¿i în atelierele din Impasse
Ronsin în anii 1917-1920), Coloana a cåpåtat ulterior
(mai ales dupå vizita sculptorului la New-York, în 1926,
unde tråie¿te impresia unei „arte poetice ¿i måre¡e”)
imagine monumentalå.

Prilejul unirii pe veci în cuget ¿i spirit se ive¿te în
decembrie 1934 - ianuarie 1935, când ªtefan Georges-
cu-Gorjan îl viziteazå, la Paris, pe sculptor, acum ilustrul
inginer oferindu-i artistului „solu¡ia tehnicå” pentru
punerea în practicå a structurii de metal al cårei co-
manditar era Aretia Tåtårescu, so¡ia prim-ministrului
liberal Gheorghe Tåtårescu, în calitatea ei de pre¿edintå
a Ligii Femeilor Gorjene.

Monumentul, comandat în amintirea eroilor cåzu¡i
în Råzboiul de Reîntregire, avea så fie executat în atelie-
rele Societå¡ii „Petro¿ani” ¿i încadrat într-un triptic,
alcåtuind astfel inegalabilul Ansamblu sculptural de
la Târgu-Jiu.

Autoarea realizeazå secven¡å cu secven¡å, mai ales
în pliantele alåturate, „filmul” concepereii, construirii
¿i înål¡årii Coloanei, de la schi¡a cu stilou fåcutå de
Brâncu¿i pe o fotografie a amplasamentului din „Târgul
de afarå” pânå la realizarea modul cu modul în atelierele
societå¡ii petro¿enene ¿i ridicarea ei la Tg.-Jiu, printr-o
amplå desfå¿urare de ¿antier – totul prin grija ingineru-
lui-constructor ¿i în prezen¡a, luni de zile, a sculptorului
(imaginile executate de ªtefan Georgescu-Gorjan îl sur-
prind în câteva secven¡e pe artist în preajma celor „nouå
me¿teri mari”...).

Încheiatå la mijlocul lunii noiembrie 1937, opera-
¡ia de ridicare a Coloanei („în total trei luni” apreciazå
corect autoarea) l-a avut de fa¡å pe Brâncu¿i, care, dupå

montarea modulului al III-lea, trebuie så plece în In-
dia, la invita¡ia maharajahului în privin¡a Templului
din Indore (a se vedea cartea-documentar cu acest nume
semnatå de D-na Sorana Georgescu-Gorjan, la Editura
Eminescu, în 1996, comentatå de noi în „Brâncu¿i –
azi”,I, 2000).

Sculptorul va reveni la Tg.-Jiu în iunie 1938, su-
praveghind opera¡ia de metalizare cu alamå. Inaugura-
rea va avea loc la 27 octombrie 1938, dupå câteva amâ-
nåri, Brâncu¿i nemaifiind de fa¡å la ceremonia de
sfin¡ire a operelor din metal ¿i piatrå ¿i la predarea aces-
tora, de cåtre Liga Femeilor Gorjene (care a suportat
toate cheltuielile), în frunte cu Aretia Tåtårescu, cåtre
Primåria ora¿ului:

„Brâncu¿i a påråsit ¡ara pentru totdeauna, în 1938.
Låsând în urmå în patria sa o comoarå nepre¡uitå – unica
sa lucrare de for public. Visul såu, Coloana fåcutå så
sprijine bolta cereascå, prinsese via¡å în o¡el ¿i fontå,
mul¡umitå strådaniei unei echipe de speciali¿ti care s-au
devotat operei, sub conducerea unui tânår inginer.”

Ceea ce a urmat se ¿tie: încercarea de dårâmare
din anii 50, care a afectat pozi¡ionarea verticalå cu câ-
teva grade, dar ¿i „lungi ani de deten¡ie” pentru ªtefan
Georgescu-Gorjan ¿i Gheorghe Tåtårescu, ca ¿i distru-
gerea arhivei de familie a fostului prim-ministru.

Remetalizatå de acela¿i destoinic inginer-construc-
tor în douå rânduri (1965-66 ¿i 1975-76) ¿i expertizatå
tehnic de INCERC (1983-84), Coloana va fi demontatå
începând cu 14 septembrie 1996, de Ziua Crucii („bru-
talå imixtiune”, apreciazå autoarea) ¿i, dupå nu mai pu-
¡in de patru ani de intrigi politice ¿i administrative, res-
tauratå, prin interven¡ia energicå a ministrului culturii
Ion Caramitru, cu sprijinul exper¡ilor UNESCO, al Bån-
cii Mondiale ¿i Fondului Mondial al Monumentelor,
pe baza proiectului elaborat de un colectiv al Uniunii
Arti¿tilor Plastici.

La 17 decembrie 2000, Coloana a fost resfin¡itå
de Mitropolitul Olteniei, IPS Teofan, în prezen¡a res-
tauratorilor de la „Turbomecanica” ¿i „Plasma-Jet”, a
autoritå¡ilor culturale locale ¿i centrale, precum ¿i a unui
numeros public, din care  a fåcut parte ¿i subsemnatul,
realizând, pe parcursul celor patru ani de confruntåri
sterile, numeroase interven¡ii în câteva publica¡ii loca-
le, ca „Mesager” ¿i „Gorjeanul” (inclusiv lansarea unei
campanii pro-restaurare ¿i deschiderea unui cont la
„Bankpost”, ac¡iune råmaså fårå ecou ¿i derulatå înainte
ca opera brâncu¿ianå så fie „desasamblatå” prin ini¡ia-
tiva d-lui Radu Varia).

Am propus, într-un material de atunci, ¿i propu-
nem încå realizarea dosarului de preså (localå, centralå,
stråinå), de la apari¡ia propunerii de restaurare pânå la
reportajele ¿i comentariile de dupå restaurarea din 2000
(un prim documentar în ideea aceasta a realizat dl. Ni-
colae Diaconu, prin Prima carte albå asupra Capodo-
perei, 1997 ¿i A doua carte albå asupra Capodoperei,
2001) – în ideea cå toate acestea ar putea ajuta la mai
buna în¡elegere a climatului cultural, jurnalistic, so-
cial-politic ¿i administrativ, låsând posteritå¡ii imaginea
completå a ceea ce D-na Sorana nume¿te Istoria Coloa-
nei infinite.

 E o „istorie” în mai multe etape ale dåinuirii Ca-
podoperei, care, desigur, speråm cå, prin restaurarea de
înalt profesionalism din 2000, ¿i-a oprit „ceasornicul”
(ca så folosim un lexem poetic blagian) pentru cel pu¡in
un secol de dåinuire, extra tempum.

 Z.C.

PASÅRE MÅIASTRÅ
lui C. Brâncu¿i

Duhul e-n min¡i – ¿i pe påmânt umbrå.
Ochii no¿tri trag stelele în gåri.
Miresmele au culcat zgomotele,
cu adieri ne pipåie câmpia, -
måtasea mårii pa¿ilor se dåruie, -
vântuie vremea prin ramuri greu încårcate,
ve¿tile, simte-le, coapte, cad pretutindeni în noapte.
Sorii mâinilor cerului i-am întins.
Pe mormintele nedeschise împin¿i
ne purtåm fântânile de sânge.
Så-nål¡åm vrem iar turnul lui Babel,
din nåzuin¡i cuib cuvântului så boltim.
Ca în fa¡a unui cântec mare
pasårea setii fulg de flacårå
råstigneascå-¿i ivirea måiastrå
amågitor de sfânt pe catapeteasmå.

 Ion Vinea (1920)
Din vol. Ora fântânilor, Ed. Minerva, Buc., 1979, p.209.

Restaurarea Coloanei - 2000

Sorana Georgescu-Gorjan: «Istoria Coloanei infinite»

Montarea de probå - oct. 1937, Petro¿ani
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Încå de la început trebuie spus cå integrarea
bisericii “Sf. Apostoli” în semantica complexului sculp-
tural “Calea Sufletelor Eroilor” din Tg.-Jiu, este unul
din cele mai controversate subiecte ale exege¡ilor ca-
podoperei brâncu¿iene. Pårerile respective penduleazå
între douå extreme: de la a considera biserica drept pieså
centralå a ansamblului (cf. N. Hasna¿) ¿i pânå la
“promisiunea” care i s-ar fi fåcut lui Brâncu¿i,  “dacå
nu eliminarea ei totalå”, måcar “stråmutarea bisericii”
(cf. V. G. Paleolog).

Pentru a elucida aceastå problemå, ce ¡ine mai ales
de concep¡ia filosoficå ¿i religioaså a artistului român,
consider cå trebuiesc låmurite trei aspecte esen¡iale:

1) atitudinea concretå a sculptorului fa¡å de pre-
zen¡a bisericii “Sf. Apostoli”,

2) religia cea mai apropiatå de C. Brâncu¿i,
3) semnifica¡ia “Coloanei Infinitului” (deoarece

piesa este separatå oarecum de restul ansamblului, prin
amplasarea ei dupå bisericå).

Consider cå aceastå perspectivå poate så punå
într-o luminå nouå interpretarea ansamblului sculptural,
fåcând mai “transparent” mesajul brâncu¿ian codificat
în opera de la Tg.-Jiu.

1. ATITUDINEA LUI BRÂNCUªI FAºÅ DE

BISERICA “SFINºII APOSTOLI”

Dupå cum se ¿tie, biserica  “Sf. Apostoli” a fost
ridicatå în anul “1927, pe locul celei zidite în anul
1747, cu hramul Sfin¡ilor Apostoli Petru ¿i
Pavel ¿i întru pomenirea eroilor” dupå cum
scrie pe frontispiciul ei. Mai precis, ridicarea
acestui låca¿ s-a fåcut cu scopul de a da “o
strålucire mai mare recuno¿tin¡ei noastre
cåtre cei care s-au jertfit pentru noi”1,
adicå gorjenilor care ¿i-au dat via¡a în
mod eroic, apårând ora¿ul de
cotropitori, la 14 octombrie 1916.

Dupå 1929 lucrårile au fost sis-
tate pânå în 1935 “când Liga Femeilor
Române, probabil în urma convorbirilor de
la Paris cu Brâncu¿i, a hotårât så doneze banii
necesari pentru desåvâr¿irea bisericii” (I. Mocioi1).

In mai 1937 este angajat pictorul Iosif Keber din
Tg.-Jiu pentru executarea picturilor, activitate care a
durat patru luni.

Brâncu¿i vine în România în iunie 1937 (cf. V.G.
Paleolog), se pare cu inten¡ia de a realiza doar o singurå
lucrare, dupå cum s-a pronun¡at la o ¿edin¡å a Comite-
tului Ligii în satul Poiana, când a prezentat o fotografie
¿i a spus: “Am hotårât la Paris cå monumentul så fie o
coloanå fårå sfâr¿it. Iat-o!”.

Realizarea tehnicå a Coloanei acoperå intervalul
iulie-noiembrie 1937, iar alåmirea acesteia s-a efectuat
în vara anului 1938.

Biserica “Sf. Apostoli” s-a sfin¡it la 7 noiembrie
1937 de cåtre preasfin¡itul P. Pr. Miron Cristea, Pa-
triarhul României, în bisericå fiind de fa¡å ¿i C. Brâncu¿i
¿i pictorul I. Keber.

Încå din vara anului 1937 Brâncu¿i “a cerut pla-
nurile, schi¡ele, s-a interesat îndeaproape de fiecare
lucrare, a dat sugestii de lucru ¿i a adus unele modificåri
planurilor de lucru ¿i schi¡elor” (cf. Mårturiei lui Rudolf
Hann, care a lucrat în acea perioadå la bisericå). Se pare
cå ¿i “capitelurile ¿i porti¡ele de lemn ale bisericii au
fost realizate dupå desenele lui Brâncu¿i (dupå spusele
lui C. Ciucå, participant la lucrårile din Parcul public).

De asemenea se ¿tie cå el cerceta, de la “Masa Tå-
cerii” peste “Poarta Sårutului”, “…dacå vârful crucii
bisericii se suprapune perfect peste Coloana sa, al cårui
cre¿tet se putea zåri din acel loc”(cf. M. Marcu, un
apropiat al sculptorului din acea perioadå).

Suntem acum în måsurå – gra¡ie confesiunilor
preasfin¡iei sala Pr. iconom A. Cornoiu de la biserica
“Sf. Apostoli” – så relevåm familiaritatea excep¡ionalå
pe care o avea Brâncu¿i fatå de activitatea zilnicå din
cel mai important låca¿ de cult al ora¿ului Târgu-Jiu, în
intervalul de timp în care ¿i-a ridicat Trilogia (1937-
1938).

Astfel, sculptorul “båtea  clopotele ¿i toaca, få-
cându-i o mare plåcere acest lucru”. Mai mult, “båtea
toaca, dar cu måiestrie, ca un artist al sunetelor”. Iar
atunci când a avut loc târnosirea bisericii, Patriarhul
României i-a permis lui Brâncu¿i – ca unui obi¿nuit al
bisericii - så îmbrace stiharul de diacon ¿i så spunå
rugåciunea “Apostolul”, de la începutul Sf. Liturghii2.

2. CREDINºA CREªTIN-ORTODOXÅ A LUI

BRÂNCUªI

Într-un alt articol (S. Buliga2) am analizat religiozi-
tatea extrem de complexå ¿i profundå a lui C. Brâncu¿i,
concluzionând cå aceasta a fost influen¡atå de trei factori

fundamentali:
1. Credin¡ele stråmo¿e¿ti precre¿tine din fol-

clorul românesc (¿i gorjean în special), pe care  artistul
le numea generic “filosofia naturalitå¡ii eterne”,

2. Cre¿tinismul ortodox, mai ales ca fapt mistic
(datoritå influen¡ei exercitate de cåtre cålugårii de la
mânåstirea Tismana),

3. Metafizica Extremului Orient ¿i în special
experien¡ele spirituale ale yoghinului budist tibetan
Milarepa.

Indiferent înså de fåga¿ul pe care Brâncu¿i î¿i ca-
naliza pasiunea, se poate constata o sete extraordinarå
de autenticitate, doveditå de cåutarea consecventå a
esen¡ei fenomenelor ¿i lucrurilor care îl interesau, în
vederea surprinderii adevåratei ¿i profundei lor realitå¡i.
Iar argumentul peremptoriu al religiozitå¡ii sale adânci,
de tip mistic (dincolo de limitårile exterioare ale diver-
selor culte ¿i confesiuni), consta în dorin¡a ¿i eforturile
sale de a tråi direct aceastå realitate abisalå, de naturå

sacrå, ascunså atât în lumea exterioarå omului, cât mai
ales în el însu¿i.

Se pare cå Brâncu¿i a urmat de altfel o “practicå
spiritualå” concretå în acest sens: tehnici de medita¡ie
hatha-yoghine la tinere¡e - imediat dupå ce a ajuns la
Paris (P. Neagoe3) - ¿i o practicå mistic-cre¿tinå, isihastå,
spre sfâr¿itul vie¡ii sale (T. Paleolog4).

Consider înså cå ceea ce l-a fåcut pe hobi¡ean un
mare artist (si de altfel singurul artist român intrat în
universalitate), a fost în primul rând materializarea
concep¡iilor sale despre eternele adevåruri transce-
dentale, direct în crea¡iile sale sculpturale.

A¿adar, eforturile permanente ale lui Brâncu¿i de
a lua contact direct cu sacrul (adicå adevårata realitate
a lumii), atât în context mistic-religios dar mai ales în
cadrul artei sale3, obligå la reconsiderarea sculptorului
român ca artist mistic (S. Buliga2,5). Iar acesta cred cå
trebuie så constituie punctul de plecare veritabil pentru
în¡elegerea realå a mesajului lucrårilor sale, atât de
controversate aståzi, poate mai ales datoritå procesului
de desacralizare accentuatå la care asiståm în
majoritatea ¡årilor civilizate, în paralel cu fenomenul
de extindere a spiritului modern, scientist ¿i materialist
(vezi ¿i S. Buliga6,7).

Doresc så mai adaug aici, ca un fapt inedit4, cå
Brâncu¿i a avut încå din copilårie o anumitå “predis-
pozi¡ie” pentru tråirile mistice. Astfel, conform mårtu-
riei unui unchi al acestuia, care îl lua cu oile în zona
din apropierea satului Tismana, copilul avea o reac¡ie
puternicå ¿i oarecum stranie atunci când auzea clopotele
mânåstirii. Mai exact, “el sårea în sus, scotea cu¡itul ¿i
«trågea» pe fagi”. Atunci când unchiul såu îl întreba
uimit ce are, el råspundea: “unchiule, simt în mine cå
må încearcå ceva…o nelini¿te…ªi dacå nu «trag» a¿a,
nu må lini¿tesc “. Iar mai târziu, spre båtrâne¡e, când
båtea clopotele bisericii “Sf. Apostoli”, avea så spunå
cå pentru el “sunetul clopotelor era o voce divinå”.

Poate dintr-un imbold asemånåtor, tot în copilårie
Brâncu¿i avea ¿i obiceiul de a ciopli câte un “Hristos
råstignit” din lemn de prun sau un “Sf. Gheorghe strå-
pungând balaurul” cu calul ¿i cålåre¡ul ciopli¡i în lemn
de pår. Mai târziu, la 26 de ani, la påråsirea spitalului
din Luneville, a låsat måicu¡elor care l-au îngrijit de
asemenea un “Hristos råstignit” în lemn tare (P.
Neagoe3).

Cu toate cå în opera sa temele din Noul Testa-
ment lipsesc, sunt totu¿i prezente cele veterotestamen-
tare: “Adam ¿i Eva”, “Fiul risipitor” ¿i  “Trecerea Mårii
Ro¿ii” (distruså ulterior de sculptor).

Un apropiat al sculptorului, Berto Lardeva, mårtu-

rise¿te în acest sens: “Vorbea despre evreii care au trecut
Marea Ro¿ie sau despre Moise care a descins de pe
Muntele Sinai cu Legile; acestea erau problemele ¿i
temele sale”.

Interesul såu pentru ortodoxism este relevat înså
¿i de faptul – amintit deja – cå a cântat pînå la båtrâne¡e
în strana bisericilor ortodoxe ¿i cå ¡inea zilele de post
(P. Pandrea8).

Dar poate cea mai semnificativå mårturisire în
acest sens este cea fåcutå chiar de cåtre Bråncu¿i lui P.
Pandrea, conform cåreia el  a “deschis o biatå filialå a
Tismanei în Impasse Ronsin” (unde î¿i avea atelierul).
Dupå P. Neagoe4, aici el urmårea så ob¡inå printr-o
practicå spiritualå “o atitudine ¿i o obi¿nuin¡å urmând
regulile sfin¡ilor de la råsårit” care, în interpretarea lui
P. Pandrea (bazatå pe explica¡iile amånun¡ite date de
cåtre Brâncu¿i) erau reprezenta¡i de sfin¡ii de la mâ-
nåstirile Athos ¿i Tismana.

Pentru a aråta încå o datå cå Brâncu¿i tindea spre
o modalitate misticå de a în¡elege religia (¿i nu una ce
¡ine de aspectele exterioare – formale  –  ale ei), con-
semnåm aici o expresie ineditå  a sculptorului5, rele-
vantå în acest sens, pe care a folosit-o la adresa unei
familii binecunoscute din Tg.-Jiu, care fåcea mare caz
de credin¡a ei ortodoxå: “Tråitå, nu vorbitå!”, s-ar fi
exprimat el.

Dar dovada peremptorie a credin¡ei ortodoxe a lui
Brâncu¿i o avem în apropierea momentului mor¡ii sale,
atunci când un preot catolic a fost trimis la cåpåtâiul

lui pentru a-l spovedi ¿i împårtå¿i. Preotul s-a întors
înså cu misiunea neîndeplinitå, justificându-se

astfel fa¡å de episcopul Teofil: “Vlådicå,
Constantin-fratele a înebunit ¿i-a dat cu

bastonul dupå mine ¿i mi-a spus cå el
dore¿te så fie mårturisit de episcop ro-
mân ¿i cå de-aia ¿i-a închinat via¡a Ro-
mâniei ¿i a slujit Bisericii române¿ti…”
(D. Daba9).

Se poate constata de asemenea cât era
de legat Brâncu¿i nu numai de religia orto-

doxå, dar în acea¿i måsurå ¿i de påmântul
României – fapt pe care l-a mårturisit cu mândrie de
nenumårate ori – ¿i mai ales de plaiurile sale natale,
din zona Hobi¡a-Gorj, a¿a cum se aratå în chiar spove-
dania sa ultimå: “Mor neîmpåcat cå voi putrezi în
påmânt stråin, departe de mama mea”.

3. SIMBOLISMUL “COLOANEI INFINITULUI”

Coroborând interpretarea acestui simbol arhaic din
spa¡iul românesc (S. Buliga10) cu unele din aforismele
¿i textele lui Brâncu¿i (care dovedesc faptul cå artistul
cuno¿tea simbolismul polivalent al “Coloanei Infini-
tului” în toatå profunzimea ¿i coeren¡a sa), am ajuns la
concluzia cå aceastå coloanå este în esen¡å o reprezen-
tare a Divinitå¡ii, sub aspectul ei creator. Voi prezenta
în continuare câteva din rezultatele legate de aceastå
temå ¿i de asemenea textele brâncu¿iene corelate.

1. Coloana ca “Scarå la cer”: “Hai så-i zicem o
Scarå la cer” (aforism spus de Brâncu¿i chiar în fa¡a
Coloanei, cf. I. Pogorilovschi11).

2. Coloana ca “Axå a Lumii”: “…am vrut så
dåruiesc6 osia spiritualå” (în V. G. Paleolog12)

3. Coloana ca “Centrul Lumii”: “…într-o zi ¿i
Stâlpul meu va prinde în jurul lui hora lumilor din cos-
mos” (T. Paleolog2).

4. Coloana ca  “Lan¡ al lumilor” (care se poate
deduce ¿i din aforismul precedent): “Oare ritmul såu
låuntric7, din clepsidrå în clepsidrå, nu înfå¡i¿eazå oare
¿i nenumåratele pulsa¡ii ale universurilor, care necon-
tenit explodeazå ¿i se contractå” (T. Paleolog4).

5. Coloana ca “Stâlp de luminå” sau “Stâlp de foc”:
“Mi-am låsat sculpturile så se joace cu cerul ¿i cu oa-
menii, dovedind lumii cå este cu putin¡å o sculpturå a
focului” (C. Zårnescu13);

“Acesta este mesajul Stâlpului meu, stråjuit de
Maså ¿i de Poartå…Så arzi ca o flacårå…Så te prefaci
în fulger legând cerul cu påmântul” (T. Paleolog4).

6. Coloana ca o reprezentare a Divinitå¡ii sau Ab-
solutului: “Du-te. Îmbrå¡i¿eazå-l cu palmele mâinilor
deschise. Apoi, înål¡ându-¡i ochii, prive¿te-l ¿i vei cu-
noa¿te în adevår sinea cerului” (C. Zårnescu13).

“Realitatea pe care Stâlpul – laolaltå cu celelalte
douå semne de piatrå ale mele – o întrupeazå este avân-
tul, con¿tin¡a nun¡ii ce o sårbåtorim cu nesfâr¿itul uni-
vers, dorul ce-i însufle¡e¿te pe eroi spre absolut” (T.
Paleolog4).

      Tot în favoarea interpretårii Coloanei drept epifanie
uranicå, reproducem aici, în premierå, un aforism al
lui Brâncu¿i8, semnificativ în acest sens. Astfel, în
perioada în care artistul se fråmânta pentru a hotårâ
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locul de amplasare a Coloanei (probabil în vara lui
1937), preotul V. Brâncu¿i din Pe¿ti¿ani, care îi era

¿i unchi, l-a mustrat pe acesta cå în loc så se gândeascå
cum så-¿i ajute familia care este gata så “ajungå pe
drumuri”, el se preocupå de probleme abstracte care nu
puteau fi de folos cuiva. Întrebat de acesta ce vrea så
facå acolo, sculptorul a råspuns în felul såu caracteristic:
“Unchiule, eu vreau så fac aici ce sluje¿ti dumneata”.
Dar este de în¡eles cå preotul numai lui Dumnezeu îi
poate sluji.

Interpretarea “Coloanei Infinitului” ca reprezen-
tare a unei teofanii, poate explica ¿i amplasarea acesteia
dupå bisericå, adicå separat de restul ansamblului sculp-
tural. Un motiv este acela cå revela¡ia lui Dumnezeu
are loc dupå descoperirea credin¡ei de cåtre om9, cre-
din¡å întruchipatå aici de biserica “Sf. Apostoli”.

Un alt temei îl constituie faptul cå biserica are la
bazå un sacrificiu – care aminte¿te într-un fel de sacri-
ficiul eroilor gorjeni – ¿i anume acela al lui Iisus Hristos
pentru mântuirea oamenilor. De aceea partea de cåpe-
tenie a cultului cre¿tin, care este liturghia, constå în
esen¡å din aducerea lui Dumnezeu ca “sacrificiu de
împåcare”, însu¿i Trupul ¿i Sângele lui Hristos, simbo-
lizat de pâine ¿i vin10. Acest trup simbolic se då credin-
cio¿ilor ca “împårtå¿anie” pentru a se întåri cu puterea
Dumnezeiascå ce existå în ele, spre via¡a ¿i fericirea
ve¿nicå.

ºinând cont de faptul cå biserica îl simbolizeazå
în primul rând pe Iisus Hristos, care declara cå  “Eu
sunt Calea, Adevårul ¿i Via¡a. Nimeni nu vine la Tatål
Meu decât prin Mine” (Ioan, 14, 6), se poate în¡elege
de aici cå doar trecând prin bisericå (adicå Hristos) se
poate avea cu adevårat revela¡ia semnifica¡iei Coloanei
Infinitului (ca reprezentare a Divinitå¡ii).

Dar, a¿a cum am aråtat ¿i cu o altå ocazie (S.
Buliga10), “Calea Sufletelor Eroilor” reprezintå de
asemenea ¿i un drum simbolic de reîntoarcere a eroilor
gorjeni – prin jerfta lor de sine pentru ¡arå ¿i credin¡å –
la Dumnezeu. Iar într-un sens mai larg, aceastå reîntoar-
cere evolutivå - deci cu sens pozitiv, de recuperare -
este o “cale eroicå” pentru orice om care simte imperios
nevoia de a-¿i întâlni Creatorul.

 Dr. ing. Sorin Lory BULIGA
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Dublå spovedanie
(fragment de roman)

... De fapt, nici nu ¿tiu dacå ar fi trebuit så apar în lumea aceasta. Poate ar fi fost mai bine så se renun¡e la mine.
I-am spus asta mamei mele în ziua în care m-a lovit cu coada måturii ¿i ea a råmas cu mâna ridicatå pentru a doua
loviturå, a råmas stanå de piatrå privindu-må în ochi. Nu mai eram båiatul care fåcuse doar ce-a fost obligat så facå,
nu mai tåceam, prinsesem curaj ¿i pentru ea a fost o mare surprizå. Nu se a¿teptase, uitase cå va veni ¿i acel timp
când va afla rezisten¡å, când nu va mai avea decât un avantaj moral. Pedeapsa ei, nedreaptå, declan¿ase criza. I-am
strigat cå m-a adus pe lume, de ce m-ai nåscut dacå nu e¿ti în stare så må aju¡i? Ce råu ¡i-am fåcut? •i-a plåcut så dai
din cur fårå så te gânde¿ti la consecin¡e! De ce må renegi? Au fost cuvinte grele, spuse cu nåduf, mi-am dat seama
imediat cå depå¿isem limita, oricare era ea, på¿isem dincolo de orice limitå, dar nu mai puteam, ajunsesem la
capåtul puterilor, nu mai aveam putere så accept, cum så trec ¿i peste asta, aveam deja nouåsprezece ani, devenisem
major, îmi câ¿tigasem în acest fel dreptul de a fi considerat bårbat în toatå firea, nu tot un copil pe care-l joci în
picioare dupå cum ai chef. Suportasem destul, ¡inusem capul plecat pânå atunci, suferind fårå crâcnire duritatea cu
care ne fåcea educa¡ie, o duritate pe care încercam cu toatå fiin¡a så o explic, så o accept, så o în¡eleg, dar nu
puteam. N-am reu¿it niciodatå så pricep de ce se comportå astfel cu noi. Ce råu puteam så însemnåm noi pentru
ea?! Ne-a dominat continuu, fårå pauzå, zi de zi, noapte de noapte, ne-a supus unui program strict din care nu eram
låsa¡i så ne abatem, un program menit poate så ne pregåteascå pentru via¡å, pentru felul de via¡å pe care o considera
ea potrivitå pentru noi, dar nu ne întrebase niciodatå, nu ne întrebase noi ce ne dorim, dacå ne dorim ceva. Hotårâse
pentru noi ¿i asta, acum, n-o mai acceptam. Eu n-o mai acceptam. Nu må interesa modul în care privesc aceastå
problemå ceilal¡i fra¡i ai mei, nici nu le-am cerut pårerea, må revoltasem ¿i ståteam în pragul u¿ii de la bucåtårie,
tremurând de furie ¿i de durere, må lovise peste spate ¿i spatele îmi luase foc, vedeam ro¿u în fa¡a ochilor, o lume
ro¿ie, ¿i pe ea, pe mama mea, cu ochii mari, gura întredeschiså, ¿i coada måturii în mâna ei.

Ai început lucrul acum, e timpul så dai bani în caså, pornise discu¡ia. Eram în bucåtårie ¿i mâncam dintr-o
felie de pâine pe care întinsesem margarinå. De câteva zile umblam så-mi gåsesc un loc de muncå. Terminasem
¿coala profesionalå ¿i nu-mi convenea reparti¡ia ce mi-o dåduserå de-acolo, undeva într-o întreprindere în care se
construiau prese hidraulice ¿i alte ma¿inårii din care curgea ulei. Nu-mi fåcea nici o plåcere ideea de a sta zilnic opt
ore cu mâinile vârâte adânc în ulei ¿i ¿pan, prelucrând bucå¡i de metal în speran¡a cå lunar pot så întind mâna pentru
ni¿te bani. Cåutam altceva. Mama se a¿ezase cu spatele la geam, rezematå de calorifer, ¿i nu-i vedeam bine fa¡a.
N-am început så lucrez, abia am gåsi postul acesta, încå nu ¿tiu sigur cât o så må plåteascå. N-ai vorbit de salariu?!
Ba da, normal cå am vorbit, dar nu mi-a dat un råspuns precis, må va pune la probå ¿i abia dupå aceea vom negocia
salariul. Probå? Ce-i aia? ªi cât dureazå proba asta? Cam trei luni. E mult. Pe urmå te va da afarå, ¿tiu eu, va spune
cå nu e¿ti corespunzåtor ¿i nu te va angaja, a¿a fac to¡i, ni¿te nemernici! Pentru ce nu a¿ fi bun, pentru cårat saci cu
fåinå?! Pentru asta sunt bun, ¿i apoi mi se pare om serios. Ce ¿tii tu, nu existå oameni serio¿i pe lumea asta! ªi? Nu-i
vina mea. Nu, tu trebuia så-i spui de la început, dom’le, eu vin så muncesc, nu så umblu creanga, nu ca så am unde
så plec de-acaså, mie îmi dai bani pentru ceea ce fac. Dar o så-mi dea bani. O så•¡i dea, pe dracu’, o så te lase cu
buza umflatå, asta o så-¡i facå, pentru cå a¿a meri¡i! Dar am vorbit cu el, mamå, i-am spus cå am de gând så må ¡in
de acest serviciu, cå vreau så câ¿tig… Nu m-a låsat så continuu, m-a întrerupt cu brutalitate. Så câ¿tigi! Tu så
câ¿tigi?! Tu nu câ¿tigi, båiatule, nu po¡i, e¿ti incapabil de asta, habar n-ai cum se câ¿tigå banii! Cum nu ¿tiu, mamå?
Cum nu ¿tiu? ªi nu pot învå¡a? Ce e mare scofalå în chestia asta? Nu-i oare ceva ce-nve¡i la fel cum înve¡i så
mergi?! Ia laså-må cu gogori¡e, nu ¡in la mine, så le vinzi la derbedeii åia cu care umbli, nu må lua pe mine cu vorbe
din astea, mie så-mi aduci bani în caså! O så-¡i aduc, pentru cå a¿a vrei tu. Nu pentru cå a¿a vreau eu, ci pentru cå
a¿a trebuie. Bine, a¿a trebuie… ªi ce mai trebuie? Multe. De pildå? Spui mereu cå trebuie, trebuie, asta ¡i-e lozinca,
vorbe¿ti de îndatoririle noastre, ale mele, fa¡å de tine, de tata, de casa asta, parcå numai astea ar fi pe lume, dar noi?
Noi, copiii å¿tia ai vo¿tri, cu noi cum råmâne? La noi nu te gânde¿ti? Må gândesc… Nu te gânde¿ti, nu te interesåm
nici cât negru sub unghie! Suntem o povarå, dintotdeauna am fost, ne-ai våzut vreodatå altfel?! Îndatoririle voastre
fa¡å de noi… unde sunt? Ce îndatoriri? Nu ¿tii? Så-¡i amintesc eu?! V-am crescut… Ne-ai crescut… Cum ne-ai
crescut? Cum? Terorizându-ne?! Nu m-ai låsat la ¿coalå! Nu puteam… Am vrut så termin liceul! ªi tu nu puteai
så-mi cumperi caiete?! N-aveai bani pentru caiete?! Pentru geantå?! Al¡ii aveau. Eu nu am. Tu nu vrei så ai, n-ai
vrut niciodatå. M-ai obligat så renun¡! De ce? Iarå¿i începi? Încep, mamå, pentru cå må doare! ªi pe mine nu må
doare?! Nu ¿tiu dacå pe tine te doare, via¡a ta e duså, dar cum råmâne cu via¡a mea, mamå, via¡a mea! Mi-ai
distrus-o! Te-am adus pe lume! Nu-mi spune asta, mamå!

Strigam eu, pentru cå începuse så strige ea, ¿i am aruncat felia de pâine, am aruncat-o pe jos. Nu-mi repro¿a cå
mi-ai dat via¡å! Nu ¡i-am cerut-o eu! Te-am crescut… Ai fost obligatå! Nu puteai så må omori! N-a continuat;
deschisese gura så spunå ceva înså a renun¡at, s-a repezit ¿i a apucat måtura. Må ridicasem så plec când m-a lovit,
nu våzusem ce face, må întorsesem cu spatele så ies din bucåtårie, ¿i ea a dat cu putere. Lovitura m-a speriat, nu må
a¿teptasem la a¿a ceva, deja må supårasem pe mine pentru ie¿irea ce-o avusesem, ¿tiam cå gre¿isem låsându-må
antrenat într•o ceartå ¿i voiam så må închid în camera mea. Pusesem mâna pe clan¡a u¿ii când m-a fulgerat durerea,
ca un bici peste spate, a¿a m-a usturat, ¿i m-am întors fulgeråtor, så n-o primesc ¿i pe-a doua, så nu o mai las så må
loveascå, nu puteam primi încå o loviturå, era prea mult, exagerase, era cumplit så må loveascå ¿i-acum. Ne-am
privit în ochi, fiecare cu furie ¿i durere, pe ea o dureau vorbele mele, pe mine må durea lovitura ¿i neputin¡a de-a
replica, de-a ¡ipa, så nu audå ceilal¡i din caså, era ¿i tatål meu acaså, ¿i fratele meu mai mic, ¿i nu voiam så fie
martori la umilirea mea, de-aceea mi-am ie¿it din min¡i, am uitat ce sunt ¿i cine sunt, cine este femeia din fa¡a mea,
¿i am vorbit. Vorbeau atunci nu numai supårarea momentului, ci ¿i toate serile când ståtusem închis în caså tânjind
dupå o gurå de aer, ¿i nop¡ile când plânsesem cå nu pot vedea un film pe care mi-a¿ fi dorit så-l våd, ¿i zilele în care
spålam, cålcam, aranjam în dulap haine, în timp ce afarå ningea ¿i copiii se båteau cu zåpadå. Urlau atunci toate, cu
durere, ca så nascå durere.

Mama a råmas stanå de piatrå, nu ¿tiam dacå se pregåtise pentru a må lovi din nou, nu-mi dådeam seama dacå
asta avusese de gând, dar vorbele mele au paralizat-o. N-a mai putut schi¡a un gest, doar se uita la mine, în ochii
mei, cåutând parcå acolo un sprijin, ceva care så-i spunå cå nu-i adevårat, cå n-a auzit bine, dar era adevårat, prea
adevårat ca så o mai pot min¡i, nu mai aveam scåpare, nu mai aveam ce altceva så spun pentru a-i alunga temerile,
auzise, dar nu putea accepta. Må privea, må måsura din cap pânå-n picioare ¿i nu-i venea så creadå. Eram eu, Costi
al ei?!

Din påcate, eram eu, Costi, acel båiat pe care-l crezuse mai docil ca o fatå, mai bun în gospodårie decât ea,
båiatul ei care pregåtea cea mai bunå cafea ¿i pe care-l låsase så fumeze de la ¿aisprezece ani pentru cå astfel
crezuse cå-l va face mai bårbat. Eram eu, Costi, båiatul care nu mai putuse ¿i-i strigase ce nici prin gând nu-i
trecuse, ¿tia cå vine un timp când copiii î¿i judecå pårin¡ii, dar nu-¿i imaginase cå-i atât de aproape, nici nu se
gândise cå ¿i ea va trece prin asta, credea cå o va ocoli, cå nu va avea parte de asemenea momente, dar se pomenise
în plin co¿mar. Nu mai putea spune nimic, nu mai putea face nimic, se rupsese ceva în ea, se dårâmase ceva în ea
¿i nu ¿tia ce-ar putea pune în loc, nu ¿tia dacå mai poate construi ceva în locurile acelea virane ce-i apåruserå în
suflet, dacå mai are vreun rost så construiascå, så le umple, dacå eu, un copil al ei, vorbisem a¿a, ce va urma?

Din påcate, momentul adevårului sosise prea devreme, cuvintele ie¿iserå singure, fuseserå de mult gândite ¿i
gåsiserå un prilej de-a ie¿i la suprafa¡å. Erau ale mele, nu le împrumutasem de nicåieri, nu må învå¡ase nimeni, ¿i-n
felul acesta erau mai periculoase. Eu doar le dådusem via¡å, omorând în acela¿i timp ni¿te vise. Nu ¿tiam – ¿i nici
acum nu ¿tiu – dacå mama mea î¿i fåcuse vise pentru mine, dacå î¿i imaginase un viitor sau un prezent pentru mine,
dar ¿tiam, în modul cel mai sigur, cå må pierduse. Såpasem o pråpastie între noi ¿i nu-mi dådeam seama dacå exista
ceva pe lumea asta care ar fi putut s-o umple. Eram trist, dar ¿i mul¡umit în acela¿i timp, må sim¡eam descåtu¿at de
ni¿te lan¡uri pe care le purtasem continuu la picioare, care må împiedicaserå så-mi dau drumul într-un zbor de mult
dorit, de mult visat. Må sim¡eam liber. Era cea mai frumoaså bucurie, chiar dacå se nåscuse laolaltå cu o suferin¡å.
Consideram atunci cå nu se poate altfel, trebuie så existe o lege a compensa¡iei, a echilibrului. Trecuse prea mult
timp de neîmplinire pentru mine ca så nu aparå ¿i o bucurie...

   Marius IORGA (fragment din romanul cu acela¿i titlu apårut la Ed.Eubeea, Timi¿oara, 2004)
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Problema continuitå¡ii dacoromânilor, contestatå
de migratorii sedentariza¡i, este încå de actualitate. Se
¿tie cå mormintele conducåtorilor de triburi ¿i, mai
târziu, de dave (jude¡e) erau însemnate cu stâlpi de
piatrå. Mormintele muritorilor de rând erau însemnate
cu câte un ¡åru¿ sau stâlp de lemn.

În limba dacoromânå, cuvântul stâlp are o largå
circula¡ie încå din vechime. Stâlpii pridvoarelor ¡årå-
ne¿ti ai bisericilor de lemn, ca ¿i stâlpii por¡ilor din Ma-
ramure¿, din Gorj ¿i de pe întreg cuprinsul Dacoromâ-
niei sunt destul de cunoscu¡i.

Aici, ne vom opri asupra Stâlpului dacic funerar
antropomorf, identificat de noi în mai multe localitå¡i.

Între cei dintâi cercetåtori care au scris despre
stâlpii „coloanei de lemn” a fost folcloristul Tudor Pam-
filie. Dupå el, doctorul Charles Laugier (fondatorul re-
vistei „Arhivele Olteniei”- Craiova). Acesta  a prezentat
clar câteva desene de stâlpi funerari din Jude¡ul Gorj.
În fine, cel mai de seamå etnolog român Romulus Vul-
cånescu, în cartea sa intitulatå Columna Cerului, ti-
påritå în 1972 ¿i actualizatå de Al. Tånase, într-o re-

Preot cercetåtor DUMITRU BÅLAªAIn memoriam

(1 august 1911 – 22 decembrie 2002)

În urmå cu doi ani, la deschiderea lucrårilor celui
de-al III-lea Congres de Dacologie, vocea nonagena-
rului preot cercetåtor DUMITRU BÅLAªA råsuna
aparte, lansând încå o datå mobilizatorul mesaj densu-
¿ian privind stråvechimea multimilenarå a carpato-da-
nubienilor, ca  ,,o datorie a noastrå a românilor de pre-
tutindeni så spunem ce suntem în adevår”.

Amintind de nedreptatea fåcutå marelui Nicolae
Densu¿ianu, în 1908, când a fost ,,împiedicat så-¿i lan-
seze ideile”, vorbitorul a rememorat succint problema-
tica activitå¡ii sale de cercetare istoricå, de la Roma

Veche la Ler-Galerius Împåratul Daciei Mari, din
Romula Romana¡ilor. În finalul mult-apreciatei sale
alocu¡iuni, pårintele Dumitru Båla¿a a rezumat întreaga
problematicå a domeniului, cåreia i-a dedicat lucråri
întregi, în câteva memorabile propozi¡ii, ce se consti-
tuie, iatå, într-un mesaj cåtre viitorime, cu reverbera¡ii
mai ample în con¿tiin¡a na¡ionalå a românilor:

,,Noi suntem pe aceastå vatrå de milenii, nu am
venit din altå parte.Vå rog pe to¡i så vå face¡i un exa-
men de con¿tiin¡å så vede¡i de unde suntem. Noi suntem
de la Roma Veche, nu de la Roma Italicå”.

Acest mesaj mobilizator, pe care însu¿i îl aprecia
drept ,,literå de evanghelie pentru istoria neamului ro-
mânesc daco-roman”, era, de fapt, o profesiune de cre-
din¡å, care acum, dupå trecerea sa în Eternitatea Zal-
moxianå, capåtå o valoare testamentarå, de ne¿tearså
pre¡uire ¿i aducere-aminte fa¡å de  Om, de o Via¡å, de
un Destin…

Pårintele Dumitru Båla¿a s-a nåscut la 1 august
1911 în cåtunul Dealul Mare, com. Gu¿oieni, Vâlcea.
A urmat ¿coala primarå la Spârleni, apoi Seminarul
Teologic ,,Sf. Nicolae” de la Râmnicu-Vâlcea (1923-
1932), dupå care se înscrie la Facultatea de Teologie
din Bucure¿ti, absolvitå în 1939. Preo¡it  în 1934, a
slujit la mai multe biserici din Romana¡i (Båleasa,
1934-1938), Dolj (Hagienu¿ ¿i Craiovi¡a, 1940- 1959)
¿i Vâlcea (Cre¡eni ¿i Zåvideni, 1959-1966), fiind pen-
sionat în 1972, ca preot la Catedrala Mitropolitanå  ,,Sf.
Dumitru” din Craiova.

În timpul celui de-al doilea råzboi (1941-1944) a
fost mobilizat pe frontul de råsårit, fiind decorat cu
Ordinul «Steaua României cu Spade  ¿i Panglicå de
Virtute Militarå» în gradul de Cavaler.

A suferit ani grei de deten¡ie politicå în închisorile
comuniste de la Pite¿ti, Jilava, Arad ¿i Balta Bråilei
(1959-1964), dar ¿i în timpul lui Carol al II-lea, când
suferå o condamnare de trei luni ¿i o zi cu privare de
libertate (1938).

Cercetåtorul Dumitru Båla¿a s-a afirmat, mai întâi,
pe tårâmul culturii ecleziastice, colaborând sau dirigu-
ind cunoscute publica¡ii precum: Oltenia (revistå a Insti-
tutului de Istorie al Academiei – Filiala Craiova), Mitro-
polia Olteniei (1946-1974), periodic pe care l-a slujit
sub trei mitropoli¡i: Firmilian, Teoctist (actualul Patri-
arh) ¿i Nestor Vornicescu. În perioada 1939-45 s-a îngri-
jit de editarea Monografiei Jude¡ului Dolj, din care au
apårut 9 volume (trei de documente etnografice, trei de
documente istorice ¿i trei de folclor).

Membru al Societå¡ii de Slavisticå ¿i medievist
strålucit, pårintele Båla¿a a publicat sute ¿i sute de arti-
cole ¿i studii de cercetare istoriograficå ¿i ecleziasticå,
între care editarea Hronografului lui Dionisie Eclezi-

arhul, în Editura Academiei, råmâne un model de valo-
rificare culturalå în edi¡ie criticå (introducere, comen-

tarii etc.), ca ¿i studiul istoric ,,Luptele  pandurilor cu
turcii pe Valea Oltului”, Ed. Academiei, 1966. A scris
un numår impesionant de articole pe teme de culturå ¿i
literaturå veche, ca ¿i temeinice monografii privind
månåstirile: Cåluiu, Bucovå¡, Tismana (2 edi¡ii), Sado-
va, Iezerul, Surpatele, Viezuri, Morunglav, Dobru¿a,
Co¿una.

Dovedindu-se unul din cei mai de seamå preo¡i
cårturari pe care i-a avut Biserica Ortodoxå Românå,
pårintelui Båla¿a i s-a oferit cea mai înaltå distinc¡ie,
«Crucea Patriarhalå», de cåtre însu¿i patriarhul Jus-
tinian Marina, al cårui sfåtuitor a fost în anii grei ai
dictaturii comuniste. Actualul patriarh Teoctist i-a oferit,
în mai 2001, Crucea Mitropolitanå «Firmilian» ¿i
Medalia Comemorativå «Patriarhul Justinian», felici-
tându-l personal cu prilejul acordårii titlului de Cetå¡ean

de Onoare al comunei Sute¿ti, în august 1995.
Prezent în paginile a sute de periodice române¿ti

¿i stråine, ca ¿i la diferite congrese, simpozioane, sesiuni
¿tiin¡ifice, asocia¡ii, ligi ¿i societå¡i culturale, cenacluri,
lansåri de cår¡i, preotul cercetåtor Dumitru Båla¿a
aducea cu sine imaginea unui cårturar de larg orizont
ideatic, întemeind în ultimii ani Aula Academicå «Zal-

moxis» din Târgu-Jiu (1994), al cårei pre¿edinte de
onoare a fost, dar ¿i Funda¡ia Culturalå «DOKIA-

NA», la Sute¿ti-Vâlcea (împreunå cu preotul Ion
Marinescu, 1996), al cårei periodic «DOKIANA» a ca-
pacitat colaboråri de prestigiu din întreaga ¡arå ¿i nu
numai, publicând în aceastå editurå ,,Crinii ¡arinii”
(1998), ,,Codicile de la Sute¿ti-Vâlcea’’ (1999), ,,Roma
Veche, cronicå ortodoxå daco-românå” (2000),
,,Sute¿ti. Repere istorice” (1995).

Marile sale cår¡i înså, în care s-a adunat o cercetare
de amånunt, febrilå ¿i pasionantå, privind stråvechimea
multimilenarå a traco-geto-dacilor, au apårut în ultimul
deceniu, într-un anotimp de scuturare a roadelor înde-
lung rumenite, în våpaia unei con¿tiin¡e solare, zalmo-
xiene: De la Zamolxe la Iisus Hristos (Ed.,,Cuget
Românesc”, Birda, 1993), ºara Soarelui sau Istoria

Dacoromâniei (Ed.,,Kogaion”, Buc.,1998; Ed. ,,Sem-
ne”,Buc., 2001, edi¡ie revåzutå ¿i întregitå), Dacii de-a

lungul mileniilor (Ed. ,,Orfeu”, 2000), Basmul ro-

manizårii. Dacii întemeietorii Romei (ed. ,,Funda¡ia
Dor”, Craiova, 1998), Marele atentat al Apusului

papal împotriva independen¡ei Daco-românilor

(Liga Românå de Misiune Cre¿tinå, Cluj-Napoca,
1999).

Toate aceste lucråri, vådind o voca¡ie densu¿ianå
¿i o fermitate hasdeianå, utilizeazå un aparat bibliografic
impresionant ¿i se constituie într-o vibrantå mårturie a
stråvechimii noastre spirituale ¿i a continuitå¡ii daco-ro-
mânilor în vatra carpato-balcano-ponticå, în ciuda
tuturor vitregiilor istorice ¿i feluritelor interpretåri.

A scris pânå în ultima zi de via¡å, 22 decembrie
2002, când trimite nu mai pu¡in de 40 de studii ¿i scrisori

cunoscu¡ilor ¿i prietenilor såi din întreaga ¡arå. Slujba
de prohodire s-a ¡inut, în prezen¡a unui public ales,
numit prin dorin¡å testamentarå, la Catedrala municipalå
,,Adormirea Maicii Domnului” din Drågå¿ani, unde,
între al¡ii, au vorbit P.S. Gherasim Cristea, episcopul
Râmnicului ¿i preot inspector Pornealå Claudiu, delegat
din partea Î.P.S.S. Teofan, mitropolitul Olteniei, precum
¿i al¡i prieteni ¿i cårturari  de seamå.

Înaintând prin zåpada cåzutå din bel¿ug, în acel
decembrie de marmorå, cortegiul pårintelui Båla¿a på-
rea el însu¿i o corabie cu pânze înaintând în noianul
Eternitå¡ii. Trupul neînsufle¡it al Marelui Zalmoxian a
fost depus in domo suo, la Casa Coloanelor din Cimi-
tirul Eternitatea, loc de veci împodobit cu portretele
unor mari voievozi ¿i scriitori români, stråjuit de patru
înal¡i stâlpi funerari, - cu origine în stâlpii dacici, -  ase-
månåtori unor coloane brâncu¿iene (aplicat studiate
cândva), ca ¿i memorabila inscrip¡ie de deasupra u¿ii
metalice:

,,Haec domus columnarum fecerunt in anno

Domini 1973 cum pecuniis aegaliter ambo partici-

pantes I.I.Ionescu et D. Båla¿a. Ornatus meum

artificium D. Båla¿a est.”.

DE LA «STÂLPUL DACIC» LA «COLUMNA» LUI BRÂNCUªI

cenzie (publicatå în såptåmânalul Magazin, 1983, 10
decembrie). Acesta må scute¿te de precizåri în ceea ce
prive¿te numele ¿i vechimea acestui obiect etnologic
dacoromân. El considerå cå stâlpii  ¿i parii sunt deriva¡i
din cultura „Arborilor sacri” (pagina 30) ¿i au o origine

dacicå. Socotesc, înså, cå era nevoie så însemneze mor-
mântul, capul mortului (în legåturå cu cultul mortului).

În documentele istorice, în 10 septembrie 1811,
Divanul  Moldovei scrie så se hotårnicescå locul-vatrå
al Mitropoliei din Ia¿i, „stâlpindu-l ¿i cu pietre-hotare”.
Unde va fi nemul¡umire ”cu pietre-hotare så nu stâlpe¿ti,
ci så vie pår¡ile la Divan” (C.Erbiceanu, Istoria Mol-

dovei, 1888, pagina 350). În folclor se aminte¿te de
cåciula „Fåcutå pe-un mu¿uroi/ cu okii stâlpi¡i la oi.”

În legåturå cu etimologia cuvântului stâlp, consi-
derat slav (Gheorghe Iordache, Mårturii etnolingvistice
despre vechimea meseriilor populare române¿ti,
pagina 78, „stâlp”. v. sl. „Stâlpu), vom cita câteva con-
sidera¡ii.

Ariton Vraciu constatå cå „mo¿tenirea tracodaco-
geticå poate fi identificatå nu numai în vocabular ci ¿i
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artå. În partea inferioarå, unii stâlpi au ¿i câte o cutie în
care se påstreazå, de obicei, tåmâie, lumânåri, chibrituri
sau chiar o candelå. Cercetåtoarea Elena Udri¿te, care
a fost mul¡i ani directoarea Muzeului din Tg-Jiu,
analizând motivele de artå popularå, spune cå ele sunt
„provenite dintr-un fond stråvechi ¿i constituie încå un
argument al perpetuårii unor elemente de culturå de
la vechii daci”. Referitor la stâlpii caselor ¿i bisericilor
de lemn din Gorj, tot aceea¿i cercetåtoare spune cå
stâlpii „ prin forma lor, amintesc siluete omene¿ti”. În-
tr-o lucrare mai nouå constatå cå „elementul antropo-
morf se întâlne¿te mai ales în ornamentarea stâlpi-
lor-adevårate cariatide stilizate, geometrizate, vechi
idoli ai acestor påmânturi(…). Stâlpi de caså cu
admirabile elemente antropomorfe am întâlnit la
Tismana, ºicleni, Pi¿te¿tii de Deal, Anini¿u din Vale ¿i
în multe alte localitå¡i”.

Forma în care apare stâlpul funerar în Dacoro-
mâni este în general aceea¿i. Ornamenta¡ia înså diferå.
Charles Laugier înregistreazå în comuna Pe¿ti¿ani,
jude¡ul Gorj, trei forme ale piesei de care ne ocupåm,
lucrate în brad. Tot el în „Tipologia artisticå a stâlpurilor
cere¿ti” trece între altele ¿i acele forme care nu au nimic
în comun cu Crucea.

Acela¿i cercetåtor redå schi¡a a doi stâlpi funerari
de lemn din comuna Reghin, jude¡ul Mure¿.

Urmårind stâlpul funerar antropomorf, l-am gåsit
în multe localitå¡i din Oltenia având la „cap” trei gåuri,
care reprezintå ochii ¿i gura umanå. Mai întâi voi aminti
cå în 1968, am våzut la Craiova, în apartamentul profe-
sorului C. S. Nicolaescu-Plop¿or, doi stâlpi funerari de
lemn adu¿i de pe Valea Olte¡ului, din jude¡ul Vâlcea.
În 1968, dupå moartea lui Plop¿or, am alcåtuit împreunå
cu Mira, fiica råposatului, planul unui stâlp dacic.
Modificat oarecum de me¿ter, el a fost lucrat din mar-
murå ¿i ¡ine loc de Cruce. Se poate vedea în cimitirul
Sineasca din municipiul Craiova, unde este înmor-
mântat marele arheolog. ªi noi am constatat în Oltenia,
în general, douå forme. Una femeiascå ¿i alta bårbå-
teascå. ªi un stâlp ¿i altul, în partea superioarå(capul)
au trei gåuri. Un me¿ter de pe valea Olte¡ului mi-a spus
cå ele reprezintå „ochii ¿i gura”. Este vorba, deci, de
un antropomorfism evident pe care îl subliniem pentru
prima datå. Mi-a spus ceva interesant: stâlpul femeiesc
este „îmbrobodit”, iar cel bårbåtesc are cåciula „cu mår”.
A¿adar, formele de stâlpi antropomorf se reduc la doua
tipuri: unul masculin ¿i altul femin.

În cimitirul din Råcarii de Sus ,jude¡ul Dolj, în
1983, am numårat peste 200 de exemplare din stâlpul
dacic antropomorf (cu ochi ¿i gurå) în cele mai diferite
forme florale. Din piesele cåzute pe jos, am luat douå.
Una am dat-o cercetåtorului Neastor Vornicescu pentru
Colec¡ia muzeisticå  de la Jitianu, iar alta am depus-o
în Colec¡ia muzeisticå „Ana Båla¿a”, la Casa

Coloanelor din municipiul Drågå¿ani. La Råcari se pare
cå diferen¡a între stâlpul masculin ¿i cel feminin dispare.
În partea superioarå stålpul are trei cuie de fier care
dau aspect de coloanå. De ele se atârnå batista, mo¿orul
(sau covrigul) ¿i mårul. În Cimitirul ora¿ului Filia¿i,
lângå Cavoul Fili¿tenilor, jude¡ul Dolj, am gåsit peste
300 de exemplare din stâlpul dacic antropomorf (cu
ochi ¿i gurå). În satul Flore¿ti, lângå Þân¡åreni, în jude¡ul
Gorj, la Biserica Bålce¿tilor alåturi de Muzeul Emi-
nescu am gåsit în tot cimitirul stâlpul dacic care se
a¿eazå la înmormântare. Crucea de lemn sau de piatrå
se a¿eazå la 40 de zile de la moarte. Cei mai mul¡i stâlpi
au cele trei gåuri date cu burghiul ¿i nici un aspect de
cruce. Aici se vede clar modelul popular dupå care s-a
inspirat Brâncu¿i, când a alcåtuit Coloana de la
Târgu-Jiu.

În fine, vizitând biserica fostului schit Ple¿oiu, din
jude¡ul Romana¡i, pe malul drept al Oltului, am aflat la
fiecare mormânt stâlpul dacic, dar fårå cele trei gåuri
(ochi ¿i gurå). Stâlpii aici îi lucrase Chirilå Oprea Barbu
de 65 de ani (în 1975). Este singura localitate din cele
cercetate de mine, la care stâlpul dacic nu are cele trei
gåuri.

Interesantå este influen¡a pe care a exercitat-o în
trecut forma stâlpului de lemn, asupra celui de piatrå.
Nu am urmårit special aceastå problemå, dar la Bechet,

jude¡ul Dolj, am aflat un cimitir vechi desfiin¡at de
comuni¿ti. Crucile de piatrå erau îngråmådite în ruina
unei biserici de zid. Cu ani în urmå le-am adus cu douå
autocamioane la Mânåstirea Jitiana, în marginea de sud
a Craiovei, ¿i am alcåtuit mica Colec¡ie de Cruci de
piatrå. Aceste piese asemenea menhirilor stelelor
stråbune ¿i chiar stâlpilor dacici de lemn sunt opere de
artå popularå ¿i inscrip¡iona¡i cu insignele cre¿tine în
relief, în diferite forme, în douå tipuri: unul bårbåtesc
¿i altul femeiesc. Înål¡imea lor variazå dupå statura
mortului. Cea mai înaltå are 1,75 m ¿i cea mai micå
0,71 m. Pe stâlpul femeiesc sunt scrise nume de femei,
iar pe cele bårbåte¿ti de bårbå¡i.

Dupå informa¡ia primitå de la scriitorul Ioan Stroie
Oancea din Drobeta Turnu-Severin, în etate de 77 de
ani, cu prilejul discu¡iilor, la Simpozionul din 1984, în
jurul acestei teme , asemenea cruci de piatrå (ca la
Bechet), care imitå stâlpul dacic, se påstreazå încå la
Nedeia, Måce¿ul de Jos, Gighera, Giurgi¡a, (în jude¡ul
Dolj), Dârvari, Burila Micå, Izvorul Frumos, Lup¿a,
Corcova (jud. Mehedin¡i), Aluni¿-Dåbuleni ¿i Amårå¿tii
de Sus (jud. Romana¡i).

O cruce similarå am våzut în 1983, la Cåpå¡âneni,
în jud. Arge¿. În 1973 am alcåtuit un complex monu-
mental dacic format din cuplul uman (Columna Fe-

minae ¿i Columna Viris), Columna Librorum, Colum-
na Excelsior ¿i Omul în Cosmos (vezi pr. Dumitru D.
Båla¿a, Dacii de-a lungul mileniilor, 2002, pag.
247-255)

Iatå o bogatå råspândire a stâlpului dacic funerar,
care face legåtura cu trecutul multimilenar al neamului
dacoromân. Este demn de re¡inut cå ¿i statuile-menhiri
din Fran¡a, de care am amintit la începutul acestui
studiu, au înål¡imi diferite. Cel mai mare are 1,75 m,
deci asemånåtoare cu cele descoperite pe teritoriul
dacoromân.

În prezent, stâlpul dacic, în cele mai multe locali-
tå¡i, este lucrat de tâmplarii care fac co¿ciugul ¿i fac
stâlpul în formå de cruce.

În volumul Izvoade de creståturi ale ¡åranului

român (Buc. 1928) gåsim mai multe forme din care
prezentåm câteva, dupå cele 25 de forme de stâlp: 26,
27, 28.

Precum vedem, opera brâncu¿ianå are ca izvor de
inspira¡ie creståturile stråbune, în lemn. Rådåcinile sunt
multimilenare ¿i cu atât Brâncu¿i este mai bine ancorat
în vatra dacoromânå.

 Pr. Dumitru BÅLAªA

în celelalte compartimente ale limbii române”. In
aceasta zestre încadråm si stâlpul dacic.

G.H.Mu¿u se întreabå de numele pe care putea så
le poarte respectivii stâlpi geto-daci raportate la limba
phrygiana (Din mitologia Tracilor, pagina 56-57)

Stlåp, din slavonå, cred cå trebuie så aibå echiva-
lentul în dacicå stâlp, ca ¿i grad respectiv gard, dacå
avem în vedere ¿i trebuie så ¡inem cont de aceasta,
formele asemånåtoare în care apare în limba latinå ¿i
greacå. Exemplu: Stilus sau Stylus s.m.(gr.óôýëïS)- lemn
ascu¡it la capåt, Trunchi de plantå, stilou - Stipes-itis,
s.m.- trunchi, arbore, stâlp, lemn de lucru, butuc. În
grece¿te cuvântul óôÞëç-çs(Þ), înseamnå tivå. A crede
cå toate popoarele au avut cuvântul stâlp, iar dacii, cel
mai vechi popor nu - ar fi lipsit de sens.

Cuvântul stâlp din dacoromânå, în greacå a dat
stilus-stipes, în latina popularå stâlp care era una ¿i
aceea¿i cu dacica.

Stâlpul în adevår este ascu¡it la un cap în partea
cu care se vârå în påmânt. În suedezå gåsim cuvântul
stolpe. Aceasta denotå aceea¿i origine traco-dacicå (cu

originea comunå stråveche în indoeuropeanå). Romu-
lus Vulcånescu aminte¿te „parul funerar dac (palus) fi-
gurat pe Columna lui Traian”, par care „s-a transformat
în colonetå funerarå” (pag.82). Tot acela¿i cercetåtor
face deosebire între stâlpul funerar ¿i parul sau ¡åru¿ul
funerar (lat. cippusi). Desigur cå ¡åpu¿ul e acela¿i cu
¡åru¿ul. Acesta din urmå se înfigea în mormânt pentru
orientarea pozi¡iei cadavrului, dar ¿i pentru ancestrala
supersti¡ie care a dominat Antichitatea ¿i tot Evul Mediu
- pentru a împiedica mortul så nu devinå strigoi sau
muroi!

Este interesantå constatarea cercetåtorului amin-
tind cå „dupå tipul de stâlp ce se pune la mormânt, se
putea stabili sexul, vârsta, starea familialå, profesionalå
¿i socialå a mortului. Aceasta era, pânå la începutul
secolului XX, situa¡ia în ºara Oltului, Ha¡eg Pådu-
reni”(pag.117).

Tot Romulus Vulcånescu men¡ioneazå cå „atât
stâlpii bårbåte¿ti, cât ¿i cei femeie¿ti erau fasona¡i în
partea superioarå. În partea medie unii aveau un ori-
ficiu prevåzut cu un cap, iar ceilal¡i cu un orificiu fårå
cap, stâlpii femeie¿ti”(pag.117).

Ceea ce aducem nou în prezentul studiu este
antropomorfismul stâlpului dacic funerar ¿i un numår
de localitå¡i în care l-am identificat. Aproape la toate
înmormântårile cre¿tinilor ortodoc¿i se merge înaintea
cortegiului cu a¿a-zisul stâlp. Înål¡imea lui este de 1,50
m, iar lå¡imea cu bra¡ele de circa 60 cm ¿i grosimea
scândurii de circa 3 cm. De stâlp sunt atârnate o batistå
cu o monedå într-un col¡, un mår ¿i un mosor sau covrig.
Dupå înmormântare, aceste anexe se iau de cel care a
purtat stâlpul la procesiune. Dupå înmormântare, stâlpul
se înfige în påmânt la capul mortului. Crucea se a¿eazå
la ¿ase såptåmâni ¿i este cu totul altceva decât stâlpul

care aratå locul în care a fost îngropat un om.
Destul de interesant ¿i de re¡inut este faptul cå

stâlpul funerar, în cele mai multe localitå¡i, apare an-
tropomorf (cu ochi ¿i gurå) ¿i este anterior cre¿tinis-
mului (a se vedea ¿i menhirii). El a convie¡uit alåturi
cu crucea pânå în zilele noastre. Înainte de a se preciza
noua religie la Dacoromâni, la capul mortului se a¿eza
numai stâlpul dacic de la care l-au împrumutat ¿i celelal-
te popoare. El amintea familiei defunctului ¿i trecåtori-
lor locul unde odihne¿te un om. La origine, stålpul era
un lemn simplu sau înflorat. Biserica întemeiatå de
Domnul Iisus Hristos a admis ca adep¡ii såi så-¿i înte-
meieze mormintele cu stâlpul dacic, dar ¿i cu Cruce.
Stâlpii au devenit devenit colonete, lucrate cu multå

Foto 1-2

Foto 4

Foto 3
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Printre multele genii ce le-a scos omenirea pe
frontiscipiul nemuririi, în spa¡iul rezervat Artei, unul a
fost dat ¿i de påmântul românesc. Må înfioara, încå din
adolescen¡å, trei genii ale artei:

- Bonaparte, Napoleon, 1976-1821; Arta militarå
¿i administrativå;

- Beethoven,van Ludwing,1770-1827; Arta
muzicii ¿i a cugetårii;

- Brânsu¿i, Constantin, 1876-1957; Arta sculpturii
¿i a duhului.

La to¡i trei numele începe cu litera B, de la cuvân-
tul “bucurie”, “biruin¡å”,”båtåios” sau “brav”, iar în bio-
grafiile ¿i-n dâra de luminå, ce au låsat-o ei pe påmânt,
gåsim elemente majore din aceste însu¿iri, care-i
caracterizeazå. Pasionându-må aceste genii, în decursul
zecilor de ani le-am studiat operele ¿i am ajuns la
concluzia cå în fiecare zi låsatå de la Dumnezeu apare
în mass-media scriså, pe tot påmântul, câte o carte, câte
un articol, câte un studiu etc., despre fiecare, lua¡i în
parte. Este ceva fantastic ! Despre al¡i creatori, din câ¡i
cunosc, nu s-a scris atât de mult. Dupå statistica luatå
de la Centrul Cultural “Constantin Brâncu¿i” din Târ-
gu-Jiu am aflat cå în anul 2001, la împlinirea a 125 de
ani de la na¿terea sculptorului, s-au editat numai în
România 35 de cår¡i si 87 de studii ¿i articole apårute
în diverse publica¡ii. Numai brâncu¿iologul Ion Mocioi
a publicat în anul 2004 4 cår¡i despre Brâncu¿i, ¿i anume
: “Opera Sculptorului”, „Via¡a lui Brâncu¿i”, „Brâncu¿i
în imagini” ¿i o carte de eseuri despre sculptor, apårute
în preså în ultimi ani în diverse publica¡ii.

De asemenea, am constatat cå geniile au nume
frumoase, patronime, ¿lefuite parcå de Dumnezeu, cu
rezonan¡å cosmicå. Poetul nostru na¡ional s-a numit
Eminovici, dar Creatorul a blagoslovit så se numeasca
Eminescu. Geniul sculpturii mondiale se nume¿te
Brâncu¿i. Puteau, oare, så se numeascå aceste genii cu
nume hazlii sau care så producå o micå repulsie? Nu
amintesc nici un astfel de nume, dar în onomastica
limbii noastre ¿i nu numai, sunt destule.

Înainte de a face referire la opera cioplitå ¿i în

duh a lui Brâncu¿i, amintesc câteva din vorbele de duh
ale celorlal¡i doi.

Bonaparte zice:
„To¡i oamenii de geniu sunt fra¡i, oricare ar fi ¡ara

în care s-au nåscut”;
„Oamenii de geniu vor fi întotdeauna obiect de

administra¡ie ¿i invidie. Ei sunt meteorii destina¡i så
ardå pentru a lumina secolul lor”.

Beethoven:
„Adevåratul artist nu are orgoliu; el ¿tie cå arta nu

are limite; simte în sinea lui cât e de departe de ¡el ¿i, în
timp ce al¡ii poate îl admirå, el suferå cå nu a ajuns
încå acolo unde stråluce¿te soarele”;

„Nu recunosc în om decât o superioritate, aceea
care-I îngåduie så se numere printre oamenii cinsti¡i.
Acolo unde gåsesc astfel de oameni, acolo e cåminul
meu”;

 „Omule, ajutå-te singur! “;
 „Bårba¡ii cei mai activi în dragoste sunt cei care

vorbesc cel mai pu¡in despre ea”;
 „Lumea este ca un rege care vrea så fie lingu¿it

pentru a se aråta binevoitor. Dar arta este fermå în opinii.
Cel decis så o slujeascå nu poate fi constrâns så
lingu¿eascå pe nimeni”;

 „Nimic nu ne macinå mai mult via¡a ca nimicurile
zilei”.

Numårul aforismelor atribuite lui Constantin

Brâncu¿i, în prima lucrare „Aforismele ¿i textele lui
Brâncu¿i”, cunoscutå de mine încå din anul 1980, a
scriitorului Constantin Zårnescu, care a mai scos de
atunci încå douå edi¡ii, cuprinde 254. Lucrarea trilingvå
„Brâncu¿i cioplitor în duh”, coordonatå de mine,
apårutå în anul 2001, la Editura Sagittarius, din Ia¿i,
editoare ¿i traducåtoare Alexandra Dogaru, cuprinde
274 de cugetåri. Doamna cercetåtoare în taina brâncu-
¿ilogiei Sorana Georgescu-Gorjan, cåutând mai ales în
biblioteca Academiei, a gåsit 283. Citindu-le, î¡i dai
seama cå nu conteazå atât numårul, cât originalitatea
lor. Sunt convins cå tot ceea ce a descoperit cercetåtoa-
rea, în aforistica brâncu¿ianå, este autentic, adicå a¿a a

zis sculptorul, nu alt autor care a scris despre el.
De-a lungul acestui timp, adicå de când au început

så aparå primele aforisme, în fel de fel de publica¡ii, ¿i
pânå la apari¡ia lor într-un volum de sine ståtåtor, despre
sculptor, cu referire la vorbele de duh ale sale, s-a spus
de diferi¡i autori cå: „dåltuia în scris ca în marmurå”,
„sculptorul spiritului” etc. Aprecierile altora sunt foarte
multe. Dar cea mai valoroaså este chiar a sculptorului
care spune: „Ceea ce fac eu aståzi mi-a fost dat ca så
fac, cåci am venit pe lume cu o menire”, deci ¿i aceea
de a dåltui genial, în vorbe de duh, concluzii despre
via¡å, artå ¿i arti¿ti.

Toate maximele artistului sunt parcå picurate,
vorbå cu vorbå, din dialogurile socratice, dar crescute
ca-ntr-un poem cu mere de aur, în gânditorul Brâncu¿i.
Multe ne fascineazå ¿i ne subjugå, ca cerul spuzit de
stele. Numai dupå ce le memorezi, descifrezi cå în
Steaua Polarå a fiecårui om trebuie så fie un Crez ma-
jor ca în maxima: „Så creezi ca un Dumnezeu, så co-
manzi ca un Rege, så munce¿ti ca un rob!”

Modestia artistului filozof se gåse¿te în maxima :
„Am fåcut pa¿i pe nisipul Eternitå¡ii”. Aceastå antitezå
între Nisip ¿i Eternitate ne duce cu gândul la antiteza
tot atât de genialå din versurile lui Eminescu: „Tot astfel
când al nostru dor / Pieri în noaptea-adâncå, / Lumina
stinsului amor / Ne urmåre¿te încå”.

Fiind con¿tient de genialitatea sa, el ciople¿te
„Sâmburele de luminå” iradiind în maxima: „Nu mai
sunt al acestei lumi, sunt departe de mine însumi,
desprins de persoana mea. Må aflu printre lucrurile
esen¡iale”.

Consider cå pe Brâncu¿i îl vom în¡elege ¿i-i vom
descifra opera, numai dupå ce vom cunoa¿te ¿i
„Cioplirile sale în duh”, adicå maximele sale. Nu
numai de cåtre noi, muritori de rând, referindu-må la
mine, ci de to¡i cercetåtorii såi ¿i admiratorii såi,
indiferent de locul de ba¿tinå, de ¡ara lor. Un scriitor
canadian, dupå ce i-am trimis cartea „Brâncu¿i, cio-
plitor în duh” mi-a råspuns cå aceasta lucrare trebuie
så fie distribuitå gratuit la toate ambasadele României.
Aforismele lui Brâncu¿i fiind cei mai buni ambasadori
¿i cei mai pu¡in costisitori…

 Prof. ªtefan STÅICULESCU

Plauzibil, dar într-o viziune insolitå, profesorul aca-
demician Mihai Cimpoi, un infatigabil eminescolog din
Republica Moldova, originar din Larga, jude¡ul Hotin, ne-a
oferit încå o surprizå, în anul aniversar al ctitorului sculp-
turii moderne, 2001: incitanta carte de o sutå douåzeci de
pagini, cu titlul Brâncu¿i, poet al ne-sfâr¿irii. Autorul
propune, în fond, comprehensiv ¿i argumentativ, o
hermeneuticå ¿i o exegezå, inedite, în brâncu¿iologia
na¡ionalå ¿i universalå, eviden¡iind o  veritabilå ipostazå
a sincretismului artistic modern. Mai simplu: Brâncu¿i
apare drept autentic poet iar opera sa, Sculptura, un infinit
¿i generos teritoriu al poeziei. Întâmpinându-i cartea în
pagina de trasee spirituale a revistei  Luceafårul nr. 37
(529) din 24 octombrie 2001, Fånu¿ Båile¿teanu se aråta
entuziasmat de hårnicia  legendarå a moldoveanului, care
depå¿e¿te cu intui¡ia, talentul ¿i tenacitatea toate prejude-
cå¡ile ¿i ne oferå un Brâncu¿i – Poet. Complementar, Vic-
tor Cråciun observa la sfâr¿itul unei  Postfe¡e vizionare cå
prin Mihai Cimpoi, brâncu¿iologia capåtå nu încå o cerce-
tare, ci acea viziune necesarå perspectivei în¡elegerii
sculpturii sale la acest început de mileniu care va deveni
biruitor pentru Brâncu¿i.

Cu seduc¡ie esteticå, constat cå, în cartea Brâncu¿i,
poet al ne-sfâr¿irii, Mihai Cimpoi cautå ¿i gåse¿te Poezie
în întreaga crea¡ie sculpturalå brâncu¿ianå, nu restrictiv,
în aforisme. În aforisme, genialul sculptor ne apare ca spirit

creator polivalent: filosof, moralist, teoretician al artei.
Conotativ, intrinsec ¿i denotativ, extrinsec, sculptura
brâncu¿ianå poate simboliza ¿i sincroniza elemente ale
poeziei moderne interbelice, demne de inconfundabile
variante argheziene, bacoviene, barbiene sau blagiene.
Titlurile unor capitole ale cår¡ii sunt ele însele sugestive,
deloc hazardate, ori nefunc¡ionale: Arta esen¡elor, Brâncu¿i
¿i poe¡ii români, Blaga ¿i Brâncu¿i, Ion Barbu ¿i Brâncu¿i,
Bacovia ¿i Brâncu¿i, Eminescu, Brâncu¿i ideea ne-sfâr-
¿irii. Relevantå, în toate aceste capitole, ca ¿i în celelalte,
este frenezia fondului ideatic, totdeauna patetic ¿i expresiv.
Fånu¿ Båile¿teanu se dovede¿te totu¿i circumspect, evitând
idolatria sau tonul encomiastic în prezentarea cår¡ii lui
Mihai Cimpoi. Are chiar unele rezerve fa¡å de opinia aces-
tuia când descoperå un brâncu¿ianism inversat în poezia
bacovianå, o sintagmå exegeticå discutabilå, acest raport
fiind posibil pretutindeni în universul poeziei moderne
interbelice. Recenzentul se aratå rezonabil, divulgând
certitudinea cå prin ovalul brâncu¿ian (din poezia Grup
¿i prin <nevinovatul ou> dogmatic putem admite ideea
lui Mihai Cimpoi dupå care <Barbu conferå  poeziei un
statut de autonomie, ca ¿i Brâncu¿i artei sculpturale>.
Atunci când Mihai Cimpoi ajunge la convingerea unui
Brâncu¿i arghezianizat, ar fi putut så coreleze ¿i pe aceea
a unui Arghezi  brâncu¿ianizat, de vreme ce axioma artisti-
cå a celor doi inegalabili arti¿ti este aceea¿i: Esen¡a artei
este jocul. În privin¡a corelårii poeziei lui Blaga cu sculp-
tura lui Brâncu¿i, Fånu¿ Båile¿teanu considerå cå Mihai
Cimpoi ar fi trebuit så facå o compara¡ie între coco¿ii apo-
caliptici ai poetului-filosof ¿i Coco¿ul (oltenesc, de la Hu-
rezu ?!) lui Brâncu¿i.

Cartea lui Mihai Cimpoi se centreazå pe capitolul

Måiastra ¿i zborurile poeziei moderne, ilustrat ¿i întregit
de poeme excep¡ionale, avându-i autori pe Rainer Maria
Rilke, Paul Celan, Carl Sandburg, Ezra Pound, Lucian
Blaga ¿i… Grigore Vieru.

În finalul recenziei sale, Fånu¿ Båile¿teanu regretå o
omisiune a acestei cår¡i fundamentale pentru Anul Brân-
cu¿i: autorul gråbindu-se, l-a uitat tocmai pe prietenul ¿i
colegul såu academician, Marin Sorescu”. Regretatul
poet, prozator, dramaturg ¿i eseist oltean, în volumul Sta-
rea de destin, la centenarul na¿terii sculptorului, lansa o
propozi¡ie memorabilå: Brâncu¿i ne indicå Nordul, ca
busola.

Dacå pårintele sculpturii moderne este ¿i un poet al
ne-sfâr¿irii, Coloana Infinitå poate fi receptatå ca metaforå
revelatorie (Blaga) a aspira¡iei sau nostalgiei umane de a
uni påmântul cu cerul, teluricul cu cosmicul, na¡ionalul
cu universalul. G. Cålinescu definea universalitatea operei
lui Eminescu, cu o aluzie brâncu¿ianå involuntarå: verti-
cala coborâtå dintr-un punct cosmic pe påmânt. Este o
altå superbå  metaforå revelatorie a criticului … nepereche.

De a¿teptat este o carte axatå pe ideea complemen-
taritå¡ii artelor. Primul catren din  mårea¡a odå (T. Vianu)
arghezianå  Bel¿ug poate fi moto ¿i imbold : El, singuratic,
duce cåtre cer/ Brazda pornitå-n ¡arå, de la vatrå./ Când
îi prive¿ti împiedeca¡i în fier,/Par, el de bronz, ¿i vitele-i
de piatrå. În aceste versuri avem superba imagine sculp-
turalå a trinitå¡ii arhetipale (plugar, plug, vite), prin care
este sacralizat miracolul ancestral al actului agrar. Brazda
arghezianå tinde så uneascå påmântul cu cerul, precum
Coloana Infinitå brâncu¿ianå. Ambii gorjeni geniali,
Brâncu¿i ¿i Arghezi, sunt, deopotrivå, sculptori ¿i poe¡i ai
ne-sfâr¿irii!

 Ion TRANCÅU

BRÂNCUªI, CIOPLITOR ªI ÎN DUH

UT SCULPTURA POESIS

In vântul de nimeni stârnit
hieratic Orionul te binecuvântå,
låcrimându-¿i deasupra ta
geometria înaltå ¿i sfântå.

Ai tråit cândva în funduri de mare
¿i focul solar l-ai ocolit pe de-aproape.
In påduri plutitoare-ai strigat
prelung deasupra întâilor ape.

Pasåre e¿ti? Sau un clopot prin lume purtat?
Fåpturå ¡i-am zice, potir fårå toarte,
cântec de aur rotind
peste spaima noastrå de enigme moarte.

Dåinuind în tenebre ca în pove¿ti
cu fluier pårelnic de vânt
cân¡i celor ce somnul ¿i-l beau
din macii negri de subt påmânt.

Fosfor cojit de pe vechi oseminte
ne pare lumina din ochii tåi verzi.
Ascultând revela¡ii fårå cuvinte
subt iarba cerului zborul ¡i-l pierzi.

Din våzduhul boltitelor tale amiezi
ghice¿ti în adâncuri toate misterele.
Inal¡å-te fårå sfâr¿it,
dar så nu ne descoperi niciodatå ce vezi.

                       Lucian Blaga (1926)

Pasårea sfântå
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Nåscut pe påmântul binecuvântat al Gorjului, în
satul Celei, comuna Tismana, la 4 februarie 1909, Sabin
Popescu-Lupu a desfå¿urat o activitate prodigioaså în
mai multe domenii: - a educa¡iei copiilor, fiind de profe-
sie învå¡åtor ¿i nu oricum, fåcând pionierat în acest sens,
imediat dupå absolvirea ªcolii Normale din Tg.-Jiu, în
1929 (cu rezultate de excep¡ie), mergând voluntar acolo
unde ¡ara avea nevoie – în Basarabia – fiind repartizat
la ¿coala Chirca, comuna Mereni, jude¡ul Låpu¿na;

- în domeniul crea¡iei ¿i social prin intermediul
publicisticii ¿i al gazetåriei, astfel scoate împreunå cu
doi studen¡i de la Facultatea de Teologie din Chi¿inåu
între 1929 ¿i 1930 gazeta bilunarå „Opinia Chi¿inåului”,
iar dupå ce se cåsåtore¿te, în 1931, împreunå cu so¡ia
Eugenia, originarå din jude¡ul Orhei, îl întâlnim învå-
¡åtor în satul Målåie¿ti – Låpu¿na , ambii publicând la
ziarul din Chi¿inåu „Cuvânt Moldovenesc”, respectiv
la rubricile: „Råva¿ul femeii” ¿i „Pentru prietenii mei”
. Dar colaboreazå în acela¿i timp ¿i la publica¡iile „Via¡a
Basarabiei” a lui Pan Halippa, „Raza” conduså de Vasile
Tepordei ¿i la „Curentul bucure¿tean”, iar începând cu
anul 1937, Sabin Popescu-Lupu este redactor-¿ef la
revista pedagogicå „ªcoala basarabeanå”.

În anii de råzboi publicå în paginile mai multor
organe de preså; „ªcoala ¿i via¡a” (Bucure¿ti), „Bucovi-
na literarå” ¿i este redactor pentru Basarabia al ziarului
bucure¿tean „Via¡a” condus de Liviu Rebreanu, acela
care-l va remarca în mod deosebit.

Debutul såu literar poate fi considerat în 1929 când
publicå în revista bucure¿teanå „Tinerimea românå”
lucrarea „Valoarea simbolicå a luptei de la Cålugåreni”,
ob¡inând premiul întâi pe toate categoriile de ¿coli din
România. În ziarul „Basarabia” a publicat primele schi-
¡e, care au format mai apoi volumul „Cartea înål¡årii”.
În centru schi¡elor ¿i articolelor sale se aflå ¡åranul ba-
sarabean. Multe din ele sunt legate nemijlocit de locuri,
fapte concrete, precum ¿i lupte, desfå¿urate pe teritoriul
Basarabiei, ce au avut loc între 1941-1944 ¿i în mod
deosebit a prezentat publicului românesc figuri de ade-
våra¡i patrio¡i basarabeni transnistreni din perioada
1916-1918. Îl întâlnim în toate publica¡iile la care a
colaborat deosebit de agil ¿i penetrant în problemele
socio-umane, realist ¿i bun cunoscåtor al satului
basarabean, vivace, prodigios ¿i un misionar de credin¡å
– un bun patriot.

Începând din 1933 alåturi de publicistul Sabin
Popescu-Lupu, apare în circuitul literar prozatorul cu
pseudonimul literar Sabin Velican. Sub acest nume
Domnia-Sa publicå în  revista din Chi¿inåu „Pagini

basarabene” fragmente din romanul „Luminile întune-
ricului”, iar debutul såu editorial se produce în anul
1939, când publicå la Bucure¿ti, romanul „Påmânt viu”,
care în manuscris cu un an înainte ob¡inuse premiul
Uniunii Intelectualilor din România.

Pentru acest roman Liviu Rebreanu îl va felicita
personal,  Cezar Petrescu i-a publicat în 1938 un frag-
ment din roman, în „România literarå”, iar în 1939
George Cålinescu scrie elogios despre autor în a sa „Is-
torie a literaturii”. Tot în acea perioadå, avea så mårtu-
riseascå mai târziu scriitorul, mai avea gata de tipar ro-
manul „Cartea cu neguri” ¿i „Glod”; înså aveau så vadå
lumina tiparului în 1943 la Chi¿inåu, culegerea de nu-
vele ¿i povestiri „Frumoasele” ¿i documentarul „Drumul
Sevastopolului”.

Revenit la Tg.-Jiu în 1944, func¡ioneazå ca învå¡å-
tor ¿i reu¿e¿te så publice la tipografia lui I. D. Milo¿escu,
basmul „Rusalin viteazul mun¡ilor”. Dar faptul cå a con-
tinuat så editeze la Tg.-Jiu pânå în august 1944, ziarul
„Cuvânt Moldovenesc” împreunå cu basarabeanu mace-
donean Leon T. Boga, a fost fatalå pentru activitatea
de ziarist ¿i prozator a lui Sabin Velican ¿i a devenit
dupå  23 August 1944 un persecutat politic, toate lucrå-
rile i-au fost interzise,  ¿i nu i s-a mai permis så scrie
nimic ¿i nici så se manifeste ca ziarist, ba , mai mult a

fåcut ¿i pu¿cårie pentru cå a scris:  Basarabia este påmânt
românânesc.

Imediat dupå råzboi situa¡ia economicå a ¡årii era
foarte grea; dar din colete, dona¡ii subscrip¡ii, serbåri
¿colare pe care le-a organizat ¿i sus¡inut, dar ¿i prin
contribu¡ie proprie, învå¡åtorul Sabin Velican constru-
ie¿te ªcoala nr. 3 din Tg.-Jiu (aståzi ¿coala nr.6, de pe
str. 11 Iunie), care dupå pårerea noastrå ar trebui så-i
poarte numele.

Dupå 1950 apar pentru scriitorul -învå¡åtor  Sabin
Velican lungi ¿i grele încercari, chiar ¿i arestarea sa –
motiv:  articolele scrise împotriva Uniunii Sovietice.

Abia dupå 50 de ani, în 1989 o parte din scrierile
literare de pânå în 1944 au reu¿it så vadå lumina
tiparului: romanul „Încântare” ¿i basmele „Împårå¡ia
luminii” în 1994, la Ed. „Alexandru ªtefulescu”, roma-
nul „Råzvråtitul” 1995, la Ed. „Gorjeanu”, romanul
„Docan” vol.I la Ed. „Gorjeanu” ¿i vol. II la Ed. „Punct”
în 1997. Tot în 1997 la Ed. „Ager” vede lumina tiparului
un volum de versuri intitulat „Poezii”, la Ed. „Spicon”
apare  volumul de nuvele „Gre¿ala lui Dumnezeu”, iar
în anul 1999 la Ed. „Punct” volumul de basme pentru
copii „Micul Vrajitor”.

Sabin Velican se stinge din via¡å pe data de 24
februarie 1999, dupå ce pe data de 4 februarie, cu circa
20 de zile înainte, avusese loc în sala”Mihai Eminescu”
a Bibliotecii jude¡ene „Christian Tell” din Tg.-Jiu,
omagierea scriitorului cu ocazia împlinirii vârstei de
90 de ani ¿i se producea lansarea volumului III din ciclul
„Marea cålåtorie”, intitulat „Robii destinului”.

Au råmas în sertar, gata pregåtite pentru publicare
romanele: „Fårådelege”, „Supravie¡uire”, „Sinistra
tåcere”, „Tumultul anilor din urmå”, nuvelele „Buche-
tul” ¿i „Amintiri despre oameni ¿i neoameni”, precum
¿i un volum de „Cugetåri”, iar în lucru au råmas douå
romane: „Dezlån¡uirea” – roman social ¿i „Genune” –
roman psihologic ¿i de moravuri.

Întrebarea care se pune: s-or mai gåsi oare institu-
¡ii, edituri, sponsori, oameni de bunå credin¡å ¿i cu pu-
tere economicå care så sprijine efectiv publicarea acestor
crea¡ii în stil clasic ¿i duios,… ce sunt în acela¿i timp ¿i
o surså iminentå veridicå de date istorice ale prodigio-
sului scriitor gorjean, care aståzi este deja istorie?!…

Iatå cå în aceastå lunå ¿i cu aceastå ocazie îl oma-
giem cu mândrie, dar ne concretizatå în publicarea unui
volum postum ¿i îl comemoråm totodatå cu pio¿enie,
noi prietenii lui, pe unul din ilu¿trii fii ai Gorjului –
scriitorul Sabin Velican.

 Vasile PONEA

Cine cite¿te opera (editå ¿i, mai ales, ineditå) a scrii-
torului gorjean SABIN VELICAN (Sabin Popescu- Lupu,
1902-1999) va observa repede cå spiritul ra¡ionalist se
conjugå fericit cu verticalitatea moralå.

Substruc¡ia întregii sale opere dezvåluie un moralist
vizionar al vremii sale. De¿i metoda de crea¡ie e, în mod
covâr¿itor, una a epicului obiectiv, opera izvorå¿te din via¡å
¿i se racordeazå pretutindeni la «tema povestitorului»,
temå-cadru a întregii opere.

Cu alte cuvinte, în tot ceea ce a scris, Sabin Velican
î¿i transfigureazå propria-i biografie, convins de valoarea
terapeuticå a scrisului ¿i de un implicit ¿i manifest
umanitarism.

„Scrisul adevårat e un fel de påcat din na¿tere”,
mårturise¿te autorul în prefa¡a romanului social de debut
Påmânt viu (1938, Editura „Socec”), elogiat la momentul
apari¡iei de însu¿i G. Cålinescu – „scriu, nu din pornirea
strâmtå a unui orizont de mårire”: „Am ridicat un col¡
din perdeaua lumii, am måturat cu luminå un ungher de
beznå al omenirii, pentru sufletele în¡elegåtoare, pentru
bucuria ¿i durerea acelor inimi mari ¿i calde, în care în-
cape adesea mai multå via¡å decât cuprinde întregul
påmânt.” (Råva¿ tinere¡ii).

A¿adar, nu din orgoliu, nu din vanitate searbådå
(cum, mai târziu, nu din vindica¡ie) scrie Sabin Velican,
ci din acea nevoie imperioaså a con¿tiin¡ei de a se despo-
våra, mårturisindu-se, împårtå¿ind semenilor o experien¡å
de via¡å, plinå de toate tâlcurile cele mari ale existen¡ei.
Când, într-o scriere ineditå încå, un personaj constatå, la
un moment dat, cå „drama patriei sale e înså¿i drama sa”
(Fårådelege, mss., p. 660), reflec¡ia angajeazå individul
în drama unei epoci întregi, scrutându-i acesteia diabolicul
mecanism al totalitarismului ¿i sensul istoric al unei erori
ireparabile, ce l-a marcat profund.

Mult mai apåsate în scrierile inedite, spiritul ra-
¡ionalist ¿i verticalitatea moralå sunt vegheate îndeaproape
de un vizionarism lucid. Iatå-l pe autor la treizeci ¿i ceva
de ani, travestit sub identitatea lui Sever Pera, târât prin
pu¿cåriile comuniste (Craiova, Ghencea, Lugoj), -

„condamnat la cinci ani pentru cå am scris cå Basarabia
e påmânt românesc”.

E vorba de romanul FÅRÅDELEGE (14 caiete),
care constituie volumul al ¿aselea din ciclul autobiografic
mai amplu „Marea cålåtorie” (precizåm cå manuscrisul
romanului, împrumutat nouå, prin anii 90, pe termen li-
mitat, a fost parcurs cu mare aten¡ie, extrågându-ne citatele
din caietele respective, în vederea unei consemnåri care a
apårut, la timpul respectiv, în preså – unde oare ¿i în ce
condi¡ii se aflå, acum, manuscrisul acestui roman zgudu-
itor, ca ¿i alte manuscrise de care avem cuno¿tin¡å nu
numai noi?!).

Îndurerat cå patria sa „ajunsese o gubernie ruså”, e-
roul cunoa¿te, în penitenciare, fo¿ti mini¿tri, prefec¡i, de-
puta¡i, senatori, primari, consilieri jude¡eni liberali sau ¡å-
råni¿ti, publici¿ti, profesori, avoca¡i, preo¡i, învå¡åtori, ofi-
¡eri debloca¡i, boieri, mari negustori, chiaburi ai satelor ¿i
chiar ¡årani mijloca¿i, care s-au opus colectivizårii, ori
muncitori fo¿ti înscri¿i în Garda de Fier – to¡i ajun¿i vic-
time ale „colectårilor” politice din 1952, când începe
marele genocid comunist. Pretutindeni, înså, eroul e ståpâ-
nit de o necru¡åtoare luciditate, de un activ ra¡ionalism,
de o îndârjitå voin¡å în a crede cå Omul va triumfa ¿i cå
apogeul råului în Istorie nu e etern.

O terapeuticå a suferin¡ei ce constituie, totodatå, un
reazem moral pentru mul¡i „pribegi” ai soartei comune,
cufunda¡i în pesimismul autodistrugerii. Eroul e, ca ¿i în
romanul-fluviu „Docan”, un optimist incurabil, con¿tient
cå are de ispå¿it un apostolat moral. Structura sufleteascå
a sa e graniticå ¿i numai a¿a reu¿e¿te så treacå dincolo de
mocirla lumii ¿i de e¿ecurile propriulu-i destin.

A¿adar, dincolo de ra¡ionalismul manifest ¿i de acea
indezertabilå verticalitate moralå (care i-a atras atâtea de-
ten¡ii), întreaga operå a regretatului scriitor gorjean Sabin
Velican se deschide cåtre un vizionarism profetic, oracu-
lar. Finalul simbolic al romanului „Påmânt viu”, când
revårsarea Nistrului spalå de påcate satul Ciobancova, sau
atâtea episoade din Frumoasele (nuvele, 1943) ori basmele
cu tâlc tipårite în 1945 (v. Rusalin sau Povestea viteazului
din mun¡i ¿.a.), dar mai ales operele inedite (¿i, dupå ¿tiin¡a
noastrå, nu sunt pu¡ine!) se resimt de un vizionarism

scrutåtor.
Iatå, spre exemplu, un fragment din Fårådelege

(roman-manuscris „terminat la 17 iulie 1979", conform
însemnårii autorului, deci scris înaintea Celui mai iubit
dintre påmânteni, de M. Preda!) ¿i care constituie o ra-
diografie a epocii totalitare, de la „eliberarea” din 1944 ¿i
alegerile falsificate din 1946 pânå la „genocidul” ideo-
logic din 1952-1963 ¿i colectivizarea for¡atå („Morome¡ii”
lui Preda pare „literaturå” pe lângå „gorjenismul” scrierii
lui sabin Velican!…).

Romanul e, în totalitate, un veritabil rechizitoriu al
acestui „sinistru regim politic marxist”, instaurat de tan-
curile sovietice, în care „nu programele urmåresc nevoile
poporului, ci poporul trebuie så se modeleze dupå propa-
ganda ideologiei imposibilului comunism” (p. 195)…

Eroul însu¿i face parte din „lotul contrarevolu¡io-
narilor”. El vine în contact, în lumea penitenciarelor, cu
intelectuali de raså, capabili så discearnå între bine ¿i råu,
så punå sub lupa analizei delirul unei istorii care…nu mai
avea råbdare. O istorie scåpatå totalmente de sub control,
în care abuzul ¿i fårådelegea erau ridicate la rang de
principiu ideologic, cåci, vorba moto-ului, „când legile
unei ¡åri sunt nelegiuite, totul în acea ¡arå este
fårådelege.”

Ajun¿i „din elite de ieri – paria de azi” (p. 375), to¡i
intelectualii romanului sunt, fa¡å de trepådu¿ii politici ¿i
tor¡ionarii din pu¿cåriile comuniste, ni¿te mucenici ai unei
imense suferin¡e ¿i ni¿te apostoli vizionari. Iatå-l, spre
exemplu, pe un erou (hâtrul cåpitan Lucescu), care ex-
primå, la un moment dat, o con¿tiin¡å lucidå, fåcând un
rechizitoriu detaliat al ideologiei totalitare, sub imperiul
cåreia ¡ara se pråbu¿ea încetul cu încetul. „Marea minciu-
nå”, vorba lui Blaga din romanul „Luntrea lui Caron”, î¿i
începuse spornica-i lucrare, conform „Scripturii stali-
niste”…E unul din acele pasaje marcate substan¡ial de
atotprezentul vizionarism profetic, cåci ceea ce spune
bietul cåpitan în închisoarea din Ghencea, în 1952, se va
petrece abia în 1989, în întreaga Europå Råsåriteanå, prin
acea scuturare sângeroaså de comunism, proces istoric in-
tern ¿i transfrontalier în deplinå derulare dincolo de Prut…

 Z. Cârlugea

  SABIN VELICAN
În amintirea valorosului scriitor gorjean interbelic ¿i postbelic

Mucenicie ¿i apostolat
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Cu fiecare an, faima operei lui Constantin Brâncu¿i
spore¿te, iar numele såu intrå în legendå. Brâncu¿i a
fost numit, rând pe rând, un demiurg-¡åran, Mallarmé
al sculpturii, un nou Tolstoi, pårinte al sculpturii mo-
derne, sfântul din Montparnasse, martirul unei singure
forme, artist, filosof, vizionar, geniu, zeu, cel mai strå-
lucit reprezentant al sculpturii secolului XX, i s-au
dedicat poezii, romane, monografii, exegeze, amintiri,
studii, mii de articole, toate venind så ateste, o datå în
plus, atrac¡ia nemårginitå a subiectului. În evolu¡ia artei
universale, el reprezintå un moment aparte, prime¿te
de la al¡ii, dar ¿i då, ori, mai aproape de adevår, Brâncu¿i
deschide un drum ¿i, în acela¿i timp îl ¿i închide. Fårå
îndoialå, drumul deschis de Constantin Brâncu¿i a
influen¡at nu numai sculptura, ci toate artele, la un loc
¿i în parte. Revendicat de multe curente înnoitoare,
opera lui nu se poate circumscrie vreunuia, påstrându-¿i
tulburåtoarea originalitate. Cum a fost Constantin Brân-
cu¿i receptat în con¿tiin¡a artisticå de la noi ¿i ce au
gândit scriitorii români contemporani cu el våzând apa-
ri¡ia geniului încercåm så conturåm în cele ce urmeazå.

De¿i aflat la Paris, expunând alåturi de marii înnoi-
tori ai acestui secol, Brâncu¿i continua så expunå lucråri
¿i la Bucure¿ti, în cadrul societå¡ii Tinerimea Artisticå,
astfel cå, în anul 1910, publicul român putea så vadå ¿i
så aprecieze Cumin¡enia påmântului ¿i Un fragment de
capitel. Alexandru Vlahu¡å, în cronica sa plasticå,
apreciazå inteligen¡a ¿i oralitatea filosifico-artisticå a
tânårului Brâncu¿i (Nici nu se putea altfel din moment
ce ¿tia cå artistul câ¿tigase „simpatia marelui Rodin”).
Simplitatea voitå a lucrurilor, crede Vlahu¡å, råmâne
un impediment serios pentru în¡elegerea lor. Tributar
ideologiei såmånåtoriste, care teoretiza ¿i aprecia o artå
figurativå ¿i narativå, Vlahu¡å nu se re¡ine så nu repro-
ducå un dialog ad-hoc chipurile: „- Ai våzut ce-a trimis
Brâncu¿i? / O sperietoare de vråbii... / De ce au primit-o/
Ca så-l compromitå”/Cå Vlahu¡å se demarcå net de a-
ceastå întrebare atribuitå publicului larg în dialogul
reprodus mai sus nu se poate afirma cu siguran¡å. Dacå
ar fi fost a¿a, reproducerea dialogului (¿i, bineîn¡eles
crearea lui) ar fi fost inutilå. Fire¿te, nu conteazå meritul
lui Vlahu¡å de a fi fost unul din primii scriitori români
care l-au fåcut cunoscut pe Brâncu¿i publicului din ¡ara
sa. Chiar ¿i plecårii lui Brâncu¿i la Paris, Vlahu¡å îi då
o explica¡ie…såmånåtoristå: „A suferit prea mult în mij-
locul nostru ¿i, inspirat de nevoi, sim¡indu-se din ce în
ce mai stråin între ai lui, a pornit în cåutarea altei lumi”.

Cåutårile înnoitoare ale lui Brâncu¿i stârnesc inte-
resul. Aceastå înnoire a artei îl farmecå pe Tudor Ar-
ghezi, care-i adulmecå geniul: „ Brâncu¿i e un începåtor,
dacå nu chiar cu desåvâr¿ire un prim începåtor. E în
orice caz un om nou, care a cugetat ¿i a cåutat…locul
unde trebuie så se încruci¿eze dreptatea artei cu noul
intuitiv” (Tudor Arghezi, Tinerimea Artisticå, în Seara,
anul IV, 3 mai 1914, p. 2). Poetul remarcå ¿i faptul cå
„unda uria¿å a lumii a gåsit o expresie nouå, o expresie
Brâncu¿i”.

Ceea ce relevå ambele comentarii în planul artis-
tic este simplitatea cåutatå de Brâncu¿i pentru arta sa.
Exege¡ii lui considerå perioada 1907-1914 o perioadå

de cotiturå în evolu¡ia sculpturii brâncu¿iene, anul Såru-
tului (1907) ¿i anii primelor Påsåri Måiestre (1912-
1915). Motivele sale sculpturale se întorc spre forme
arhetipale, de aici simplitatea programaticå, teoretizatå
de artist în aforisme. „ ºelul sculpturii, spune Brâncu¿i,
cultivând acea oralitate filosofico-artisticå foarte cunos-
cutå în Parisul începutului de veac XX este o nobilå
simplitate ¿i o grandoare calmå”.

Articolul din 1921 al lui Ezra Pound, în care sunt
reproduse ¿i  24 de fotografii, este un triumf pentru re-
ceptarea lui Brâncu¿i. Articolul precede organizarea
unei expozi¡ii la New York, în 1926, la galeriile Joseph
Brummer, dupå care gloria lui Brâncu¿i cre¿te necon-
tenit. Soarta geniului: - Brâncu¿i este apreciat la adevå-
rata sa valoare în S.U.A., mai apoi în Fran¡a, ¡ara de
adop¡ie ¿i mult mai târziu în ¡ara de origine.

Imediat dupå primul råzboi mondial, intelectualii
români se apropie mai mult de modernism ¿i apari¡ia
lui Constantin Brâncu¿i este un moment cu influen¡e
majore în cultura veacului XX. Tristan Tzara, corifeul
dadaismului, analizeazå sculptura lui Brâncu¿i din
perspectiva rela¡iilor acesteia cu filosofia: „Felul de a
vedea lumea al lui Brâncu¿i nu e analitic, ci ¡ine de idei
universale”. Cel care va recunoa¿te fårå ezitare valorile
permanente ale artei brâncu¿iene este Lucian Blaga,
pentru care Brâncu¿i e „cel dintâi artist român care joacå
un rol european în evolu¡ia artei”. (Lucian Bleaga,
Constantin Brâncu¿i, Patria, Cluj, V, nr.116, din 3 iunie
1923, p.1). Originalitatea artei brâncu¿iene ¿i câmpul
såu de influen¡å sunt eviden¡iate de Blaga fiindcå „Brân-
cu¿i a fåcut artå modernå bini¿or înainte de apari¡ia unui
Picasso, Archipenco, Belling.” (Ibidem, p.1). Puterea
de iradiere a artei brâncu¿iene asupra artei române¿ti ¿i
universale, legåtura cu arhetipurile ¿i fondul uman pri-
mordial fac din Brâncu¿i ¿i din Blaga doi arti¿ti cu
cåutåri comune.

Cum celebritatea lui Brâncu¿i e în cre¿tere, el nu
putea så treacå neobservat în ¡arå ¿i i se dedicå scurte
cronici: Adrian Maniu, Ion Vinea, Ion Minulescu, Clau-
dia Milian, în 1925, dintre scriitori, ori Marcel Iancu,
Mili¡a Petra¿cu, dintre arti¿ti, tot în 1925. Ion Minules-
cu, surprinzåtor, este cât se poate de circumspect: „Må
feresc så spun cå sculptorul Constantin Brâncu¿i este
un artist. Poate cå e ceva mai mult. Dar ce anume este,
råmâne så hotårascå sensibilitatea omenirei de mâine
¿i nu concep¡ia artisticå de azi.” (Ion Minulescu,
Constantin Brâncu¿i, Integral, 1925).

Camil Petrescu, cu luciditatea-i cunoscutå, consta-
tå o realitate dezarmantå: „Pu¡ine de tot sunt numele
române¿ti care se bucurå azi de celebritatea lui Brâncu¿i.
ªi celebritate în cazul acesta e prea pu¡in spus. Acest
mare sculptor este literalmente idoltrizat. I se dedicå
poeme, i se închinå, în stråinåtate, numere speciale de
revistå. E considerat de cåtre germani ¿i englezi mai
ales, drept creatorul sculpturii moderniste.

La noi Brâncu¿i e foarte pu¡in cunoscut. Dacå în
cercurile artistice e pre¡uit cum se cuvine marele pub-
lic nu cunoa¿te mai nimic din opera acestui celebru
sculptor.”(Camil Petrescu, Sculptorul, în Universul
Literar, nr.17, 22 aprilie 1928).

 E firesc ca dezamågirea aceasta så aibå o ex-
plica¡ie ¿i Camil Petrescu o gåse¿te în sculptura lui
Brâncu¿i „de atâtea ori stranie”. Autorul „sufletelor tari”
då o interpretare sumarå, înså exactå operei brâncu¿iene,
considerând-o o adevåratå întruchipare a „specificului
na¡ional” (critica sursierå îl poate revendica drept pre-
cursor).

În 1935 Adrian Maniu, în 1936 Dan Botta ¿i în
1937 Tudor Vianu scriu råspicat despre sculptura lui
Brâncu¿i. Tudor Vianu recunoa¿te în artist un geniu al
„lini¿tii ¿i al eternitå¡ii”, decelând „formele pure” ale
sculpturii sale ¿i inspira¡ia arhaicå: „Arta se întoarce cu
Brâncu¿i în artizanat, dar pentru a gåsi aici un cadru al
crea¡iei ¿i valori expresive de un mare interes… Tot-
deauna Brâncu¿i a fost un cercetåtor al substratului, un
investigator al adâncimii.” (Tudor Vianu, Sculptura
româneascå, în Arta ¿i tehnica graficå, Bucure¿ti, 1937).

Arta universalå este îmbogå¡itå prin descoperirea
¿i promovarea crea¡iei folclorice române¿ti, Brâncu¿i
stabilind „directivele contemporane ale abstractului.”
(T.Vianu, op.cit.).

În 1938 V.G.Paleolog î¿i începe munca statornicå
de exeget al lui Brâncu¿i, în 1944 îl urmeazå Petru Co-
marnescu, råzboiul aduce o „tåcere proletcultistå”, de
un deceniu ¿i jumåtate, dupå care, cu îndreptå¡ire, se
poate vorbi, fårå a gre¿i, de brâncu¿iologie ¿i de
brâncu¿iologi.

Prof. drd. Miron DOBROIU

M O M E N T U L  B R Â N C U ª I
ª I  S C R I I T O R I I  R O M Â N I

“M. Eminescu” - gips atribuit lui Brâncu¿i
colectie Lucian Radu Stanciu

CASÅ BÅTR¢NÅ
Sufletul meu e o caså båtrânå,
Cu ferestre ¿i u¿i descleiate,
În care nimeni nu vine la cinå
ªi-n care doar moliile au drept de cetate.

Ron¡åitul lor må ucide încet,
Ca ¿i lini¿tea asta, mult prea vâscoaså...
Disperat, iau atunci trenciul meu desuet
ªi o ¿terg decunoapte ¿i tiptil de acaså,

Spre refugiul meu ultim - vechiul turn crenelat,
De un alb nefiresc ¿i umbrit de verdea¡å -,
Cel din insula Crytos, de unde-am plecat
De câtåva vreme spre noua mea via¡å.

MOARTE LA SIRACUZA
Inutile ca sânii unei femele båtrâne
Sunt, poate, teoremele mele din ultimul timp.
N-are rost så må-ntreb câte vor mai råmâne -
Totu-i demult stabilit în Olimp.

Dar, vai, ziua de azi sortitå-i pesemne
De sfatul zeiesc ca o zi de prigoanå:
De-aceea nisipul, plin de cercuri ¿i semne,
Se umple de sânge de pe spada romanå.

CU SOLZII PE OCHI
Într-acolo plutim, înspre blânda luminå.
Sub aripa aceasta stråvezie de înger
Doar o zbatere rece mai simt sub retinå
ªi, ca prin minune, nici nu mai sânger.

 Viorel G¢RBACIU

Brâncu¿i sub semnul crucii
A vorbi despre Brâncu¿i înseamnå „a te înål¡a

pe coloanå ¿i a striga în infinit”.
Oul, pasårea, sårutul, zborul sunt toate

simboluri primordiale ¿i universale. Ele sunt
eterne, pentru cå sunt cioplite în piatrå.

S-ar zice cå to¡i „oamenii mari” au fost „mici
la stat” ¿i „mari la sfat”.

„ºåranul universal” a pre¡uit portul popular
¿i a råmas în inima Parisului acela¿i ¡åran simplu,
într-o ambian¡å rusticå, råsfå¡ându-¿i prietenii ce-i
vizitau atelierul cu tradi¡ionala måmåligå la
ceaun ¿i alte preparate culinare gorjene¿ti.

Modestia este însemnul tuturor oamenilor
de valoare.

Cred cå marele secret al izbânzii sculptorului
nepereche este însufle¡irea pietrei. El a stat de
vorbå cu pietrele sale, le-a ascultat toate dorurile:
dorul de zbor, dorul de infinit, dorin¡a sårutului.

Este mult controversat simbolul crucii, al
credin¡ei în opera sa.

Faptul cå el a a¿ezat Coloana, Poarta, Masa
pe aceea¿i axå cu  crucea Bisericii „Sfin¡ii Apos-
toli” spune totul.

Acest mare român, atât de mare încât a de-
venit universal, n-a avut ¿ansa de a se îngropa în
¡årâna ¡årii sale, pe care atât a iubit-o ¿i gestul såu
de a ne dårui tot ce-i apar¡inea n-a fost în¡eles ¿i
aprobat.

Brâncu¿i mai este al nostru atât prin na¿tere
cât ¿i prin ceea ce a reu¿it, totu¿i, så ne lase.

 Zoia Elena DEJU

“Luceafårul” - gips atribuit lui Brâncu¿i
colectie Lucian Radu Stanciu
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În timp ce nava se apropia de
portul San Francisco, cåpitanul Ako
primi un mesaj din partea Companiei,

prin care i se cerea så predea comanda secundului, ¿i så
preia comanda navei Olandezul Zburåtor. În timp ce
secundul îl felicita pentru noul post, Ako î¿i aminti de
testele la care fusese supus cu câteva luni în urmå la
sediul Companiei. Atunci crezuse cå fac parte din
verificårile periodice care se fåceau cåpitanilor. Abia
acum realizå cå fusese testat pentru a conducea cea mai
nouå, ¿i cea mai performantå navå a Companiei.

Dupå acostarea în port, un elicopter veni la bord
pentru a-l duce la noua navå. Se despår¡i cu greu de
echipajul cu care se obi¿nuise, î¿i adunå pu¡inele lucruri
personale într-un rucsac, ¿i påråsi vasul. Despre
Olandezul Zburåtor ¿tia cå este dotatå cu sisteme elec-
tronice care-i asigurau o mare stabilitate ¿i manevrabi-
litate, de¿i dispunea de un echipaj restrâns. Våzând nava,
råmase impreionat de linia elegantå a petrolierului, de
un alb imaculat pe verdele mårii. Doar puntea pentru
elicoptere avea o culoare albastu-o¡el.

Ako såri sprinten pe puntea care ståte nemi¿catå,
de¿i marea era destul de agitatå. „Are sistem gonio-
metric pentru întreaga punte!” gândi Ako în timp ce se
îndrepta spre echipaj. Secundul îi raportå cå întregul
echipaj este aliniat pe punte ¿i a¿teaptå ordinele sale.
Lui Ako i se påru cam mic echipajul acesta format din
douåzeci de oameni, dar nu comentå. Îi trecu în revistå
privindu-i atent. Trebuia så ¿tie cu cine are de-a face.
ªtia din experien¡å cå este bine så aibå rela¡ii bune cu
echipajul, fårå a depå¿i conduita cerutå de regulamen-
tele Companiei. Îi trimise pe oameni la posturile lor,
apoi îl rugå pe secund så-i prezinte nava. Nu era mare
lucru de våzut. În afara cabinelor individuale, de fapt
ni¿te apartamente confortabile, nu mai era nimic de
våzut. Sub punte nu se putea påtrunde. Toate sistemele
de încårcare, descårcare, curå¡irea tancurilor, sistemele
de propulsie ¿i toate celelalte erau automatizate ¿i nu
necesitau interven¡ia omului.

În apartamentul cåpitanului, care era în acela¿i
timp ¿i cabina de comandå, Ako våzu un ecran aproape
cât tot peretele. Acolo îi apåreau hår¡ile de naviga¡ie
pe care era pozi¡ionatå nava, membri echipajului, dacå
dorea så-i contacteze, vreo douå mii de programe TV
¿i încå ceva în plus. Dar Ako dorea så vadå nava. Olan-
dezul Zburåtor dispune de piscinå, salå de gimnasticå,
terenuri de sport, club, salå de mese, salå de jocuri, ¿i
cam atât. Dacå domnul cåpitan mai dor¿te ceva, el,
secundul, îi stå la dispozi¡ie. Nu, domnul cåpitan nu
mai dorea nimic. Îi mul¡ume¿te pentru amabilitate.
Råmas singur, se trânti într-un fotoliu ¿i scoase din
buzunar båtrâna lui pipå cu cåpåcel de argint pe care o
îndeså cu tutun. Câtva fumuri îl destinserå. Atmosfera
de lucru se crease. Deschise computerul. Aflå cå vasul
påråsise portul de treizeci de minute ¿i paisprezece
senunde ¿i se îndreaptå spre Aden. Våzu ruta stabilitå
de computerul Companiei, pozi¡ia navei, ora localå, ora
în punctul de acostare, presiunea atmosfericå, viteza
vântului, harta reliefului fundului, viteza curen¡ilor
marini, energia navei, meniul mesei de prânz, greutatea
navei, flotabilitatea, încårcåtura, temperatura apei din
piscinå, temperatura din fiecare cabinå, temperatura apei
oceanului ¿i a ¡i¡eiului din tancuri...

Se obi¿nui greu cu noua lui navå. Cu membrii echi-
pajului nu se întâlnea. Ståteau în cabinele lor ¿i-¿i ve-
deau de treabå. Numai pe steward îl vedea de patru ori
pe zi când îi aducea masa.

Toate traseele navigabile erau înregistrate în me-
moria calculatoarelor, care verificau în permanen¡å po-
zi¡ia navei dupå relieful fundului oceanului, dupå po-
zi¡ia a¿trilor sau a sateli¡ilor geosta¡ionari. Tot el calcula
ruta, distan¡ele, timpii, devierile, ¿i tot ce ¡ine de navi-
ga¡ie. Ptetrolierul putea trece milimetric pe lângå orice
stâncå submarinå detectatå de sonare. Calcula viteza
optimå a navei, viteza curen¡ilor marini, a vântului, de-
virerile navei, ¿i alegea traseul optim. Datoritå motoa-
relor laterale, nava nu se abåtea de la traseu nici pe cele
mai puternice furtuni. În pântecele navei exista un
sistem complicat de compartimente care se închideau
¿i se blocau automat atunci când temperatura în vreun
punct atingea valori ctritice. Existau sisteme de råcire
cu heliu ¿i stingåtoare de incendiu prin asfexiere. Orice
naufragiu era exclus datoritå sistemului modular al
corpului navei ce nu putea fi rupt de nici o furtunå.

Ako începu så se plictiseascå. Ståtea în cabinå ¿i
citea sau urmårea emisiuni TV despre cai. Caii erau
pasiunea lui ¿i visa så-¿i cumpere o fermå ¿i o herghelie
de mustangi. Uneori se mai întâlnea pe la piscinå cu
câte un membru al echipajului, dar nu prea aveau ce

så-¿i spunå. Numai când ajungeau în câte un
port, lua elicopterul ¿i î¿i cåuta vechii prieteni,
cu care mai trågea câte un chef. Î¿i aminteau de
vremurile când navigaseå împreunå pe cine ¿tie ce navå,
de fetele pe la care poposiserå împreunå, ¿i Ako le
povestea de petrolierul lui. Îl ascultau uimi¡i ¿i-l
invidiau, de¿i el considera cå trebuie compåtimit. În
acest timp Olandezul Zburåtor î¿i golea tancurile, sau
încårca ¡i¡ei. Dar cum sistemele de la bord fåceau aceste
opera¡inuni cu mare vitezå, ¿ederea în porturi era foarte
scurtå.

Ako dådu ordin ca masa så fie sevitå în careu ofi¡e-
rilor. Acum se întâlnea cu echipajul de câteva ori pe zi
¿i mai schimbau o vorbå. Dar nu-i fu dat så se bucure
prea mult de prezen¡a lor, întrucât Compania trimise o
echipå care montå ceva sisteme automate, a¿a încât pre-
zen¡a echipajului deveni inutilå. Nu mai råmase pe
Olandezul Zburåtor decât cåpitanul, secundul ¿i bucå-
tarul. Dacå la începul mai avea rela¡ii cu cåpitånia
porturilor pe unde acosta, prin computerizarea opera¡iu-
nilor fiscale ¿i portuare, Ako deveni un simplu turist
care cobora pe ¡årm.

Dupå un timp, fu eliberat din func¡ie ¿i secundul.
Apoi plecå ¿i bucåtarul, dupå ce fu instalat un sistem
automat de preparare a måncårii. Acum era suficient så
formeze pe tastaturå, dintr-o listå nesfâr¿it, mâncarea
pe care o dorea, ¿i aceasta îi era servitå.

Råmas singur, începu så-¿i numere anii pânå la
pensie. În locul elicopterului i se aduse un avion cu
decolare verticalå, cu o mare autonomie de zbor. Odatå
cu avionul îi instalarå în cabinå un buton pe care trebuia
så-l apese la fiecare douåsprezece ore pentru a avertiza
computerul cå este încå viu ¿i cå guverneazå nava. Dacå
uita de buton, se declan¿au semnale de alarmå la
companie ¿i de S.O.S. în eter. Instalarea butonului i se
påru o culme a însingurårii. Fåcu o cerere la Companie,
prin care aråta cå a devenit inutil pe navå ¿i cere så i se
dea o navå adevåratå pa care så se simtå ¿i el cåpitan.
Råspunsul primit îi reaminti unul din principiile de bazå
ale Comapniei: „Atâta timp cât o navå aduce beneficii,
nu este indicat så se opereze modificåri.”

În contul în care i se vira salariul se strânsese o
sumå frumu¿icå. Uneori mai lua avionul ¿i se ducea pe
uscat la cåte un prieten cu care mai trågea câte un chef,
dar chefurile erau scurte, întrucât trebuia så se întoarcå
pe navå så apese butonul. Un prieten, cåruia îi povesti
necazul lui, îi procurå un aparat care apåsa automat
butonul la fiecare douåsprezece ore. Acum, fiind mai
liber, începu så caute o fermå, a¿a cum î¿i visase. O
gåsi într-o vale din California ¿i o cumpårå. Apoi începu
så frecventeze crescåtoriile de cai, localitå¡ile unde se
¡inea câte un rodeo, ¿i-¿i cumpårå cai. Din ce în ce mai
rar se ducea pe nava care-¿i continua impasibilå dru-
murile pe oceanele planetei. La început îi era pu¡in
teamå cå lipsa lui de pe navå va fi remarcatå de Com-
panie, dar temerile lui se dovedirå neîntemeiate. Banii
îi intrau periodic în cont, ceea ce dovedea cå el con-
tinua så fie cåpitanul de pe Olandezul Zburåtor. Chiar
în perioada când se ocupa de cumpårarea mustangilor,
Compania aproape cå-i dublå leafa.

La un rodeo o întâlni pe Shirian. Cum ¿i ei îi plå-
ceau caii, se cåsåtorirå ¿i se retraserå la fermå. Ako îi
spuse cå e cåpitan pe un vapor care navigheazå singur
pe måri, ¿i ea râse neîncrezåtoare. Îi plåcea de Ako
pentru cå iubea caii ¿i era pu¡in tråznit. Alåturi de
Shirian tråi fericit la fermå, unde au avut ¿i copii. Apoi
copii crescurå mari ¿i Ako deveni bunic. La to¡i le po-
vestea de vasul pe care era el cåpitan. Copii dådeau din
cap prefåcându-se cå-l cred, ¿i doar nepo¡ii i se a¿ezau
seara pe genunchi rugându-l så le mai spunå o datå
povestea Olandezului Zburåtor.

   Aurel ANTONIE

Întotdeauna este bine så ai un ståpân. Î¡i då
un sentiment inegalabil de ocrotire ¿i siguran¡å. Mai

ales dacå nimere¿ti unul bun ¿i autoritar, a¿a cum a fost
al meu. Este adevårat cå nu întotdeauna må mângâia.
Cel mai ades i-am sim¡it palma grea, ¿i umedå ca
påmântul, pe care ¿i-o pråvålea asupra mea. Dar uitam
totul, atunci când, duminica, îmi dådea simbria, ¿i må
låsa så må îmbrac frumos, ¿i så merg între oameni. De¿i
eram rupt de muncå, duminica må trezeam ceva mai
devreme, ¿i a¿teptam neråbdåtor så må cheme. Ståtea
în cerdac, cu o mânå vârâtå la chimir, råsturnat într-un
scaun. Se uita la mine cu bunåtate, atât cât putea fi el
de bun, ¿i-mi spunea: „Ia, må, puturosule, ¿i tu banii
å¿tia, ¿i du-te de bea o ¡uicå!” Apoi, îmi arunca câ¡iva
bånu¡i, adåugând: „Nu ¿tiu de ce te mai plåtesc, cå nu
e¿ti bun de nimic!” Luam banii privindu-l cu credin¡å
în ochi, ¿i må bucuram. Cum så nu te bucuri când
prime¿ti simbria. Ce mai conteazå vorbele ståpânului
atunci când î¡i då bani. Îi adunam din praf, ¿i-i stângeam
în palmå, dar nu må duceam la cârciumå. Îi puneam
lângå ceilal¡i, så se adune acolo, cå, cine ¿tie, pot veni
vremuri ¿i mai grele. Asta îi plåcea ståpânului, ¿i-mi
zicea cå sunt un om chibzuit. Dar trebuia så fiu chibzuit,
så-mi fac ¿i eu un rost, doar nu aveam så råmân toatå
via¡a slugå.

Uneori, oamenii îmi ziceau cå sunt prost, de
suport toanele ståpânului, cå nu am pic de demnitate.
O fi a¿a cum zic ei, dar nu cred cå po¡i så ai demnitate
atunci când munce¿ti pentru o simbrie. ªi eu ce puteam
face? Trebuia så fiu demn fa¡å de ståpânul meu. Ori
asta însemna så må revolt ¿i så råmân fårå slujbå. Så-mi
pierd simbria ¿i siguran¡a zilei de mâine, pentru o clipå
de nebunie în care så må simt ¿i eu demn!  La ce-mi
vor folosi atunci aprecierile celorlal¡i, când eu nu voi
mai ¿ti încotro s-o iau? Nu pot renun¡a a¿a de u¿or la
bucuria secretå, organicå, visceralå, cå sunt ocrotit, cå
am un col¡i¿or sigur unde pot dormi, cå am un loc la
maså, o maså cam såråcåcioaså, pe care, uneori, de
sårbåtori, ståpânul îmi punea vin, pu¡in mai mult ca la
împårtå¿anie, dar cineva mi-l punea, nu mi-l lua. ªi mai
erau ¿i zilele de simbrie, când sim¡eam în palmå banii
mei,cu care puteam face tot ce voiam.Îmi fåceam o
mul¡ime de planuri, privindu-i. Vise de viitor, foarte
realizabile, dacå ai råbdare ¿i zile de la Domnul. Te
gânde¿ti cå odatå ¿i odatå, dupå ani lungi de muncå ¿i
economii, î¡i po¡i cumpåra o bucatå de påmânt, pe care
så-¡i ridici o caså, o cåsu¡å micå, unde så-¡i po¡i lua o
femeie, ¿i unde så po¡i cre¿te câ¡iva copii.

Dar pentru toate acestea, ¿i pentru încå multe
altele, î¡i trebuie un ståpân aspru care så-¡i dea o simbrie.
Ori eu nu mai am. Al meu a murit. L-am ucis adineaori,
pentru cå nu mi-a plåtit simbria.

 Aurel ANTONIE

Olandezul Zburåtor Simbria

“Cap retezat cu ¿oim” - picturå, Costel Dobri¡escu

TE CHEM
te chem pe Tine care e¿ti
CUV¢NTUL
så-l aju¡i pe minele de mine
så încercåm împreunå
så fiin¡åm så însufle¡im
ce neînsufle¡it pare så fie
så le dåruim tuturor din sufletul
de dåruit câte un suflet
de lucru câte un suflet
de sårbåtoare câte un suflet
de însufle¡it ¿i fiin¡ele mårunte
¿i fiin¡ele mari
¿i lucrurile minuscule
¿i lucrurile sau lucrårile
fårå sfâr¿it spre a deveni
nesfâr¿ire
intrarea mea în cuvânt
ca-ntr-un templu så fie
o sfântå iluminare
cå eu simt ¿i våd ci nu mi se pare
în lume bate a satanizare
rogu-må ºie Cuvântule
så facem
ca tot ce este divin
så devinå profund omenesc
¿i ce-i omenesc
så devinå divin
poezia omeneascå så devinå
divinå iar poezia divinå
så devinå - omeneascå
jertfe¿te-må pe mine
intrându-ne unul
întru altul ¿i binecuvânteazå
prin minele meu
lucrarea Ta

 Florian SAIOC
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Între feminin ¿i masculin

În legåturå cu (aproape) vecina mea din Tg-Jiu,
doamna Elena Brådi¿teanu, nu-mi pot reprima impresia
unei flori care a crescut, nostalgicå ¿i tânjitoare, în um-
brå. O umbrå a unei ingratitudini provinciale, dar ¿i a
unui destin care a ¡inut-o departe de mediile de afirmare
literarå, înso¡itå ori, mai adesea, precedatå de “rela¡ii”
utile, nu o data cultivate cu o osârdie ce consumå mai
multå energie decât cea trebuitoare elaborårii textelor...
Am cunoscut-o gra¡ie împrejurårii cå a fost so¡ia unui
medic de mare vrednicie profesionalå ¿i de o la fel de mare
omenie, care a îngrijit-o, în chip exemplar, pe mama
subsemnatului, când a suferit - moment gravisim pentru
orice vârstnic - o fracturå de col femural, d-na Elena
Brådi¿teanu påstrând un cult absolut, a¿ fi tentat a zice
japonez, al defunctului dr. Florin Brådi¿teanu, a¿a cum
rezultå din paginile ce urmeazå. ªi, de fapt, acest cult ar
putea reprezenta o cheie a jurnalului in cauzå. El include,
sub pavåza unui devotament al cårui discurs atinge note
de patetism, o confruntare dintre feminin ¿i masculin sau,
spre a recurge la termenii utiliza¡i de filosofi, dintre anima
¿i animus. Anima e suflet, emo¡ie, instinct, deci înscriere în
ordinea terestrå. Atraså de spirit (nu existå, în realitate,
bårba¡i ¿i femei care ilustreazå “perfec¡iunea” sexelor, ci
doar amestecuri în felurite propor¡ii !), d-na Brådi¿teanu
s-a consacrat, de una singurå, lecturii asidue ¿i scrisului
în regim de discre¡ie. Via¡a domesticå i s-a împletit cu
livrescul, filtrându-i melancoliile: “sortitå så-mi consum
trecerea prin aceastå lume într-un råstimp atât de zbuciu-
mat, am încercat så må sustrag istoriei ¿i så-mi påstrez o
fårâmå de libertate interioarå. Am iubit, am suferit, am
fåcut ¿i am crescut copii ¿i mai ales am citit. Am pus între
mine ¿i realitatea alienantå universul încântåtor al cår¡ilor.
Istoria vechiilor civiliza¡ii m-a alinat de multe ori, con-
vingându-må cå totul este trecåtor.” În direc¡ia aceleia¿i
spiritualitå¡i ... bårbåte¿ti, iscoditoarea autoare încearcå
a analiza “la rece” raporturile dintre cele douå sexe,
nesfiindu-se a le reliefa aspectul “calculat”, belicos, la
intersec¡ia strategicå a automatismului biologic cu
complexitatea cerebral-sensibilå a fiin¡ei umane: “A¡i
observat cât de frumoase ¿i în acela¿i timp false sunt rela¡iile
dintre un bårbat ¿i o femeie, la începutul unei iubiri ? Ca
într-o competi¡ie, fiecare scoate la vedere tot armamentul
de care dispune. Printr-o selec¡ie incon¿tientå (pentru cå
nu-i pun la socotealå pe cei care tri¿eazå de la început),
laså så se vadå doar ceea ce îl avantajeazå în ochii celuilalt,
se înnobileazå, ajusteazå trecutul în func¡ie de imaginea
pe care vrea s-o ofere, trecând sub tacere ceea ce ar putea
compromite cucerirea. Pentru cå este un råzboi de cuceriri
oricât ne-ar plåcea de pu¡in s-o recunoa¿tem. Machiem
un pic realitatea, ne aråtåm mai vulnerabili decât suntem
pentru a stimula generozitatea celuilalt.”

Nu cumva... ? Nu cumva înså¿i ipostaza de scriitoa-
re a d-nei Elena Brådi¿teanu are semnifica¡ia unui gest de
“cucerire”, ergo de seduc¡ie ? Cu atât de verosimilå ni se
pare o astfel de ipotezå, cu cât o putem formula, dupå cum
se vede, chiar cu cuvintele autoarei. E vorba înså de o
“cucerire” sui generis. Eterna Eva, chiar dacå înzestratå
cu un condei confesiv, în¡elege a-¿i interpreta menirea ca
pe una de jertfire, prin supunerea la condi¡ia ineditå a
“sexului slab” , chiar dacå trecutå printr-un alambic
meditativ. Odatå cucerit, obiectivul se cade în¡eles, “ajutat”,
slujit: “Nu Ileana Cosânzeana trebuie azi salvatå din
ghearele zmeului, ci Fåt-Frumos de singuråtatea lui de
neîn¡eles (singuråtatea în care se simte foarte bine, cum
vei observa mai târziu) trebuie ajutat så î¿i urmeze destinul
måre¡, fie ¿i cu pre¡ul zidirii noastre la temelia acestui
destin, trebuie <în¡eles> când e trist ¿i a¿teptat cu un umår
cald ¿i tåcut, când se întoarce din eternele lui prigebii,
efective sau imaginare. O femeie idealå, ar trebui så fie
mutå, spunea Florin pe jumåtate în glumå, se pare ca
vorbim prea mult”. Fire¿te cå acceptarea glumei nu e
decât o glumå! Cåci d-na Brådi¿teanu nu “vorbe¿te”,
scriptic, “prea mult”, ci, de regulå, atât cât e nevoie, cu
sagacitate ¿i sim¡ ascu¡it al observa¡iei, cu delicate¡e moralå
¿i umor, cu un sim¡ al verbului bine strunit, adaptat
momentelor suflete¿ti consemnate. Jurnalul d-sale e o
pregnantå mårturie a unei feminitå¡i deopotrivå ambi¡ioase
¿i gracile, “tari” ¿i vulnerabile, alergând “între realitate
¿i vis”, pentru a se reîntoarce fårå gre¿ pe solul ferm al
realitå¡ii. E expresie a unei feminitå¡i “cu capul pe umeri”.
Altfel spus, alcåtuie¿te o sintezå între animus ¿i anima,
corespunzåtoare “emancipårii” femeii moderne, însa - se
cuvine a sublinia - ¿i un mod de perpetuare a feminitå¡ii
tradi¡ionale, care în¡elege a se dedica, iubitoare, bårbatului,
împrumutând câte ceva din panoplia intelectualitå¡ii
acestuia, adicå intr-un fel mai sofisticat.

  Gheorghe GRIGURCU

Kairós! la pitagoreici este raportul dintre numere ¿i timp. În raport cu universul, Kairós
întrupeazå echilibrul din Kosmos. (România literarå, nr.9/ 88). Alexandru din Afrodisia, într-un
comentariu asupra Metafizicii lui Aristotel (cap.5, Cartea A), scrie cå la pitagoreici Kairós
este cifra ¿apte. În simbolismul numerelor, ¿apte este numårul care nu genereazå nimic ¿i nu
este generat de nimic. Kairós, ca timp critic, este asociat cu Destinul – „totul se întâmplå la

timpul såu, sau are un timp optim al trecerii ¿i fåptuirii”. Må obsedeazå revenirea acestei cifre, în evenimentele
care mi-au pustiit via¡a. Cifra ¿apte revenitå, succesiv, de patru ori. M-am întrebat dacå nu am fost jucårii în mâna
Destinului. Ceea ce s-a întâmplat trebuia så se întâmple, ¿i noi, marionete mi¿cate de sfori nevåzute, am fåcut totul
ca soarta så se împlineascå. În trei luni s-a pråbu¿it edificiul a trei vie¡i ¿i ceea ce a fåcut copila mea în vara trecutå,
trebuia fåcut ca så se împlineascå Destinul; al ei ¿i al nostru. Ajunsesem to¡i trei, într-o situa¡ie fårå ie¿ire; eram
închi¿i într-un cerc de durere, dezamågire, neîn¡elegere, neiertare ¿i mai ales de dragoste, din care nu puteam ie¿i
fårå o catastrofå, fårå o rupere. S-a frânt cel mai inflexibil! Poate cå destinul îl însemnase deja? A råmas ea cu
durerea ¿i remu¿carea pe care n-o poate spune nimånui, cu destinul pe care nu mi-l pot nici måcar imagina, descoperitå
în fa¡a vie¡ii ¿i cu un sprijin derizoriu în mine. ªi eu, cu toate visele ¿i credin¡ele sfårâmate, cu tot ceea ce înseamnå
mândria mea, speran¡a, bucuria ¿i fericirea mea, nimicite. Trebuia parcå så fiu pedepsitå prin ceea ce a însemnat
trufia vie¡ii mele; copiii ¿i dragostea lui Florin; dragostea noastrå, cu care am sfidat, incon¿tient, pe cei care n-au
avut norocul s-o întâlneascå. Mi-a råmas doar via¡a. A mea ¿i a copiilor mei. Îi mul¡umesc cu umilin¡å lui Dumnezeu
¿i pentru atât!

*
Trece, prin fa¡a por¡ii, o femeie însårcinatå ¿i, pentru o clipå, o invidiez, o invidiez zâmbind. Pentru toatå

speran¡a pe care o are în fa¡å; ¿i pentru cå nu ¿tie cât de scump se plåte¿te bucuria de a fi sediul unui miracol. E încå
departe de Golgota ei.

*
Cred cå via¡a întrece cu mult tot ceea ce mintea ¿i-ar putea imagina. Sigur, o biografie scriså cu absolutå

sinceritate ar fi un roman de succes, cum citeam undeva. Problema este înså „absoluta sinceritate”. Avem oare
curajul så fim pe deplin sinceri fie doar ¿i numai cu noi în¿ine? Nu cred. Cred cå pentru a-¡i påstra respectul de sine,
nu cutezi så recuno¿ti ca apar¡inându-¡i, unele gânduri. Pentru cå oricât de onest ai fi, nu se poate så nu-¡i treacå prin
minte, måcar de câteva ori în via¡å, gânduri care te-ar mic¿ora în propriii tåi ochi. Judecåtorul din tine! Ochiul

interior! L-am sim¡it acolo, toatå via¡a mea. înainte de a må preocupa pårerea celorlal¡i, am cåuta, fårå så vreau,
ni¿te motiva¡ii, justificåri pentru mine însåmi. ªtiam uneori cå må mint, dar nu må puteam opri så caut alibiuri,
pentru judecåtorul din mine. Mi-am dat seama de asta, când am început så-l iubesc pe Florin. Eram con¿tientå cå
rånesc profund pe cineva, dar nu puteam face altfel, ¿i multå vreme m-am tot justificat fa¡å de mine însåmi, ¿tiind
cå nu ajuta la nimic. Eu m-am temut de dragoste în adolescen¡å. Vedeam, la internat, fete care plângeau påråsite de
iubit ¿i mi-am propus atunci så-i pedepsesc pe bårba¡i, pentru råul pe care-l fac. Eram naivå! Nu erau pedepsi¡i cei
vinova¡i ¿i, în afarå de asta, un om care iube¿te nu se gânde¿te decât la obiectul dragostei sale. A¿ putea zice cå face
råu cu incon¿tien¡å. Dragostea e un sentiment tiranic, care te supune, te leagå ca pe un prizonier, încât nu mai po¡i
dispune de tine însu¡i. Am purtat ani de-a rândul în suflet remu¿carea de a-l fi fåcut så sufere pe omul care må iubea
¿i pe care l-am påråsit pentru cel pe care-l iubeam. Am avut multå vreme co¿maruri, dar nu puteam face altfel. Nu
e de mirare cå în Evul Mediu o dragoste mare era socotitå efectul unui filtru, al unei vråji; Tristan ¿i Izolda. Sunt
pu¡ini cei ale¿i. Ale¿i så ce? Så fie ferici¡i, sau så sufere? ªi una ¿i alta. În via¡å, nimic nu e gratuit ¿i nu noi hotårâm
pre¡ul. Niciodatå nu ¿tim dacå am plåtit îndeajuns, sau mai suntem datori. Am fost foarte fericitå cu Florin, dar am
suferit uneori pânå la limitele rezisten¡ei umane, pânå nu mai eram decât un animal, incon¿tient, îndurerat, oprimat
¿i m-am gândit de multe ori cå plåtesc påcatul de a fi fåcut pe cineva så plângå. Oare de cât timp, din punct de
vedere istoric, sunt oamenii atât de complica¡i, dacå, în „Cartea mor¡ilor”, un om se justifica în fa¡a zeilor, cu mii de
ani în urmå – „N-am fåcut pe nimeni så plângå! Sunt curat!”. Curat! To¡i am fåcut pe cineva så plângå ¿i asta m-a
îndurerat întotdeauna. Må råspândesc în digresiuni ¿i vroiam så scriu povestea noastrå. M-a oprit mereu
imposibilitatea, ba nu!, teama de a imagina un sfâr¿it. În ultimii ani, am crezut chiar cå n-o voi mai scrie niciodatå,
dar destinul avea pregåtit ¿i sfâr¿itul pove¿tii, scutindu-må de a alege unul imaginar. Neobi¿nuit, brusc, violent, el
a trecut în lumea tåcerii. Admit cå limita suferin¡ei este greu de atins, cå po¡i supravie¡ui unor teribile experien¡e ¿i
cå sunt tare din moment ce må aflu aici ¿i scriu despre asta. „Asta” fiind via¡a noastrå. Pe covor, Andrei, nepotul
meu de trei ani, vorbe¿te cu un personaj din pove¿tile ce i se citesc, spunându-i - „Împåråteaso!”. De unde så încep?
Poate ar trebui så încep cu prima mea idilå nerealizatå? Am sim¡it abisul ¿i m-am ferit. Aveam 16 ani. Purå, dar nu
naivå. Copiii crescu¡i la ¡arå sunt devreme instrui¡i în mecanismele vie¡ii, dar råmân mereu subtilitå¡i nebånuite.

Îmi amintesc, chiar, cu ce curiozitate lacomå priveam fa¡a mireselor dupå nuntå, încercând så descopår
misterioase ¿i tulburåtoare schimbåri. Cât despre puritate, nu ¿tiu, nu mai cred cå suntem vreodatå cu adevårat puri.
Pânå la un punct. Am aflat mai târziu cå eram teribil de ne¿tiutoare. Cu tot ceea ce våzusem ¿i citisem pânå la
nouåsprezece ani. Ne¿tiutoare, vulnerabilå ¿i undeva, în adânc cu o puritate nebånuitå ¿i foarte u¿or de rånit; un
miez hipersensibil ¿i retractil, ca ni¿te corni¡e de melc. Pânå atunci, ca orice adolescentå, îmi dorisem un båiat în
preajmå; poate mai mult din vanitate, ca så nu fiu mai prejos de celelalte, fårå ca asta så må preocupe prea mult ¿i
så fac ceva în acest sens. În realitate eram prea acaparatå de întâmplårile eroilor din cår¡ile pe care le citeam. Aveam
la ¿coalå o bibliotecå veche ¿i bogatå ¿i profesoara de germanå, o doamnå scundå, vioaie, cârnå ¿i cu capul plin de
bucli¿oare, våzând cå-mi place så citesc, mi-a îndrumat lecturile. Prima pasiune a fost Balzac ¿i într-o orå de
matematicå, ¿tiin¡å care a råmas pentru mine pânå în ziua de azi, de neîn¡eles, mi-a fost confiscatå cartea lui –
„Veri¿oara Bette”, pe care, complet absorbitå ¿i total imprudentå, dat fiind cå båncile aveau o fantå, o citeam. ªi
pårea atât de absentå profesoara noastrå! Nu ¿tiu care va fi fost via¡a acestei femei blonde, ciolånoase, cu ciorapi
ve¿nic råsuci¡i în jurul pulpelor, cu pårul pieptånat cum da Dumnezeu ¿i cu sânii ie¿indu-i pe jumåtate prin decolteul
ascu¡it, când se apleca, vara peste catedrå, dar avea o privire pierdutå ¿i un aer absent, care må impresiona ¿i-mi
trezea un soi de milå. Intuiam vag cine ¿tie ce pråbu¿iri interioare, ca så ajungå la un asemenea dezinteres fa¡å de
propria-i înfå¡i¿are. ªi tocmai mie så-mi facå asta! A trebuit så cumpår o carte de aceea¿i valoare ¿i s-o sau bibliotecii,
lucru care mi–a dezechilibrat  serios anemicele mele finan¡e. Citeam cu låcomie oricând aveam o clipå liberå; la
maså, când terminam lec¡iile ¿i chiar seara în pat, la lumina becului de pe coridor. Nu-i de mirare cå mi-am pråpådit
ochii ¿i a trebuit så pun ochelari la douåzeci ¿i unu de ani! Când nu puteam så citesc, visam. N-a¿ putea spune la ce.
Må cufundam complet în gânduri ¿i întrebåri, încât nici nu mai auzeam ce se petrecea în jurul meu. Fetele glumeau,
vorbeau despre båie¡i, î¿i povesteau visele. Uneori må întrebau ceva ¿i eu tresåream speriatå. Fånica, echilibratå ¿i
stenicå, zicea atunci pu¡in indulgent, pu¡in dispre¡uitor: „- Eh! Filosoafa de Smådoiu!” ¿i må låsau în pace. Numai
pe Jeana o apucam de nasturele uniformei, silind-o så asculte rezumatul sau comentariile mele, atunci când îmi
plåcea, în mod deosebit, o carte. Må obseda ¿i nu puteam scåpa decât povestind-o. Totu¿i, în primåvara celor
¿aisprezece ani, am cunoscut un båiat dintr-o claså paralelå. Înalt, blond ¿i cu ochii verzi, se înro¿ea la cea mai micå
emo¡ie, lucru care-mi displåcea. Prietenul lui, cu experien¡å, se împrietenise cu prietena mea. ªi ea avea ceva mai
multå experien¡å în materie (avea o talie foarte sub¡ire ¿i ni¿te sâni plini ¿i obraznici pentru care o invidiam). Într-o
Duminicå am plecat to¡i la plimbare, în parc. Strategic, aceia ne-au låsat singuri. O vreme a discutat, nu mai ¿tiu ce,
dar era båiat de¿tept ¿i totul a mers bine, dar când a „îndråznit” så må ia de mânå, l-am ¿ters de pe lista cuno¿tin¡elor
mele. Nici acum nu în¡eleg de ce m-am sim¡it atât de ultragiatå. ªtiu doar cå, în adolescen¡å, îmi repugnau atingerile
båie¡ilor. Poate dacå ar fi avut råbdare ¿i ar fi ajuns så-mi spunå cå må iube¿te, m-ar fi îmblânzit, dar tinerii sunt
gråbi¡i ¿i pentru un båiat de ¿aisprezece ani trebuie så fie foarte greu så spunå „te iubesc”; sunt inhiba¡i ¿i ei. Când
l-am revåzut, dupå douåzeci de ani, mi-am dat seama cå må iubise ¿i poate cå må mai iubea, Florin, cåruia îi
povestisem incidentul, l-a cunoscut dupå privirea cu care må urmårea: arzåtoare, dureroaså, ca o chemare disperatå
¿i con¿tient inutilå.

*
Capcana amintirilor må urmåre¿te peste tot. O vorbå, un gest, strecuråtoarea de ceai care era aproape

numai a lui, mie nu-mi place ceaiul, mi-l evocå aproape fizic ¿i iar må doare, råu ascu¡it, o ranå pe care o atingi

Kairós
(Fragmente  de jurnal)
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mereu, împiedicând-o så se cicatrizeze. ªtiam cå
a¿a va fi. Îi scriam unei prietene care-¿i pierduse so¡ul,
cå sunt sigurå cå nu l-a¿ putea uita ¿i cå må voi întoarce,
iar ¿i iar pe urma pa¿ilor no¿tri, judecându-må, regre-
tând. ªi må întorc în trecut, încercând s-o fac fårå
remu¿cåri. Må-ntorc a¿a, în timp, în fericire, încercând
så fiu dreaptå fa¡å de trecut. Remu¿cårile vin din faptul
cå idealizåm ¿i uitåm cå am ¿i suferit. Pentru mine el a
fost Fåt-Frumos pe care îl viseazå copilele romantice.
Mai târziu, când am observat cå nu e perfect, l-am iubit
la fel de mult, chiar dacå am suferit, enorm, amândoi,
dar a meritat.

Amintirile mele dor. Din diferite motive, amintirile
ultimilor nouåsprezece ani, dor. A¿tept ¿i sper cå va
veni timpul când le voi privi fårå durere, pentru cå sunt
totu¿i frumoase; ¿i au însemnat via¡å, cu bucurii ¿i
triste¡i adânci, cu luptå îndârjitå pentru a ne påstra
iubirea ¿i individualitatea. (Ceea ce e cel mai greu. Când
iube¿ti cu adevårat, abdici, te predai cu mâinile legate,
celuilalt. Chiar dacå te revol¡i uneori, tot nu po¡i så scapi.
Nici acum, când el nu mai e, nu må simt liberå. Må-ntorc
în amintiri pentru a-mi cåuta imposibila împlinire).
A¿adar, pentru cå nu pot uita nimic, va trebui så må
întorc cu mult în urmå, så caut amintiri care nu dor, pe
care le pot chema cu deta¿are. Nu ¿tiu dacå le voi putea
evoca ¿i cu obiectivitate. Poate cå, a¿a cum citeam
undeva, distan¡a în timp le modificå ¿i noi ne reinventåm
via¡a; sau poate, adevårul iese la ivealå, abia când a
devenit istorie. Istoria unei vie¡i! Via¡a e o aventurå
pateticå ¿i dureroaså, sublimå sau meschinå uneori, dar
întotdeauna pasionantå, chiar la scarå individualå. Din
påcate, angaja¡i în luptå, orbi¡i de dorin¡ele ¿i pasiunile
noastre, nici n-o vedem. N-avem timp s-o vedem.
Numai båtrânii, veterani plini de cicatrice ai acestei
lupte, mai au timp s-o observe; dar cu ce ochi lipsi¡i de
iluzii! M-am întrebat dacå aceastå proprietate a
memoriei båtrânilor de a-¿i aminti mai ales copilåria ¿i
tinere¡ea nu e cumva o fugå de amintirile mai recente
¿i deci mai crude, care dor încå. Medicina spune cå
asta înseamnå senilitate ¿i poate nu e decât un mijloc
de a se apåra de triste¡e.

*
Miezul zile, ora la care, de la o vreme, må scufund.

Reflex condi¡ionat sau e ceva în legåturå cu bioritmul
meu? Pentru cå nu pot så cred, totu¿i, nu pot så cred cå
primim mesaje spirituale din altå lume! Toatå educa¡ia
mea ¿i influen¡a lui Florin, care nu pierdea nici o ocazie
så ironizeze cercetårile para – psihologice, må împiedicå
så cred cå gândul lui må cautå la asemenea ore. Dar e
inutil så-mi iau precau¡iuni, så încerc a må persuada cå
sunt veselå, så-mi gåsesc ocupa¡ii prozaice. Când vine
ora, plâng mult, mult mai mult ¿i mai råu decât cu trei
luni în urmå. Må dor ochii care nici nu sunt ni¿te ochi
sånåto¿i. A¿a cum am mai spus, poate, o vreme m-am
luptat: cu lacrimile, cu durerea, cu doliul, cu absen¡a
oricårei speran¡e de viitor. Am încercat tot ce mi-a stat
în putin¡å ca så scap. M-am încredin¡at cå ¿ansa este în
noi, pentru cå trebuie så credem cu adevårat cå se poate,
pentru ca restul drumului pe care-l mai avem de parcurs
så nu fie pustiu. Cred cå ¿tiam cå må mint singurå.
Dådeam din mâini ca så nu må scufund, strigam dupå
ajutor, am cerut cu disperare o speran¡å de la oameni,
pe care, bie¡ii de ei, nu mi-o puteau da. Acum m-am
resemnat pentru o vreme. Am acceptat durerea, må
îmbrac aproape cu plåcere în negru, pentru cå må simt
cernitå pânå în stråfundurile fiin¡ei mele, iar când må
cuprinde jalea, dau drumul lacrimilor. Plâng în hohote
când merg, acolo, la ceea ce mi-a råmas material, din
el. Aprind o lumânare lângå crucea albå ¿i lacrimile
picurå pe påmânt, când må aplec så ocrotesc flacåra de
vânt. Ieri, o femeie tânårå cu trei copii dupå ea a venit
så må consoleze, spunându-mi cå nu are nici un rost så
plâng, din moment ce nu-l mai pot aduce înapoi. N-avea
rost så-i spun cå lacrimile sunt prea – plinul durerii din
mine care-¿i face drum în afarå, când devine de
nesuportat. Mi s-a plâns cå a låsat-o cu trei copii ¿i n-am
putut så-i spun cå n-au plecat de bunåvoie. N-am putut
nici så ridic ochii så-i våd. Abia våd ce scriu.

  Elena BRÅDIªTEANU

Dupå Sfântul Munte Athos, METEORA repre-
zintå cel mai mare ¿i important Centru Monastic
Ortodox al teritoriului grecesc. Pe culmile neumblate
ale acestor uria¿i de piatrå, asce¡i îndråzne¡i ¿i hotårâ¡i
au descoperit calea spre cer ¿i s-au îndumnezeit.

La sfâr¿itul secolului al XI-lea, aici se formeazå o
comunitate micå asceticå. Abia în secolul al XIV- lea
se organizeazå via¡a monahalå.

Meteora este påmânt sfânt pentru cå o mul¡ime
de cuvio¿i asce¡i ¿i martiri, vreme de 600 de ani, au
umblat, s-au rugat ¿i s-au stins pentru mårturia cre¿tinå.

În anul 1990 teritoriul Meteorei a fost declarat „loc
sfânt, imuabil ¿i inviolabil”. În acela¿i timp, este recu-
noscut ca monument ocrotit al omenirii de cåtre
UNESCO.

Poposind în ora¿ul Kalambaka, din Tesalia, privi-
rea î¡i este izbitå de måre¡ia Meteorei. Pe aceste uria¿e
stalagmite de granit, unde doar vulturii se aventureazå
în zbor, mâini miraculoase au însufle¡it piatra, dându-i
måre¡ia credin¡ei. Singura cale de acces spre cele ¿ase
mânåstiri din vârfurile mun¡ilor o constituie scårile
cioplite în piatrå, în serpentine, îmbrå¡i¿ând muntele.

Este mare diferen¡å între a fi turist ¿i a fi pelerin.
Trebuie så fii pregåtit spiritual ca så te împårtå¿e¿ti de
aceste tråiri, binecuvântåri ¿i så te întåre¿ti în credin¡å.
Totul este impregnat de sfin¡enie: bisericile, mânåstirile,
pe¿terile, ruinele, pietrele, izvoarele. Te sim¡i aproape
de cer, de Dumnezeu, gândurile ¿i dorin¡ele spirituale
se împlinesc. Chiar autocarul se transformå într-un
paraclis în mi¿care: pornim la drum ¿i ne întoarcem cu
rugåciune.

În a¿ezarea monasticå a stâncilor de pe Sfânta
Meteora se aflå ¿ase mânåstiri.

Sfânta Månåstire a Marelui Meteor cu hramul
Schimbarea la Fa¡å a Mântuitorului se aflå pe cea mai
înaltå ¿i mai întinså stâncå. A fost întemeiatå în anul
1340, ctitor fiind Sfântul Atanasie  împreunå cu Cuvio-
sul Ioasaf (fostul împårat Ioan Paleologul). Impresio-
nant este turnul mânåstirii. Aici se gåse¿te Muzeul de
Artå Popularå, un osuar ¿i o bolni¡å. Se påstreazå în
muzeu bule de aur, sigilii patriarhale, documente isto-
rice, icoane, broderii cu fir de aur ¿i argint.

Magazinele de obiecte biserice¿ti, din incinta
månåstirii, sunt atât de bine amenajate, î¡i încântå
privirea, nu ¿tii la ce så prive¿ti mai întâi. Atâtea varietå¡i
de smirnå ¿i mir cu arome florale, icoane ¿i crucifixuri
de diferite mårimi, la toate pre¡urile, pliante, cår¡i,
casete.

Sfânta Månåstire Varlaam are ca ctitori pe Teofan
¿i Nectarie Apsorades. Locuitå de ascetul Varlaam
pentru prima datå în secolul al XIV-lea, ia fiin¡å în anul
1517. Actuala mânåstire este ziditå în anul 1542, cu
hramul Tuturor Sfin¡ilor, iar naosul este pictat de Franco
Katelano din Teba, în anul 1548. Pronaosul este pictat
în anul 1566 de Gheorghe ¿i Franco Kondaris din Teba.
Aici a func¡ionat la sfâr¿itul secolului al XVI-lea cel
mai organizat atelier de manuscrise ¿i altul de broderie
cu fir de aur.

Terasa månåstirii, amenajatå cu multå migalå, este
un adevårat paradis floral. ªi, ca peste tot în Grecia, se

“Îngerul” - picturå, Costel Dobri¡escu

revarså din abunden¡å jerbe coloristice, între care
troneazå oleandrul – floarea na¡ionalå.

Månåstirea Sfânta Treime a fost organizatå ca
loca¿ monahal la anul 1362. Actuala mânåstire a fost
ziditå de monahul Demetrie la anul 1438. Pictura
dateazå de la 1741 ¿i a fost realizatå de fra¡ii preo¡i
Antonie ¿i Nicolae. Stilul este postbizantin, ca ¿i la
celelalte. În col¡urile cupolei sunt zugråvi¡i cei patru
Evangheli¿ti, dintre care Sfântul Luca este reprezentat
pictând icoana Maicii Domnului.

Sfânta Månåstire ªtefan, ctitoritå de cuvio¿ii
Antonie ¿i Filotei în secolul al XV-lea, este ob¿te de
monahii. Începuturile vie¡ii monahale dateazå de la anul
1192, dar cåile de acces sunt dupå anul 1923. În naosul
mânåstirii se aflå capul Sfântului Haralambie, donat de
români în anul 1798.

Pe cât de greu se urcå la månåstire, pe scårile
cioplite în piatrå, pe atât e¿ti de råsplåtit, când ajungi
sus. Dumnezeu î¡i då mâna, î¡i zâmbe¿te. Ai o stare de
bine, de împåcare, pe care în mod normal nu o tråie¿ti.

Sfânta Månåstire Russanos, înfiin¡atå în anul
1529, este mânåstire de maici, având drept ctitori pe
fra¡ii ieromonahi Cuvio¿ii Ioasaf ¿i Masain din Ioanina.
Ansamblul monahicesc se înal¡å pe patru etaje. Frescele
din naos ¿i pronaus apar¡in ªcolii Cretane, fiind pictate
de Georgi ¿i ucenicul såu Teofan. Månåstirea are ca
hram Schimbarea la Fa¡å a Mântuitorului ¿i Sfânta
Varvara.

La månåstire am fost primi¡i cu dulciuri ¿i apå,
potrivit unei vechi tradi¡ii grece¿ti, ¿i s-au dåruit pliante,
iconi¡e ¿i chiar icoane întregului grup…

Månåstirea Sfântul Nicolae Anapavsos dateazå
de la începutul secolului al XVI-lea ¿i este construitå
în mai multe etaje pe stânca îngustå. Naosul de la etajul
al doilea este zugråvit în anul 1527 de pictorul cretan
Teofan Strelitas, întemeietor al ¿colii de picturå
bizantinå. La etajul întâi se gåsesc Cripta ¿i Paraclisul
Sfântului Antonie, la etajul al treilea vechea Sfântå
Maså, Osuarul ¿i Paraclisul Sfântului Ioan
Înaintemergåtorul.

De pe terasa månåstirii se deschide un peisaj
mirific – o vastå panoramå a a¿ezåmintelor monahale.
Aici se aflå o impresionantå clopotni¡å. Facem fotografii
de grup ¿i individuale, încercând så surprindem mirajul
acestor locuri binecuvântate de Dumnezeu.

Oricâte imagini ¿i documentare ai vedea, impactul
este imens atunci când tråie¿ti aceastå experien¡å pe
viu. Dupå ce ai påråsit deja aceste locuri, tråie¿ti cu ele
în suflet, te hråne¿ti spiritual. De obicei, în aceste
pelerinaje merg mai mult preo¡i, monahi ¿i monahii,
beneficiind de îndrumarea duhovniceascå a câte unui
înalt ierarh.

În acest pelerinaj, îndrumåtor spiritual a fost Prea
Sfin¡itul Gurie, episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Craiovei, un motiv în plus de a fi bine primi¡i de ob¿tile
monahale, care s-au ostenit så ne primeascå uneori ¿i
în afara programului de vizitå, oficiind chiar slujbe
speciale.

Grecia este prin excelen¡å o ¡arå a turismului ¿i a
monahismului. Cultura ¿i civiliza¡ia elenå te
impresioneazå profund. Te despar¡i cu greu de aceste
locuri, dar convins cå devii mai bogat prin ceea ce s-a
impregnat în sufletul tåu.

  Zoia Elena DEJU

PELERINAJ ELEN :

L A   M E T E O R A

“Meteora” - desen de Marinela Porumb, Sebe¿
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Ceea ce s-a întâmplat la
Tg-Jiu cu Brâncu¿i, în ultimii

ani, nu se poate numi, stricto sensu, operå de restaurare
¿i punere în valoare, ci o mare afacere, orchestratå
inginere¿te ¿i procedural de indivizi pu¿i pe cåpåtuialå,
abuzând bunul sim¡ public ¿i, ceea ce este foarte grav,
mutilând spiritul brâncu¿ian.

ªi-au dat concursul aici, dupå Revolu¡ie, lipsa de
profesionalism ¿i reaua credin¡å, trufia semidoctå a
atot¿tiutorilor culturnici ¿i ambi¡ia de partid (vestita
„baroniadå” de Gorj!).

„Restaurarea” ¿i „punerea în valoare” s-au concre-
tizat într-un simulacru, cåci nu s-a ¡inut cont de nimic,
nici chiar de viziunea arhitectural – peisagisticå a ma-
relui artist, prin execu¡ia execrabilå a proiectului de
„Amenajare Peisagisticå a Ansamblului Brâncu¿i “ din
Târgu Jiu, conceput de OLIN PARTNERSHIP (S.U.A.).

„Restaurarea”, atât de aplaudatå ¿i supuså mai
multor sfe¿tanii, constituie în totalitate o îndepårtare
de Brâncu¿i, o „exilare” a acestuia în peisaj, când, de
fapt, însu¿i artistul î¿i dorea operele foarte apropiate de
oameni. Cåci ce înseamnå „exilarea” (izolarea) Coloa-
nei într-o poianå cu gazon, ca ¿i întregul parc al acesteia.

Aceastå viziune „americåneascå” a fåcut din par-
cul Coloanei un teren de golf, cu o potecu¡å ¿erpuitoare
alåturi, mustind de un lapte påmântiu. Am auzit atâ¡ia
turi¿ti nemul¡umi¡i care, la ie¿irea din parc, î¿i ¿tergeau
încål¡årile pe gazonul darnic al „peisagi¿tilor”, låsân-
du-le odatå cu murdåria de pe ghete ¿i anumite „binecu-
vântåri”. Nu ¿tiu dacå aceste aspre „binecuvântåri” au
ajuns la urechile celor ce au prezidat simulacrul brân-
cu¿ian de la Târgu-Jiu, cåci primele reac¡ii în presa lo-
calå ¿i centralå au ¿i apårut.

Marea „restaurare – amenajare” de la Tg-Jiu
începe så intre în aten¡ia adevåra¡ilor speciali¿ti – un
„colocviu Brâncu¿i” (care se anun¡å, de fapt) ar fi foarte
låmuritor ¿i oportun. Dar ar trebui så fie de fa¡å ¿i autorii
planurilor de amenajare, dimpreunå cu factorii de
råspundere din minister – pentru a se trage concluziile
unei ac¡iuni nesåbuite ¿i de agresiune asupra mo¿tenirii
brâncu¿iene de la Tg-Jiu. Trebuie stabilite råspunderile
pentru tot ceea ce a însemnat „joacå” ¿i „interes” cu
Ansamblul sculptural de la Tg-Jiu – ¿i luate måsuri în
consecin¡å.

Parcul Coloanei în care excavatoarele ¿i buldo-
zerele au lucrat cu sârg luni de zile, trebuie refåcut în
spirit brâncu¿ian, dându-i-se parcursul interior ¿i im-
presia de spa¡iu ilimitat, infinit. Paji¿tea americanå
de golf trebuie så disparå, ca ¿i mimeticele cåi de acces
cu nisip båtut. Ideea de „parcurs brâncu¿ian” – obnu-
bilatå de poieni¡a în care a fost izolatå coloana, - trebuie
puså în eviden¡å, a¿a cum însu¿i Brâncu¿i schi¡ase am-

plasamentul Coloanei ¿i rela¡ia acesteia cu „Via Eroica”
(dacå restauratorii ar fi cunoscut schi¡ele brâncu¿iene
¿i arhiva ing. ªt. Georgescu – Gorjan nu ar mai fi comis
acest sacrilegiu...). În consecin¡å, calea de acces cåtre
Coloanå dinspre Calea Eroilor a fost suprimatå abuziv,
punând în eviden¡å o craså ignoran¡å. Ba, dupå un alt
plan, era cât pe aci så avem excavat ¿i un lac artificial,
în care Coloana urma så se... oglindeascå. Am amendat
sever aceastå „viziune” la un colocviu de acum vreo 3
ani, spunând cå nu se dore¿te altceva decât... så se dea
unor buldozere ¿i excavatoare de lucru! Ceea ce s-a
întâmplat în alt fel, mai „peisagistic”, distrugându-se
parcul Coloanei (alei, arboret, ronduri) pentru a se
amenaja un teren de golf...

În totul, amenajarea de aici nu-l îndepårteazå pe

Brâncu¿i – poate ¿i aceasta a fost inten¡ia: de a ni-l
înstråina – ¿i noi, românii, yesmeni de toatå bravura,
am înghi¡it gålu¿ca „peisagi¿tilor”, veni¡i de aiurea ca
så ni-l mutileze pe Brâncu¿i, aici, acaså la el. Totul a
fost posibil, desigur, ¿i prin concursul unor factori locali,
care s-au complåcut în ideea de a fi co-participan¡i la
„istorica” restaurare! ªi apoi, gårdule¡ul dinspre Calea
Eroilor, cu poarta de acces spre Coloanå - e de tot râsul!
Mare economie de feronerie la a¿a gust estetic!

Så revenim ¿i în Grådina publicå, unde pe vizi-
tator îl a¿teaptå aceea¿i înnåmolire, acela¿i nisip båtut
(îmbibat acum de apå), care se ia pe tålpi ¿i se duce
departe. Nisip adus, zice-se, de peste Ocean, tocmai
din Arizona! „Îmbunåtå¡it” cu liant francez! Re¡etå
pentru fraieri ¿i pro¿ti…

În zelul lor de „autenticå” restaurare, pu¡in a lipsit
ca aleea din Parc så fie pavatå cu... påmânt de Hobi¡a!...

ªi-apoi aleea în trepte! Inven¡ia unor „arhitec¡i”
peisagi¿ti, pe care Brâncu¿i, daca ¿i-ar vedea Ansamblul
astfel schimonosit, i-ar lua de urechi ¿i ar da cu ei în
Jiu, cu to¡i neispråvi¡ii ¿i acoli¡ii…Så-i înve¡e minte cå
a te juca cu astfel de Opere cade sub inciden¡a crimei
organizate. Oare totul sa fi fost posibil într-un jude¡
complet fanariotizat, baronizat, feudalizat?!

Ce cautå corpurile de iluminat (fie ele ¿i îngropate)
la doar câ¡iva centimetri de Poartå?! Spectaculozitatea
asta mondenå l-ar intriga, desigur, pe Brâncu¿i, cåruia
i-au fost violentate spiritul originar ¿i inten¡iile arhitec-
tural – peisagistice!

„Sistemul de iluminat” este, în totalitate, o înjghe-
bare de efecte, de un jalnic amatorism. Aici trebuia
multå cumpåtare ¿i discre¡ie, când, de fapt, este realizat
în manierå ostentativå, cu corpuri bârâcate prin copaci
¿i (aten¡ie, pompieri!) cu bran¿amente pe tulpini ¿i pe
crengi!... Efecte de prost gust!

Nici în visele cele mai bizare nu s-ar putea „revela”
a¿a ceva! Asta nu e decât – la vedere – treabå de înghi¡it
parale! Cu gåleata, cu lopata, cu nemiluita... Dacå ne
gândim cå înnåmolirea din întreaga „amenajare” (de
care a vorbit presa localå ¿i centralå, în ultimele såptå-
mâni) a costat 7 miliarde de lei. Acum alte 7 miliarde
de lei, pentru înlocuirea a ceea ce „peisagi¿tii” numesc
„PAVIMENT”, vor fi scoase din buzunarul nostru, al
tuturor, chiar dacå eventuala interven¡ie o va suporta
Ministerul Culturii… Ce zice ea d-na arhitect Paula Ol-
teanu, din cadrul Unitå¡ii de Implementare a Proiec-
tului Cultural „Banca Mondialå”?!…

Se vede cu ochiul liber, nu e nevoie de „probe de
laborator”, cå toatå „amenajarea” este o mare afacere,
care de câ¡iva ani încoace nu se mai terminå, prin cele
mai subtile inginerii! Prin ac¡iuni ieftine ¿i tragere de
timp... BRÂNCUªI e un subiect gras, o vacå bunå de
muls, pe termen lung…

• E timpul så se punå stop acestei agresiuni infa-
mate la adresa lui Brâncu¿i ¿i a noastrå, a celor ce ne
sim¡im împovåra¡i cu mo¿tenirea låsatå.

• E timpul ca brâncu¿iologii så se pronun¡e (dacå
înainte nu li s-a îngåduit, observa¡iile acestora nefiind
contabilizate...).

• E timpul ca amatorismul ¿i lichelismul cultural
(încurajate de o excesivå politizare institu¡ionalå) så
fie retrase din scena publicå, de luare a deciziilor...

• E timpul så dåm peste mânå celor ce se erijeazå
în atot¿tiutori ¿i ne scot din mânecå un Brâncu¿i stråin
de spiritul autentic al zårilor noastre.

Låsa¡i-l în pace pe Brâncu¿i – l-a¡i schimonosit
destul! Se pare cå nu-l meritåm..

 Prof. dr. Z. Cârlugea
(ªpaga, an I, nr.7/2004; Gorjeanul, 14 ian.2005)

Baba Dochia
– reprezentare miticå în folclorul gorjean -

File din dosarul

«AFACEREA BRÂNCUªI» la final

În perioada de înnoire a tim-
pului calendaristic de la începutul
primåverii, în mitologia româneas-
cå se påstreazå ¿i multe povestiri

fabuloase ori legende despre Baba Dochia.
Într-o legendå se spune cå omul bogat fiind întrebat

care dintre lunile anului e cea mai bunå, a råspuns: „Apoi,
de! Într-un an îs 12 luni ¿i bune-s toate. Numai singur
Mår¡i¿or e cea mai afurisitå ¿i mai blestematå, cåci aici te
ninge, aici te plouå, apoi pe deasupra te sleie¿te cu vântu-
rile”.

Luna Martie debuteazå cu zilele Babei, de obicei
urâte precum babele.

În unele locuri sårbåtoarea ¡ine 3 zile: prima repre-
zintå primåvara, a doua vara, iar a treia toamna, respectiv
semånatul, lucrul culesul. Corespunzåtoare fiecårei zile-a-
notimp este ¿i starea meteorologicå a vremii.

Când sårbåtoarea ¡ine 9 zile ea poartå numele Dochia
cu nouå cojoace.

Baba Dochia este un personaj mitic românesc, având
echivalentul în calendarul ortodox pe Cuvioasa Muceni¡å
Evdochia.

Ritualul mor¡ii ¿i al rena¿terii, de la un anotimp al
hibernårii (iarna), la altul al reînvierii (primåvara) e marcat
e marcat de douå perioade calendaristice (1- 9 martie ¿i 9
-17 martie). Ziua hotar dintre ele, 9 martie (Mucenicii),
este una de ospå¡ (pomanå) la moartea Dochiei, când se
månâncå mucenicii ¿i se beau 44 pahare cu vin, ca så-¿i
întårescå omul sângele ¿i så aibå putere de muncå.

Dochia prin moarte ajunge stanå de piatrå, nu
cadavru. Din acest simbol al marei zei¡e neolitice se perpe-
tuiazå via¡a, prin zei¡ele fecioare (Låzåri¡a, Floriile, Ru-
saliile, Sânzâiana, Ielele), zei¡e mumå (Maica Precesta,

Muma Ploilor, Muma Pådurii) ori zei¡e babå (Baba
Dochia).

Între legendele despre Baba Dochia consemnate în
„Chestionarul” N. Densu¿ianu, se aflå ¿i cea culeaså de la
Dumitru Ståncioiu, mo¿neag în vârstå de 90 de ani din
comuna Albeni, plasa Amaradia-Novaci.

„Zice cå Baba Dochia era o babå ¿i avea un fiu, care
îl chema Dragobete Iovan. Crescând Dragobete Iovan
mare, maicå-sa îl însurå ¿i-i dete nevastå. Înså Baba Dochia
tråia foarte råu cu norå-sa ¿i de aceea o punea så facå lucruri
peste puterea ei. A¿a într-o zi o puse så påzeascå douå
oale cu urzici ca så nu dea în foc. Dar oalele nu erau în
una ¿i aceea¿i odaie, ci în douå odåi deosebite. Norå-sa,
ajutatå de Dumnezeu, le-a påzit, cå nici una n-a dat în foc.

Altådatå, ¿i anume pe la sfâr¿itul lunii lui fåurar, a
trimis-o så-i aducå fragi coapte. Dumnezeu i-a dat ¿i fragi,
de i-a adus soacrei sale. Baba Dochia când a våzut fragile
coapte, a chemat pe fiul såu Dragobete ¿i i-a zis:

- Uitå-te, Iovane mamå, fragile-s coapte !… Aide cu
oile ¿i cu caprele la munte !… ªi sosind întâia zi a lunii
lui martie, Baba Dochia se îmbråcå cu nouå cojoace, î¿i
luå furca în brâu ¿i pe fiul såu Iovan, ¿i, påråsind pe norå-sa,
plecå cu oile ¿i cu caprele la munte. Abia ajunse înså Baba
Dochia cu fiul såu în munte ¿i un viscol geros se puse pe
ei, ¿i-i udå toate cojoacele. Råbdå baba o zi ¿i lepådå un
cojoc. ªi tot a¿a în fiecare zi pânå când lepådå ¿i cojocul
al nouålea. Atunci, cuprinså de ger, nemaiputându-se mi¿ca
din loc, se uitå la fiul såu Iovan så vadå ce face. Înså Iovan
Drågobete, fiindcå fusese mai råu îmbråcat decât mama
sa, înghe¡ase acum de mult ¿i din gurå îi atârna un sloi de
ghea¡å. Våzându-l astfel zise Baba Dochie:

- Iovane, mamå ! Iovane, mamå ! eu nu mai pot de
ger ¿i tu cân¡i cu cavalul ! Înså Iovan fiind sloi de ghea¡å

nu i-a råspuns nimic. Ile ¿i caprele, asemenea înghe¡aserå
de mult. Iar în noaptea a noua a înghe¡at ¿i Baba Dochia,
sleindu-se (lipindu-se) de o piatrå, din care curge ¿i aståzi
apå.”

În altå legendå, Baba Dochia era atât de rea, încât la
sfâr¿itul lunii februarie a trimis pe nora sa så spele lânå
neagrå la râu, pânå s-o face albå.

Tocmai când tânåra femeie ajunsese în culmea dis-
perårii, soacrå-sa, Baba Dochia, a fost chemata de ciobani
så meargå la munte, unde-si avea oile. Plecând deci la
munte, cu fiul såu Dragomir, noru-sa a scåpat de greaua
sarcinå ce-i dåduse. La munte fiind ger mare, Baba Dochia
a trebuit så îmbrace nouå cojoace, iar în urmå, în fiecare
zi, pe måsurå ce se încålzea, lepåda câte un cojoc. Dupå
ce le-a lepådat pe toate, a venit primåvara cu timp frumos,
adicå la nouå martie (stil vechi).

De la întâi la nouå martie sunt Babele. Orice persoanå
î¿i alege dinainte câte o babå. Dacå ziua în care ¿i-a ales
baba este frumoaså, se bucurå cå si-a ales o babå bunå,
blândå, caldå; dacå în ziua aceia plouå sau ninge, înseamnå
cå baba e rea ¿i friguroaså. Dupå babe urmeazå zåpada
mieilor ¿i berzelor.

La Albeni, dar ¿i în alte sate gorjene, cea dintâi zi
din martie, în care cade Baba Dochia, se serbeazå prin
nelucrare în caså.

Legenda Babei Dochia ¿i observarea meteorologicå
personalizatå a zilelor babelor mai circulå încå în satele
gorjene, unde etnologii locali interpreteazå sårbåtoarea
reprezentårii mitice a Babei Dochia, în perioada echinoc-
¡iului de primåvarå, ca o înnoire a vremii, Dochia murind,
ca så renascå împreunå cu timpul prin alte zeitå¡i (Floriile,
Sânzâienele etc.).

  Al. Doru ªERBAN
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În legåturå cu solicitarea fåcutå, îmi permit unele sugestii, dar nu de
,,specialitate’’ (neavând competen¡a necesarå):

1.  Pentru crearea ,,oazelor’’ de verdea¡å din traseu, så se ia în conside-
rare ¿i o varietate de copaci ornamentali precum ¿i cea din Timi¿oara (sea-
månå cu prunii ca geometrie, dar nu dau fructe - ce ar murdåri pavajul, ci
doar flori rozalii, superbe, iar frunzele vi¿inii au o strålucire minunatå in

razele soarelui). Datoritå lor Timi¿oara stradalå apare din primåvarå ca o adevåratå
grådinå. Ar fi - cred - minunat ca imaginea aceasta så aparå în viitor ¿i pe Marele
Traseu!

2. Permanentizarea sensului unic pe Traseu (ca acum spre Coloanå) ¿i împår¡irea
carosabilului în douå benzi (prin marcaje/ supor¡i cu ,,lan¡’’ ornamental, întrerupt doar
la intersec¡ii ¿i la ie¿irea caselor din traseu) pentru ma¿ini ¿i, respectiv, pietoni. Ar fi
ideal så se permitå accesul doar ma¿inilor ce servesc unitå¡ile sau particularii din traseu.
Intersec¡iile transversale ar råmâne circulate, dar så fie semaforizate (¿i Brâncu¿i dorea
ca opera så-i fie încadratå în via¡a cotidianå a ora¿ului, ¿i nu un ,,muzeu’’ – cum ar fi o
alee doar pietonalå!). În plus, lângå trotuarul din stânga så se ,,a¿tearnå’’/ lipeascå un

“Brâncu¿i a avizat un program peisa-
gistic, un plan pe aceastå temå în 1937, rea-
lizat de un cunoscut peisagist al Capitalei,
de pe vremea când Gheorghe Tåtårescu era
premier, care se numea Rebuhn. Proiectul
såu punea în valoare peisagisticå Coloana

Infinitå, aleile parcului fiind o proiec¡ie a Coloanei
våzutå din partea dinspre vest, de la o anumitå înål¡ime.
Aleile acestea au fost abandonate în noul proiect de tip
american, care s-a aplicat anul trecut pentru Parcul
Coloanei Infinite. Ne pare råu cå s-a renun¡at la gândirea
filozoficå a marelui Brâncu¿i; s-a renun¡at la simbolurile
sårutului în plan peisagistic, care erau în apropierea
Coloanei în patru locuri. De asemenea s-a renun¡at la
acele romboiedre peisagistice realizate din trandafiri
ro¿ii care se asociau foarte frumos în timpul verii cu
galbenul Coloanei. Au fost fåcute acum ni¿te alei sub
forma dezlån¡uirii unor ¿erpi, în apropierea parcului;
în rest punându-se ni¿te alei la întâmplare ¿i nu dupå o
gândire care så punå în valoare forma ¿i înål¡imea
Coloanei Infinite, a¿a cum a fåcut-o Rebuhn.

Sunt dezamågit cå proiectantul nu a cunoscut ni-
mic despre Brâncu¿i, decât anumite principii de organi-
zare a unor parcuri care sunt destinate jocurilor de golf
în America.

Alela¿i lucru s-a întâmplat ¿i lângå Masa Tåcerii.
În loc så lase acest ax så continue fårå întreruperi, pe
care sunt a¿ezate operele lui Brâncu¿i, în apropierea
mesei au fost realizate ni¿te scåri care pur ¿i simplu
rup, ideatic, explica¡ia care se då Mesei în legåturå di-
rectå cu Aleea Scaunelor, care are o anumitå interpretare
bine puså la punct, d.p.d.v. estetic. Tot aici au fost mo-
dificate acele simboluri peisagistice în care cerul pe care
sunt a¿ezate scaunele de la maså ¿i elementele în sine
concentrau simbolurile operei.

E påcat cå de data aceasta s-au cheltuit foarte mul¡i
bani, prin eforturile ¡årii, pe gândirea unor proiectan¡i
care habar nu au cine este Brâncu¿i, ce opere a fåcut în
general ¿i mai ales ce opere a låsat în Tg-Jiu, ca o sintezå
a întregii sale opere.

Înlåturarea unor copaci, a unor specii ¿i esen¡e (må
mirå cå a putut så intre în preocuparea arhitectului
peisagistic!) este o eroare. Nu trebuia så se distrugå nici
unul din copacii care au fost pu¿i la momentul ridicårii
Ansamblului. Castanii trebuia så se påstreze, plopii
piramidali ¿i celelalte esen¡e pe care arhitectul împreunå
cu Brâncu¿i i-au prevåzut pentru a crea un cadru demn
de måre¡ia fiecårui monument al Ansamblului, a¿a cum
se scria în 1937 în documentele ce se påstreazå în arhivå.

Axul Ansamblului Monumental trebuie påstrat
drept ¿i neobturat în nici o parte a lui. Orientarea Axului
de la vest spre est are o simbolisticå optimistå care
trebuie puså în valoare exact prin peisajul care se creea-
zå în jurul acestui Ansamblu. Este un alt fapt de care
nu a ¡inut cont proiectantul de la Tg-Jiu la amenajarea
peisagisticå a celor douå parcuri.

Probabil cå speciali¿tii americani vor fi de acord
cu americanizarea acestui peisaj din jurul Coloanei In-
finite ¿i din Parcul Central, dar to¡i cei care s-au ocupat
de Brâncu¿i în România, am convingerea cå vor gåsi
multe vorbe de negativare a acestul „proces de punere
în valoare”, de modul în care a fost fåcut în cele douå
parcuri cu operele lui Brâncu¿i.

Eu calific aceastå lucrare iresponsabilå pentru to¡i
factorii care s-au ocupat de ea, inclusiv Primåria Tg-Jiu.
Responsabilitatea localå este mult mai mare decât a
proiectan¡ilor din orice parte a lumii care se ocupå de
Brâncu¿i. Sper ca ideile brâncu¿iene så învingå, dacå
nu acum, într-un viitor apropiat...”

  prof. dr. Ion MOCIOI
(ªpaga, nr. 4/2004 ¿i Gorjeanul, 12 ian 2005)

Eu am fost împotriva proiectului încå de la
început ¿i constat cå acum, când a fost pus în prac-
ticå, e ¿i mai prost decât la început, realizarea pro-
iectului scoate în eviden¡å ¿i mai mult aberanta lui
concep¡ie teoreticå. În Parcul Central s-a interve-
nit masiv ¿i nejustificat în vechea aranjare a aleii

principale: de la Poarta Sårutului, la Masa Tåcerii s-au inclus ni¿te
trepte care n-au fost niciodatå, s-a mårit spa¡iul de iarbå, ceea
ce reduce extraordinar capacitatea de observa¡ie a privitorilor
¿i monumentalitatea operelor; evident, dacå Brâncu¿i ar fi dorit
mai multå iarbå, ar fi pus mai multå iarbå, dar el a dorit ca între
opere ¿i privitor så existe o formå aproape intimå de intrare în
consonan¡å, care acum, prin noua manierå de rezolvare, este
îndepårtatå.  S-au încålcat astfel ni¿te principii esen¡iale în do-
meniul protejårii patrimoniului, în sensul cå s-a încålcat ¿i dorin¡a
artistului ¿i s-a distrus un sit artistic, care, potrivit legii, trebuia
påstrat ¿i îngrijit.

Sus, la Coloanå, abera¡ia este absolutå, în sensul cå nu
s-au respectat indica¡iile exprese ale artistului Brâncu¿i, care
sunt consemnate în diverse documente, de asemenea s-a renun-
¡at la Planul Rebuhn, care fusese acceptat de Brâncu¿i ¿i care
înainte fusese aplicat pe teren. Practic, restaurårile ¿i repara¡iile,
amenajårile peisagistice fåcute de-a lungul vremii, ultima fiind
în 1981, au fost executate în concordan¡å cu acest Proiect Re-
buhn. Sigur, nici amenajarea din 1981 nu ducea acest proiect
pânå la capåt în sensul cå planta¡iile de vegeta¡ie n-au fost fåcute
niciodatå conform acestui proiect. Ceea ce este, înså, acum,
acolo, este absolut aberant pentru cå îndepårteazå privitorul,
iubitorul de artå, fiind îndepårtat de contactul apropiat, intim, cu
opera, a¿a cum dorea Brâncu¿i. De fapt, la Coloanå s-a petrecut
ce s-a petrecut ¿i în Parcul Central, e aceea¿i concep¡ie stupidå
a îndepårtårii iubitorului de artå de aceste opere, prin spa¡iile
mari de iarbå create. Consider cå aici s-au fåcut un ¿ir de ilega-
litå¡i în proiectarea ¿i executarea amenajårii peisagistice. Per-
sonal nici nu-mi dau seama cum de s-a fåcut a¿a ceva, dar iatå
cå s-a fåcut a¿a ceva.

În momentul de fa¡å, Coloana este scoaså din context prin
faptul cå aleea de intrare in parc, la Coloanå, a fost obturatå cu
iarbå, cum vå spuneam mai înainte. Ori, existå o fotografie pe
care Brâncu¿i însu¿i a desenat, schi¡ând accesul spre Coloanå
printr-o alee mårginitå de verdea¡å. Prin urmare, acea alee care
ducea de la intrarea în parc pânå la Coloanå era doritå chiar de
Brâncu¿i. În momentul de fa¡å, practic, Coloana fårå sfâr¿it este
scoaså din contextul “trilogiei”, pentru cå aici este vorba de o
“trilogie”. De altfel, este ceea ce proiectan¡ii acestei absurditå¡i
¿i factorii responsabili, începând cu Ministrul Culturii ¿i sfâr¿ind
cu ultimul referent implicat din Primåria Târgu-Jiu, n-au în¡eles
niciodatå cå aici nu este vorba de trei sau mai multe lucråri sepa-
rate, ci de un complex, de un ansamblu arhisculptural ¿i în
felul åsta ei au lucrat pe bucå¡i partea asta de amenajare ¿i din
acest motiv s-au fåcut aceste gre¿eli.

Nu se poate vorbi de o dezna¡ionalizare. Aici e vorba de
nerespectarea proiectelor ini¡iale, de nerespectarea unui sit care
trebuie påstrat. Practic aici este distrus un sit arhisculptural ¿i
asta este ilegal ¿i imoral ¿i încalcå drepturile de proprietate ale
autorului, pentru cå se ¿tie cå o operå de artå trebuie påstratå
a¿a cum ea a fost în viziunea autorului. Sigur, acum noi, gorjenii
ne-am båtut joc de Brâncu¿i ¿i am în vedere aici ce s-a întâmplat
de-a lungul anilor cu amenajårile la Calea Eroilor, cu dispari¡ia
lucrårilor din Parcul Casei Bålånescu, unde era iarå¿i o ame-
najare peisagisticå fåcutå de Brâncu¿i cu mâna lui. Piesele de
piatrå au dispårut pur ¿i simplu de acolo; este de asemenea, vor-
ba de distrugerea sitului de la Poiana prin lucrårile miniere, pen-
tru cå acolo era, de asemenea, o grådinå amenajatå sub coor-
donarea lui C. Brâncu¿i. Mai e, de asemenea, vorba de Casa lui
Brâncu¿i de la Hobi¡a, care e låsatå så putrezeascå ¿i se pre-
zintå în continuare vizitatorilor Casa Blendea, care nu are absolut
nici o legåturå cu Constantin Brâncu¿i. Deci, noi, pur ¿i simplu,
nu am ¿tiut så profitåm de aceastå mo¿tenire brâncu¿ianå ¿i
maniera în care s-au rezolvat diverse probleme de-a lungul vremii
aduce mai mult a båtaie de joc decât a grijå fa¡å de mo¿tenirea
lui Constantin Brâncu¿i.

  Nicolae DIACONU
(Gorjeanul, 7 ian. 2005)

O amenajare peisagisticå cu... cântecO amenajare peisagisticå cu... cântecO amenajare peisagisticå cu... cântecO amenajare peisagisticå cu... cântecO amenajare peisagisticå cu... cântec

Iatå, povestea cu amenajarea peisa-
gisticå a Parcului Central al municipiului
Tg-Jiu s-a dovedit în cele din urmå a fi o...
¡eapå americanå! Abaterea de la proiect...

Care proiect? – s-or fi întrebând ¿i unii ¿i al¡ii, cu mirare,
fiecare ¿tiind de câte un proiect, contrazicându-se ¿i
debitând tot felul de teorii dar fårå nimic concret în...
fa¡å.

Au fost modificate aleile, unele chiar au fost des-
fiin¡ate, ba chiar ¿i unele spa¡ii verzi. Au apårut ni¿te
scåri, care nu aveau ce så caute în toatå povestea asta,
nu se ¿tie de unde ¿i multe altele, asupra cårora vom
reveni cu altå ocazie. Lucruri care meritå aten¡ie – îi
asiguråm noi pe cititori -, în aceea¿i måsurå. Fiindcå
s-au investit în aceste lucråri mai multe miliarde de lei.
Chiar dacå ni¿te “speciali¿ti” în domeniu, care månâncå
o pâine bunå de pe urma lui Brâncu¿i, au tupeul så ne
reaminteascå faptul cå nu am plåtit noi ace¿ti bani. Cå
sunt ni¿te fonduri din afarå. Cå este o concep¡ie mai
aparte, gânditå ¿i puså în practicå cu scopul de a scoate
mai mult în luminå valoarea, frumosul ¿i tainicele
mesaje ale operelor Titanului de la Hobi¡a. Încât så sim¡i
a¿a, prin to¡i porii, cum te ia cu fiori, cum te farmecå ¿i
te face så cazi într-o reverie dumnezeiascå din care cu
greu î¡i mai revii.

Numai noroiul de pe alei, atât de respingåtor, cå-
ruia i se mai spune americåne¿te “paviment”, sunt con-
vins cå punteam så-l concepem ¿i noi dupå re¡etå pro-
prie, fårå så ne fi costat nici o le¡caie.

Dar a¿a sunt întreprinzåtorii no¿tri, speciali¿ti în
a arunca cu banii pe fereastrå, ¿i dupå o asemenea ispra-
vå chiar så se premieze pentru astfel de merite deosebite.

Trebuie så mai recunoa¿tem cå la Masa Tåcerii
s-a creat ¿i un podi¿ gola¿, respingåtor, unde nu te mai
afli în acea intimitate ¿i atrac¡ie a universului, într-o
profundå medita¡ie transcendentalå, uimit de fiecare
descoperire în acest tainic univers brâncu¿ian. Cei obi¿-
nui¡i cu vechiul parc a¿a, în intimitatea lui, constatå cu
oarecare amåråciune cå linia modernå pe care a suferit-o
este mai rece, respingåtoare, încât senza¡ia aceea de zbor
spre înalturi, pe care o sim¡eai la un moment dat, devine
una de pråbu¿ire...

Termenul de “garan¡ie” al acestui paviment a expi-
rat încå de la plecarea speciali¿tilor care i-au asigurat
pe cei care au preluat “paguba”, cå pavimentul se va
a¿eza încet, în timp, având ni¿te proprietå¡i deosebite,
rezistând oricåror intemperii...

Rezultatul se poate vedea ¿i cu ochiul liber. Acesta
nu rezistå nici tocurilor cui de la pantofii de damå, ne-
cesitând de bunå seamå alte cheltuieli pe plan local.
Adicå al¡i bani, altå distrac¡ie...

ªi a¿ încheia cu o întrebare simplå: de ce nu au
fost consulta¡i ¿i brâncu¿iologii no¿tri? Sau de ce îl
terfelim pe Brâncu¿i?...

  Ion ªOLDEA
(ªpaga, nr. 5/2004 ¿i Gorjeanul, 15-16 ian 2005)

ECOURI LA «AMENAJAREA PEISAGISTICÅ»
A ANSAMBLULUI SCULPTURAL BR¢NCUªIAN DE LA TG-JIU

covor cauciucat, fårå denivelåri, ca pistå pentru cårucioarele cu handicapa¡i sau persoane
în vârstå, ce parcurg mai greu o asemenea distan¡å pe jos (¿i vor fi tot mai multe când
fluxul de turi¿ti stråini va cre¿te). La Timi¿oara existå o astfel de solu¡ie aplicatå, elegantå
¿i eficientå (ce poate fi consultatå).

3. Mutarea mesei din Parcul Coloanei.Cred cå locul cel mai potrivit ar fi curtea
Casei Gånescu (preluatå am în¡eles de la mo¿tenitori). Ea face parte, totu¿i din ,,povestea’’
realå a Ansamblului (ce poate fi depånatå - fragmentul respectiv - în preajma-i…).

 4. Reconstituirea inventarului - extrem de pre¡ios - de ,,obiecte’’ create de Brân-
cu¿i când a locuit în Casa Gånescu ¿i asigurarea protec¡iei lor în curtea respectivå. Îm-
preunå cu masa-rebut ar ,,recrea’’ atmosfera de odinioara, legatå de persoana Fåurarului.

5. Obligarea tuturor de¡inåtorilor de proprietå¡i (imobile sau grådini) situate pe
Traseu så men¡inå o stare exemplarå a acestora într-o viziune unitarå (stabilitå de ser-
viciile de specialitate ale Primåriei) ¿i cu sanc¡ionarea pe måsurå în caz de neconfor-
mare (alåturi de Garå, Traseul este- efectiv - ,,carte de vizitå’’ a ora¿ului). De aplicat
imediat, în condi¡iile actuale (independent de proiectul ce va fi aprobat).

 Dumitru DABA
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Calea Eroilor - «un  traiect  de  sanctuar»
În cadrul ,,Brâncu¿ianei–2002" (simpozion desfå-

¿urat luni, 18 februarie 2002, în Sala Maurå a Palatului
Administrativ, a avut loc dezbaterea ,,Calea Eroilor  -

perspective ¿i solu¡ii”, unde s-a prezentat proiectul de
amenajare a axei pe care se aflå Ansamblul sculptural.
Proiectul în discu¡ie, finan¡at de Banca Mondialå ¿i Fondul
Mondial al Monumentelor Istorice, a fost prezentat de au-
torii: arh. ªerban Popescu-Criveanu ¿i inginer peisagist
Florin Teodosiu.

Un alt proiect de amenajare, prezentat cu acela¿i pri-
lej, a fost al unei societå¡i din Bucure¿ti, prezentat de arh.
D.Botez, cu onestitate, sobrietate ¿i o mai mare în¡elegere
fa¡å de spiritul capodoperelor brâncu¿iene de la Târgu-Jiu.

Pe marginea proiectului prezentat de arh. ªerban Po-
pescu-Criveanu au avut loc, în prezen¡a oficialitå¡ilor loca-
le, câteva interven¡ii, din care am în¡eles cu to¡ii atât difi-
cultå¡ile întâmpinate, responsabilitå¡ile asumate, cât mai
ales riscurile unei viziuni stråine de spiritul locului, pe
scurt zis: lipsa de respect ¿i în¡elegere fa¡å de mo¿tenirea
brâncu¿ianå. Cåci domnii în cauzå nu ¿i-au propus o ,,rea-
menajare” decentå, ci – expressis verbis – o ,,reconstruc-
¡ie”(sic!) în nouå viziune a Cåii Eroilor. Ceea ce a stârnit
atât indignarea cât mai ales ,,replica” pe måsurå a unor
reputa¡i ¿i împåtimi¡i brâncu¿iologi, precum Nicolae
Diaconu, Sorana Georgescu-Gorjan, Dumitru Daba, Lu-
cian Gruia, Constantin Zårnescu, Pavel ºugui, Cecilia Po-
pescu-Lati¿, Petre Popescu-Gogan, subsemnatul ¿.a.

Nu vom evoca acum ideile acestor interven¡ii deloc
comode ¿i conformiste, ne vom opri doar la interven¡ia
onoratei doamne NINA STÅNCULESCU, decanul de
vârstå al brâncu¿iologilor veni¡i la simpozionul prilejuit
de închiderea Anului Brâncu¿i de la Tg.-Jiu:

,,Îi rog pe prezentatorii programului – a spus doamna
Nina Stånculescu – så nu se supere dacå nu sunt de acord
cu cele prezentate acum. Proiectul prezentat e cu mult
mai prejos fa¡å de cel  de anul trecut, de la New York. E
un proiect mai mult negativ, decât pozitiv…”

În magistralul cuvânt al domniei-sale, råsplåtit cu
îndelungate aplauze, cercetåtoarea de o via¡å a operei brân-
cu¿iene a cerut ,,så pornim de la ideea ini¡ialå a concep-
tului brâncu¿ian, nu så mergem pe o obsesionalå moderni-
zare. Nu e nevoie, pe Calea Eroilor, så se facå tot felul de
înlesniri, amplasamente, parcåri. Ce înseamnå idei ca
<facilitate> ¿i <accesibilitate>, ce sunt aceste pavimente
¿i planta¡ii proiectate, chiar acolo unde nu e cazul. Calea

Eroilor nu trebuie amenajatå ca un parc, cåci am ie¿it
din parc. Cer så se påstreze originalitatea operelor ¿i så
fie puså în valoare ideea de organicitate, de naturalitate,
sus¡inutå de însu¿i Brâncu¿i în atâtea rânduri. Ce repre-
zintå aceste imagini în care sunt schi¡ate deschideri care
nu existå ¿i casele prezentate ca ni¿te imense monstruozi-
tå¡i geometrice, de parcå te sim¡i la New York sau în altå
capitalå occidentalå modernå! Unde au dispårut casele
autentice, organicitatea ¿i autenticitatea peisajului?

Nefiind de acord cu cele prezentate, care sunt a¿a de
stråine locului ¿i în¡elegerii noastre, propun acea organi-
citate în varietate, în realitatea existentå. Så påstråm într-un
chip cuviincios spiritul locului, chiar calea feratå. Så nu
permitem nici arhitecturå în plus, nici amenajåri care
falsificå ideea de sacralitate a parcursului, cåci eu a¿a
våd Calea Eroilor, ca un traiect de sanctuar.

Ceea ce trebuie påstrat este Opera brâncu¿ianå, în
sacralitatea, în spiritualitatea ei. Så nu facem amenajåri
moderniste pentru turi¿ti… Nu turi¿tii sunt esen¡ialul, ei
sunt pelerini ¿i atâta tot. Parcul så fie un parc gorjenesc,
iar întregul parcurs al Cåii Eroilor så råmânå în natura-
litatea ¿i organicitatea lui. ªi asta e posibil prin neagresa-
rea respectivului spa¡iu prin elemente de atractivitate.”

*
Punctul cel mai scandalos al proiectului prezentat

de arh. ªerban Popescu-Criveanu ¿i ing. peisagist Florin
Teodosiu a fost cel privind Parcul Coloanei, cåruia i se
propusese o reamenajare completå, totalå ¿i într-o for-
mulå alienantå, lipsitå de organicitatea ¿i naturalitatea
atât de des invocate de Brâncu¿i… Ba mai mult chiar, se

proiectase såparea unui lac monstruos dincolo de Coloa-
nå, în care aceasta, vezi Doamne, s-ar fi putut reflecta!
Artificii peisagistice de incriminantå inculturå în materie
de Brâncu¿i!

„Nici în visurile cele mai urâte ale lui Brâncu¿i –
am aråtat în prompta mea interven¡ie – un lac cu broa¿te
nu ¿i-ar fi avut locul acolo, pe falia de promontoriu a
municipiului!” (Asta numai dacå dorim cu tot pre¡ul så
dåm de lucru unor excavatoare ¿i ca så aibå al¡ii în viitor
de ce râde ¿i ce astupa!). Dovadå cå restauratorii sunt
departe de a în¡elege filosofia Marelui Hobi¡ean, pe care
vrem så-l mutilåm, cu orice pre¡, chiar aici, la el acaså!…

Am vizitat, recent, Ipote¿tii lui Eminescu ¿i am råmas
profund descumpånit ¿i indignat de starea lacului cu

nuferi, din apropiata pådure, în care pluteau tot felul de
sticle ¿i urme ale trecerii hoardelor de turi¿ti! Turistul
român - am observat-o mereu, de la munte pânå la mare -
e lipsit de civiliza¡ie, de culturå ecologicå, de multe ori de
bun sim¡: pe unde trece el, råmân urme de grobianism,
proastå cre¿tere ¿i ticålo¿ie…

În general, tot proiectul derulat pe computer a fost o
dovadå clarå a unei agresive ,,imixtiuni” restauratoare,
de-a dreptul falsificatoare ¿i mutilante pentru punerea în
valoare a întregului Ansamblu brâncu¿ian… Li s-a imputat
prezentatorilor de proiect nu numai cå sunt ,,în afarå de
fenomenul Brâncu¿i” ca percep¡ie esteticå ¿i arhitecturå,
dar cå au ignorat înse¿i planurile de amenajare aflate în
arhiva familiei Gorjan, planuri pe care însu¿i Brâncu¿i a
lucrat, låsându-ne mårturia viziunii sale artistice. ªtim cu
to¡ii cå, amânându-se repetat festivitatea de inaugurare a
Ansamblului, sculptorul a plecat, în toamna lui 1938, su-
pårat la Paris, de unde nu s-a mai întors niciodatå în ¡arå.
Plecase  indignat ¿i pentru faptul cå proiectul såu de amena-
jare nu fusese dus pânå la capåt. Acum, în posteritate, la
eventuala punere în practicå a acestui proiect (!), Brâncu¿i
ar rupe-o pentru a doua oarå cu România, dar de data asta
în spirit ¿i pentru totdeauna. Oare, chiar a¿a, - så fim o
¡arå de neispråvi¡i ¿i la mâna tuturor aventurierilor… De
unde pânå unde new-yorkenizarea Cåii Eroilor?!…

N.B.: Cât prive¿te Masa din parcul Coloanei, s-a
fåcut propunerea ca aceasta så fie aduså între celelalte în-
cercåri brâncu¿iene din curtea Casei Bålånescu. Când, înså,
se va amenaja numita Grådinå cu vietå¡i de piatrå, recu-
perându-se toate piesele, unele aflate chiar la particulari?!
Îl recomandåm ca specialist local competent în materie,
care are alcåtuit un adevårat dosar-foto pe aceastå problemå
ce se cere neîntârziat rezolvatå, pe dl. arh. Iulian Cåmui.

 Zenovie Cârlugea
 (din „Actualitatea Gorjului”, anul III, nr. 498-499/2002).

Propuneri
în privin¡a amenajårii peisagistice

a Cåii Eroilor, Târgu-Jiu

 Nina STÅNCULESCU:

Pe marginea proiectelor de
amenajare

1. Este necesar så se påstreze – pe cât posi-
bil – aspectul din anii 1930, men¡inând caracterul
de “cale a pelerinajului în amintirea eroilor”.

2. Podul vechi ar fi bine så fie pus în va-
loare. Vizitarea se cuvine så înceapå de la locul
luptelor din octombrie 1916, de la podul nou.

Ideal ar fi så se refacå fundalul existent în
anii 1930 pentru Maså – priveli¿tea Jiului cur-
gând printre copaci. O perdea de verdea¡å s-ar
putea realiza. Canalele existente acum stricå
ambian¡a.

3. Pe aleea dintre Masa ¿i Poartå, påtratele
albe de pe beton sun neavenite. S-ar putea folosi
criblurå.

4. Båncile ¿i co¿urile de gunoi ar fi bine så
se afle la o distan¡å mai mare de Aleea Scaunelor.

5. Ar trebui påstrate esen¡ele de arbori exis-
tente în zåvoi în anii 1930. Nu cred cå trebuie
înlocuite cu specii exotice.

6. Biserica ¿i calea feratå au existat în 1937-
1938, Brâncu¿i le-a inclus în parcurs. Trebuie
respectatå alegerea sa.

7. Caldarâmul, trotuarele, stâlpii de ilumi-
nat ar trebui så påstreze atmosfera anilor 1930.

8. Pentru Parcul Coloanei, proiectul arhi-
tectului Rebhum va trebui consultat. Artistul nu
¿i-a dorit un lac acolo. Se poate påstra masa–
rebut, ca o ilustrare a variantelor încercate de
sculptor.

9. Betonul din jurul coloanei ar putea fi
acoperit cu un strat de gazon, pentru a ilustra
legåtura dintre Påmânt ¿i Cer. Sugestia vine de
la Sidney Geist.

10. Consultarea fotografiilor realizate de
Brâncu¿i în 1938 ar putea indica felul cum ¿i-a
dorit artistul ansamblul.

11. Amplasarea de chio¿curi, buticuri, lo-
curi de agrement trebuie fåcutå la distan¡å de
Cale, unde trebuie så primeze sentimentul de re-
culegere în fa¡a amintirii eroismului înainta¿ilor.

 Sorana GEORGESCU GORJAN
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