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Spre sfârşitul anului trecut a apărut, pentru 
prima oară, o traducere în limba germană a une-
ia dintre cele mai importante opere a marelui 
filozof român la Editura LIT, care, prin aceasta, 
îşi aduce o contribuţie hotărâtoare la propagra-
rea ideilor lui Lucian Blaga în spaţiul germano-
fon. Traducătorul este dr. Rainer Schubert, care 
a fost ani de-a rândul ataşat cultural la Ambasa-
da Austriei din Bucureşti. Dr. Schubert se ocu-
pă de multă vreme cu filozofia lui Lucian Blaga 
şi, după încheierea misiunii sale diplomatice, 
a fost doi ani profesor de filozofie la Univer-
sitatea Babeş-Bolyai din Cluj. În prezent func-
ţionează ca profesor onorar la Şcoala de Înalte 

Studii Filozofico-Teologice Benedikt al XVI-lea din Heiligenkreuz/Aus-
tria Inferioară.

Prezentarea cărţii a avut loc joi, 11 octombrie 2012, la Institutul Cultu-
ral Român, sub titlul Lucian Blaga – Filosof, poet, diplomat, în prezenţa 
unui numeros public După cuvintele introductive ale domnilor dr. Gabriel 
Kohn, în numele Institutului, Mag. Richard Kisling, ditrectorul Editurii 
LIT din Viena, şi Mag. Lukas Vosicky, secretar general al Asociaţiei Aus-

tro-Române, a luat cuvântul dr. Schubert abordând cele trei domenii tema-
tice mai sus-amintite. 

Ţinând seama de faptul că Lucian Blaga a fost timp de patru ani, în 
deceniul al 3-lea al secolului trecut, ataşat de presă pe lângă Ambasada 
Română din Viena, şi-a concentrat atenţia mai întâi asupra activităţii di-
plomatice a filozofului în capitala austriacă. Pentru aceasta, dr. Schubert 
s-a sprijinit pe sursele cele mai autentice: jurnalele soţiei lui Lucian Bla-
ga, Cornelia Blaga-Brediceanu, şi cartea fiicei sale Dorli Blaga intitulată 
Tatăl meu. Lucian Blaga. Ca diplomat, Lucian Blaga a fost martorul unor 
vremuri agitate în Austria. A trăit aici războiul civil din 12 februarie 1934, 
asasinarea cancelarului federal Engelbert Dollfuß, statul austriac corpo-
rativ, ca şi acapararea pe nesimţite a politicii interne austriece de către 
naţional-socialişti dinaintea intrării triumfale a lui Hitler în martie 1938. 

A doua secţiune a conferinţei a fost apoi dedicată poetului Lucian Bla-
ga, raportându-se la cartea lui Mircea Vaida-Voievod: Lucian Blaga. Un 
poet român şi literatura germană, în traducerea Erikăi Scharf. Conferen-
ţiarul a evidenţiat importanţa satului în poezia lui Blaga şi a citit din re-
numita poezie Sufletul satului, care începe astfel: Eu cred că veşnicia s-a 
născut la sat. A fost citat, de asemenea, Autoportretul lui Blaga: Lucian 
Blaga e mut ca o lebădă etc. şi reliefat rolul tăcerii nu numai în poezia, 

LUCIAN BLAGA ÎN ACTUALITATEA VIENEZĂ
Lansarea Cunoaşterii luciferice la Institutul Cultural Român din Viena

Corespondență 

din Viena

Harald DIEHL

Inițiat în 1980 cu prilejul Centena-
rului Tudor Arghezi, de Comitetul de 
cultură și educație socialistă al județului 
Gorj prin Centrul județean de îndrumare 
a creației populare și a mișcării artistice 
de masă, sub auspiciile Uniunii Scriitori-
lor, respectiv a Asociației Scriitorilor din 
Craiova, Festivalul-concurs de creație li-
terară „Tudor Arghezi” a fost conceput și 
s-a desfășurat bianual (1980, 1982), însă, 
datorită marelui ecou trezit în rândul crea-
torilor dornici de afirmare, a devenit, înce-
pând cu a treia ediție, anual (1983). 

Încă de la început, în cadrul Festiva-
lului, pe lângă concursul propriu-zis de 
creație literară, deschis tuturor genurilor, 
au avut loc lansări de publicații (reviste 
și cărți), sesiuni de comunicări științifice, 
vernisaje de expoziții, vizite de documen-
tare, întâlniri cu personalități din sfera 
culturii și artei, dar și cu iubitorii de muzică și poezie în 
diferite localități ale județului (Tg.-Jiu, Târgu-Cărbunești, 
Motru, Rovinari, Novaci). 

Din 1989, Festivalul-concurs este organizat de Inspec-
toratul (Direcția) de Cultură, Centrul Județean pentru Con-
servarea și Promovarea Culturii Tradiționale cu sprijinul 
Consiliului Județean Gorj și Uniunii Scriitorilor, având 
ca parteneri: Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Tea-
trul Dramatic „Elvira Godeanu”, Școala Populară de Artă, 
Consiliul Local și Primăria orașului Târgu-Cărbunești, 
Universitatea „Constantin Brâncuși”.

Conform regulamentului de organi-
zare și desfășurare, în cadrul festivalului 
sunt decernate Premiile Naționale de Li-
teratură „Tudor Arghezi” pentru Opera 
Omnia unor scriitori români contempo-
rani (acordate de U.S.), Premiul „Tudor 
Arghezi” pentru Opera Omnia acordat 
unor scriitori contemporani de prestigiu 
internațional (atribuit de C.J. Gorj), Pre-
miul „Cuvinte potrivite” pentru volum de 
poezii în manuscris, Premiul „Bilete de 
papagal” pentru grupaj de poezie atribuit 
de CJCPCT Gorj. De asemenea, Premiul 
de argheziologie, deschis scriitorilor ro-
mâni (studii publicate sau în manuscris). 

Dintre laureații Festivalului-concurs 
de creație literară menționăm nume care 
au confirmat: Aurel Antonie, Artur Bădița, 
Adrian Frățilă, Gelu Birău, Nicolae Diaco-
nu, Gheorghe Bogorodea, Miron Dobroiu, 

Ioan Dragoș, Romus Roca, Zenovie Cârlugea, Romulus 
Iulian Olariu, Ion Pecie, Spiridon Popescu, Lazăr Popes-
cu, Ion Popescu-Brădiceni, Vasile Ponea, Angela Furtună, 
Daniela Tanasa, Maria D’Alba, Zoia Elena Deju, Aida 
Hancer, Gabriela Ivașcu, Adrian Diniș, Ionuț Radu,Viorel 
Surdoiu, George Drăghescu, Mihai Amaradia ș.a.

O secțiune mai recentă privește Premiul de promovare 
a operei argheziene, deschisă participanților de peste ho-
tare, cu merite în traducerea sau ilustrarea grafică a operei 
lui Tudor Arghezi sau publicarea de exegeze despre viața și 

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE LITERATURĂ  

„TUDOR ARGHEZI” 

Recunosc, 
nu sunt un îm-
pătimit cititor 
de poezie. Şi 
totuşi, mă cred 
un bun degus-
tător al poeme-
lor. Citindu-le, 
mă încarc cu 
plăceri nease-

muite ca un căutător de metafore şi cu-
vinte neaoşe ale scumpei limbi române. 
Iar creatorul Necuvintelor este şi a fost 
un mare creator de cuvinte. De limbă 
românească adevărată. Chiar poetul, 
publicistul literar şi eseistul Nichita 
Stănescu aprecia limba română ca fiind 
dumnezeiască de frumoasă şi spunea: 
„A vorbi despre limba în care gândeşti 
este ca o sărbătoare. De aceea munte-
le munte se numeşte, de aceea, pentru 
mine, iarba iarbă se spune, de aceea, 
pentru mine, izvorul izvorăşte, de aceea, 
pentru mine, viaţa se trăieşte.”

NICHITA STĂNESCU
1933-1983-2013

Moartea 
inversul Vieţii!
Motto: „Poezia adaugă viaţă vieţii”

(Aforism nichitastănescian)
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ci şi în filozofia sa, în măsura în care ulti-
ma raţiune a tuturor lucrurilor este şi va şi 
rămâne un mister pentru om. În partea a tre-
ia a conferinţei sale, dr. Schubert a sfârşit 
prin a vorbi despre gânditorul Lucian Blaga. 
Acesta şi-a promovat doctoratul în 1920 la 
Universitatea din Viena cu o teză redactată 
în limba germană purtând titlul Cultură şi 
cunoştinţă. Contribuţii la teoria cunoaşterii 
din punctul de vedere al istoriei culturii. Dr. 
Schubert şi-a făcut o copie a lucrării de doc-
torat şi a prezentat-o publicului. În această 
disertaţie sunt anticipate multe din ideile ul-
terioare ale lui Blaga. În expunerea sa, con-
ferenţiarul a accentuat importanţa aducerii 
în discuţie mult mai mult decât până acum 
a filozofiei lui Blaga în spaţiul de limbă ger-
mană, în măsura în care atât teoria cunoaşte-
rii, cît şi metaforologia sa tratează probleme 
care şi în lumea occidentală sunt de aceeaşi 
maximă actualitate. În final, dr. Schubert s-a 
referit şi la dificultăţile unei traduceri de fe-
lul textului blagian Cunoaşterea luciferică 
(a doua parte a Trilogiei Cunoaşterii) şi a 
mulţumit colegilor români (prof. univ. dr. 
docent Mădălina Diaconu, prof. dr. Mircea 
Flonta, dr. Andrei Todoca) pentru minuţioa-
sa lectură a şpalturilor.

Imediat după conferinţă s-a încins o dis-
cuţie interesantă. Aportul şi problemele ri-

dicate de participanţi s-au învârtit în jurul 
alinierii politice a lui Blaga, al situaţiei sale 
restricţionate până la dispariţie în era comu-
nistă, al manierei sale de a scrie româneşte 
marcate de limba germană, al însemnătăţii 
sale pentru lingvistică pe baza teoriei lui 
despre metaforă. Preponderentă a fost păre-
rea că Blaga nu poate fi măsurat cu unită-
ţile de măsură politice şi că încadrarea de 
tipul „stânga“ şi „dreapta“ este inoperantă 
în privinţa operei lui. Referitor la modul său 
de exprimare marcat de limba germană s-a 
făcut specificarea, categoric plauzibilă, că 
în Transilvania cultura este predestinată la 
acest bilingvism. Cât priveşte arta metafo-
rei, s-a precizat din partea conferenţiarului 
că aceasta nu este importantă numai pentru 
lingvistică, ci şi, în cazul lui Blaga, pentru 
întregul fel de a înţelege cultura şi deci şi 
pentru ştiinţele naturii, în măsura în care 
şi acestea depind de un context cultural. În 
mod deosebit trebuie menţionat aici, prin-
tre oaspeţii prezenţi, prof. Hans Dama, 
care nu este numai un remarcabil traducător 
al liricii lui Blaga în limba geramnă, ci şi 
omul căruia îi dă ghes imboldul să pună la 
locuinţa vieneză a lui Lucian Blaga de pe 
Schafberg o placă memorială. Căci, prin re-
constuirea casei, aceasta a dispărut, dar să 
sperăm că va fi remontată acolo.

LUCIAN BLAGA ÎN
ACTUALITATEA VIENEZĂ
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În „Seria de filozofie a religiei“, la Centrul Otto 
Mauer al Arhidiecezei din Viena, cu prilejul trecerii a 
25 de ani de la moartea filozofului român Constantin 
Noica (1909-1987), doc. univ. dr. Mădălina Diaconu 
de la Institutul de Filozofie din Viena a ţinut în 
17 septembrie 2012 conferinţa Rezistenţă prin 
cultură? Constantin Noica şi moştenirea europeană. 
Referenta a vorbit despre înrâurirea importantului 
filozof al religiei, fără de scrierile şi teoriile căruia 
România de astăzi n-ar putea fi înţeleasă şi a cărui 
operă e disponibilă acum şi în limba germană.

Astfel, Scrisorile despre logica lui Hermes au 
fost traduse pentru prima dată în 2011 de Stefan 
Moosdorf şi Christian Ferencz-Flatz. De dignitate 
Europae în traducerea lui Georg Scherg (publicată 
prima oară în germană în 1988 la Editura Kriterion 
din Bucureşti) a fost reeditată şi prevăzută cu o 
introducere de Mădălina Diaconu în 2012. Ambele 
volume au apărut în seria  libri nigri (scoasă de 
Hans-Rainer Sepp) a editurii germane Traugott 
Bautz (Nordhausen).

Conferinţa, care a fost pregătită de Mădălina 
Diaconu prin foiletonul Rezistenţa prin cultură? din 
săptămânalul vienez „Die Furche“, a intenţionat să-l 
prezinte pe Constantin Noica publicului austriac şi a 
atins în principal patru aspecte: programul aşa-zisei 
„rezistenţe prin cultură“ a lui Noica  din anii ’70 şi 
’80 ai secolului trecut, biografia lui Noica şi evoluţia 

gândirii sale, receptarea lui Noica după 1989 şi, în 
fine, dimensiunea creştină a gândirii sale.

A fost scos în evidenţă, între altele, caracterul 
dialectic al gândirii sale, a cărei complexitate se 
pierde prin poziţionări unilaterale pro sau contra, 

precum şi constanta sa pledoarie pentru o cultură a 
dialogului reciproc fecund. Şi dimensiunea creştină 
a gândirii sale a fost explicată pe baza laitmotivelor 
creştine care-i străbat filozofia, iar dialectic, raportaţi 
unul la altul, pe de o parte Noica şi Cioran, pe de altă 
parte, Noica şi „celălalt Noica“, fiul său Rafail, care 
din 1993 trăieşte în România ca monah ortodox.

NOTĂ: Georg Scherg (1917-2002) este un scriitor 
de limbă germană din România, emigrat în 1990. 
Mădălina Diaconu (n. 1970, Bucureşti) este docentă 
universitară de filozofie la Universitatea din Viena. Stefan 
Moosdorf a studiat romanistica şi slavistica la Köln, iar 
din 2006 este traducător literar profesionist. Christian 
Ferencz-Flatz este cercetător la Institutul de Filozofie 
„Alexandru Dragomir“ din cadrul Societăţii Române de 
Fenomenologie din Bucureşti. Promovează doctoratul 
în 2008 la Universitatea din Bucureşti cu teza Situaţie şi 
relevanţă. Deconstrucţia heideggeriană a conceptului de 
valoare. Traduceri în româneşte din operele lui Heidegger 
(Ontologie. Hermeneutica facticităţii) şi Husserl 
(Cercetări logice, împreună cu Ion Tănăsescu şi Bogdan 
Olaru; Idei referitoare la o fenomenologie pură şi la o 
filozofie fenomenologică. Cartea întâi). 

Hans DAMA, Viena

opera marelui scriitor: Ion Miloș (Suedia), Adam Puslojic, 
Dragoliub Firulovici, Simeon Lăzărean (Serbia),  Gheorghe 
Ungureanu, Vasile Tărâțeanu  (Ucraina), Gaston Herbreteau, 
Sylvain Rudet, Felipé Ferré, Luis Guermond, Fernando Arra-
bal (Franța),  Mihai Cimpoi, Arcadie Suceveanu (Rep. Mol-
dova), Raul Cortes, Marc Zoro (Columbia), Achille Roselletti 
(Italia), Fernando Torres-Garcia (Peru), Cinghiz Abdullayev 
(Azerbaidjan), Metin Cengiz (Turcia), Yordan Kissiov, Zdra-
vko Kissiov (Bulgaria), Ion Dumitru, George M. Pop (Germa-
nia), Lidjia Dimkovska(Slovenia), Bengt Berg (Suedia).

Premiul de argheziologie a fost atribuit, de-a lungul anilor, 
pentru valoroase contribuții de istorie, critică literară și ese-
istică: Dimitrie Vatamaniuc, Dumitru Micu, Nicolae Dragoș, 
Ilie Guțan, Barbu Cioculescu, Aureliu Goci, Zenovie Cârlu-
gea, Simona Constantinovici, Florea Firan, Lazăr Popescu, Ela 
Jakob... 

Ca președinți de juriu au fost: prof. Titu Rădoi, George 
Genoiu, Daniel Drăgan, Aurel Rău, Nicolae Diaconu, Nicolae 
Dragoș, iar din 1989 – conform noului regulament – a fost 
instituit juriul național, condus pe rând de laureații pentru 
„Opera Omnia”, propuși de U.S., precum: Marin Sorescu 
(1995), D.R. Popescu (1997), Geo Dumitrescu (1998), Ale-
xandru George (1998), Laurențiu Ulici (1999), Gheorghe 
Grigurcu (2000), Ioan Flora (2000), Gellu Naum (2001), Ni-
colae Manolescu (2001), Mihai Zamfir (2002), Grigore Vieru 
(2003), Constanța Buzea (2006), Petre Stoica (2006), Mircea 
Ivănescu (2007), Marta Petreu (2008), Ilie Constantin (2009), 
Gabriel Dimisianu (2010), Ion Horea (2010), Ana Blandia-
na (2011), Dan Cristea (2011), Ion Pop (2012), Aurel Pantea 
(2012). Conform regulamentului, tuturor acestora li s-a con-
ferit titlul de „Cetățean de onoare al orașului Tg.-Cărbunești”, 
precum și laureaților de la secțiunea de promovare a operei 
argheziene în străinătate.

Decernarea premiilor și titlurilor are loc în sala de festivități 
a Primăriei din Tg. Cărbunești, situată lângă Muzeul „Tudor 
Arghezi”, amenajat într-o clădire special amenajată, unde se 
păstrează obiecte și publicații aduse de la Mărțișor de Mitzura 
Arghezi, prezentă, în calitate de președinte de onoare, la mani-
festările ce încununează prestigiosul festival, devenit din 2009 
„Festival Internațional de Literatură”. (Z.C.)

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
„TUDOR ARGHEZI”

BLAGA ŞI NOICA ÎN ACTUALITATEA VIENEZĂ
REZISTENŢĂ PRIN CULTURĂ?

O conferinţă la Viena a Mădălinei Diaconu despre Constantin Noica 
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I
Ioan Țicalo este un binecunoscut prozator bucovinean de azi, autor al unor 

volume de povestiri și romane, nu puține, în care se regăsesc realități și oameni din 
ultima jumătate de secol, între care imaginea satului românesc contemporan este 
cea mai pregnantă. Destine umane în varii întâmplări și surprinzătoare situații, totul 
cu accent pe o autenticitate despovărată de orice complicații idilizant-speculative, 
recomandă un prozator viguros, destul de antrenat pe latura compoziției „dorice” 
și caracterologiei, cu vocația evocărilor în pasta autentică a regionalismului ling-
vistic. O lume binecunoscută, așadar, dintr-o epocă mai apropiată ori deja revolută, 
o imagine plină de freamăt vitalist adusă cu talent în rama povestirilor și în 
cadrele epicii romanești de mai largă respirație socială și bogată tipologie.

Deși un apreciat critic universitar ieșean considera că „sub masca 
unui moralist, se ascunde de fapt un scriitor din stirpea lui Sado-
veanu, pentru care orice imagine este motiv de reflecție” (Adrian 
Voica), neorealismul prozastic al dlui Ioan Țicalo are temeiuri și 
deschideri, ce-l pun și într-o altă perspectivă – aceea a unui re-
alism aspru, dur, netrucat, epurat de orice mistificare fantezist-
estetică. 

Prozatorul se dovedește, iată, și un pasionat eseist, semnând, 
consecutiv, două lucrări remarcabile despre Poetul Național, 
considerat «coloana de foc a românismului”…

*
Formația filologică a dlui Ioan Țicalo, autor și al unor scri-

eri de interes educațional, l-a apropiat, în anii din urmă, de scri-
itorul-emblemă al spiritualității românești, „contemporan cu 
fiecare generație” și care „ne rezumă” pe toți, cum scria un exe-
get. Eminescu este, desigur, acest exponent al daco-românității 
noastre integrale, scriitorul-martir capabil să exprime, cu forța și 
viziunea genialității sale, acea „Românie profundă” a specificității 
creștin-ortodoxe-țărănești. În acest sens, bazat pe o bibliografie destul 
de temeinică și aproape la zi, dl Țicalo tipărește în 2009 vibrantul eseu 
Mihail Eminescu – poetul neamului românesc (Câmpulung Bucovina, 
Biblioteca Miorița, 214 p.)

Încă de la început, autorul afirmă, nu lipsit de oarecare incitantă impresie, că 
multe din cele ce s-au scris despre Eminescu au devenit «marcă înregistrată», for-
mulări stereotipe și sintagme clișeizate, rezumând fie opinii „constructive”, fie 
„demolatoare”, de multe ori „trecând în fuga mare pe lângă opera eminesciană”… 
De la nume ca Răzvan Rădulescu (căruia, ca atâtor spirite «contestatar-dilemati-
ce» autorul Luceafărului nu-i spune nimic!) până la pretendenți de premiul Nobel 
precum Mircea Cărtărescu, - care, dorind să-și imagineze portretul și statura reală a 
poetului, recurge la citate din Th. Ștefanelli („mic și îndesat”), Nicolae Densușianu 
(„curgeau zdrențele de pe el”) ori Mite Kremnitz („prea cărnos la față, nebărbierit, 
cu dinții mari galbeni, murdar pe haine și îmbrăcat fără nici o îngrijire”) – Eminescu 
a constituit obiect de studiu și, deopotrivă, de aservire, fiind contestat cu infatuare 
semidoctă, dar și adulat peste măsură, adică exilat într-un cult intangibil… Până la 
ideea de sanctificare a sa din zilele noastre! Atitudini ce i-au făcut, deopotrivă, atât 
de rău poetului „nepereche”, și care continuă a-l «gratula» cu nonșalanță… 

Neinsistând asupra acestor izmeneli bizantine ori negativiste, autorul face, încă 
din primele pagini, considerații despre „Poetul, gazetarul și omul”, găsind ca liant 
imuabil credința, fără de care creația nu s-ar fi desăvârșit: „Eminescu l-a avut și 
l-a păstrat pe Dumnezeu în sufletul său nefalsificat, a preferat să aibă răbdare de 
unul singur, luptându-se cu morile de vânt, fiind jertfit până la urmă pe altarul 
adevărului” (p16).

Pentru ca în multe alte secvențe, eseistul să se aplece spre unele probleme so-
ciale, etnice, politice, geo-strategice, cultural-religioase, ce fac din gazetăria sa 
coloana vertebrală a unui românism demn, cu drept de apel în jocurile politice 
ale marilor puteri, deranjând mai întotdeauna prin justa detaliere a fenomenelor 
și lucida analiză a faptelor și evidențelor de tot felul. E destul să amintim pentru 
cititorul nostru câteva titluri pentru a avea întreaga armătură de idei și convingeri 
pe care dl Ioan Țicalo o ilustrează, într-un comentariu așezat, dar totdeauna sub 
control bibliografic, folosindu-se citate din gazetăria și opera poetică, dar și din 
lucrările unor comentatori de prestigiu: Pământ și neam românesc, Bucovina și 
Imperiul austro-ungar, Ardealul și ungurii crezuți a fi stăpâni, Moldova greblată 
de ruși, Evreii semănători de crâșme, Fanarul pe pământ românesc, Școala, sluji-
torii și demolatorii ei, Istoria ca eternitate și clipă ș.a.

Câteva secvențe eseistice privesc „Iubirea ca expresie a dorului” ori o disertație 
ilustrativă despre „Moarte și ne-moarte”. În „Luceafărul – norocul iubirii”, por-
nind de la o sugestie a coregionalului Ion Filipciuc potrivit căreia lexemul «noroc» 
ar veni din sanscrită («rok – ceea ce s-a rostit, ceea ce a fost scris într-o stea»), 
dând în slavonă «naroku» cu aceeași semnificație, eseistul constată că Hyperion se 
află, de fapt, la răscruce: între dorul care îl orientează „către umanitate” și „dorul 
de absolut”, câștig de cauză va avea ultimul, căci „Hyperion se va retrage în sfera 
Logosului, unde domnește armonia de nimic tulburată”, în vreme ce cuplul de 
amorezi Cătălin-Cătălina se pierde în trecătorul freamăt al simțurilor («norocul 
iubirii» și «iubirea norocului»!)… 

Convocând câteva nume de cunoscuți cercetători, în general coregionali, de 
la Th. Codreanu, Dan Mănucă, D. Marin, Mihai Cimpoi, Petre Ursachi, George 
Popa, Al. Husar, dl Ioan Țicalo aduce unele corectări interpretative unor opinii 
exprimate de alți eminescologi recunoscuți, precum Svetlana-Paleologu Matta sau 
Nicolae Georgescu. 

Într-un capitol final, este atinsă problema delicată a raporturilor poetului cu 
religia, poetul fiind un „religios ființial, dacă avem în vedere aserțiunea lui Mircea 
Eliade, potrivit căreia omul religios se scaldă periodic în Timpul mitic și sacru 
pentru a regăsi Timpul originii, dincolo de orice durată ori curgere” (Dor…în 
concepția lui Eminescu, 2012, p. 122).

 Eseistul observă destul de corect că, în ciuda atâtor evidențe ce făceau deliciul 
ateiștilor, „Eminescu n-a fost și nu s-a manifestat ca ateu”. Dincolo de o viață tu-
multuoasă și dramatică, poetul „se va regăsi în spovedania și rugăciunea Răsai să 
dai lumină,  în care Zoe Dumitrescu-Bușulenga vedea „sonetul smereniei mântui-

toare”. În acest sens arde o parte din poezia sa de profunzime – „candelă cu 
flacără nestinsă, a acelui ce știe și simte că nu-și aparține și nu-și permite 

să devină uzurpatorul Chipului” (p.187).
Importantă nu este aici rigoarea academică a unui eșafodaj exe-

getic, căci nu este, ci acel impresionism călinescian, de empati-
că solidaritate cu subiectul investigat, mai aproape de regretatul 
maestrul Constantin Ciopraga sau de alt mare spirit moldav, și 
el plecat recent în lumea de dincolo, eseistul și filosoful Ale-
xandru Husar.

II
Cea de-a doua lucrare a scriitorului ION ȚICALO,  Dor… 

în concepția lui Eminescu (Câmpulung Moldovenesc, Bi-
blioteca Miorița, 2012, 234 p.) își află punctul de plecare în 
prima, problematica dorului fiind reluată acum cu o armătură 
teoretică mai specială, de la etimologia și bogata semantică a 

lexemului (Rădăcină și sens), la prezența acestora în folclorul 
românesc, îndeosebi în lirica populară. Destul de generoasă, bi-

bliografia utilizată denotă o aplecare aparte, plină de conținut și 
de un vizionarism speculativ mai larg. În acest sens, autorul dedică 

partea a doua a eseului unui comentariu aplicat ce privește deopotri-
vă biografia și opera poetică, Luceafărul nefiind decât „proba poetică 

supremă a dorului eminescian” („reîndumnezeirea lui Hyperion” – Aurel 
Petrescu).

Sentimentul acesta fundamental al metafizicii poetice eminesciene este 
relaționat atât cu ideea de geniu, cât și cu „dorul de moarte”.

„Povestea dorului, în viață și în moarte” este atotprezentă în lirica eminesciană 
și ea se raportează la întreaga tematică a operei poetice, de la natura trecătoa-
re și veșnică, la iubirea ce dezmărginește și consacră, de la existența în sine, în 
primordii, la istoria în desfășurările ei panoramice ori, altfel zis, de la ipostaze-
le ființialității  onto-existențialiste („dorul nemărginit”) la acelea ale reîntoarcerii 
într-o consubstanțială cosmicitate. „Ultimul dor” e, de fapt, un dor unic, suprem, 
„dorul-dor ca mod de transcendere a firii spre ființă”, căci nu în zadar poetul scria: 
„A pus în tine Domnul nemargini de gândire”… 

Partea a treia a eseului, „Mihai Eminescu și dorul de libertate”, privește acest 
sentiment pe latura activismului de mai largi ecouri istorice, patriotismul fiind 
înțeles ca „dor de înveșnicire a neamului”. Drept motto este pus un fragment din 
lucrarea „Istorie și mit în conștiința românească” a lui Lucian Boia: „În mod pa-
radoxal, s-ar putea ca Eminescu-ideologul să reziste mai bine în timp decât Emi-
nescu-poetul; se vor găsi mereu naționaliști care să-l folosească drept stindard”…

Desigur, „e prea mult spus”, observă Ioan Țicalo, divulgând viziunea 
reducționistă și o confundare a planurilor, când acestea în realitate nu se contrapun, 
ci se intersectează, interferează, comunică firesc într-o concepție istorico-socială 
organicistă. „El e coloana de foc a românității, iar lansarea nu se face de pe rampa 
unei doctrine perisabile”, scrie autorul, amendând acest mod „boian” de a înțelege 
istoria și cultura română, după care se dau în vânt – din varii motive circumstanțial-
ajustabile – unii din… telectualii „europeniști” de azi… Căci, scrie mai departe 
eseistul, „Eminescu e un stindard nepieritor al spiritualității românești pentru care 
s-a jertfit, iar jertfa lui, în loc să fie interpretată ca apropiere de sfințenie, e numită 
naționalism, adăugându-i-se și alte «-isme» pline de colbul înecăcios al corectitu-
dinii politice.” Politically correct… Concept invocat în operațiunea axiologică de 
acordare până și a Premiului Nobel…

O altă relație de incompatibilitate ar fi aceea a „dorului” și „xenofobiei” – de 
aceasta din urmă făcându-se atâta caz (v. Petru Creția, care scria că „întreaga lui 
publicistică este intens xenofobă”!), când în realitate, pentru orice cititor de bună 
credință, articolele gazetarului stau mărturie că poetul nu era un «antisemit», nici 
un «antiliberal», ci viza acele aspecte social-istorice care justificau punctul de ve-
dere al unor reexaminări și reconsiderări etnice, juridice, etice , istorice și social-
politice. 

Incontestabilul „dor de Bucovina” natală se conjugă, în sufletul și conștiința 
poetului, cu dorul de „libertatea costișelor transilvane”, pentru Eminescu ideea 
cea mai scumpă privea „refacerea Daciei lui Traian, unitatea limbii și a bisericii 
naționale”. Iată de ce poetul condamna politica de asuprire și împilare a românilor 
aflați sub dominație străină, indiferent că era vorba de monarhia austro-ungară, 
de Imperiul Semilunei ori de „Balaurul pravoslavnic”. Emblematică în această 
aspirație integrală de românitate este celebra Doină eminesciană apreciată de ese-
ist într-o perspectivă de largi reverberații istorice și urgente aspirații naționale: 
„Doina este  «liturghisitoare», pentru că exprimă partea cea mai bună din om în 
lupta sa neostoită de a trece dincolo de efemer, prin doină românul comunică și se 
comunică metafizic și religios, cântecul fiind în mod constant mărturia comuniunii 
cu celălalt și, desigur, cu Universul.” Și, în sfârșit, alte două aspecte demne de 

Ioan  ȚICALO 
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menționat ale acestei lucrări scrise cu fervoare și atitudine. Unul ar privi opțiunea 
pentru grafierea prenumelui  ca Mihail (și nu Mihai), pe considerentul că acesta 
este numele de botez trecut în matricola nou-născuților botezați pe 1850, de re-
găsit atât pe volumul de Poesii editat de Maiorescu în decembrie 1883, cât și pe 
monumentul funerar de la Bellu, și acesta ridicat tot prin grija criticului junimist. 
De precizat că Mi-ha-ìl este un vechi nume ebraic, cu o silabă în plus având «un 
accent înaripat», vizând celestul și eternitatea (Adrian Voica).  

Al doilea aspect, față de care ne menținem în rezervă, este acela care reia 
teoria senzaționalistă a „asasinatului”, în urma «indicației» date de bătrânul P.P. 
Carp de la Viena, aflat acolo în slujba diplomației: «Și mai potoliți-l pe Emi-
nescu!»… Într-un eseu al nostru, reluat într-o lucrare de sine stătătoare din 2011 
(Eminescu – mitografii ale daco-românității), - pe care dl Ioan Țicalo ne face cin-
stea de a o cita la pagina 142 -, intitulat „Eminescu și mistificările posterității sale. 
De la «asasinatul» maiorescian la beatificarea din zilele noastre”, ne exprimam 
tranșant împotriva acestei «ipoteze» de un bizar și ieftin senzaționalism, refuzând 
să vedem în Maiorescu (și în toți cei ce i-au fost apropiați poetului) pe autorul 
moral al «asasinatului politic», ce ar fi început cu punerea poetului în «cămășoiul 
de forță» și internarea lui la spitalul doctorului Șuțu din București, la 24 iunie 
1883, „ziua cea mai neagră”, - când în realitate boala alienației mintale a existat, 

iar tratamentul impus cu injecții mercuriale (cel care era în practica medicală a 
vremii) nu putea, desigur, să-l restabilizeze pe poet, dimpotrivă a grăbit tragicul 
sfârșit… A identifica în Maiorescu pe «țapul ispășitor», ștergând cu buretele tot 
ceea ce a însemnat acesta în viața poetului, din 1870 până la moarte și chiar după 
aceasta, prin edițiile scoase, înseamnă a nu ține cont de realități și evidențe ine-
branlabile, fără de care înțelegerea corectă a vieții și operei eminesciene este în 
mare suferință!

Dincolo, însă, de aceste aspecte, care se cer mai detaliate într-o armătură argu-
mentativă consonantă cu Adevărul, contribuția dlui Ioan Țicalo la o mai nuanțată 
scrutare a concepțiilor social-istorice și operei în ansamblu este, fără îndoială, 
plină de interes, atât prin readucerea în pagină a acestor idei ale unui Mare Ro-
mân cât și prin racordarea permanentă a comentariului la inepuizabila bogăție a 
gândirii eminesciene.

În contextul atâtor inepții și răstălmăciri (unele chiar de o de savanterie… di-
lematică!), cărțile dlui Ioan Țicalo sunt depotrivă întremătoare, necesare și pildu-
itoare. Acestea vin să ne reamintească (pentru a câta oară?!) că identitatea noastră 
europeană nu poate eluda această «coloană de foc» a daco-românității noastre 
întruchipată, sub chip genial și martiric, de Eminescu.

EMINESCU – coloana de foc a românismului…�Urmare din pag.2

Profesoara Marilena Pîrvulescu, autoarea acestei 
cărți, îmi este, din toamna trecută, colegă la Colegiul 
Național „Ecaterina Teodoroiu”, în urma unui transfer 
de la o unitate cu profil industrial. După editarea unor 
lucrări cu caracter educațional, domnia sa și-a susținut 
recent doctoratul, la  Universitatea Babeș-Boliay, cu o 
lucrare despre gândirea social-politică a lui Eminescu, 
un subiect nu tocmai nou, dar binevenit azi, în contex-
tul europenizării noastre. Reamintindu-ne că gazetarul 
nu gândea deloc în perspectivă politică, deși el a lucrat 
în perioada 1877-1883 în redacția oficiosului „Tim-
pul”, tribună a Partidului Conservator (publicistica fiind 
apreciată drept „o operă ideologică trainică literar tot atât 
cât poezia” – G. Călinescu)  .

Poetul, a cărui operă integrală (marea ediție inițiată 
de Perpessicius, în 1939, și încheiată în 1996) ne-a fost 
restituită, în deceniile din urmă, sub egida Academiei 
Române, în XVI volume masive, s-a dovedit un mare 
român, apărător al drepturilor istorice și inalienabile ale 
poporului și un «cenzor» vigilent al moravurilor politi-
cianiste din vremea sa.

Pentru cine a urmărit problematica gazetăriei emine-
sciene, gândirea social-politică a acestuia a fost analizată, 
comentată, interpretată, încă dinainte de primul război, 
de editori și critici care, când nu au supralicitat «con-
servatorismul» poetului, l-au văzut în perspectiva unui 
«liberalism» sui generis, aplicat la realitățile românești. 
Oare nu Eminescu de la «Timpul» scria că „Şi noi 
suntem liberali în marginile pe cari le permite armonia 
intereselor naţionale şi existenţa statului român ca 
individualitate deosebită”? (Opere, XI, 1984, p. 52).

Iată, așadar,  că, dincolo de varii interpretări sus-
ceptibile de partizanat ideologic (revendicându-l, pe 
rând, naționaliști și socialiști, ortodoxiști și ateiști, 

tradiționaliști și moderniști…), Eminescu rămâne, în 
conceptele gândirii sale istorice și social-politice, mereu 
abordabil, dovadă că spiritul său vizionar nu poate fi 
aservit vreunei doctrine, partinice sau de grup, scăpând 
oricărui arpentaj partizan prin bătaia lungă, în timpul și 
spațiul românesc, a ideilor sale.

*
Aspecte ale gândirii social-politice eminescie-

ne (PrinterXpert, Craiova, 2012, 214 p.), lucrarea de 
doctorat a d-nei prof. Marilena Pîrvulescu, este un co-
mentariu metodic și cursiv al acestor concepții privind 
statul și funcționarea lui, stratificarea socială, acțiunea 
economică și culturală, interesele politice și geo-strate-
gice ș.a.

Un prim capitol reia, în baza unei bibliografii îndeoște 
cunoscută, formația culturală a lui Eminescu, pornind de 
la «originea» socială la copilărie și anii de școală, iar de 
aici la epoca estudiantină (vieneză și berlineză) și întâl-
nirea sa – conjuncțiunea – mai întâi cu „Convorbirile 
literare, în anul debutului poetic aici (1870), mai apoi 
cu societatea ieșeană „Junimea”, până la cunoașterea lui 
Maiorescu, omul care a jucat un rol decisiv, fundamen-
tal, atât în susținerea existențială cât mai ales în prom-
ovarea poetului și recunoașterea, în fine, a „genialității” 
sale.

Dacă toate aceste aspecte privind «originea»  (au-
toarea menționează „pseudocontroversele” legate de 
nașterea poetului), copilăria legată organic de natură, 
anii de școală de la Cernăuți și „mirajul teatrului”, 
perioada studiilor universitare , revenirea în patrie, direc-
toratul la Biblioteca Centrală din Iași, revizoratul peste 
județele Iași și Vaslui, opțiunea poetului pentru direcția 
junimistă, sunt, desigur, binecunoscute, miezul mai in-
teresant al lucrării îl constituie Capitolul II, Eminescu 
jurnalistul. 

Este momentul când Eminescu, lăsând pe planul 
speculativ-poetic „fundamentele filosofice”, optează 
pentru o manifestă punere în slujba intereselor naționale 
(„interesul practic pentru patria noastră”). Și aici, spec-
tacolul concepțiilor social-politice beneficiază de o 
expozitivă punere în pagină, comentariul fiind, desigur, 
supravegheat de o bibliografie adecvată, cu aderențe em-
patice sau respingeri cordiale, mai totdeauna în spiritul 
accederii elective la tema propusă.

Înțelese în contextul social-politic al vremii sale (de-
ceniile 8 și 9 ale secolului XIX), ideile eminesciene pri-
vind natura statului și organizarea lui, structura socială 
și teoria «păturii superpuse» nu sunt încă desuete și 
lipside de interes analitic, dovadă că gazetarul gândea 
foarte aplicat la realități și în perspectivă social-istorică. 
Dacă acest capitol de peste 100 de pagini se dovedește 
substanțial și foarte îndeaproape controlat bibliografic 
(citatul fiind, în economia lucrării, destul de prezent), 
Marginalii asupra naționalismului eminescian (III) 
este cam impropriu denumit, întrucât, în loc de analiza 
«naționalismului» anunțat, autoarea reia secvențial atât 
de comentata, în vremea din urmă, așa-zisa «ieșire» a po-
etului din scena culturală, adică „episodul Capșa”, pune-
rea poetului în «cămășoiul de forță» la Baia Mitrașevski, 
anunțarea lui Maiorescu, internarea la spitalul doctorului 
Șuțu, diagnosticul de «alienație mintală» și toată prob-

lematica (atât de controversată azi) a morții poetului. 
Remarcăm aici atitudinea echilibrată, i-aș zice, a autoa-
rei, care, deși le citează, nu se lasă antrenată în spectac-
ularitatea plină de senzațional a unor abordări de după 
1990, care au lansat o mare prostie, menită a întreține o 
confuzie, față de care însuși Nicolae Manolescu (și nu 
numai el) a luat în repetate rânduri fermă atitudine, - și 
anume „asasinarea” lui Eminescu, pentru a-l scoate din 
dispozitivul politic al unei gazetării ce deranja interesele 
politicienilor și ale Palatului, având chiar ecou în cancel-
ariile Marilor Puteri (!). Rolul «hotărâtor» în acest «asa-
sinat politic» l-ar fi avut nimeni altul decât «masonul» 
Titu Maiorescu, marele îndrumător cultural, critic lit-
erar, avocat, universitar  și om politic al vremii! Și asta 
cu toate că se știe prea bine că, în perioada spitalizării 
sale interne (București, Viena) și ambulante (Botoșani, 
Iași, Hale), poetul a fost tratat cu «injecții mercuriale»! 
Procedeul  exista în practica medicală a vremii (la care 
ulterior s-a renunțat, desigur), nefăcând decât să ruineze 
sănătatea poetului, și așa precară, încă din momentul iz-
bucnirii alienației mintale, pe un încărcat fond ereditar 
favorizat de un stres intelectual intens.

Noi înșine am scris despre asta, abordând și alte ches-
tiuni devenite, iată, la fel de urgente, precum, bunăoară, 
încercarea de mistificare a posterității eminesciene, până 
la ideea «sanctificării» sale de către biserică, de transfor-
mare în cult și icoană! 

Constatând că autoarea citează și lucrarea noastră, 
Eminescu – mitograme ale dacoromânității (2010), nu 
avem decât să apreciem, că, din acest punct de vedere (al 
unui românism exprimat în cadre mai largi geo-politice, 
cu reverberații de străveche tradiție, pierzându-se într-un 
dacism epopeic), autoarea nu și-ar putea continua periplul 
în «eminescologie» decât asumându-și o anumită ținută 
(decentă, rezervată, probă) a cercetătorului, delimitându-
se de ipoteze necontrolate documentar și de abordări de 
gregară senzație…

Da, Eminescu este un «mit cultural» național, așa 
cum Shakespeare, Cervantes, Dante, Goethe, Lermontov, 
Hugo exprimă pe de-a-ntregul specificitatea spirituală 
a popoarelor respective. «Anatomia» acestui mit – ve-
chi prilej de vorbe și de ipoteze! – nu trebuie să să fie 
o negare a modului în care Eminescu a fost perceput în 
etape succesive ale culturii române, ci să ne arate, clar 
și documentat, cum creatorul și gazetarul, dar mai mult 
gânditorul, adică toate aceste «ipostaze» / fațete la un loc 
au dus la nașterea unui «mit», care este, în primul rând, 
unul al deschiderii către aspirații cultural-naționale. 
Prin această «deschidere» (și nu închidere într-un halou 
autarhic și intangibil) actualitatea lui Eminescu este 
evidentă, pilduitoare, inalienabilă.

În acest sens, lucrarea dnei Marilena Pîrvulescu, 
cursivă și echilibrată, ne mai spune încă o dată, prin 
analogie cu vorba lui I.L. Caragiale, că autorul Luceafă-
rului rămâne «eternul nostru contemporan».

Nu e o vorbă de circumstață să admitem că și azi 
avem nevoie de Eminescu, pentru a ne înțelege mai bine 
pe noi înșine, dar și pentru a ne face mai înțeleși în con-
certul mondial de valori.

„Aspecte ale gândirii social-politice eminesciene”

Zenovie CÂRLUGEA
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Stranie situaţie. În 
vreme ce destui autori 
insistă pe diverse căi 
să scriu despre ei, 
Alexandru George, 
într-un text publicat, 
şi-a exprimat dorinţa 
contrară. Singurul de-a 
lungul întregii mele 
activităţi de comentator 
de literatură. Îmi îngădui 
a nu ţine seama de 
rugămintea cu pricina, 
tocmai spre a încerca 
a-i dovedi încă o dată 
că n-am emis asupra 

importantei d-sale personalităţi una din, cum se rosteşte 
excedat, “imaginile aşa de strîmbe pe care le au despre mine 
atîţia oameni poate bine intenţionaţi din lumea literară, chiar 
dacă nu toţi văd în mine un monstru”. Adăugînd că nu l-aş fi 
citit în ceea ce are “mai esenţial” şi vădindu-se mai cu seamă 
iritat de faptul că i-am aplicat formula de “enfant terrible” al 
criticii româneşti, d-sa mai afirmă: “mie care nu m-am ţinut de 
şotii în scrisul meu despre literatură, care am oroare de frondă 
şi iconoclastie, (sic!),  de epatare şi, în plus, nu sînt doar 
mai vîrstnic decît cel care-mi iscăleşte <<caracterizarea>>, 
dar am şi debutat la 40 de ani şi într-o atmosferă sinistră, 
cînd numai de giumbuşlucuri nu-mi ardea, chiar mie, care 
am rămas un om, prin excelenţă, vesel… Ce să mai zic de 
asta?”. Ce să mai zică subsemnatul? Resignat, voi susţine 
că nu a intrat în intenţia mea nicio nuanţă peiorativă, ci, din 
contră, una de recunoaştere a unei vivacităţi inconformiste 
mult seducătoare, a unui spirit rebel pregnant, sub o aparenţă 
moroză, “dincolo de mode şi timp”. Pe de altă parte însuşi 
traiectul biografic al scriitorului, cu numeroase şi substanţiale 
volume publicate, debutul tardiv, “atmosfera sinistră” pe care 
a inhalat-o, păstrîndu-se totuşi, aşa cum ţine a se recomanda, 
drept  “un om, prin excelenţă, vesel”, nu se justifică precum 
o paradoxală marcă a succesului? De unde această apăsată, 
cvasigeneralizată suspiciune? Această comportare de arici 
care se închide în armura sa de ţepi? “Veşnic tînăr” în spirit 
şi poate că, parţial, şi “ferice”, autorul Clepsidrei cu venin 
semnifică un triumf asupra inechităţilor, fariseismelor, urgiilor 
de tot felul pe care epoca i le-a pus (ni le-a pus) în faţă. Dar să 
punctez mai întîi în ce chip s-a situat d-sa în raport cu aceasta. 

Alexandru George este, şi ţine a sublinia cu energie 
circumstanţa, un om de “modă veche”, vlăstar al unei solide 
familii burgheze, exponent al unui ancien régime indigen, care 
a străbătut “perioada cea mai întunecată din istoria României 
moderne, catacombal”, “momentele cele mai convulsive ale 
răstimpului”, silindu-se a-şi disimula “adevărata identitate şi 
vocaţie”. În conjunctura în care comuniştii au dobîndit puterea 
deplină, avînd 18 ani, era întrutotul avizat asupra dezastrului 
ce începea. Întrucît lupta făţişă îi apărea zadarnică, a căutat, 
“ca un antidot”, relaţiile “cu cei pe care-i socoteam cinstiţi şi 
rezistenţi, de la ei urmînd să aflu alte lucruri decît sloganele 
oficiale”. Relaţii ce ar fi trebuit să slujească “formării” 
tînărului  “(să-i zicem) inteligent, dotat mai ales cu oarecare 
precocitate de gîndire”, cum se autodefineşte. Oamenii 
remarcabili ai culturii erau însă puţini şi de abordare deloc 
facilă. Cei mai la îndemînă se arătau a fi “idolii intelectuali” 
deveniţi “modele negative”, pe care, puţin mai înainte, ar 
fi “jurat” cu candoare: Mihail Sadoveanu, M. Ralea, dar 
mai ales G. Călinescu şi Camil Petrescu. “Ei au aderat din 
prima clipă la comunism, ceea ce va face mai tîrziu chiar şi 
un oponent al acestuia, de talia lui T. Arghezi, în fine, într-o 
formă mai puţin scandaloasă, T. Vianu”. E posibil ca un cititor 
“mai tînăr” să-şi imagineze cu dezinvoltură “lovitura” pe care 
încă adolescentul Alexandru George a primit-o astfel, nu şi 
cel ce scrie prezentele rînduri, martor şi el al întregii epoci 
respective, cu voia celui comentat aici, dotat cu “oarecare 
precocitate”. Contactele cu Noica, “prin 1948-‘49, cînd el 
intenţiona să fondeze o şcoală de înţelepciune la Andronache”, 
sau cu C. Rădulescu-Motru, deja senil, a cărui umbră “se 
prelingea pe sub castanii de pe Bulevardul Ferdinand”, nu 
anulează, evident, impasul. Junele intelectual supradotat 
trăieşte o dramă. De reţinut că nu avem a face cu un solitar 
nativ  (“nu eram făcut să suport singurătatea”), predispus la un 
anume tip de “închidere”, gata a vieţui “cufundat în biblioteci, 
pierdut în lecturi, în afara lumii”. Declarîndu-se a aparţine 
tipului “extrovers şi comunicativ”, sociabil, Alexandru 
George îşi caută congeneri. Îşi recunoaşte cu magnanimitate 
tiparul, care, “deşi a rămas rar nu e totuşi unic”, la un Radu 
Petrescu, la un Alexandru Miran, la un M. Ivănescu, la 
un Barbu Cioculescu. Şi cu un mai puţin aşteptat puseu de 
modestie: “Nu sînt un inconformist, sînt un ins banal, modelat 
însă după criteriile altei lumi”. Şi chiar cu  regretul de-a se 

simţi azi “mai singur” decît cu patru decenii în urmă, “cînd 
duceam o existenţă catacombală şi scriam fără nici o speranţă 
de publicare, pentru <<sertar>>, cum s-a consacrat, mai tîrziu, 
termenul”. Ce rezultă de aici?  Negreşit o natură suficient de 
robustă psihic, cu ochiul aţintit mai mult spre exterior decît 
spre interior, mai atentă la spectacolul obiectiv al lumii decît la 
cel al proceselor intime, dătătoare acestea de compensatoare 
miraje celor stigmatizaţi de o inadaptabilitate acută. Ofuscat 
de vandalismul ce avea loc în “cultura” oficială a timpului, 
ultragiat de nemerniciile sistemului ultraabuziv, îşi admite 
mereu o continuitate organică cu “lumea veche”, “o lume vie, 
deşi inactivă pe planul adevăratei ei posibilităţi, de inşi reduşi 
la un fel de simili-existenţă, la aşteptare şi neputinţă”. De 
unde înclinaţia scriitorului spre epic. Înclinaţie favorizată de 
împrejurarea de-a aparţine mediului social simpatetic evocat, 
pe care unii scriitori situaţi în echivocul răspîntiilor istorice 
l-au aproximat nu fără stîngăcii şi gafe uneori ţipătoare: 
“Mereu am insistat asupra faptului că eu sînt şi mă simt o 
rezultantă, un produs al unei societăţi în care nu am intrat şi 
pe care nu a trebuit să o cuceresc ca pe o <<pradă>>; aparţin 
acelui tip uman şi scriitoricesc care şi-a rotit privirea în jur 
(asemeni cazurilor rare ale lui Creangă, Caragiale, H. Papadat-
Bengescu, poate şi I. M. Sadoveanu), care exploatează un 
material uman apropiat, nu îl caută cu microscopul sau îl 
asediază şi îl cucereşte dincolo de niscai baricade”. Foarte 
probabil. Numai că printr-o asemenea extrovertire operînd, 
“cu o curiozitate diversă şi nelimitată”, reiese încă o trăsătură 
a autorului în discuţie şi anume antilirismul. Nedînd niciodată 
semnale ale posturii de poet, Alexandru George declară neted: 
“Nu-mi plac confesiunile”. Ceea ce-l atrage nu e sondarea 
adîncurilor eului abscons, ci “realitatea mediului, a vieţii 
de familie, a existenţei prietenilor”, eposul apt a vehicula 
informaţii utile “mai ales pentru cei mai tineri, care nu au trăit 
acele împrejurări, dar nici situaţia generală în care m-am aflat 
eu şi generaţia mea şi pe care ei trebuie s-o descopere şi s-o 
deducă”. Ocolind discursul poeticesc ca atare, să presupunem 
că izbuteşte a lua distanţe, într-o manieră diferită de cea a 
poetului, faţă de ficţiunea sa, simţindu-se cufundat într-un 
imaginar “care înlocuia treptat ceea ce fusese efectiv viaţa 
mea în primul ei sfert de veac de existenţă conştientă”. Nu pot 
a nu aminti în continuare şi rezerva, imprevizibila “lepădare” 
pe care o manifestă Alexandru George faţă de comentariul 
literar pe care-l exercită totuşi cu o eclatantă perseverenţă 
(“autorul acestor studii nu a năzuit niciodată să devină un critic 
literar”), indispus, s-ar zice, de miza subiectivă a acestuia, 
poate şi de lirismul sui generis pe care-l poate implica. Şi mai 
mult decît atît, minimalizarea la sînge a exerciţiului critic în 
principiu, văzut nu mai mult decît ceva secundar, provizoriu, 
un soi de schelă în jurul unei construcţii (opera), care trebuie 
înlăturată cînd aceasta e terminată. Dar subiectivitatea astfel 
pusă la colţ se răzbună. Ce relevă altceva acele reacţii aprige, 
taxate îndeobşte ca probe ale unei firi “sucite”, “şicanatoare”, 
“cîrcotaşe”, decît jeturile unei energii personale comprimate, 
ţîşnind cu umorală violenţă, dînd paginii lui Alexandru 
George savoarea caracteristică? Ce este în astfel de clipe 
autorul Marelui Alpha decît, ierte-mi-se repetiţia, un enfant 
terrible cu totul remarcabil al literelor noastre actuale? Ce este 
decît o imagine a vieţii proaspete a spiritului, sfidînd rutina, 
poncifurile, cu un risc ce face el însuşi parte inevitabilă din 
strategia jocului vital? 

Nu am avut în epoca noastră indigenă multe condeie care 
să aibă temeritatea unor disocieri tranşante, a unor afirmaţii 
mergînd drept la ţintă, a unui expresiv umor contestatar 
precum cel al lui Alexandru George. Poziţia protestatară pe 
care, în contextul totalitar, şi-o arogă e însă una plină de nodulii 
dificultăţilor, provocatoare inclusiv la adresa “blazonului” aşa-
numiţilor disidenţi: “Eu n-am fost disident, am fost rezistent. 
Eu ţin la distincţia asta, pe care am făcut-o şi prin care mi-
am atras fulgerele tuturor marxiştilor”. Cu toate că ar fi putut 
lesne admite că termenul în cauză e convenţional, avînd însă 
o accepţie istorică, d-sa începe prin a-i aminti pe “profitori” 
adică pe Deşliu, “care în 46’-47’-48’ lucrase cu Ceauşescu la 
<<tineret>>” şi pe Breban, “membru supleant în CC şi în relaţii 
bune cu generalul Pleşiţă”, pentru a adăuga, în virtutea unor 
“mici distincţii”, pe Adrian Păunescu şi pe Eugen Barbu, spre a 
încheia nervos-rezumativ şi, precizez, eliptic-amalgamat: “Or, 
eu nu sînt un om de categoria lor. Eu nu am limbaj comun cu 
Deşliu, cu Breban, cu Goma, cu Raicu, cu S. Damian”. Goma 
alături de Păunescu şi Eugen Barbu!? Dar I. Negoiţescu? Dar 
Ion Vianu? Dar Dorin Tudoran? Dar Ana Blandiana? Dar 
destui alţii, apreciaţi îndeobşte ca disidenţi? Toţi o apă şi-un 
pămînt?  Pe ce lume trăim? Tăietura insolită a opiniei astfel 
avansate n-ar putea deschide decît o animată dispută. O altă 
părere controversabilă e cea potrivit căreia Tezele ceauşiste 
din iulie ‘71 “nu au fost deloc bine primite de Aparat”. Ar fi 
fost vorba de opoziţia unei noi generaţii de activişti, dotaţi cu 
locuinţe confortabile, cu maşini personale, care n-au rezonat 

la sloganele “retrograde”, la idealul primitivismului “eroic”, 
activişti contrariaţi în acel document de tristă memorie 
întrucît “lor le trebuiau <<avantajele>> şi <<cuceririle>> 
socialismului, dar în acelaşi timp şi produsele simbolice ale 
unei culturi mai înalte iar, ca o culme, otrăvurile fermecate 
ale lumii capitaliste”. Cum aşa? Aderenţii de primă oră la 
programul comunist, “cei care se prăjiseră compromiţîndu-se 
prosteşte”, servindu-l incondiţionat, fuseseră abandonaţi de 
putere în “ghearele” criticii estete sau de-a binelea îngropaţi 
în uitare: A. Toma, M. Davidoglu, Al. I. Ştefănescu, Eugen 
Frunză, Victor Tulbure, Ştefan Iureş ş.a. Foarte adevărat, însă 
nu s-a iscat astfel un gol benefic al turpitudinii. N-a apărut 
oare o altă serie de gornişti ai partidului, gata a-l umple, nu 
doar slugarnici şi agresivi, mai agresivi decît predecesorii 
lor şi mai lacomi, de-ar fi să amintim doar gruparea din 
jurul revistelor Săptămîna şi Luceafărul? N-a apărut şi 
prosperat protocronismul cel cu benedicţiune partinică şi 
jalnici aderenţi? N-au fost tipărite “cărămizile” omagiilor, 
cuprinzătoare liste ale degradării celei de-a doua generaţii 
de comunişti, parte şi ea a “Aparatului”, pe care nu ştim de 
ce s-ar cuveni s-o vedem “rezistentă”, căci în realitate a fost 
“manipulată la discreţie”, aidoma celei dinainte? 

Alteori însă putem subscrie fără reţineri acidele linii ale lui 
Alexandru George, foarte utile pentru reconstituirea veridică a 
tabloului epocal. “Munca de negru” a reprezentat o metodă a 
regimului de a-şi asimila talentele şi truda unor oameni ce nu-i 
aparţineau şi nu aveau voie de a-şi semna textele, fie acestea 
şi traduceri (între alţii, Cornel Regman, Petru Comarnescu, P. 
P. Panaitescu), constituind “o ruşine a vremurilor”. Nu mai 
puţin ruşinoasă se înfăţişa masacrarea scrierilor oferite spre 
editare. Orice producţie literară fiind abordată drept “un act de 
răspundere colectivă”, redactorii în frunte cu directorii editurii 
interveneau fără jenă în text pentru a-l adapta în cel mai înalt 
grad “liniei” partidului, de altminteri aflate într-o necurmată 
mobilitate: “Despre      versiunile  mereu îmbunătăţite ale 
Scrinului negru de G. Călinescu s-a mai scris; vreau să 
semnalez cazul romanului Risipitorii, de Marin Preda, care 
a fost într-atît de schimbat faţă de versiunea iniţială, încît ar 
fi trecut prin vreo cinci variante. Nu cumva ele s-au păstrat 
undeva?”. Între “misterele” epocii se înscrie şi capitolul cărţilor 
“pierdute”, întrucît autorii lor, precum Hortensia Papadat-
Bengescu sau Ticu Arhip, nu le reclamau, neîndrăznind “să 
se pună cu ceea ce simţeau că sînt autorităţile comuniste”. 
Cît priveşte “curajul”, acesta ar fi devenit exclusiv un apanaj 
al privilegiaţilor, neputîndu-se manifesta fără o minimală 
garanţie oficială. Un asemenea “curaj”, consideră Alexandru 
George, “era o virtute rezervată de <<organe>> celor din vîrful 
piramidei nomenclaturiste, era îngăduit cu voie de la poliţie 
unui Eugen Barbu sau Marin Preda, unui Petre Sălcudeanu 
sau Dinu Săraru, căci Partidul ţinea şi pe această cale să-şi 
favorizeze slujitorii”. Un fel de „curaj”, de! Cel puţin la fel de 
interesante sînt consemnările lui Alexandru George referitoare 
la cîţiva scriitori de mare suprafaţă, tabuizaţi de autorităţile 
ideologice ca “reprezentanţi” ai “culturii socialismului”, statut 
ce nu o dată, prin reflex inerţial, s-a perpetuat. La capătul unei 
tăceri de aproape un deceniu, “văzînd că nu vin americanii”, 
Arghezi a crezut că e oportun “a se da” cu comuniştii, aflaţi 
la putere pe o durată ce părea nelimitată: “Dar, în ce mod a 
făcut-o! A scris lucruri inadmisibile, a desfăşurat un zel care 
nu-i fusese pretins”. Neîntrecîndu-l nimeni în “linguşeală”, 
nici chiar G. Călinescu, autorul Florilor de mucigai este 
emiţătorul “acelei afirmaţii făcute la Kremlin, prin care a 
echivalat ultima ocupaţie rusească cu o nouă Descălecare!”. 
Deloc complezent se prezintă Alexandru George şi în legătură 
cu Marin Preda, autorul unui important roman, Moromeţii I, 
dar înconjurat de regulă de un şir de ditirambi nediferenţiaţi, 
cu toate că alte cărţi ale prozatorului sînt vulnerabile. Astfel 
ni se vorbeşte pe şleau despre “falsitatea stridentă din 
<<mărturiile>> romaneşti ale lui Marin Preda”, conţinute în 
cele două cărţi ale sale de factură autobiografică, Delirul şi 
Cel mai iubit dintre pămînteni. Acestea “sînt scrise parcă 
de cineva care nu a trăit pe atunci, în perioada războiului şi, 
respectiv, a instaurării comunismului la noi în ţară. În primul 
roman, de pildă, se imaginează situaţia neverosimilă a unui 
tînăr, care, venit de la ţară, cu o pregătire redusă la cîţiva 
ani de liceu, e primit peste tot, inclusiv în societatea înaltă 
bucureşteană, şi curtează, cu speranţe matrimoniale, pe fata unui 
colonel în rezervă”. Artificiului socio-moral ce-l loveşte pe  eroul 
cu pricina i se adaugă şi jenante supralicitări culturale, precum 
următoarea referinţă de meloman diletant (în spatele ei se văd 
urechile auctoriale): “ajunge să-şi cumpere din primul magazin 
Matthaeus Passion de Bach (pe care o ortografiază greşit) şi o 
ascultă vreme de mai multe săptămîni de <<cîteva ori pe zi>>. 
Or, acest amplu oratoriu durează, cu recitative cu tot, peste trei ore! 
El nu era accesibil în niciun fel chiar unui privilegiat al regimului, 
necum să fi fost achiziţionat dintr-un magazin. 

În jurul lui Alexandru George
gheorghe grigurcu
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Există la Râmnicu-Vâlcea o mișcare culturală 
autentică, de incontestabile înfăptuiri, datorată unor 
inimoși cărturari și pasionați condeieri, între care am 
aminti pe pr. Nicolae State-Burluși (supranumit «un 
Badea Cârțan al timpurilor noastre»), prof. Ion Soare, 
scriitorii Ioan Barbu și Ioan St. Larză, precum și atâția 
vrednici de consemnare  truditori ai gândului înnimbat 
de însuflețitorul har ai inimii.

Strânși în jurul periodicului «Forum V», acești 
oameni de cultură vâlceni beneficiază de sprijinul 
autorităților locale, găsindu-și un sprijin de nădejde 
din partea Arhiepiscopiei Râmnicului. Numai de am 
aminti nu de mult înființatul Centru de Studii Medievale 
și Premoderne «Antim Ivireanul» ori Memorialul 
«Pr. cercetător Dumitru Bălașa», și tot am avea 
imaginea binecuvântatei colaborări dintre oamenii 
de cultură vâlceni și prestigioasa Arhiepiscopie, totul 
materializându-se prin acțiuni de mare impact și ecou 
național.

Între acestea, iată, începând din 2011, a fost 
statuat și Salonul Național de Literatură și Artă 
«Rotonda plopilor aprinși», organizat de Fundația 
Culturală «Curierul de Vâlcea» (președinte: scriitorul 
Ioan Barbu) în colaborare cu Filiala Sibiu a Uniunii 
Scriitorilor, Arhiepiscopia Râmnicului, Biblioteca 
Județeană «Antim Ivireanul», Primăriile Râmnicului, 
Prundeni și Galicea. 

Salonul acesta (inaugurat la 12-13 mai 2011 și 
dedicat memoriei Mitropolitului Bartolomeu Anania) 
și-a avut a doua ediție în data de 24-26 mai 2012, 
marcând, printr-o concertată organizare de specialiști, 
o caldă evocare a vieții și operei înaltului ierarh, 
expoziții de pictură, lansări de reviste și cărți, reuniuni 
publice, vizite documentare, decernarea unor diplome 
de excelență. Și-au adus contribuția de suflet și 
cărturărească cunoscuți scriitori și apropiați ai marelui 
regretat: Mihaela Albu (USA), Constantin Zărnescu, 
Pompiliu Manea, N. State-Burluși, Dan Anghelescu, 
Florentin Popescu, George Anca, George Călin, 
Valeriu Diaconescu, și, nu în ultimul rând, încercatul 
coordonator editorial Ioan St. Lazăr, apreciat istoric și 
critic literar implicat în mai toate proiectele culturale 
râmnicene.

La întâlnirea de suflet de la Râmnic au venit 
să aducă un omagiu de adâncă prețuire peste 25 de 
scriitori, de pretutindeni, între care amintim pe acad. 
Mihai Cimpoi (Chișinău), acad. Vasile Tărâțeanu 

(Cernăuți), Maria Diana Popescu (Stuttgart), Florea 
Firan, Tudor Nedelcea, Teodor Răpan, George 
Astaloș, Marian Barbu, Florea Miu, Teodor Tanco, 
Hanna Bota, Constantin Mustață, Neagu Udroiu și 
mulți alții, între care s-au regăsit și scriitorii vâlceni 
Doru Moțoc, Ilie Gorjan, Felix Sima, Carmen Sofianu, 
I. St. Lazăr…

Sărbătorit inițial la 75 de ani, apoi la 80, marele 
cărturar, literat și om al bisericii Barolomeu Anania 
(„scriitor polivalent și teolog trăitor în duh”) se 
bucură, iată, în postumitate, de acest atât de binevenit 
Memorial „menit să-i dăinuiască prețioasa amintire și 
să-i odrăslească în suflete opera”, după cum scrie prof. 
Lazăr.

În acest sens, prof. univ. dr. Ioan St. Lazăr a citit 
un fragment din noua sa carte, Bartolomeu Valeriu 
Anania sau Lupta lui Iacob cu Îngerul, în curs de 
apariție, din care reproducem mai jos un fragment.

*
Apărut sub îngijirea aceluiași neobosit cărturar 

și istoric literar, prof. dr. I. St. Lazăr, volumul UN 
OM PENTRU ETERNITATE: BARTOLOMEU 
VALERIU ANANIA (1921-2011) este o antologie de 
eseuri, studii și articole prilejuite de cele două ediții 
ale amintitului Memorial.

 În evocarea inaugurală, Mitropolitul Bartolomeu 
Anania în conștiința Bisericii, ÎPS Gherasim al 
Râmnicului amintește marile tradiții duhovnicești ale 
eparhiei, între care îl așează acum și pe vrednicul de 
pomenire diortositoriu al Bibliei în limba română din 
2001: 

„Așezarea Râmnicului sub ocrotirea spirituală 
a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, evlavia 
ierarhilor, preoților și credincioșilor față de Sfântul 
Grigorie Decapolitul, Sfântul Ierarh Calinic, Sfântul 
Antonie de la Iezer sau Sfinții Martiri Brâncoveni s-au 
descoperit și în activitățile spiritual-culturale ce s-au 
organizat de-a lungul timpului, dovedindu-se a avea 
un rol formativ deosebit pentru fiii duhovnicești ai 
Eparhiei Râmnicului. Perioada ultimului secol, însă, 
a adus și numeroase provocări în viața neamului și a 
bisericii strămoșești, o perioadă care a pus în lumină 
personalitatea unor vrednici slujitori, prin activitatea 
deosebită pe care au desfășurat-o pe plan spiritual-
cultural, administrativ sau social-filantropic.

Între aceștia îl regăsim și pe vrednicul de pomenire 
Mitropolitul Bartolomeu Anania. Neobosita sa 
cărturărie, revărsată-n slova-i inspirată, a prilejuit 
redescoperirea unor noi valențe de exprimare a 
limbajului românesc, de adaptare a expresiei revelației 
la forma de comunicare și percepere contemporană. 
O activitate deosebită în care a pus în lumină valorile 
învățăturii creștine, realizând o punte duhovnicească 
între românii de pretutindeni.

A rămas în conștiința neamului și ca mărturisitor 
în temnițele comuniste, temnițe cărora mai târziu, în 
timpul slujirii ca Arhiepiscop al Clujului, Vadului și 
Feleacului, și mai apoi Mitropolit, le-a așezat și sfințit 
biserică în curte, spre veșnică pomenire în conștiința 
urmașilor.

Spre a-l pomeni și a-l așeza în conștiința spirituală 
a râmnicenilor participăm azi la inaugurarea Scuarului 
Mitroolitul Bartolomeu, un spațiu care ne va determina 
într-un anume fel în a ne mărturisi valorile. Ne bucură 
că vâlcenii au recunoscut un om al Bisericii, care a 
plecat din acest spațiu, dar a rămas duhovnicește 
pentru totdeauna legat de el, drept model, cinstindu-l 
prin așezarea numelui în acest spațiu, rânduit a fi unul 
cultural.”

Antologia realizată de prof. I. St. Lazăr cu 
binecuvântarea înaltului ierarh consemnează 
„memoria activă” a celor două simpozioane (din 
2011 și 2012), reproducând evocări, comunicări și 

studii semnate, la prima ediție, de: Andrei Coroian, 
Aurel Sasu, C. Mustață, Eugen Petrescu, Constantin 
Zărnescu, Ioan Razeș (alias I.St.Lazăr), iar la a doua 
ediție de: Constantin Cubleșan, Ioan Chirilă, Iustin 
Tira, Andrei Coroian, Jan Nicolae, Mircea Popa, Ioan 
Pintea, Lucian-Vasile Bâgiu, Lavinia Geambei,- mai 
toți din aceștia fiind autori ai unor volume dedicate 
mitropolitului cărturar și scriitor Valeriu Anania. 

Din toate aceste evocări, comunicărși și studii 
rezultă statura uriașă a acestui «teolog trăitor în duh» 
al Bisericii noastre și mare cărturar, autor al unei opere 
literare polivalente și remarcabile, fără de care tabloul 
cultural și literar românesc din ultima jumătate de veac 
nu ar putea fi în complexitatea lui definit și reprezentat 
pe de-a-ntregul.

De aceea, în viața bisericii strămoșești, figura 
mitropolitului Anania este una de inconfundabil 
prestigiu, duhovnicească și diortositoare.

În acest sens, Memorialul statuat în 2011 
la Râmnicu-Vâlcea vine să răsplătească truda 
neîntreruptă și meritele de netăgăduit ale celui ce a 
scris, printre atâtea lucrări de preț, Cerurile Olteniei, 
printr-o mai profundă cunoaștere a celui născut în 
Glăvile Vâlcii și o mai temeinică cinstire a operei.

Felicitările noastre vrednicilor de laudă înalți 
stătători, scriitori și cărturari vâlceni!

Un salut brâncușian de la Masa Tăcerii, atât de 
profund și tulburător evocată în ritmuri poetice și la 
care preacinstitul venea adesea în pelerinaj de amintire 
și reculegere.

Dan Radu ABRUDAN

«Un om pentru eternitate –
BARTOLOMEU VALERIU ANANIA»

I. St Lazăr

Masa lui Brâncuși

 „Din treisprezece câţi eram la Cină 
Unu-a plecat şi n-a mai vrut să vină 
– Suflet păros în cuget agurid 
Cu noi muiase pâinea într-un blid, 
Pătrunsă-n miez şi frântă şi-mpărţită 
De-o mână albă, pururi înflorită. 
Când ghicitoarea printre noi se puse, 
Noi o-ncercam şi numai el tăcuse, 
Apoi s-a furişat ca un răspuns 
La inima-ntrebării neajuns. 

* 
De ce-a plecat, de vreme ce gustase? 
Semnu-ndoielii plânse şi rămase. 
La noi desăvârşirea nu se-adapă 
Din cercul ştirb şi roata şchioapă.
 O noapte grea venea de oareunde, 
Şin jurul mesei joase şi rotunde, 
Pe scaune ne-am strâns cu vechiul rost 
Şi locul Lui, deodată, n-a mai fost. 
O noapte grea se cuibări-n unghere. 
Ospăţul pietrei devenea tăcere!“

Valeriu ANANIA
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Binecunoscutul cercetător în istoria artei și her-
meneut al statuarei brâncușiene din perspectiva sur-
selor arhetipale, dl MIRCEA DEAC, revine în atenția 
specialiștilor dar și a unui public mai larg cu o lucrare 
de excepție – Nudul în pictura românească / Le nu 
dans la peinture roumaine (Monitorul Oficial, 2010). 
Este vorba de un album ce conține 220 pagini, for-
mat 24 x 26,5 cm, pe hârtie 170 g dublu cretată mată, 
reproducând 176 ilustrații color și 2 în alb-negru, cu 
copertă dublu cretată celofanată lucioasă reprezentând 
un ulei de Tonitza (Nud culcat), și supracopertă dublu 
cretată mată (cu aceeași imagine).

Este, cum se vede, o lucrare de mare artă tipogra-
fică, cu text în limbile română și franceză, menită a se 
adresa unui public specializat și, deopotrivă, cât mai 
larg.

Albumul acesta tematic trimite la multe monogra-
fii dedicate unor pictori români și străini, dar în mod 
special el amintește de lucrarea  Femeile și operele lui 
Picasso (1997), o abordare tematico-imagologică de 
mare succes.

Într-un studiu bilingv, dispus paralel pe 74 pagini  
și intitulat Magia nudului / La magie du nu, autorul 
ne face cunoscută pasiunea pentru pictură ce l-a purtat 
în diferite țări ale lumii, din Occident până în Orient. 
În acest fel a putut realiza că imaginile cu nud, din 
diferite arii de cultură, reprezintă o «constantă» care 
individualizează «un gen special al picturii».

De la imaginile preistorice la cele ale Antichității 
cu efebi și kuros, la pictura Renașterii italiene și a 
barocului, iar de aici, prin clasicism și romantism, la 
emancipatele școli moderniste și la tehnicismul ori-
entărilor postmoderne  - este un drum lung pe care 
nudul, ca tematică picturală, l-a parcurs, marcând o 
adevărată istorie a concepției și percepției artistice… 

Autorul nu uită să menționeze pictura religioasă 
naivă din România, anterioară secolului al XIX-lea, 
care exprimă, în acolade etice, un creștinism popular 
și cosmic, adică o mentalitate specifică a omului din 
Carpați menită a-i orienta modul de viață și a-i modela 
sufletul.

„Începând însă cu secolul al XIX-lea – observă 
Mircea Deac – picturile cu nuduri au fost acceptate ca 
imagini laice asociate simțului estetic”, arta vest-eu-
ropeană, prin deschiderea către Occident, influențând 
simultan artiștii și publicul român.

Ideea este ilustrată cu picturi realizate de Nicolae 
Grigorescu, Theodor Aman, Gheorghe Tattarescu, 
Ioan Andreescu, Sava Henția și Nicolae Vermont, 
după care „nudul a devenit un gen al picturii la artiștii 
care au urmat: Camil Ressu, Theodor Pallady, Nico-
lae Tonitza, Gheorghe Petrașcu, Ipolit Strâmbulescu 
și mulți alții.”

Cu timpul, pictura nudului a devenit o modă, în-
trucât, observă criticul, „nu a existat pictor care, în 
afara desenelor – studii anatomice făcute în atelie-

rele academiilor -, să nu fi abordat acest subiect, fie 
din dorința de a intra în competiție generală, fie ca 
răspuns la unele comenzi”. Liniile armonioase ale 
corpului feminin, calmul proporțiilor, voluptatea for-
melor, nostalgia sau misterul privirilor, expresivitatea 
pozițiilor, o anume magie a feminității – toate acestea 
i-au fascinat pe artiști, făcându-i să persevereze atât 
în cadrul canoanelor estetice cât și în varii abordări 
moderniste, eliberate de astfel de costrângeri, în a sur-
prinde esențialitatea sufletului feminin, de la grație și 
fascin la o gamă largă de ipostaze și gesturi.

Criticul Mircea Deac observă cum, în perspectivă 
istorică, tema a cunoscut o evoluție în strânsă legătu-
ră cu aspirațiile epocilor respective: „De la imaginile 
mitologice nude ale zeului Eros la acelea cupidonice 
din arta romană, pictura a înaintat spre amorașii din 
perioada barocului, în timp ce în perioada bizantină și 
în următoarea ortodoxă, aceștia vor apărea sub forma 
îngerilor sau a heruvimilor, tineri cu sex ambiguu, cu 
aripi ocelate, de un realism ireal, spectaculos și fantas-
tic, ca niște ființe transcendentale.”

Față de arta din Occident, pictura din România a 
înregistrat unele „specte și semnificații deosebite”. 
Mai întâi, dominația bizantinismului a impus reguli 
spirituale și artistice stricte, ferind arta de senzorial și 
proiectând-o într-o mistică idealitate. Un anume «puri-
tanism a picturii religioase» anula emoțiile pământești 
și freamătul simțurilor. Iată de ce lângă trupurile lui 
Adam și Eva, angajați în actul păcatului, era zugră-
vită «Judecata din urmă» în ample registre, prezente 
pe zidurile bisericilor noastre. Totul se făcea conform 
canoanelor erminice, oricâtă libertate și-ar fi exprimat 
zugravii de subțire din arta Evului Mediu românesc.

Iată de ce, ca o primă concluzie, în România „îna-
inte de 1800, pictura cu nuduri nu are deloc istorie, de-
oarece, cum arătam, canoanele religioase interziceau 
înfățișarea nudului”.

Momentul apariției nudului în artă, la noi, datea-
ză abia din 1864, odată cu înființarea Școlii de Arte 
Frumoase, având ca director pe Theodor Aman secon-
dat de pictorul Gheorghe Tattarescu. Tendințele mai 
generale ale clasicismului și renașterii (de a înfățișa 
nudul în spațiul narativ al miturilor și legendelor) nu 
puteau fi stopate. Astfel, însuși THEODOR AMAN 
(1831-1891) va realiza câteva compoziții cu nuduri 
(nu multe), introducând  această temă atât de frecven-
tă în pictura occidentală, ceea ce însemna, desigur, un 
gest de emancipare artistică. 

Mult mai prolific, în pictura bisericească, GHE-
ORGHE TATTARESCU (1820-1894) are și mai 
puține lucrări cu nuduri (îndeosebi desene, studii și 
schițe pentru viitoarele compozițireligioase).

La rândul său, GEORGE DEMETRESCU-MI-
REA (1852-1894), cel ce avea să devină director al 
Școlii de Bele-Arte din 1899 până la moarte, se va 
dovedi un adept convins al academismului și neocla-
sicismului. Studiind la Paris și lucrând sub autorita-
tea lui Ingre, ceea ce îi conferă largi disponibilități 
compoziționale pe teme istorice și religioase, Mirea 
nu exclude din compozițiile sale imaginea nuduri-
lor (ca în celebrul tablou «Vârful cu Dor», ce ilustra 
„Poveștile Peleșului” scrise de Carmen Sylva).

Același simț al mitologiei într-o pastelistică neo-
clasică îl va avea și sebeșeanul Sava Henția (1848-
1904), influență de la care nu se va putea sustrage nici 
pictorul NICOLAE GRIGORESCU (1838-1907), 
deși cu senzuala «Bacantă» se face o subtilă trecere la 
impresionism, abordându-se în manieră neoclasicistă  
varii subiecte mitologice. Oricum, Grigorescu va ex-
cela atât în pictura religioasă (vezi iconografia Agapi-
ei), dar și în frecvente portrete și nuduri, străduindu-se 
să fie cât mai personal.

Cu aceștia, influența Renașterii târzii, a manieris-
mului și barocului, a mitologicului academic atinge la 
noi cotele cele mai înalte.

Un alt artist ce face legătura între două secole, 
NICOLAE VERMONT (1866-1932), cu studii la 
Academia de Arte Frumoase din München, va picta 
compoziții alegorice cu nuduri, în aceeași viziune ne-
oclasică cu înclinații spre impresionism.

Cel care va îmbina realismul cu romantismul și 
impresionismul, însă, va fi IPOLIT STRÂMBULES-
CU (1871-1934), făcând din tablourile sale «adevăra-
te ilustrate de familie».

Dar unul din cei mai înzestrați pictori, impunând 
un stil personal și vădind un geniu al transpunerii 
naturii în culoare, este ȘTEFAN LUCHIAN (1868-
1916), fiu al aghiotantului prințului Al. I. Cuza, care, 
în ciuda unor excese care i-au ruinat sănătatea, va avea 
și el câteva nuduri foarte expresive. Refuzând acade-
mismul, Luchian va transmite nudurilor realizate mult 
freamăt uman și o pasionalitate vie, detașându-se de 
canonul mitologizant neoclasic.

Un virtuoz al nudurilor pictate este însă THEO-
DOR PALLADY (1871-1956), la care „nudul ocupă 
aproape jumătate din numărul operelor”. Pictor de 
mare rafinament, «inegalabilul» Pallady aduce în pân-
zele sale armonie și unitate, culori bine temperate care 
se așează «calme» dar cu «siguranță», grație unei vi-
ziuni speciale și unei permanente «exigențe estetice», 
emanând însă libertate, eleganță, generozitate și un 
aer de noblețe și detașare…

Cu o paletă gravă de culori venea în pictarea nudu-
lui și GHEORGHE PETRAȘCU (1872-1949), impu-
nând un stil printr-o studiată transcendență cromatică, 
ce dau pânzelor sale un aer de intimitate, de interior 
domestic.

Contemporan cu Petrașcu și Pallady, CAMIL RE-
SSU (1880-1962) este maestrul nudurilor voluptuoa-
se, fremătând de o vitalitate plină de apetit, în con-
tururi bine trasate. Fiindu-i profesor autorului Mircea 
Deac la Academia de Pictură (care îi va dedica în 
1960 un volum biografic), Ressu avea un acut spirit 
de observație, dovedindu-se „cel mai bun și prolific 
desenator de pictură românească” (sute de nuduri în 
diferite poziții). În arta nudului, Ressu „a realizat cele 
mai îndrăznețe poziții” și nu a neglijat „nici expresivi-
tatea picturală, nici expresia figurii și nici semnificația 
ansamblului”.

La fel de gustat în perioada interbelică a fost și NI-
COLAE TONITZA (1886-1940), apreciat drept „cel 
mai consecvent artist al imaginilor cu nuduri”, care 
definesc „originalitatea și noutatea sa artistică”. Ca și 
confrații săi, a studiat în străinătate (Italia, Germania, 
Franța), deprinzând o tehnică ce l-a consacrat ca pe 
unul dintre marii pictori ai României din primele pa-
tru decenii ale sec. XX, „îndeosebi pentru picturile cu 

de Mircea DEAC
„NUDUL ÎN PICTURA ROMÂNEASCĂ”

Carol Heine
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nuduri și portretele de copii”. Urmă-
rind galeria marilor pictori de nuduri, 
Mircea Deac consemnează în studiul 
său și contribuția altor artiști plastici 
mai îndepărtați sau mai apropiați în 
timp, precum Iosif Iser (1881-1958), 
Marius Bunescu (1881-1971), Ion 
Theodorescu-Sion (1882-1939), Ig-
nat Bednarik (1882-1963), Petre 
Bulgăraș (1884-1939), Constantin 
Bacalu (1884-1975), Ștefan Dumi-
trescu (1886-1933),  Rudolf Schwe-
itzer-Cumpăna (1886-1975), Apostol 
Mănciulescu (1887-1962), Corneliu 
Mihăilescu (1887-1965), Gheorghe 
Teodorescu Romanați (1891-1980), 

Lucian Grigorescu (1894-1965), Lucia Demetriade Bălăcescu (1895-1979), Nicolae 
Enea (1897-1960), Adam Bălțatu (1899-1979), Dan Băjenaru (1900-1988), Aurel 
Bordenache (1902-1987), Alexandru Ciucurencu (1903-1977), Corneliu Baba (1906-
1997), Ion Grigore Popovici (1907-1946), Ion Popescu Negreni (1907-2001), Gavril 
Miklossy (1912-1998), Sorin Ionescu (1913-1999), Al. Țipoia (1914-1993), Jules Pe-
rahim (1914-2008), Petre Hârtopeanu (1915-2001), Spiru Chintilă (1921-1985), Eugen 
Crăciun (1922-2001), Ion Pacea (1924-1999), Ion Gheorghiu (1929-2001), Elena Uță 
Chelaru (n.1930), Mihai Coțovanu (n.1967), Sorin Adam (n.1968), Vasile Grigore (n. 
1935), Marcel Guguianu (1922-2012), Constantin Piliuță (1929-2003), Sabin Bălașa 
(1932-2008), Tudor Bălașa (n.1971).

„Odată cu picturile și maniera lui Sabin Bălașa – observă criticul – se încheie, de 
fapt, pictura nudului în secolul XX, un secol bogat în tablouri de gen.”

Oprindu-se la Sabin Bălașa, studiul introductiv al Albumului în chestiune exprimă, 
de fapt, o opțiune bazată pe certitudini valorice. Desigur, pictura românească contem-
porană nu se oprește la Sabin Bălașa, căci există în întreaga țară o artă picturală la fel 
de bogată și, ca să dăm doar un exemplu, vom aduce în discuție Colonia de pictură de 
la Baia Mare… Unii din artiștii enumerați mai sus provin din generații foarte active în 
zilele noastre. Dar spiritul clasicist al autorului se impune față de libertățile de expresie 
și tehnicile postmoderne. Imaginile și reprezentările nudului în perioada contempora-
nă, în cele două decenii și ceva de după Revoluția din Decembrie 1989, „s-au schimbat 
radical, au dobândit noi valențe artistice”, mai ales în ceea ce privește maniera de a 
promova nuditatea: „Nuditatea a invadat mai puțin expozițiile și muzeele și s-a extins 
în spațiul urban și mediatic al publicității de o manieră intens spectaculoasă și agresiv 

asfixiantă. Ea a proliferat prin mijloacele ficțiunii timpului nostru – cinematografia, 
punerea în scenă, eclerajul. Adesea, nudul pictat, desenat ori colorat fără model se 
substituie trivialității și concurenței comerciale, devenind un ocean scenic deschis pu-
blicului larg.”

Reprezentarea nudului feminin a devenit astfel „un rezervor inepuizabil de imagini 
șocante, erotice și senzuale, care se extind în ritmul comerțului publicitar de artă”.

Pictura „nudului de atelier” a fost înlocuită de „reproducerea tehnică”: „nudurile au 
fost vampirizate, iar frumusețea «dezîncărnată» și senzuală este larg mediatizată. Sătui 
de tradițiile realiste, romantice sau simboliste, artiștii ironizează eternul feminin (…) 
Fotografia a eliminat lent pictura erotică”.

Devenită «sex-simbol», reprezentarea nudului a cucerit un public larg, dinamic și 
„indiferent la arta picturii tradiționale”.

 Epoca de glorie a nudului pictural a apus, ne spune criticul Mircea Deac, iar acesteia i-a 
luat locul o cultură a erotismului și senzualismului, „dornică de atingerea rapidă a plăcerii”, 
vedetismul a înlocuit «modelul» de atelier, impunând producția de serie a «sex-simbolului».

Departe de a fi reconfortantă, o asemenea concluzie este în mare parte adevărată, 
însă nu este mai puțin interesantă această vârstă postmodernă a artei, care își găsește, 
bunăoară, în Sabin Bălașa, un puternic punct de plecare. 

Există, de asemenea, în diferite părți ale țării, o artă a zilelor noastre, din care nu 
lipsește nudul și întreaga imagerie a nudității, ceea ce nu înseamnă neapărat că ar fi 
vorba de trivialitate și non-artă. Dimpotrivă, azi posibilitățile de a crea artistic sunt pe 
măsura timpului ce-l trăim, iar nudul, ca specie clasică a picturii românești, se regăsește 
în artele vizuale moderne, in-
clusiv în pictură, cu variabile 
specifice de viziune și stil.

Dar Albumul realizat de 
dl Mircea Deac este alcătu-
it în perspectiva unor estetici 
valide, cu atât conținutul și 
excursul ilustrativ sunt din cele 
mai temeinice. 

Expert în arta românească 
și critic de artă cu o biblio-
grafie de peste 30 de titluri, dl 
Mircea Deac (n. 9 septembrie 
1921) este unul din veteranii al 
cărui gust estetic în domeniu 
este deopotrivă infranșisabil și 
călăuzitor.

�Urmare din pag. 1 „NUDUL ÎN PICTURA ROMÂNEASCĂ”

I-a fost hărăzit acestui pamânt binecuvântat de 
Dumnezeu, de la Carpaţi şi Dunăre, să dea creatori 
geniali al căror nume au dat ocol lumii. Constantin 
Brâncuşi, un demiurg al sculpturii moderne, este unul 
dintre aceştia. Lui i s-a cuvenit, aşa cum s-a spus, să 
situeze sculptura la înălţimea la care numai Shake-
speare a izbutit să ridice teatrul, iar Beethoven, 
muzica, formând împreună acea trinitate de aur 
ce se înalţă deasupra tuturor în arta omenirii.

Citind şi recitind din cugetările acestui 
“prince-paysan”, cum îi plăcea să-şi spună, îl re-
descoperim pe celebrul “plăsmuitor de forme şi 
idei”, pe marele gânditor, rămânem copleşiţi de 
bogata-i spiritualitate, pătrundem mai adânc în 
universul operei sale. Se spune că lui Brâncuşi  
nu-i plăcea să vorbească mult, nu dădea explicaţii 
asupra sculpturilor sale, dar, când recurgea la 
veşmintele vorbirii, exprima numai lucruri im-
portante, gânduri alese.

În multe din aceste texte, cugetătorul şi-a 
exprimat concepţia despre artă şi viaţă (“Arta 
este realitatea însăşi”), despre misiunea artistu-
lui. Mai întâi, arta este o expresie a ludicului, prin 
urmare, artistul este un Homo Ludens (“Când nu 
suntem copii, suntem morţi”, “Oamenii trebuie 
să înveţe să se joace”, “Artistul face, în felul său, 
jucării…”).

Deosebit de interesante sunt textele aforistice 
prin care îşi exprimă încântarea, pasiunea sa pen-
tru materialele asupra cărora a trudit cu dalta toată 
viaţa sa. Pentru Brâncuşi, lemnul, piatra, marmura, 
metalele sunt vii, au viaţa lor proprie, gândesc, ele 
înseşi sunt nişte sculpturi, ca o expresie “a acţiunii 
Naturii”, dialoghează permanent cu ele, numai artis-
tul, cu harul său divin şi cu lupta sa neobosită asupra 
acestora, izbuteşte să elibereze fiinţa din interiorul 
materiei, să prefacă “sculpturile naturale” în “sculp-
turi artificiale”, “să descopere Spiritul tăinuit în ma-
terie”.Prin urmare, arta, în concepţia sculptorului, 
s-a născut din natură şi este în permanentă comu-

nicare cu natura.( “În definitiv funcţia artistului ră-
mâne aceea de a descifra semnele ascunse ale naturii 
şi de a interpreta misterele Universului”).

Plecat pe jos la Paris, aşa cum Badea Cârţan 
mersese la Roma, rupând câteva încălţări, mânat de 
dorinţa perfecţionării artistice, lucrează un răstimp 

cu maestrul Rodin, este influenţat de acesta (“Fără 
descoperirile lui Rodin, cele ce am realizat eu n-ar 
fi fost cu putinţă”), dar repede se desprinde de ul-
timul său maestru, părăsindu-i atelierul, cu gândul 
că “Nimic nu se înalţă la umbra marilor copaci”, îşi 
găseşte un drum propriu, Brâncuşi devine Brâncuşi, 
respinge orice model, intrând în confruntare cu ma-
teria, spre a-i descoperi, prin “tăietura directă”, toate 
tainele. “Eu rămân eu !” – afirma Brâncuşi într-unul 
din aforismele sale, cu referire la originalitate. 

Deprins de copil cu încrustatul în lemn, îndelet-

nicire străveche a oamenilor în partea locurilor, care 
l-au ivit pe celebrul sculptor, şlefuitor permanent 
al marmurei, cu o rară înzestrare de transfigurare a 
pietrei, singuraticul Brâncuşi este obsedat de ideea 
exprimării, prin operele sale de artă, a mişcării, a 
vieţii, a elanului, a zborului spre înălţimi, să creeze 

bucurie, căci “Fără inimă nu există Arta!”.
O mare parte din aforisme conţin reflecţii asupra 

sculpturilor sale, fără de care nu mai e posibilă o 
interpretare a acestora. Reţinem câteva: “Cu acestă 
formă (“Oul sau Începutul lumii”) eu aş putea ca 
să mişc Universul “, “Poarta Sărutului….” vă 
vorbeşte despre marea bucurie că iubirea rămâne 
nemuritoare”; “Cocoşul “ (acestă opera de senec-
tute) sunt eu”; “Doresc ca Păsările şi Cocoşii mei să 
umple odată întreg Universul şi să exprime marea 
Eliberare….!”.

Şi Brâncuşi, precum poetul nepereche al 
românilor, Mihai Eminescu, prin opera sa, nu a 
urmărit gloria “Fiindca gloria este poate cea mai 
mare înşelătorie pe care au inventat-o oamenii”, 
conştient că a venit pe lume cu o menire, aceea de 
a crea frumosul, de a spori minunile lumii cu cele 
plăsmuite de mintea şi mâinile sale.

“Sfântul din Montparnasse” are conştiinţa val-
orii operelor sale: “Coloana mea... va fi una din 
minunile Lumii”; “Eu am ajuns un comis-voiajeur 
în branşa Artelor plastice mondiale”; “Nici nu vă 
puteţi încă da seama de ceea ce vă las Eu!”.

În concluzie, e atâta dumnezeire în cugetările lui 
Brâncuşi, ca şi în sculpturile sale.

Într-adevăr, România a dat omenirii, prin Con-
stantin Brâncuşi, pe unul dintre cei mai mari şi mai 
originali sculptori, pe descoperitorul sculpturii mod-
erne, ale cărui opere sunt admirate în marile muzee 
ale lumii, iar cel care s-a născut în Hobiţa Gorjului, 
un sat de care s-a auzit pe toate meridianele, “Nu 
va muri niciodată”, având acelaşi destin, ca al lui 
Shakespeare şi al lui Beethoven.

Constantin E. UNGUREANU

Aforismele lui Brâncuşi şi crezul său artistic
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Documentarist asiduu al Arhivelor Naționale, 
îndeosebi al fondului existent de la Ministerul de Externe, 
dl Nicolae Mareș, diplomat de carieră, a valorificat, 
în cărțile sale despre Lucian Blaga și Eugen Ionescu, 
documente încă inedite privitoare la activitatea acestora 
în slujba diplomației românești.

După lucrările de o surprinzătoare revelație arhivistică 
dedicate „astrului din Lancrămul transilvan” (Lucian 
Blaga la Varșovia, 2011; Lucian Blaga – Epistolarul de 
la Academia Română, 2012), cercetătorul Nicolae Mareș 
a scos la lumină activitatea de diplomat la Vichy a marelui 
dramaturg român Eugen Ionescu, viitorul membru al 
Academiei Franceze.

Lucrarea se circumscrie, iată, interesului tot mai 
pregnant manifestat de conaționali atât față de viața 
marelui dramaturg francez de origine română cât și față 
de aspecte profunde ale operei, așa cum este recenta 
interpretare hermeneutică a universitarului sibian Ion M. 
Tomuș (Pitoresc şi absurd în dramaturgia lui Eugène 
Ionesco, Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-napoca, 2011), axată pe ideea că „spectacularul 
teatrului ionescian funcţionează după principiile pitorescului de orientare şi 
organizare a elementelor universului“.

Pornind de la considerentul că anii 1942-1944 nu pot fi considerați 
nesemnificativi în viața scriitorului, dl N. Mareș își propune a lămuri această 
perioadă aproape necunoscută. Sunt ani dramatici „plini de zbucium interior intens, 
pentru viitorul dramaturg și eseist”, iar activitatea de diplomat cu forme în regulă 
la Legația României din Franța, la Vichy și Marsilia, a autorului „Rinocerilor” 
este cu atât mai plină de înțelesuri cu cât aceasta se desfășoară în contextul primei 
conflagrații mondiale, când țara noastră era deja angajată în războiul din Răsărit. 
Pentru „părintele teatrului absurdului” (26 nov. 1909, Slatina – 28 martie 1994, 
Paris), cu cei doi ani de diplomație începe, de fapt, perioada maturizării depline.

Cercetând documentele din Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al 
României, autorul stabilește că, practicând meseria de diplomat, E. Ionescu „a 
acționat dinamic și inspirat în sudul Franței, sub cerul înalt mediteranean, de 
care s-a simțit legat prin toți porii, îndeosebi de oamenii de cultură și de acțiune 
pe care i-a cunoscut la Vichy, Marsilia, Montpellier, Toulouse etc., și pe care îi 
invocă în rapoartele sale.” Onorându-și această misiune încredințată cu mult tact 
diplomatic și spirit de inițiativă, Eugen Ionescu se înscrie astfel în pleiada unor 
nume de răsunet, cercetătorul amintind contribuția diplomatică a unor iluștri 
înaintași, precum: Costache Negri, D. Bolintineanu, Vasile Alecsandri, Mihail 
Kogălniceanu, Ion Ghica, Titu Maiorescu, Elena Văcărescu, Raoul Bossy, Lucian 
Blaga, Aron Cotruș, Mircea Eliade, Grigore Gafencu, Tudor Vianu, Mihail Ralea, 
Valentin Lipatti, Ion Brad, Mircea Malița ș.a.

Comportându-se ca un „român și în același timp european”, cum ar zice A. 
Marino, atașatul cultural și de presă „a apărat cauza românească”, în ciuda unor 
idiosincrazii și rețineri față de familiarămasă în țară, înfruntând totodată vitregiile 
caracteristice în timp de război. Rapoartele și notele întocmite de scriitorul român 
nu sunt multe, dar ele se dovedesc substanțiale și pline de un anumit „zbucium 
interior”, uneori chiar pline de amărăciunea de a nu i se răspunde prompt de 
către superiorii săi direcți și mai ales de cei din țară, îndrituiți cu coordonarea 
relațiilor internaționale ale statului român. Este vorba, în primul rând, de inițiativa 
proaspătului diplomat privind propagarea celor mai de seamă valori culturale 
românești, prin proiectarea unei serii editoriale de autori români chiar la „Gallimard” 
(I.L. Caragiale, M. Sadoveanu, T. Arghezi, Lucian Blaga, Nae Ionescu, Pavel Dan 
ș.a.). Înaintând solicitarea de a fi ajutat în procurarea, din țară, a hârtiei necesare 
proiectului său editorial (Raportul din 3 aprilie 1944), ferventul diplomat român nu 
s-a bucurat de susținerea necesară, precum se întâmpla cu oficiile de propagandă 
ale altor state reprezentate la Vichy. Nici proiectul secretarului cultural de la Vichy 
de a aduce conferențiari de valoare, precum I. Petrovici, G. Brătianu și Tudor 
Vianu, care să promoveze valorile culturii și spiritualității românești în cadrul 
„Academiei de humanism”, nu a găsit susținere la superiorii din centrala Afacerilor 
Externe… Atât la Vichy, cât și ca itinerant în tot sudul Franței, la Montpellier, 
Toulouse sau Marsilia, tânărul diplomat român a cultivat relații de prietenie și 
colaborare cu confrații francezi, nu în interes propriu, ci în folosul țării și națiunii 
sale, dovedindu-se totodată un adversar al iredentismului și șovinismului (cap. 
„Pentru contracararea «luminilor noi» ale iredentismului”).

Secretarul de presă și cultural inițiază o serie de acțiuni menite a promova 
cultura și literatura română în Franța, atât prin proiectarea unui număr tematic al 
revistei „Pyrénéés”, cât și prin contactarea unor intelectuali și reputați specialiști, 

precum: prof. univ. Paul Hénry de la Facultatea de Litere 
a Universității din Clermont-Ferrand, fost director al 
Institutului Francez din București până în 1932 și autorul 
unei lucrări despre „Napoleon III et les peuples”, în care 
este evidențiat sprijinul acordat de acesta în recunoașterea 
pe plan european a Unirii Principatelor din 1859; prof. 
Serrailh, rectorul Universității din Montpellier; editorul 
Jean Vigneau din Marseille; traducătorul (din poezia 
argheziană) Edouard Valla; Jean Rivain, președintele 
Academiei Internaționale de Humanism; R. Massot, 
prim-redactor al ziarelor „Marseille-Matin” și „Marseille-
Soir”; industriașul Arthur Richardou capacitat în ideea 
creării unei Camere de Comerț româno-franceze…

În toamna lui 1944, după pătrunderea în țară a Armatei 
Roșii „eliberatoare”, tânărul Eugen Ionescu nu dă curs 
solicitării de a reveni în țară, alegând libertatea. Urmărea 
de aproape evoluția evenimentelor și intuia exact „suflul 
nociv comunist de factură moscovită” al comunizării 
României.

În 1945, el trimite revistei „Viața Românească” un prim grupaj de impresii 
sub titlul Scrisori din Paris, urmat de un al doilea: Scrisori din Franța – 
Fragmente dintr-un jurnal intim, care au trezit „mari valuri politice”. Scriitorul 
făcea o radiografiere a societății românești, măcinată de „răul politic” al vremii, 
constatând că ofițerimea română, animată de o „bestialitate complexă”, constituie 
„produsul cel mai josnic al spiritului mitocan și burghez român”. Nu erau iertate 
de etichetări incriminante nici „magistratura” ori „casta diplomatică”, cu atât mai 
puțin „financiarii și industriașii pe care răul politic s-a sprijinit”. „Orice autoritate 
tinde să devină abuzivă”, constata indignat tânărul publicist stabilit în Franța. 

Intrigați de adresa directă a „Scrisorilor” ionesciene, oficialii de la Ministerul de 
Război consideră că, prin paginile publicate, „Armata Română este grav insultată, 
ceea ce a provocat o profundă nemulțumire în rândurile tuturor ostașilor”. Cu atât 
fapta este mai gravă cu cât autorul nu era altul decât un slujbaș al diplomației 
românești pe meleaguri franceze… Cazul fostului secretar cultural va fi deferit 
justiției, în acest proces implicându-se instituții precum Parchetul Curții Marțiale a 
Corpului 2 Armată, Direcția Justiției Militare din Ministerul de Război, Ministerul 
Afacerilor Externe . „Inculpatul” avea să fie judecat și condamnat la 5 ani închisoare 
corecțională pentru „infracțiunea de ofensă a armatei” (el, care fusese angajat 
în diplomație, prin grija altor oficiali, tocmai pentru a scăpa de mobilizarea pe 
front!), apoi la 6 ani închisoare corecțională, 100.000 lei amendă și 5 ani interdicție 
corecțională pentru „infracțiunea de ofensă a națiunii” – pedepse prevăzute de 
codul penal, urmând să se execute pedeapsa cea mai mare.

Recursul în supraveghere a avut loc mai târziu, la 18 septembrie 1962, odată 
cu politica externă de destindere și cu deschiderea țării noastre spre Occident, 
îndeosebi spre Franța. Între timp, reputația autorului dramatic Eugen Ionescu 
devenise internațională prin piese ca: Lecția, Scaunele, Victimele datoriei, Amadeu, 
Jacques sau supunerea, Ucigaș fără simbrie, Rinocerii, Regele moare, Fotografia 
Colonelului, Note despre teatrul de avangardă (eseuri), Pietonul văzduhului…

Recursul, declanșat din oficiu de procurorul general, va stabili că „fapta 
imputată inculpatului drept ofensă a armatei nu întrunește trăsăturile caracteristice 
ale acestei infracțiuni și prin urmare în mod nelegal a fost sancționat pentru 
săvârșirea ei”, sentința fiind casată „în numele poporului”. 

În 1970, Eugen Ionescu va fi ales membru al Academiei Franceze, doctor 
honoris causa la mai multe universități din Europa și America.

Studiul documentar al diplomatului de carieră, dl Nicolae Mareș, privind 
activitatea lui Eugen Ionescu în cadrul Ministerului Propagandei – ca secretar de presă 
(„diurnist”) la Legația din Vichy, transferat apoi la Marsilia (1 dec. 1942) și revenit 
la Vichy (1 aprilie 1943) ca secretar cultural principal și avansat ca al doilea secretar 
la 1 iunie 1994 – este unul temeinic, beneficiind de nu mai puțin de cinci Anexe (cu 
facsimilarea unor rapoarte, informări și fișe de activitate, dar și cu reproducerea 
„Scrisorilor din Franța” și a Testamentului publicat în 1994 în „Le Figaro litteraire”).

Abordat în mai multe ipostaze, prin studii publicate în unele periodice 
(„România literară”, „Diplomat Club” ș.a.), subiectul este adunat acum într-un 
studiu coerent, menit a lumina „perioada diplomatică” din viața lui Eugen Ionescu, 
fără de care nu poate fi înțeleasă evoluția ulterioară a personalității scriitorului, 
îndeosebi momentul opțiunii pentru Occident. Decizie destul de inspirată cu 
consecințe din cele mai spectaculoase în cariera de dramaturg și de teoretician al 
„avangardei” teatrale din deceniul al șaselea al sec. al XX-lea, a ceea ce îndeobște 
numim „teatrul absurdului”.

Mircea IERUBA

Nicolae Mareș:

EUGEN IONESCU – un diplomat român în Franța
(Editura Fundației România de mâine, 2012)
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I.

Într-o mărturisire din 1992 publicată în „Impresi-
ons du Sud”  (Aix-en-Povence) şi reluată, mai apoi, de 
„Lettre Internationale”, Eugen Ionescu precizează că, 
la 1 iunie 1942, a fost numit de Guvernul Mareşalu-
lui Ion Antonescu secretar de presă la Vichy: ,,Colegi 
sus puşi interveniseră ca să pot pleca, deşi eram «de 
stânga», ceea ce nu mai sunt astăzi.” Un şef-adjunct 
de Stat Major de la Bucureşti hotărâse să nu trimi-
tă pe front pe cei consideraţi de el ,,elitele naţiunii”: 
,,Aşadar, prietenii doreau să mă salveze, numindu-mă 
la Vichy într-un modest post de secretar cultural”.

Înaintea lui, în postul de la Vichy funcţionase Emil 
Cioran, care fusese rechemat şi destituit, primindu-
şi ,,apuntamentele pe luna mai” abia la 27 ale lunii. 
Meteorica trecere prin diplomaţie a lui Cioran era, de 
fapt, unul din exemplele grăitoare conform cărora, în 
vremuri tulburi, oamenii aleşi se pliază greu pe eveni-
mente şi, în consecinţă, au de suferit. Eugen Ionescu 
va gusta şi el din activitatea de ,,secretar cultural şi 
diplomatic”, rămânând mai totdeauna dezamăgit de 
lipsa de receptivitate a superiorilor săi din Centrala 
Ministerului Propagandei şi a Ministerului Afacerilor 
Străine, acolo unde iniţiativele sale cultural-literare fie 
nu erau luate în seamă din rea voinţă, fie erau stopate 
din ignoranţă.

Din rapoartele şi notele sale informative trimise 
atât de la Vichy, dar şi din iniţiativele sale de la Mar-
silia, Nisa, Montpelier, Toulouse, reiese o preocupare 
permanentă în a promova valorile culturii şi spiritua-
lităţii româneşti, prin angajarea de numere tematice 
ale unor publicaţii sau prin iniţierea unui program de 
traduceri din autori români precum Tudor Arghezi, 
Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Tudor Vianu, Nae 
Ionescu, Pavel Dan.

Scurtul său sejur în serviciul diplomaţiei româneşti 
(1 iunie 1942 – 30 septembrie 1944) este un bun prilej 
de a înţelege ceea ce avea să se întâmple cu scriitorul 
după aceasată etapă, căci, hotărând să nu mai revină 
în ţară, a preferat să rămână în Franţa. Gestul îşi gă-
seşte motivaţii de profunzime, dacă avem în vedere 
«relațiile» cu oficialii români, dar și față de o atmosfe-
ră încordată în sânul familiei, îndeosebi cu tatăl său, 
care l-ar fi dorit «așezat» și nu cucerit de idealurile 
unei tinereți aventuroase…

În toamna lui 1944, după pătrunderea Armatei 
Roşii ,,eliberatoare” în ţară, România intră, de fapt, 
în prima fază a comunizării sale forţate, iar ceea ce a 
urmat după alegerile falsificate din toamna lui 1946 
şi mai ales după izgonirea Regelui Mihai şi procla-
marea Republicii Populare la 30 decembrie 1947, re-
ducea România dintr-un stat democratic la statutul de 
,,gubernie” sovietică. Elitele intelectuale erau supuse 
ordinelor NKVD-ului, ,,Scriptura stalinistă”, vorba 
aceluiași Blaga, începând a fi transpusă în practică zi 
de zi. Istoria începuse a lucra ,,cu dubele Securităţii”, 
închisorile politice își deschideau generoase porțile 
(cf. Luntrea lui Caron)…

II.

Refuzând să se întoarcă în patrie, la rechemarea 
celor din centrala Ministerului de Externe (în toam-
na lui 1944), Eugen Ionescu se stabilește la Paris. În 
1945 apărea la Marsilia, în limba franceză, volumul 
de nuvele Urcan bătrânul / Le Pere Urcan al ardelea-
nului Pavel Dan, în traducerea sa (realizată în perioa-
da diplomației, dimpreună cu traduceri din Urmuz și 
Mihai Ralea).

Anul următor, în 1946, Curtea Marțială a Ministe-
rului de Război îl condamnă pe fostul secretar cultural 

diplomatic la cinci ani închisoare cu executare pen-
tru delictul că „aflându-se în Franța, a scris în 1945 
și a trimis spre publicare revistei Viața Românească 
un articol intitulat Scrisori din Franța, apărut ulterior 
în numărul din martie 1946 al revistei și în cuprinsul 
căruia a adus ofense armatei și națiunii române” (cf. 
Nicolae Mareș, Eugen Ionescu – diplomat român în 
Franța (Fundația România de Mâine, 2012, p. 114). 
Fragmentele sale de „jurnal intim” intitulate Scrisori 
din Franța incriminau naționalismul exacerbat al vre-
murilor din pricina căruia „cultura românească nu a 
putut pătrunde în lumea valorilor universale și a rămas 
o bolnavă cultură locală”. Interminabilele discuții de 
zeci de ani pe ideea „specificului etnic” ar fi consti-
tuit, în concepția publicistului, „o nenorocire tot așa 
de mare ca un cutremur de pământ permanent, ca 

alianța militară cu Germania”. Ros până la măduvă 
de „boala necruțătoare a naționalismului”, tinere-
tul românesc a fost îndoctrinat de „profesori hidoși, 
înguști sau răi, de adevărați satrapi”. Infestat de „o 
morală burgheză” – scria tânărul militant de stânga - , 
naționalismul cultural românesc nu era decât o „pură 
emanație a ceea ce România a dat mai sordid: armata, 
poliția, magistratura, popimea hapsână și atee”. Ideea 
naționalistă trebuie, așadar, desființată și înlocuită cu 
ideea de patrie, „idee mai bogată, mai caldă, umană, 
rodnică”:„Românii trebue să redevină din naționaliști, 
patrioți.”

Critica tânărului Eugen Ionescu identifica zonele 
din care venea „răul” ce a dus țara pe marginea pră-
pastiei: 

„Răul vine de acolo că orice autoritate tinde să 
devină anuzivă. Cum să faci ca autoritatea să nu fie 
ispitită să abuzeze? E o voință de stărânire, un orgoliu 
imbecil care trebuie neapărat stârpit. Elită este omul 
nemuncit de voința autorității. Cum să stârpești acest 
lucru în țara lui «știi cine sunt eu?»”

Răspunzătoare de degringolada în care se afa țara 
se făceau, scrie Eugen Ionescu, „ofițerimea burghe-
ză, magistratura burgheză, casta diplomatică (ultima e 
periculoasă nu prin puterea ei ci prin cretinismul ei), 
fără a vorbi, se înțelege, de financiarii și industriașii 
pe care răul politic s-a sprijinit și încă se sprijină”. 
Ofițerimea română se vedea înfierată ca exemplu de 
turpitudine și imbecilitate: 

„Nici un tip uman nu mi s-a părut vreodată a fi mai 
rușinos pentru umanitate, mai sub-om, decât ofițerul 
român”, care „nu a reprezentat niciodată «virilitatea» 
neamului, el nefiind, dimpotrivă, decât un fel de ma-
halagioaică urâtă, nebună, proastă și rea.”

Prin urmare, odioșii căpitani, maiori și colonei 
„sunt produsul cel mai josnic al spiritului mitocan 
și burghez român”, reflectând „o bestialitate simplă, 
primară”. Dar, concede autorul, pentru că s-au dus să 
moară „pentru cauze juste sau injuste”, „li se pot ierta 
multe”, ceea ce nu e cazul procurorilor „a căror me-
serie a fost să ceară moartea sau pedepse grave pentru 
orice om adus în fața lor”: „Ca să fii procuror trebuie 

să ai vocație de criminal (călăii sunt mult mai puțin 
desgustători decât procurorii), ca să fii magistrat tre-
buie să fii mai rău decât criminalul (acesta, adesea, nu 
e decât un bolnav), trebuie să nu ai nici un fel de preo-
cupare interioară, trebuie să încarnezi burghezia (…). 
Însă nici procurorul civil, nici ofițerul nu se apropiau, 
cât de departe, de capodopera umană a comisarului 
regal, sublima sinteză națională de magistrat și ofițer.”

Și incriminarea categoriilor sociale «burgheze» 
nu se oprește aici, căci urmează „avocatul javră”, 
„popa hirsut, pântecos, hipocrit, ignorant, egoist”, 
mai apoi „plutonierul de jandarmi” sau „norocoasa 
curvă, Madam Eleonora, care, când își umfla burta de 
sarmale, zicea: «dragă, am mâncat la nemurire!»”, o 
feroce naționalistă nutrind o ură viscerală împotriva 
«bolșevicilor» și «jidanilor»… Pe lângă toate aceste 
tipuri de tristă faimă, este adus în atenție și „studentul 
cuzist de odinioară, cimpanzeul cuzist”, o figură totuși 
«îngerească» față de „legionar, de polițistul legionar” 
care sintetiza „toată «spiritualitatea» burgheză: besti-
alitatea ofițerului, prostia magistratului, egoismul și 
stupiditatea Eleonorei, îngâmfarea ciocoiască, verva 
avocatului-javră, întunerecul animalic al «cuzistului», 
ignoranța intolerantă și mincinoasa mistică popeas-
că”, adică „toate acestea, încarnate în legionar” – ex-
primând „naționalismul românesc”…

Subintitulate „fragmente dintr-un jurnal intim”, 
aceste Scrisori din Franța făceau loc și unor inserții 
memorialistice, din care reproducem următoarea con-
fesiune:

„De gât cu un polițist legionar îngrozitor de urât și 
negru umbla Emil Botta, pe stradă, într-o zi. Pe stra-
da mea, într-un Noiembrie aspru și sumbru, cete de 
legionari, încărcând toată bestialitatea și întreaga ne-
limitată prostie a omenirii și a cosmosului, - treceau 
cântând nu știu ce «cântec» (un fel de răget) de fier, 
cu vorbe de fiere și fier, scuipând fiewre și fier, figuri 
de fiare înlănțuite și înfierate. Când te uitai la figurile 
lor care semănau așa de tare între ele încât aveai cer-
titudinea că toți sunt acelaș, acelaș chip multiplicat pe 
care citeai ofițerime, poliție, magistratură, Eleonora, 
burghezie, naționalism, stupiditate, când te uitai la ei 
aveai impresia gravă că România este pierdută pentru 
umanitate. Pe măsură ce înaintau, noaptea iadului co-
bora peste străzile orașului.”

Iată resorturile mai profunde ale deciziei de a pă-
răsi țara, de a fugi departe de acest naționalism urât și 
pestilențial:

„Am făcut tot posibilul să plec din țară: orice s-ar 
fi putut întâmpla. Să mor: să fiu contaminat; să devin 
un câine, și eu; să fiu locuit de diavolul legionarilor. 
Când am ieșit din țară am avut impresia că am scăpat 
dela un foc, dela un cutremur, din valurile oceanului, 
din vârtej. Când am ajuns la graniță și am văzut stea-
gul unguresc și pe vameșii unguri mi-a venit să strig 
«trăiască Ungaria!» și să sărut vameșii. Parcă nu mai 
văzusem oameni de nu știu când. Mă trezisem din 
coșma; scăpam din infern; de plutonieri, de Eleonora, 
de Căpitanul, de strigoiul Căpitanului. Unde nu e pa-
tria naționalistă, numai acolo este bine.”

Finalul scrierii este apăsat «de stânga», o atitudine 
de care dramaturgul se va scutura odată cu trezirea la 
adevărata realitate a momentului, când țara intra pe 
făgașul unei comunizări spornice și fără apel, și în zo-
dia «rinocerizării»:

„România naționalistă se spulberă. România devi-
ne o patrie; o țară luminoasă. Tenebrele se risipesc. 
Lucrul acesta mi-l spune rațiunea. Dar inconștientul 
mi-e încă plin de coșmaruri; oroarea sfântă de iad 
și strigoi nu m-a părăsit încă. Cum să mă întorc în 
România când și astăzi, noaptea, când visez că sunt 
acolo, urlu în somn; în România legionară, burgheză, 

Un episod mai puțin cunoscut din viața dramaturgului EUGEN IONESCU :
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naționalistă am văzut chipul Demonului sadismului și 
prostiei încăpățânate.”

III.

La 13 aprilie 1946, prim-procurorul militar, colo-
nelul magistrat Gregorian, solicită Direcției Justiției 
Militare să facă toate demersurile ca, prin ambasada 
Română de la Paris, „să pună în vedere d-lui Eugen 
Ionescu, fost secretar cultural clasa II-a, pe lângă acel 
Departament și detașat la ambasada noastră în Franța, 
să se prezinte la această Curte Marțială de îndată, fiind 
urmărit pentru ofensa armatei, art. 215, al. 3 și ultim 
c.p.” 

Deși din arhiva Ministerului Afacerilor de Exter-
ne lipsesc copiile acestor documente de condamnare, 
inclusiv sentința Curții Marțiale a Corpului II armată, 
rămasă definitivă – așa cum observă cercetătorul Ni-
colae Mareș – putem deduce din Recursul în suprave-
ghere de la 18 septembrie 1963, din perioada destin-
derii, că inculpatul Eugen Ionescu a fost condamnat 
la 5 ani închisoare corecțională pentru «infracțiunea 
de ofensă a armatei» prevăzută de art. 515 c.j.m. și la 
6 ani închisoare corecțională, 100.000 lei amendă și 
5 ani interdicție corecțională pentru «infracțiunea de 
ofensă a națiunii» prevăzută de art. 215 alin. Ultim, 
cod penal, cu aplicația art. 101 cod penal, urmând să 
se execute pedeapsa cea mai mare.” (N. Mareș, op. 
cit., p. 98).

În Decizia nr. 253/19 septembrie 1963 (Dos. 
Nr.257/1963), ca urmare a recursului în supraveghere 

declarat de Procurorul General al R.P.R., se stipulează 
că cele scrise de Eugen Ionescu nu vizau armata ro-
mână în general și națiunea română în totalitate, „ci 
numai pe exponenții și sprijinitorii naționalismului 
care frânau progresul social, astfel că greșit s-au 
reținut ăn sarcina numitului inculpat infracțiunile de 
ofensă  [a] armatei și a națiunii române, cerându-se 
ca pentru ambele să fie achitat de orice penalitate.” 
Prin urmare „fapta imputată inculpatului drept ofen-
să a armatei nu întrunește trăsăturile caracteristice ale 
acestei infracțiuni și prin urmare în mod nelegal a fost 
sancționat pentru săvârșirea ei.” Nici acuza de ofensă 
adusă națiunii române nu se susține, întrucât scrie-
rea inculpatului nu viza decât pe unii „reprezentanți 
ai fostului regim burghezo-moșieresc dintre ofițeri, 
magistrați, polițiști etc., autorul precizând chiar că 
vorbește «despre exemplarele românești de umanitate 
monstruoasă, produse ale vechii societăți…», refe-
rindu-se la situația existentă în țară la data articolului 
scris în anul 1945”… Pe scurt, motivarea era aceea că 
„autorul se referă în articolul său la elementele corup-
te din regimul trecut”:

„ Prin urmare și prin acest aspect fapta imputată 
inculpatului nu întrunește trăsăturile caracteristice ale 
infracțiunii de ofensă a națiunii pentru a cărei săvârșire 
a fost deci greșit sancționat.

În consecință, recursul în supraveghere este înte-
meiat și urmează a fi admis, pronunțându-se achitarea 
de orice penalitate a inculpatului pentru infracțiunile 
reținute în sarcina sa.”

În numele poporului, Tribunalul admite recursul în 

supraveghere declarat de Procurorul General al R.P.R. 
împotriva sentinței nr. 1116 din 28 mai 1946 a fostei 
Curți Marțiale a Corpului II Armată, casează sentința 
și achită de orice penalitate pe inculpat. Semnează, ca 
președinte de ședință, colonelul de justiție Costăches-
cu Ștefan, iar ca judecători: col. de justiție Varga Vasi-
le, lt. col. de justiție Stoica Ioan, consultant juridic șef, 
col. de justiție Protopopescu Gheorghe.

Hotărârea Tribunalului Suprem este comunica-
tă cu adresa nr. 136/S din 7 martie 1964 ministrului 
afacerilor externe, Corneliu Mănescu, iar de aici la 
Ambasada Română din Paris, ceea ce dovedește clar 
motivațiile și ecourile internaționale ale recursului în 
supraveghere:

„Așa s-a încheiat condamnarea rușinoasă și ne-
dreaptă a dramaturgului român, scrie cercetătorul N. 
Mareș. «Mărinimia» autorităților românești a venit 
ca urmare a deschiderilor înregistrate de București în 
politica externă, după retragerea trupelor sovietice din 
România. Abia după aceea a devenit posibilă o reeva-
luare a relațiilor României cu Occidentul pe baza prin-
cipiilor noi de cooperare internațională, de conviețuire 
pașnică, în plin «război rece». Se făceau primii pași în 
acel cunoscut proces de deschidere a României, peri-
oadă marcată, printre altele, de vizita de răsunet, din 
1966, a generalului de Gaulle, președintele Franței, la 
București.” (a se vedea și: Nicolae Mareș,  Restituiri. 
Cazierul lui Eugen Ionescu de la M.A.E., în „Viața 
Românească”, nr. 1-2, 2011, pp. 78-82).

Documentar de Zenovie CÂRLUGEA
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Traducere şi prezentare:

Mircea M. POP

S-a născut în 1951 în Tuttlingen, este preot evanbhelic şi teolog, 
precum şi autorul mai multor cărţi.

Recent i-a apărut volumul „augen-blicke“, de fapt « clipe », dar un 
joc de cuvine aşa cum este scris, înseamnă « privirile ochilor », la editura 

AZUR din Mannheim, la finele anului 2012. Poetul Karlheinz Bartel 
abordează o vastă paletă lirică, zece fiin temele poeziilor sale : peisaj, 
apă, oraşe, viitor, prezent, soartă, dragoste, credinţă etc.

Karlheinz Bartel

�Urmare din pag. 1
CONDAMNAT LA ANI GREI DE ÎNCHISOARE PENTRU OFENSĂ...
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În ultimul număr al “Convorbirilor literare” 
(Nov. -Dec. 1943) în articolul ‚’Gândirea filosofi-
că’’, d. Rădulescu Motru face nişte afirmaţii pur 
şi simplu uluitoare; o serie de afirmaţii care graţie 
caracterului lor de gratuitate s-ar putea uşor dis-
pensa de un răspuns. O facem pentru că altfel s-ar 
putea ca cei ce n-au citit direct opera lui Lucian 
Blaga, să considere rândurile d-lui Motru ca juste. 
Nu suntem iconoclaşti, avem toată stima pentru 
venerabilul academician,  - dar dacă avem cultul 
valorilor, asta nu înseamnă că n-am avea mai întâi 
cultul probităţii, şi nici nu înseamnă că n-am fi ca-
pabili să distingem obiectivitatea critică de osten-
tativitate. Căci, deşi filosof de categorică formaţie 
raţionalistă, afirmaţiile d-lui Motru se arată lipsite 
şi de informaţie directă, onestă deci, şi de justeţe 
critică, şi de obiectivitate.

Înainte de a trece la obiecţiile care îl privesc 
direct pe Lucian Blaga, să semnalăm două grave 
erori de istoria filosofiei pe care le face d. C. Ră-
dulescu-Motru.

‚’Marele miracol elin, spune d-sa, a consis-
tat, după cum ştim, în separarea logosului, care 
a dus la ştiinţă şi filosofie, de mitologia tradiţio-
nală’’. În ‚„separarea’’, nici chiar în tendinţa de 
separare? Dar noi ştim că gândirea grecească cul-
minează în miracolul Platon, iar Platon întrebu-
inţează atât metoda raţionalistă, dialectică, cât şi 
mitul. E posibil oare să vorbeşti de miracolul elin 
fără să-ţi aminteşti de Platon, şi apoi să-l defineşti 
prin „separarea de mitologie’’?

A doua eroare e imediat în fraza următoa-
rea: „Sunt mulţumit să constat că în cele din urmă 
ea a încetat să mai găsească susţinători serioşi 
chiar în faţa lui Schelling şi Hegel’’.

 D. Rădulescu-Motru se înşeală amar, - chiar 
dacă crede că pentru această constatare e suficient 
să-l invoce pe un oarecare Justus Schwarz. Dacă 
în adevăr d-sa crede în lucrul acesta, - întrebăm, 
a auzit d. Motru de o personalitate care are o altă 
însemnătate pentru filosofia germană de azi decât 
acest Justus Schwarz, - de Ludwig Klages?

Dar să revenim la observaţiile ce-l privesc 
pe Lucian Blaga. De la început trebuie subliniată, 
în felul în care e rezumat, expus sistemul lui Bla-
ga, o evidentă intenţie ostentativă de a produce 
confuzii, - confuzii rentabile.

1.- „Lucian Blaga vede în datul experienţei 
numai ocazia prin care se dezvăluie misterul’’.

Oricine a citit o carte de filosofie de a lui 
Blaga ştie că la acesta misterul nu se dezvăluie 
niciodată. Datul experienţei nu dezvăluie, ci nu-
mai semnalează misterul. În „Cunoaşterea lu-
ciferică’’ se găseşte expusă teoria şi importanţa 
datului pentru punerea unei probleme, o întreagă 
logică a problemei. Aici sunt analizate toate vari-
antele posibile ale conceptului de mister, un lucru 
care se face pentru întâia oară în istoria filosofiei, 
- concept care tocmai la pretinşii raţionalişti plu-
tea în vag. Chiar acel «Ding an sich» kantian, se 
observă aici, nu e decât una din multele variante 
posibile ale conceptului de mister.

2. – „Teoriile lui L. Bl. sunt exprimate în 
termeni proprii acestuia, pe care nimeni nu-i va 
utiliza pe viitor, afară de cazul că va voi cineva să 
expună teoriile personale ale lui Lucian Blaga’’.

Profeţiile d-lui Motru au fost, vai, anulate 
înainte chiar ca d-sa să le fi anunţat. Căci  termenii 
proprii acestuia ,,pe care nimeni nu-i va utiliza’’, 
au fost şi sunt des utilizaţi în proza noastră filoso-
fică. O listă?

Abisal, matrice stilistică, categorii abisale, 
spaţiul mioritic, orizontul misterului, stihialul, 
transcendentul, organicul (în acelaşi sens) sau 
năzuinţa formativă, nisus formativus, termeni pe 
care din biologie i-a introdus în filosofia culturii, 
la noi pentru întâia oară, iată o mică listă desilusi-
onată de care d. Motru trebuia să ţină seamă.

În urma articolului polemic Automatul 
doctrinelor („Saeculum, I, 1943, sept.-oct., pp. 
86-89), în care Lucian Blaga îl viza direct pe fi-
losoful Constantin Rădulescu-Motru, venerabi-
lul prezident al Academiei Române, studentul în 
anul IV Ovidiu Drimba intervine la scurt timp în 
„Universul literar” cu articolul de mai jos, toc-
mai pentru a exprima în mod corect și explicit 
anumite puncte de vedere. Desigur, în sinea sa, 
Lucian Blaga trebuie că a regretat această «umo-
rală» ieșire, iar intervenția tânărului Drimba nu 
făcea decât, printr-un consimțământ tacit, să 
aducă discuția pe terenul controlabil al ideilor și 
observațiilor. Atitudinea aceasta „exprimată indi-
rect prin mine” (cum ar zice azi dl. Ovidiu Drim-
ba) era o dovadă că, dincolo de polemica surve-
nită ad hoc, Blaga avea totuși tăria și luciditatea 
de a-și reevalua în sine anumite atitudini și păreri, 
întru o mai dreaptă și profundă înțelegere a oame-
nilor și evenimentelor. 

Articolul „Observațiile domnului Motru” 
își are, așadar, tâlcul lui, într-un moment atât de 
delicat din biografia Marelui Anonim.(Z.C.)

Observaţiile domnului Motru
 de OVIDIU DRIMBA

3. – „L. Bl. priveşte cu indiferenţă dacă nu 
chiar cu dispreţ la rezultatele ştiinţelor speciale... 
priveşte cu dispreţ spre ştiinţele pozitive şi spre 
raţionalism’’.

Hotărît, d. Motru n-a cetit pe Blaga deşi 
îl critică, căci unde ar fi putut afla, acest dispreţ, 
pentru rezultatele ştiinţelor speciale (pe care Bla-
ga mereu le discută şi le analizează la curs şi se-
minar) - şi raţionalism? Un dispreţ cel mult faţă 
de scientism, adică faţă de concepţia care pretinde 
să poată obţine absolutul, şi caută să reducă filo-
sofia la ştiinţă, - dar dispreţ pentru rezultatele...? 
În „Eonul dogmatic’’, în „Cunoaşterea luciferică’’ 
şi chiar în „Diferenţialele divine’’ se propune pen-
tru rezultatele ultime ale filosofiei şi chiar ştiinţei, 
pentru anumite probleme ce nu pot fi rezolvate pe 
altă cale, şi numai după epuizarea tuturor celorlal-
te posibilităţi raţionale, - se propune posibilitatea 
de asimilare în filosofie a antinomiei. De altfel, 
raţionalism ce-şi depăşeşte anumite funcţiuni, de 
antinomie se face uz până şi în fizica actuală, în 
optică, ipoteza ondulaţiei şi ipoteza corpusculară 
a luminei, - şi se cunosc consideraţiile ce le are 
în acest sens un savant de talia lui Louis Broglie.

4. – „...misticismul lui L. Bl.’’ operele lui 
cu ‚’fondul lor de misticism”, - o altă obiecţie 

pentru infirmarea căreia trimitem la ‚’Religie şi 
spirit’’, ultima lui carte care tocmai, prin tema ei, 
era mai susceptibilă de misticism, şi care totuşi a 
fost acuzată («Gândirea») tocmai de un exces de 
raţionalism. Scepticismul lui Lucian Blaga e egal 
faţă de pretenţiile exagerate ale raţionalismului 
(L. Bl. e pentru o expansiune metodologică ma-
ximă, reclamând pentru fiecare domeniu anumite 
metode de cunoaştere care îi sunt mai proprii) cât 
şi de acelea ale misticismului; el apără autonomia 
filosofiei atât faţă de ştiinţă cât şi faţă de misti-
cism ori poezie. Iar faptul că L. Bl. e şi poet nu 
îndreptăţeşte afirmaţia că „el aşteaptă ascensiunea 
spiritului omenesc pe aripile metaforei’’. „Geneza 
metaforei’’ explică în câteva sute de pagini ceea 
ce nu putem aci în câteva cuvinte.

  5. – „Punctul de vedere adoptat în soluţio-
narea problemei cunoaşterii duce, cum şi este de 
aşteptat, pe L. Bl. la teorii foarte riscante asupra 
valorilor morale’’.

Întrebăm unde vorbeşte Lucian Blaga o sin-
gură dată despre valorile morale!!!

Atât.
  6. – „...în afară de etichetarea scrierilor lui 

L. Bl. care apar sub formă de trilogii, dar care prin 
fondul lor de misticism, sunt protivnice oricărei 
sistematizări logice’’.

  Dacă remarca aceasta vrea sa fie o învinu-
ire, atunci cităm din aceeaşi pagină rândurile d-lui 
Motru: „Valoarea însă a unei gândiri filosofice nu 
stă în forma ei sistematică’’ apoi ‚’spontaneitatea 
gândirii filosofice constă în originalitatea ei pro-
prie iar nu în forma în care este prezentată’’ . Iar 
dacă remarca nu vizează valoarea ci unitatea sis-
tematică, - odată ce afirmaţia pretinsului fond de 
misticism e doar, după cum am arătat, o fantezie, 
atunci această unitate sistematică rămâne eviden-
tă prin ea însăşi.

  7. – „L. Bl. îşi alege pentru gândirea sa 
un stil propriu şi propune teorii fără să ţină sea-
mă dacă ele se încadrează sau nu în linia tradiţiei 
filosofice’’.

  Oare d. Motru va fi sesizat, când a scris 
aceasta, că în loc de o învinuire i-a adus lui Luci-
an Blaga cel mai frumos elogiu ce i se putea adu-
ce? Dar (şi asta e oare o consecvenţă?) îşi amin-
teşte d. Motru că, înainte cu câţiva ani susţinea la 
Academie tocmai contrariul, - că Lucian Blaga nu 
aduce nimic nou?

 Primele lecţii de obiectivitate critică şi de 
probitate ştiinţifică le-am învăţat tocmai de la d. 
Rădulescu Motru, - de aceea acum a trebuit să-i 
infirmăm categoric obiecţiile d-sale bazate pe o 
evidentă lipsă de obiectivitate.

Galeon cu ofrande
E mult deasupra cerul înstelat
și prea adâncă luna în fântâni,
vor trece luni ori poate săptămâni
și vei vedea că încă n-am uitat

să ies în larg unde ai velei sâni
gemând de dor, în mersul legănat,
poartă pe dunga mării, încărcat,
un galeon pândit de ochi păgâni…

Am pus în el atâta strălucire
de așteptări, de gând și slavă
cu tot ce, Doamne,-i mai presus de fire –

ofrande dintr-o inimă bolnavă
de orizonturi și de mistuire
în revărsarea rugului de lavă…

Horia MESEȘAN
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Literatura umoristică română începe să își de-
lineeze propriul tip uman și literar încă din primii 
ani ai secolului trecut; un tip propriu zonei sud-est 
europene (zisă și ,,balcanică”),   - tip literar valaho-
balcanic reprezentat de primul umorist român, Anton 
Pann.

Fără studii superioare, fără o cultură acade-
mică și fără cunoștințe de limbi sau de literaturi oc-
cidentale, Anton Pann era însă un optim cunoscător 
al muzicii bisericești bizantine, vorbea la perfecție 
limbile neogreacă, turcă și bulgară  (mai puțin cea 
rusă - și, pobabil, franceza), și era literalmente im-
pregnat de cultura și spiritul popular. În snoavele și 
anecdotele sale, în scurtele povestiri umoristice și 
istorioare morale, în ,,vorbele de duh” , în versuri, 
se exprimă înțelepciunea subtilă, profundă, fruct al 
experienței de viață a omului de la porțile Orientului. 
Ele adună modele, reiau teme de largă difuziune po-
pulară, transmit scheme și ecouri literare provenind 
– prin filiera Bizanțului și a Orientului Apropiat – din 
Sindipa persană, din Panciatantra indiană, sau din 
O mie și una de nopți. Dar în același timp și teme 
sau subiecte care pot fi regăsite în marea literară a 
Occidentului: în Disciplina clericalis a lui Petrus 
Alphonsi, în celebrul Bertoldo al lui Giulio Cesa-
re Croce, - precum și de-a dreptul în Adagia ale lui 
Erasm! – Un personaj al său îl amintește pe picaro-ul 
Simplicius Simplicissimus; un altul se distrează pro-
punând publicului său ghicitori, cimilituri, asemenea 
lui Till Eulenspiegel; în timp ce un grup de povestiri 
se desfășoară într-o povestire-cadru, la fel ca în Po-
vestirile din Canterbury. – Nu este vorba, bineînțeles 
, în aceste cazuri, de ,,raporturi de fapt”, de influențe 
directe (și nici chiar, cu siguranță, de o cunoaștere 
indirectă a respectivelor cazuri literare). Anton Pann 
n-a citit nici faimoasa carte a lui Grimmelshausen 
, nici capodopera lui Chaucer. Apropierile aces-
tea de alte ilustre exemple din literatura umoristică 
sunt apropieri pur și simplu de natură tipologică. Și 
aceeași intenție trebuie avută în vedere și când luăm 
în considerare procedeele umoristice ale lui Anton 
Pann. Și anume: voluptatea sa de a povesti, care pre-
zintă anumite afinități cu nuveliștii Renașterii; mo-
dul său de a nara, care amintește volubilitatea unor 
pagini, din Decameron; în timp ce neobositul său to-
rent de construcții verbale este obținut prin procede-
ul stilistic al acumulării, ca în listele de cuvinte și de 
expresii ale lui Rabelais; sau, ca în lungile serii de zi-
cale și proverbe care dau atâta savoare incontinenței 
verbale ale lui Sancho Panza.

În cadrul umorului literar românesc, deci, An-
ton Pann reprezintă un caz tipic, întrucât:

1. realizează tipul uman și literar sud-est eu-
ropean, valaho-balcanic; cu alte cuvinte, al unui 
spațiu cultural în care se întâlnesc experiența și 
înțelepciunea omului medio-oriental cu spiritulaita-
tea occidentală;

2. umorul său e de factură pur populară: prin 
caracterul său de oralitate, prin intenția de a structura 
un tratat de morală practică, și prin preocuparea sa 
primordială de a-și instrui publicul într-un mod plă-
cut, fără a pedepsi aspru, fără a penaliza cu orice preț;

3. apropierile și confruntările semnalate mai 
sus (privind atât temele cât și procedeele literare ale 
lui Anton Pann) vor să scoată în evidență trăsătura 
caracteristică, în același timp a umorului lui Anton 
Pann, cât și a culturii române clasice, - și anume: o 
sinteză originală și o punte între sud-estul european 
(asupra căruia, cultura bizantină și cea cu ecouri din 
Orientul Apropiat și-au pus amprenta) și lumea cul-
turală a Occidentului.

Această modalitate literară, a umorului care 
urmărește esențialmente să înveselească, a râsului 
agreabil, tonifinat, optimist, moralizator dar fără 

urmă de acid corosiv, constituie unul din polii ex-
tremi ai umorului, corespunzând unuia din cele două 
elemente fundamentale ale conștiinței umane. În li-
teratura română, este modalitatea reprezentată – mai 
bine decât Anton Pann, fie și numai pentru că nu este 
marcată de nici o influență balcanică sau medio-ori-
entală – de clasicul Ion Creangă.

 Moldoveanul Creangă – scriitor aparținând 
deci unui spațiu cultural întrucâtva divers – este un 
temperament rustic și jovial, în a cărei operă abundă 
imagini, metafore, proverbe și zicale, provenind din 
inepuizabilul tezaur al literaturii orale și al limbii po-
porului din regiunea scriitorului. Caracter deosebit 
de sociabil, veșnic bine dispus, veșnic gata să poves-
tească ceva, uneori cu fabulații enorme, cu personaje 
gigante, create de fantezia populară, asemenea lui 
Gargantua și Pantagruel, - stilul său, prin excelență 
oral, tot numai brio și culoare, bogat în onomatopei, 
rime, asonanțe și enumerații: totul are drept unică 
sursă și pornire plăcerea sa de a povesti, lăsându-se 
dus de aceeași orgie de cuvinte de care îi plăcea să 
se îmbete și Rabelais. Și, tot asemenea lui Rabelais, 
Creangă nu se oprește să descrie îndelung , sau să 
contemple un peisaj, ci rămâne mereu preocupat să 
redea mișcarea, dinamismul însuși al vieții. Este sti-
lul naratorului popular, un stil, cum spuneam, pur 
oral, cu ample structuri sonore, armonios și cadențat. 
Ca și cum scriitorul moldovean (dacă ar fi să facem 
o altă referire tipologică) ar fi avut aceeași pasiune 
ca cea – păstrând, evident, proporțiile –a marelui său 
contemporan Flaubert: pasiunea de ,,a auzi” cum îi 
sună frazele, de a le citi cu voce tare, înainte de a le 
așterne pe hârtie.

 Tipul de umor practicat de Creangă (pre-
cum, înaintea lui, cel al lui Anton Pann, - deși sti-
listic diferit) caută, în esență, să înveselească: este 
caracterizat de bonomia unui pince sans rire. Un tip 
de umor care poate fi continuat – în proză, în teatru 
și chiar în poezie – până în zilele noastre. În cadrul 
acestei finalități de a delecta, varietatea procedeelor 
va fi aleasă, firește, în corespondență cu caracterul 
particular, propriu, al scriitorului: ironia temperată, 
situația ridicolă, parodia, anacronismul, farsa, vizi-
unea fantastică, grotescul, confuzia (imbroglio-ul), 
qui-proquo-ul, calaburul, diverse alte forme ale co-
micului verbal: toate, mijloace comice care au drept 
numitor comun lipsa (cel puțin aparentă) melanco-
liilor personale, sau a unei adevărate și ireductibile 
agresivități.

 (E de la sine înțeles că asemenea distincții, 
operate și născute din necesități metodologice, nu 
trebuie și nu pot fi absolutizate, - întrucât conștiința 
comică implică întotdeauna luciditatea mentală a ar-
tistului, o anumită distanțare reflexivă de obiect, de 
o poziție, o judecare critică, chiar dacă mai mult sau 
mai puțin clementă).

     
*

 În schimb, atitudinile intolerante și agresive, 
polarizează în jurul unui alt tip de umor, structural 
diferit. Dat fiind că, de astă dată, scopul scriitoru-
lui nu este atât de a înveseli, cât de a pedepsi, de 
a penaliza, și mijloacele comice, procedeele literare 
vor fi diferite, - și anume: caricatura, pamfletul, to-
nul violent, stilul polemic, împins eventual până la 
cruzimea sarcasmului, sau până la cel mai amar pesi-
mism (vezi pamfletele lui Swift). Expresie a unui alt 
moment al conștiinței umane, umorul ,,penalizator”, 
este uneori amenințat să naufragieze în apele tulburi 
ale mizantropiei.

 Nu acesta este, desigur, cazul (cel puțin în ce 
privește formele extreme pe care le poate lua acest 
tip de umor) lui I. L. Caragiale, comediograful tradus 
în patruzeci de limbi și a cărui ,,Scrisoare pierdută” 
este reprezentată la Londra sau la Cairo, în Japonia 
sau în Peru.

 Lumea lui Caragiale este aceeași lume a 
spațiului valaho-balcanic. Dar, spre deosebire de cea 
a lui Anton Pann, aceasta este o lume surprinsă în-
tru-un moment istoric diferit, de dată mai recentă. 
Trecând rapid într-o etapă istorică nouă și fără a fi 
asimilat în mod organic noile forme politico-socia-
le, România se găsește, nepregătită și pe neașteptate, 
într-o Europă pe depin liberală, adoptând reforme ra-
pide, creându-și o nouă structură socială, cu o mică 
burghezie ineptă și cu o mare burghezie ignorantă, 
iată că și personajele lui Caragiale vor fi pasionate 
de politică; ariviști, avizi de a parveni cât mai sus, 
vicleni și meschini, incorecți în viața politică la fel 
ca în cea familială, amorali mai mult decât imo-
rali, ceremonioși dar în fond necinstiți, logoreici și 
emfatici, vorbind (prost) franțuzește, maimuțărind 
moda și obiceiurile parisiene, folosind un limbaj pe 
cât de ignorant pe atât de pretențios, angajați într-
un efort mental care se prăbușește numaidecât într-
un dezolant faliment. – Subliniind și faptul că ,,I. L. 
Caragiale nu combate principiile noilor instituții, ci 
reaua-credință a reprezentanților lor, ipocrizia clasei 
conducătoare, infama prostie burgheză”, Eugène Io-
nesco observă că ,,prin valoarea comediilor sale de 
moravuri și de caracter, scrise, vai, într-o limbă care 
nu este răspândită în lume, I. L. Caragiale este, poate, 
cel mai mare dintre autorii dramatici necunoscuți”.

*

 Umorul lui Caragiale este fundamental diferit 
de cel al lui Creangă. Antagonismul dintre cei doi 
scriitori – antagonism sub raportul caraterului, al 
temperamentului, al concepțiilor, al structurii și mij-
loacelor artistice, - este indicativ pentru evidențierea 
polilor opuși ai umorului în general.

 O interpretare sociologică în acest sens a 
dat-o Tudor Vianu. Situat la polul plăcut, afabil al 
umorului, Ion Creangă râde ,,în interiorul” societății, 
în care se simte el însuși profund înrădăcinat. Din 
această cauză râsul său, comicul său nu este (în 
mod deschis) critic, ci organic, temperamental: este 
o formă primară de bucurie. Ceea ce îl face să se 
distreze nu sunt diformitățile sociale, ci anumite de-
fecte generale ale omului. Caragiale, în schimb, râde 
,,dinafara” societății, ale cărei forme de viață nu le poate 
accepta: el privește cu ochi critic toate defectele concrete 

O v i d i u  D R I M B A :

De la I. L. Caragiale la Eugène Ionesco
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și individuale ale acestei societăți. În prima categorie de 
umor (cel al lui Creangă, de pildă), se strecoară adeseori 
și un zâmbet de clemență, o undă de simpatie, sau măcar 
de înțelegere, de comprehensiune umană, - dacă nu de-a 
dreptul un spirit de toleranță: din care cauză, se poate chiar 
să nu lipsească și o deschidere spre lirism. – În schimb, în 
a doua categorie de umor (este cazul lui Caragiale), realis-
mul este mai pronunțat, mai evident; orice atitudine lirică 
este total exclusă, scriitorul nu mai e indulgent, râsul său, 
comicul său tinde să penalizeze. Și, mai mult decât asupra 
defectelor umane ale unui anumit individ, privirea acestui 
al doilea tip de umor se concentrează asupra raporturi-
lor, a relațiilor existente între oameni, asupra aspectelor 
de coexistență umană, fie în familie, fie în societate. Ca 
urmare, umorul – să-i spunem ,,penalizator”, sau critic, 
sau satiric, sau polemic, sau oricum altfel s-ar chema,‒ va 
dezvolta de preferință genul de comedie de moravuri; ‒ în 
timp ce umorul agreabil – sau, în orice caz, inofensiv, și 
, mai mult sau mai puțin non-agresiv, ‒ va favoriza așa-
numitul ,,comic de caracter”. Într-adevăr, numai rareori și 
în mod indirect ,,comicul de caracter” ajunge la o violentă 
critică socială.

 *
,,Pornind de la oamenii timpului său, Caragiale 

este un critic al omului și al întregii societății. Ceea ce 
îi este caracteristic este violența excepțională a criticii” 
– scrie Eugène Ionesco. Adăugând – nu fără oarecare 
exagerare: ,,Aceste personaje, cu conștiința surprinzător 
de liniștită, sunt cei mai meschini oameni din literatura 
universală. Critica societății capătă astfel la Caragiale o 
ferocitate nemaiauzită (...). Principala originalitatea a lui 
Caragiale este faptul că toate persoanjele sale sunt niște 
imbecili (...), complet aruncați în întunericul iraționalității 
cretinismului (...). Acest teatru, depășind naturalismul, de-
vine absurd de fantastic”.

O judecată prea dură, în termeni prea exagerați. 
Ionesco exagerează enorm faptele, proiectând asupra lu-
crurilor propriile sale lumini mentale. Ceea ce, evident, 
nu este o simplă întâmplare: dimpotrivă, este un fel (deși 
nu mărturisit în mod explicit) de a recunoaște propria sa 

datorie pe care o are față de marele clasic al comediei 
românești, conaționalul său.

Nu e cazul să ne oprim mai îndelung asupra aces-
tor datorii contractate de Ionesco. Totuși, nu va fi lipsit de 
interes să reamintim, de pildă, că Eugene Ionesco, înainte 
de a-și părăsi patria pentru a se transfera la Paris, publica-
se în limba română și volumul de eseuri intitulat Nu, care 
conține premisele teoretice, filosofice, ale viitorului său 
,,teatru al absurdului”. Sau să amintim faptul că Ionesco 
găsise în scrierile autorului român Urmuz (,,dadaist înain-
te de Dada, suprarealist, înaintea suprarealismului”, ,,unul 
din precursorii revoltei în literatura universală”, ,,fratele 
spiritual al lui Jarry” – scrie Ionesco), în dosul umorului 
negru și al automatismelor limbajului lui Urmuz, tragis-
mul care se va constitui în fondul propriului său ,,teatru 
al absurdului”.

 Din Urmuz, Ionesco chiar tradusese în limba 
franceză o proză caracteristică; în timp ce din Caragiale, 
Ionesco de-a dreptul a luat subiectul comediei Conul Leo-
nida față cu reacțiunea, pentru a scrie farsa tragică Delir 
în doi. Natural, Ionesco – procedând într-un mod cu totul 
personal, dar fără a putea nega anumite legături de fami-
lie cu Alfred Jarry și Franz Kafka,‒ împinge semnificația 
farsei sale, împreună cu forma grotească, spre un sens fi-
losofic tragic, spre sensul alienării și al conflictelor inutile 
dintre oameni, spre profunzimile misterioase și tragic de 
absurde ale sufletului omenesc.

 Dar, mai mult decât de un împrumut (eventual 
întâmplător) al unui subiect literar, datoria lui Eugene 
Ionesco față de Caragiale va fi și mai evidentă dacă ne 
gândim la procedeele comice ale clasicului nostru.

 Pe lângă exagerarea enormă a aspectelor comi-
ce ale unei societăți ridicole în disproporționatele sale 
pretenții, comicul lui Caragiale izvorăște brusc dintr-un 
frecvent automatism (în gesturi, în ticuri, în atitudini, în 
modul de a se exprima etc.) al personajelor; precum și din 
adoptarea mecanică de către acesta a unor ,,clișee”; fapt 
care amintește spiritul acelui Dictionnaire des idées re-
çues, al lui Flaubert, ‒ același spirit care se regăsește și în 
structura personajelor, atât ale lui Caragiale cât și ale lui 

Ionesco. Comicul lui Caragiale irupe mai ales din vorbirea 
incorectă, prin folosirea de către personaje a unor termeni 
ridicol de improprii, personaje care stâlcesc cuvintele și 
folosesc o sintaxă ,,care este cât se poate de incorectă, in-
coerentă, ilogică. În efortul lor de a formula o idee, perso-
najele (ale lui Caragiale, dar și cele ale lui Ionesco – n.n) 
se exprimă prin frânturi de fraze; conjuncțiile rămân în 
suspensie, sau se îngrămădesc fără nici un sens. Toate cu-
vintele anapoda, toate frazele gata făcute, toate locurile 
comune, sunt folosite de vorbitori care nu reușesc să for-
muleze o singură idee” (A. Mititelu). - Dar personajele lui 
Ionesco se comportă oare într-un fel?

Spunea Ionesco, I. L. Caragiale manifestă un pro-
fund dezgust pentru ,,iraționalitatea cretină”, pentru ,,an-
tropoizii sociali avizi și vanitoși”, ,,lipsiți de inteligență”, 
,,extraordinar de șireți”, ,,niște cretini politici”; precum și 
un dezgust profund pentru ziarele ,,scrise de niște idioți” 
și ,,citite de alți idioți”, care ,,constând din fraze cu atât 
mai răsunătoare cu cât sunt mai extraordinar de impro-
pii”. – Dar toate acestea, oare nu sunt tot atâtea atitudini 
ideologice ale lui Ionesco însuși?

 Numai că, mijloacelor artistice folosite de Caragi-
ale – în primul rând, automatismele create de obișnuințe 
lipsite de orice sens; apoi, limbajul incoerent și ilogic, care 
împiedică o adevărată comunicare între oameni, - Ionesco 
le aplică propria sa concepție filosofică, sensul solitudinii 
umane, al alienării, al anxietății existențiale. ,,Nimic nu 
e comic. Totul este tragic. Nimic nu e tragic, totul este 
comic”: aceasta este concluzia, amară și sceptică, a lui 
Eugene Ionesco.

 Și umorul? Și sursa umorului? Va fi fiind oare acel 
,,du mécanique plaqué sur du vivant” – după binecunos-
cuta definiție a lui Bergson? Poate că da – pare a răspunde 
Ionesco; numai că, cu cât sporește le mécanique, cu atât 
se reduce le vivant; și atunci, viața devine sufocantă, ab-
surdă, tragică.

‒ Și totuși, Ionesco însuși este obligat să tragă con-
cluzia, în cuvinte care nu fac decât să sublinieze sensul și 
valoarea umană a umorului: ,,Avem nevoie de umor, de 
divertisment /.../. Umorul înseamnă libertate”.
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(Bietul Preda, atras de sonoritatea titlului, şi-a închipuit 
că oratoriul lui Bach durează cît un vals de Johann Strauss!)”  
În opinia, cred că nu chiar fără rost alarmată, a lui Alexandru 
George ultimul roman al lui Preda ar fi “o carte de altfel 
mizerabilă, lipsită de orice valoare şi care conţine în plus 
şi o insultă absolut inutilă împotriva Ardealului, a societăţii 
intelectuale şi universitare de acolo, cu deosebire împotriva 
lui Blaga”. E, în orice caz, un prilej de dezbatere, mai cu 
seamă pentru admiratorii lui Preda care ar fi avut prilejul 
şi pînă acum de-a articula replica… Cîrmuirea comunistă 
iniţiază, în ultima sa etapă, pusă sub semnul naţionalismului, 
un veritabil asalt şi împotriva criticii, sub pretextul “apărării 
valorilor” faţă de “demolatori”, “cu nuanţa suplimentară că 
aceste valori erau uneori creaţia culturii <<noi>>”, care se 
întemeia pe imundiciile hebdomadarului Săptămîna, condus 
de Eugen Barbu, “un publicist pamfletar, care îşi îngăduia 
modul ireverenţios al presei din trecut, căci i se permiteau 
unele inconformisme de ton”. De pe promontoriul ipocritului 
său discurs adulator, “tocmai el s-a găsit să-i ia apărarea lui 
G. Călinescu”, uitîndu-se interdicţiile şi alte umilinţe la care 
“divinul critic” fusese supus pînă la moarte. O consecinţă a 
campaniei pro Călinescu,  dovadă că nu era o simplă poziţie 
intelectuală, cum s-ar fi cuvenit, ci o manevră politică, a fost 
şi denunţarea lui Alexandru George ca “un adevărat pericol 
public”, urmată de  excluderea d-sale din presă. Cu “patronul” 
Săptămînii” şi cu patronii săi nu era de glumit. Un alt obedient 
fără scrupule al regimului era Ov. S. Crohmălniceanu, 
care, inginer de formaţie, “în timp ce era cadru universitar 
la Bucureşti, urma cursurile de student fără frecvenţă ale 
Universităţii din Iaşi”. “Vechi edec al comunismului”, “omul 
tuturor josniciilor comandate”, criticul îl felicită  cu exaltare 
pe Alexadru George pentru Semne şi repere, “adăugînd că nu 
e student al său care să nu reia comparaţia mea dintre Mateiu 
Caragiale şi Proust”, pentru ca, în scurt timp, să-l supună la 
tv. unei implacabile “demascări” pentru atentatul la “gloria” 
valorilor poporului român… 

Şi acum cîte ceva despre Alexandru George ca personaj. 
Cu toate că prozator de calibru, susţinînd mereu că proza 
reprezintă creaţia d-sale de căpetenie, eseurile şi publicistica 
nefiind, în ciuda majorităţii lor textuale, decît un adjuvant, 
scriitorul se enervează dacă e abordat (eu însumi am avut 
prilejul) în calitate de personaj. Mărturisesc că mă surprinde 
o astfel de atitudine deoarece am impresia că una din 
performanţele mature ale unui creator este proiectarea sa într-o 
imagine umană intrinsecă, în măsură a-i procesa reacţiile, a le 
recomanda la scara unei unităţi. Nu derivă din opera marilor 
scriitori o figură omenească? Nu poartă creaţia reflexele 
fiinţei lor existenţiale pe care o putem recompune precum o 

concluzie morală a acesteia? Sensibil ca o mimoză, Alexandru 
George are nevoie pesemne de confirmarea perpetuă a 
calităţii d-sale de excepţie, umbrindu-se, de nu protestînd cu 
tărie la orice obiecţie, jubilînd la orice dovadă de aprobare 
admirativă. Sentimentul de sine e în cazul în speţă atît de 
gonflat încît nu ezită în faţa unor bizarerii precum aceasta, de 
o blîndă candoare: “am întîlnit în primele mele confruntări 
cu dactilografele, redactoarele de editură şi corectoarele, o 
inteligenţă mult superioară criticilor obişnuiţi, ba chiar şi unor 
N. Manolescu, G. Dimisianu, Gh. Grigurcu, Alex. Ştefănescu 
sau Dan C. Mihăilescu şi alţii de acelaşi calibru, care fac opinia 
în presa noastră literară de azi”. Hélas, Alexandru George 
caută şi alte exemple de „inteligenţă mult superioară” celei de 
care dispun numiţii critici literari. Chestiuni  -  cum să zic?  -  
de enfant, chiar dacă nu terrible... Într-un vagon „aglomerat”, 
se întîlneşte întîmplător cu o doamnă, „care se afla, ca multă 
lume, în picioare”, şi care a intrat în vorbă cu d-sa. Aflînd cine 
e, îl felicită pentru Simple întîmplări, în gînd şi spaţii, nu 
fără a articula următoarele vorbe mirifice: „E o carte pe care îţi 
vine să o săruţi pe fiecare pagină!”.Un „simpatic funcţionar” de 
la Oficiul poştal Bucureşti, unde scriitorul se înfăţişează cu un 
pachet, îi aduce la cunoştinţă că într-un răstimp în care cartea 
(aceeaşi) era excomunicată în Scînteia, aceasta „ajunsese să 
poată fi citită la liceul (...) din Bucureşti şi viitorul funcţionar 
de la Vama poştei o comenta entuziast cu colegii”. În sfîrşit, 
altă dată, nu altcineva decît deocheatul Dan Zamfirescu, cu 
toate că Alexandru George îi făcuse recent un comentariu 
nefavorabil, i se confesează astfel: „N-are nici o importanţă, 
indiferent de ce aţi scrie, (...) tot ce e scris de Alexandru George 
miroase a rufă curată!”. Juisînd, Alexandru George notează 
fără nicio reţinere: „Rareori mi-a fost dat să aud o apreciere 
mai frumoasă la adresa scrisului meu, exprimată într-o formulă 
mai sesizantă”. Nu fără a adăuga, din păcate, supoziţia potrivit 
căreia „frumoasa”  formulă la superlativ i-ar fi fost „inspirată 
(celui cu pricina  -  n.n.) de ambianţa fetidă a României 
literare, (sic!), printre ai cărei colaboratori mă amestecasem”. 
Cînd se adresează  însă unor preopinenţi mai puţin flatanţi 
decît cunoştinţele fortuite mai sus menţionate, Alexandru 
George cel mistuit de superbie măcar precum odinioară Camil 
Petrescu, se rosteşte înciudat-suculent, arhaic-extravagant, 
aidoma unui cronicar. Un patetism de veche spiţă se înfiripă 
între încordarea contrarietăţii şi autosatisfacţia mai mult 
decît pitorească: „Eram în acel moment un tînăr intelectual 
de o formaţie şi de o anvergură oarecum  <<standard>>, nu 
excelam în nici un sector prin genialitate, nu riscam gesturi 
de inconformism, aveam oroare de boemă şi excentritate sau 
poză. (Nu am simţit niciodată impulsul de a-l asasina pe tata, 
nici de a o viola pe mama, nici de a-l castra pe fratele meu 

mai mare)”. Sau în amestec cu deliciul unei trimiteri livreşti 
adecvate: „Familia mea (...) nu prenumără oameni cu sînge 
bolnav, falsificatori de bani, tîlhari, femei nebune sau care şi-
au dat duhul scuipînd grijania în barba popii şi blestemîndu-
şi copiii. (...) N-oi fi fost un sfînt la viaţa mea, dar nu mi-am 
petrecut-o în desfrîu şi nici nu cred că voi muri în braţele 
vreunei Raşelica Nachmansohn”. Temperament sudic, autorul 
Semnelor şi reperelor se dedă aşadar la manifestări petulante: 
gesturi teatrale, ton văietăreţ, afuriseli. Cum se zice româneşte, 
nu ezită a-şi da poalele peste cap. Ce ar mai fi de adăugat? 
Poate doar atît, rezumativ: neadmiţînd nicio alternativă, nicio 
corectură, nicio relativizare (uneori şi una minoră îl scoate 
din sărite) a setului d-sale de opinii, simţindu-se indignat de 
tratamentul ce i se aplică din partea „infamului” Al. Piru sau a 
lui M. Zaciu, Alexandru George scrie, în schimb, despre Radu 
Petrescu într-o manieră care, după toate probabilităţile, l-ar 
revolta chiar dacă i-ar fi aplicată d-sale fie şi într-o proporţie 
mai redusă. Despre acel Radu Petrescu pe care nu şovăia a-l 
socoti în alte pasaje drept un apropiat, un om cu care se simte 
solidar: „R. P. Era un blocat, un ins închis într-o armură de 
unde arunca priviri acute şi sfredelitoare asupra realităţii văzute 
în secţiuni înguste şi selecţionînd imagini ca un peisagist, ca 
unul care încadrează porţiuni de realitate pînă a nu o vedea 
în întregul ei. (...) universul sublimat şi închis în scrîşnete din 
<<jurnalele>>  lui Radu Petrescu (...) Radu Petrescu compune 
un jurnal care e al unui castrat”. Greşesc cumva? 

În pofida unor astfel de, oricum  inevitabile, observaţii 
privitoare la, să spunem, tactul personalităţii lui Alexandru 
George, n-aş putea sfîrşi prezentul comentariu fără a-l 
încredinţa că mă simt aproape de d-sa  poate chiar datorită 
meandrelor fiinţei „sucite” pe care ne-o propune (astfel a fost 
frecvent judecat), ale părelnicelor slăbiciuni pe care le exhibă 
cu naturaleţe. Deşi respinge eticheta de „inconformist”, 
scriitorul adoră să iasă din rînd, să bată la ochi. Neputînd fi 
luată în serios, poza „modestiei” îi dă un plus de atractivitate. 
Se află la mijloc un „teribilism” al unei simţiri pururi 
spontane, anevoie de pus în pagină fără riscuri, un curaj al 
sincerităţii. Cabrările, denivelările neaşteptate de umoare, 
contradicţiile chiar oferă sarea şi piperul acestui îndeajuns 
de complex creator, precum la G. Călinescu, Camil Petrescu, 
Paul Zarifopol, Al. Paleologu. Inteligenţa acută are nevoie de 
relaxări, nu o dată cu aspect inopinat, dîndu-se în spectacol 
la un mod deconcertant. Îl asigurăm pe Alexandru George 
de admiraţia ce totuşi i-o purtăm, ca unuia dintre cei mai de 
seamă oameni de litere din actualitatea românească. 

Alexandru George: Confesiuni împotrivă, 
Ed. Albatros, 2000,  226 p. 

În jurul lui Alexandru George
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Andrei: – Domnule profesor Zamfir, noi suntem 
pregătiţi să evocăm şi perioada târgujiană a detenţiilor 
lui Valeriu Anania, dar ne bucurăm să fiţi în mijlocul 
nostru pentru un dialog din care să aflăm lucruri noi, 
interesante, din cercetările dv., ca unul dintre cercetă-
torii cei mai avizaţi în privinţa tradiţiilor Gorjului.

Prof. Zamfir: – Şi eu mă bucur să particip ală-
turi de Dv. în cadrul proiectului BVA, mi-au plăcut 
atât documentările, cât şi intervenţiile Dv. şi consider 
binevenită iniţiativa de a ţine această reuniune la Târ-
gu-Jiu. În ce priveşte valoarea istorică a Lagărului de 
la Târgu-Jiu, ea începe, aş putea spune, în anul 1939, 
când, pentru cazarea zecilor de mii de refugiaţi polo-
nezi (efective militare şi populaţie civilă), guvernul 
român condus de Armand Călinescu – păstrându-se în 
sfera dreptului „sacru” de a da azil şi continuând să se 
menţină „într-o desăvârşită neutralitate” (1) – a înfiin-
ţat mai multe lagăre, printre care şi cel de aici. Unde 
oropsiţii de soartă au fost trataţi cu toată omenia, încât, 
în septembrie 1940, în ziarul local, adresau mulţumiri 
în versuri colonelului Dumitrescu, comandantul de la-
găr (2).

Gh.: – Să citez?
Z.: – Chiar vă rog.
Gh.: – … Ultima strofă:
Din inimi implorăm noi, astăzi, Pronia
Pe cel ce cu atâta omenie
A înţeles dezastrul din Polonia,
Pe Dumitrescu, bun şi nobil, să ni-l ţie!
Z.: – În semn de recunoştinţă, meşterii polonezi 

aflaţi aici au construit, la intrarea în lagăr, un turn cu 
un cadran solar, care se mai află acolo şi azi, ca un 
memento …

A.: – … care ar putea să fie „inima” unui centru 
memorial. Acesta  s-ar putea (re)construi, eventual şi 
printr-un proiect comun cu guvernul polonez. În fond, 
e vorba de o carte de vizită a omeniei româneşti şi o 
expresie a recunoştinţei şi prieteniei care apropie popoa-
rele …

Z.: – După plecarea majorităţii polonezilor 
(mulţi dintre ei în rezistenţa anti-nazistă din Vest, ală-
turi de englezi şi francezi), mareşalul Antonescu, de-
clanşând, în 1941, intrarea României în război pe fron-
tul de răsărit, a luat măsuri opresive asupra opozanţilor 
politici, care au fost internaţi în lagăre, inclusiv în cel de 
la Târgu-Jiu. Unde comandant a fost, pentru scurt timp, 
colonelul Zlătescu, un zbir, care a fost înlocuit de colo-
nelul Şerban Leoveanu, fost prefect de Gorj, considerat 
„pâinea lui Dumnezeu” de către subalterni (3). 

V.: – Misiunea sa era grea, fiindcă, în lagăr, se 
aflau, în afară de persoane considerate indezirabile re-
gimului, scriitori care atacaseră regimurile nazist şi 
fascist, legionari, comunişti evrei şi români, precum şi 
deţinuţi de drept comun. 

Z.: – În 7 decembrie 1942, Ministerul de Interne 
a dispus ca, în Lagărul de la Târgu-Jiu să fie internaţi 
numai deţinuţii politici (4). Este binecunoscut că, între 
aceştia, din vara anului 1943, s-au aflat şi comuniştii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, apoi Nicolae 
Ceauşescu ş.a.

Gh.: – Şi Tudor Arghezi, după ce a publicat, la 
1 septembrie 1943, celebrul pamflet Baroane îndrep-
tat împotriva ministrului nazist la Bucureşti, Killinger, 
care urmărea de acum să-l ucidă. Prin urmare, încarce-
rarea era o salvare făcută de autorităţile române pentru 
un român curajos şi un mare scriitor.

Z.: – Ca amănunt semnificativ, amintesc faptul 
că, în faţa presiunilor făcute de ambasadorul german 
pentru deportarea scriitorului într-un lagăr nazist, ma-
reşalul Antonescu a replicat: Arghezi a greşit aici, el va 
ispăşi aici! – ceea ce s-a şi întâmplat: poliţia română, 
înainte de a acţiona Gestapoul, l-a ţinut în arest trei zile, 
apoi l-a adus cu trenul, într-un compartiment mascat, la 
Târgu-Jiu (5). De aceea, în 1946, când Arghezi a fost 
chemat ca „martor al acuzării” în „Procesul Antonescu”, 
a refuzat să depună mărturie că ar fi fost maltratat în 
lagăr. Am răspuns că am fost bine primit de şeful Lagă-
rului, colonelul Leoveanu, care avea tableta Baroane 
pe biroul lui – avea să confirme poetul peste ani. În fond, 
el ne-a scăpat de la moarte, pe mine şi pe alţii … (6).

A.: – Va fi ştiind tânărul lui prieten-călugăr de 
avatarurile politice ale marelui poet? Desigur, dar, fiind 
cunoscute, nu le reia în partea întâi din Memorii (din 
1974), revin, însă, în evocări ulterioare (7). 

Ir.: – E de presupus că avea orizontul istoric al 
evenimentelor, anul 1943 fiind crucial în al doilea răz-
boi mondial prin înfrângerea hitleriştilor la Stalingrad 
şi înaintarea Armatei Roşii către ţara lor. Numai că, ab-

Se anunţă o nouă carte…

În lagăr – experienţa de a fi „între” …*

(Cadrul dialogic: Muzeul Judeţean din Târgu-Jiu, sala multimedia, „tapetată” cu o expoziţie de 
fotografii şi documente facsimilate referitoare la perioada lagărului de la Târgu-Jiu. În mijloc, o masă 
lungă, ovală, la care se află membrii „echipei” Istoriei din cadrul proiectului BVA, împreună cu părinţii-
profesori Ioan şi Gherman. Între ei, şi un oaspete, dl. Zamfir, din localitate. În sală, pe scaune, în jurul 
mesei, alţi membri ai proiectului. De pe fereastră, mirosul florilor.)

sent din infernul frontului, tânărul Anania trăia, nu în 
„parada închisorilor”, ci în infernul acestora.

R.: – Ochii sufletului său tânăr priveau măriţi, 
stupefiaţi, în şerpăria de oameni şi în războiul lor cu 
puricii de cal şi ploşniţele de la Malmaison, apoi în pro-
miscua şi pestilenţiala Jilavă subterană, adevărată bol-
gie dantescă şi cătau fereastra de ieşire la „aer”, la via-
ţă, la „cer”, în credinţa şi nădejdea din sufletul creştin, 
în dragostea de Dumnezeu şi aproapele, în rugăciune.

Ir.: – Soluţie dostoievskiană, pe care n-o afirmă 
explicit, ci implicit, trăind-o în felul lui. Cu un cuget 
lucid şi trist, cu suflet în „părtăşie”, salvându-se prin 
lupta de a-şi păstra şi „înmulţi” „talantul” de a scrie …

A.: – Să ne întoarcem la alt dăruit cu „talantul” 
scrisului, Arghezi …

R.: – La începutul lui octombrie 1943, când, la 
Polovragi, călugărul Vartolomeu intră în posesia ordi-
nului de arestare a sa, venit de la Curtea Marţială, de-
sigur nu ştia că Arghezi a scris pamfletul Baroane şi a 
fost ridicat de acasă şi dus (unde?...). Avusese o vară de 
pregătire intensă pentru intrarea la Facultatea de Me-
dicină, după discuţia cu decanul Papilian. Arghezi, la 
rându-i, ştia de pregătirea prietenului său pentru facul-
tate, dar nu avea de unde să afle că şi el va fi fost ares-
tat. Îi trimite din lagărul de la Târgu-Jiu o scrisoare la 
Polovragi, ca să-i dea de ştire unde se găseşte, scrisoare 
păstrată în secret de către stareţul Gherasim Bica (8).

Ir.: – Deşi erau să stea alături în marile senină-
tăţi ale Carpaţilor, nu au şansa comunicării. Arghezi nu 
primeşte răspuns de la tânărul meu sihastru şi începe să 
înţeleagă de ce îmbrăţişarea (lui) nu l-a găsit, la schit. 
Se îndoise că acea scrisoare ar fi putut să ajungă, din 
cauza cenzurii politice şi militare (care-i aplicaseră două 
ştampile), iar dacă, totuşi ea a ieşit din lagăr, aceasta 
i s-a datorat, fără îndoială colonelului Leoveanu (…), 
care avea pentru poet o stimă deosebită şi care l-a cru-
ţat de unele rigori ale detenţiei – consideră cercetătorul 
gorjean Zenovie Cârlugea (9).

Z.: – Pe de altă parte, absenţa răspunsului din 
partea tânărului călugăr-prieten îi va fi stârnit poetului 
o intuiţie aproape de adevăr. Poate că-l izolaseră auto-
rităţile pe undeva, pentru penitenţă. Spiritul lui trebuie 
să fi fost suspectat de atitudine – îşi amintea, în 1966, 
Arghezi gândul trimis atunci, în 1943, recunoscând, în 
fond, confraternitatea cu Anania, nu numai în ale litera-
turii, ci şi în ale atitudinii civice, cu repercusiuni politice 
(10).

Ir.: – În scrisoarea trimisă la Polovragi – şi care 
începe, îndătinat: Blagosloveşte, Părinte Anania!, su-
gerând relaţia afectuoasă reală între cei doi prieteni –, 
Arghezi îi spune cu umor că suntem vecini de mănăs-
tire, cuvioşia ta la schit şi eu la lagăr, tot un fel de mo-
nahism şi aici, cu diferenţa că această chinovie, din 
care îţi trimit amintirea mea, e cam internaţională şi 
eterodoxă. Şi, ca să întărească metafora, îl informează: 
Avem şi noi o bisericuţă, gata construită de curând şi 
încă nesfiinţită (a se observa nuanţa semantică a redu-
plicării lui „i” – n.m.), pe care, cu o sensibilitate aparte 
pentru cele sacre, o preţuieşte ca fiind curată şi clară 
ca un chivot de altar. Iar bucuria sufletească îi este po-
tenţată şi de faptul că am găsit într-însa un zugrav foar-
te bătrân, lipit cu ochii şi pensula lui albastră, de faţa 
proaspătă a lui Iisus – poetul recunoscând cu emoţie, 
în chipul iconic, duhovnicia şi evlavia, la care partici-
pă, în felul ei, şi natura încreştinată: Parângul de colea, 
de peste drum, se uită drept în turla ei, ca o icoană 
de piatră a lui Dumnezeu (11). Ce ipostază concretă a 
creştinismului cosmic evocat de Eliade (12) şi ajuns în 
filonul bizantin al sensibilităţii lui Tudor Arghezi!

Z.: – Cu riscul de a coborî, inevitabil, în proză, 
trebuie să spunem că ridicarea bisericuţei, efectuată de 
către meşteri dintre deţinuţi, este opera ctitoricească a 
colonelului Şerban Leoveanu, un „om de aur” pentru 
toţi cei care l-au cunoscut şi cei cu care a lucrat. Pe 
când era prefect de Gorj, în 1939, spusese preoţilor 
aceste vorbe foarte adevărate: Trăim vremuri grele şi 
nu se ştie dacă cerul ţării noastre nu va fi şi mai înno-
urat. Stăruiţi şi sădiţi în suflete credinţa desăvârşită în 
Dumnezeu şi în destinul neamului – singurele paveze 
la adăpostul cărora putem învinge orice greutate (13).

R.: – Primul său şef îl caracteriza, încă în 1913, 

drept un prea bun instructor şi pedagog (14) şi el era 
convins, ca şi Arghezi, de altfel, că puşcăria poate fi 
un cadru în care se poate exercita educaţia benefică. 
Citez, de data aceasta, dintr-un articol semnat de marele 
poet: Nu cred că există o instituţie mai eficace pentru 
educarea şi apropierea oamenilor ca puşcăria … (15) – 
afirmaţie perfect valabilă pentru cadrul psihic şi moral 
asigurat de un comandant de lagăr precum a fost colo-
nelul Şerban Leoveanu.

Ir.: – Deloc întâmplător, într-un alt articol, Ar-
ghezi va scrie exclamativ: Admirabil om şi superior 
model de om. Mi-a rămas inima agăţată de candela din 
biroul lui şi mi-e dor – închipuiţi-vă! – de Lagăr, din 
pricina comandantului (16). Mult mai târziu, prin 1956 
sau 57 – menţionează, de data aceasta, Valeriu Ana-
nia – , Arghezi mi-a povestit că-l aflase pe colonelul 
Leoveanu într-un spital din Bucureşti şi că se dusese la 
el, împreună cu Paraschiva şi cu semnele recunoştinţei 
(17).

Gh.: – Arghezi sesizase foarte bine, într-o des-
tăinuire către fiul său, Baruţu, – că atitudinea pozitivă 
faţă de deţinuţii politici nu era datorată numai unui co-
mandant de excepţie, ci întregului mediu social gorjan. 
Citez: Puţinii intelectuali de atunci şi mai mult ţăranii, 
cu care veneam în contact mai direct, îmi dădeau sen-
timentul că vom ieşi întregi şi în viaţă dintre sârmele 
ghimpate ale lagărului. Câţiva juveţi mai bătrâni şi care 
fuseseră luaţi în armată şi daţi la pază, mi-au spus într-o 
noapte că dacă lagărul va fi atacat de nemţi – ceea ce nu 
era deloc imposibil – satele din jur sunt gata să sară în 
ajutor (…). Era în fond sentimentul ţării, îngenunchiată 
de cizmă şi baionetă străină  … (18).

Z.: – Revenind la Valeriu Anania, atunci când 
acesta ajunge în lagăr, Arghezi fusese eliberat de o lună 
de zile [mai precis, înaintea Crăciunului din 1943 (19)], 
dar amintirea lui stăruia, fie şi numai pentru că pisania 
pusă la sfinţirea bisericuţei (în 5 decembrie 1943) fu-
sese alcătuită de către poet, la propunerea ziaristului 
gorjean Jean Bărbulescu (20). Din păcate, această bise-
rică nu mai este de mult, de la sfârşitul războiului, când 
lagărul a fost sfârtecat de obuze.

Ir.: – Cu o slujbă la această bisericuţă, debutează 
propriu-zis şi evocarea lui Valeriu Anania privind peri-
oada cât a vieţuit în acest loc. El, cel de al doilea scriitor 
de seamă care a nemurit amintirea lagărului şi a coman-
dantului său, nu descrie, în „Memorii”, bisericuţa, nu se 
referă nici la slujba în ea, întrucât s-a văzut confruntat cu 
o situaţie, pentru el, ciudată: în biserică slujea un preot 
din oraş, iar cei doi clerici din lagăr, între care şi el, nu 
erau lăsaţi de către colonelul Leoveanu nici să slujeas-
că, nici să fie prezenţi la slujbă. Dăduse un ordin strict: 
Preoţii în stare de detenţie nu aveau voie să meargă la 
biserică, ceea ce: Era absurd şi umilitor. Ierodiaconul 
Anania a reacţionat declarând greva foamei şi a setei.

R.: – Receptiv, colonelul Leoveanu a căutat să-l 
convingă că, din respect pentru cele sfinte, măsura lui 
era dreaptă şi, deci, declararea grevei trebuia retrasă. 
De partea cealaltă, tânărul monah a căutat şi el să-l con-
vingă că, într-adevăr, un om ca mine nu „merită” să 
intre în „biserică”, dar că, totuşi, nici celui mai mare 
păcătos nu i se poate refuza „accesul” la pocăinţă şi 
mântuire (21). Rezultatul: colonelul, văzând că deţinu-
tul era hotărât să-şi susţină argumentul (creştin) prin 
continuarea grevei, a ridicat ordinul.

Ir.: – Şi a mai fost un rezultat: tot atunci, co-
lonelul Leoveanu a vrut să mă cunoască mai bine, a 
aflat că tânărul călugăr era şi scriitor, că i se reţinuse la 
venire un caiet gros (cel primit de la generalul Tetrat la 
Jilava şi în care transcrisese piesa Drumur), iar, după 
ce l-a răsfoit şi l-a întrebat ce subiect înfăţişează, a dat 
dispoziţie să mi se pună un pat în camera din capătul 
barăcii, unde, chiar dacă se mai afla un deţinut, a putut 
să se concentreze ca să scrie. De atunci nu l-am mai 
văzut niciodată pe colonelul Leoveanu (22) – mod de 
a spune că nu au mai avut o confruntare faţă în faţă, 
evitându-se, probabil, reciproc.

A.: – Este de reţinut că, în primul şi ultimul lor 
dialog, colonelul, care-l considera pe Anania, după fişă, 
drept legionar, a evocat faptul că bisericuţa, de la te-
melie până la crucea din vârf, a fost ridicată de meş-
teri din rândul comuniştilor (dulgheri, tâmplari, fierari, 
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zugravi), dar că aceştia au refuzat să vină la sfinţire, 
pentru că, au zis, noi nu credem în Dumnezeu şi în ea 
nu ne închinăm. De unde, intrigat de cerbicia tânărului 
călugăr în fişa căruia era pus stigmatul, colonelul Leo-
veanu, un puternic antilegionar, a făcut o comparaţie 
concluzivă: Vezi, dumneata, părinte, asta (a comunişti-
lor – n.m.) e o linie mai dreaptă decât a dumneavoas-
tră, legionarilor, care mai întâi vă închinaţi la icoane şi 
apoi omorâţi oameni … (23).

R.: – Nu i-a convenit lui Valeriu asimilarea în 
rândul acelora dintre care evitase a face parte. El nu-şi 
recunoştea decât prima caracteristică, credinţa şi cultul 
creştin, îşi declinase de mult pe a doua, încă de pe când, 
la Seminar, stopase abuzurile colegilor din frăţie asupra 
unor oameni năpăstuiţi de soartă, pedepsiţi pentru vini 
imaginare. Şi apoi, la mănăstirea Antim, împreună cu 
duhovnicul său, hotărâseră ruptura de ideologia şi prac-
tica politică producătoare de crime … Acum, în lagăr, 
tânărul călugăr nu putea protesta împotriva stigmatului 
pe care-l purta în fişă fiindcă nimeni nu-i schimba cazi-
erul. S-a înverşunat să-şi apere măcar dreptul la religie 
şi practicarea ei. A câştigat …

Ir.: – A câştigat, dar n-a uitat vorbele colonelu-
lui. Pe cât de înţelept se deschidea acesta în relaţie cu 
toţi subordonaţii, pe atât vădea o idiosincrasie firească 
„pentru crimele şi ipocrizia” legionarilor, îi condamna 
„în bloc”, fără excepţii! … Mă gândesc că era, totuşi, 
firesc, fiind slujbaş al statului antonescian.

R.: – Şi nu doar de aceea, ci şi pentru că gândea 
şi simţea asemeni cu duhovnicul de la mănăstirea An-
tim al lui Valeriu.

Z.: – Colonelul Leoveanu s-a purtat onorabil cu 
el, mai ales după ce a aflat că scrie teatru [cum scrise-
se şi Arghezi în lagăr, piesa Seringa – pe prima pagină 
a căreia se afla semnătura colonelului împreună cu re-
zoluţia Nu conţine nimic suspect (24)]. Numai că ges-
tul său de facilitare a creaţiei a trebuit să fie întrerupt 
curând, datorită presiunii comuniştilor din lagăr, care, 
aflând că ruşii vin rapid către vest, se sumeţeau şi trebu-
ia evitat ca un legionar să se numere „printre protejaţii 
comandantului”.

A.: – Totuşi, în lagăr, erau puţini legionari (An-
tonescu îi trimisese în „linia întâi a frontului” pe cei 
mai mulţi!). Tânărul călugăr s-a apropiat de ei fiindcă 
erau câţiva băieţi foarte tineri şi curaţi la suflet, a că-
ror apartenenţă la Mişcarea Legionară era mai mult o 
credinţă pe deasupra decât o convingere în adâncime 
(25). S-au apropiat şi ei de el, mi se adunau împrejur 
(…), dornici să-şi afle un sens al suferinţelor lor. Îi com-
pătimea, dar căuta şi să-i încurajeze; de fapt, îmi era 
milă de tinereţea lor care începea să se irosească şi-mi 
dădeam seama ce poate să însemne pentru viaţa lor, în 
acea răscruce de istorie, stigmatul cu care erau şi vor 
mai fi încă înfieraţi (26).

Gh.: – Era cu un pas înaintea lor în purtarea stig-
matului prin acea răscruce de istorie, suferise şi încă mai 
avea de suferit pentru el, ceea ce începuseră şi ei să cu-
noască de la o vârstă fragedă, pândită de irosire; ei se re-
cunoşteau în el ca într-un frate mai mare, el se recunoştea 
în ei ca între fraţi mai mici. Cum probabil se recunoştea 
el şi cu fratele său mai mare Mitică, mai demult pornit 
să facă parada închisorilor. Evocându-i pe aceşti tineri 
suferind ca şi nevinovaţi, la vârsta lor, avea, desigur, o 
afecţiune omenească pentru ei, fiindcă erau persecutaţi 
pentru idealul lor, iar această solidarizare în suferinţă, îl 
făcea şi pe el să li se asocieze în cântecul osândiţilor cu 
care îndurau „mai bărbăteşte” frigul şi crivăţul năpustite 
noaptea de pe Parâng în barăci.

R.: – Solidarizarea în suferinţă era, cum spune, 
darul lui Dumnezeu care-l poate face pe om să cânte în 
lanţuri (27).

Ir.: – Eu aş vrea să observ că relaţia călugărului 
Vartolomeu cu aceşti tineri este ca o predare de ştafetă a 
suferinţei. Când el a fost eliberat (la 4 aprilie 1943), i-au 
dăruit o candelă şi o cruce de alabastru, meşteşugite de 
ei la strung, în atelierele din lagăr. Iar mai târziu, peste 
17 ani, la Aiud, lui i s-a părut că numele unuia din ei 
circula în codul lui Morse, pe ţeava de calorifer a ce-
lularului (28). Se regăseau cu acelaşi stigmat „în frunte 
pus”, dar cu aceeaşi demnitate şi rezistenţă câştigate 
prin solidarizare. Umană, înainte de a fi ideologică …

A.: – Va fi rămas Valeriu, în sufletul lui, cu o 
afecţiune pentru Legiune? Să tatonăm răspunsul …

Gh.: – Intempestivă întrebare! … S-a mai pus şi 
la începutul discuţiei de azi …

Ir.: – Când suferi pentru cineva, chiar dacă nu-i 
agreezi ideile, ajungi treptat să te apropii de el. E ca un 
fel de lege în psihologie. Iar dacă măcar o parte din el 
ai preţuit-o de la început, legătura devine mai strânsă. 
Gândiţi-vă la o fată certată de părinţi pentru că ţine la 
un bărbat la care nu i se cuvine să aspire; ea, în semn de 
protest surd faţă de cei ce o agresează, mai tare se leagă 
de el, ca de un protector …

Gh.: – Nu trebuie aplicată mecanic o situaţie din 
psihologie aici unde se implică şi ideologie …

A.: – Atunci cum răspundem?

Gh.: – Aşa cum Petre Ţuţea vorbea de o filosofie 
a naunţelor, şi Bartolomeu Anania prefera o teologie a 
nuanţelor. Mutatis mutandis, trebuie să avem un răspuns 
nuanţat. Eu cred că, instituţional, nu poate fi vorba de ade-
renţă la Mişcarea legionară. Nici chiar contextual, cum şi 
mărturisea că, în închisoare, era nevoit să le arate colegi-
lor de celulă că nu poate fi, între ei, un „renegat”. Nici la 
cutumele lor nu participa, cu atât mai mult cu cât el, ca 
monah, avea un singur şi esenţial jurământ: acela faţă de 
Cel de Sus.

R.: – Dar erau şi monahi legionari; fusese o ade-
renţă bazată pe comunitatea spirituală (atâta cât putea 
fi aceasta).

Ir.: – O comunitate spirituală până la un punct – 
Biserica nu admitea crima, oricât de motivată istoric ar 
fi fost! (29)

V.: – Tânărul seminarist Valeriu Anania era prea 
mic pentru aceasta. Ierodiaconul Vartolomeu afla de 
această aderenţă, dar opţiunea sa era luată: a avea re-
laţia sa cu Dumnezeu fără aportul ideologiilor, chiar 
dacă acestea sau contextul îl presau; în asemenea situa-
ţii concrete, instinctul de conservare îl obliga să opteze 
pentru a fi „între”. 

Gh.: – Vom încerca, însă, şi în alte contexte, 
treptat, să rezolvăm această problemă îndestul de com-
plexă. La care răspunsul trebuie să fie nuanţat.

Ir.: – Ar mai fi o întrebare: de ce, din atâtea alte 
aspecte (sociale, morale, sanitare etc.) ale lagărului, Va-
leriu Anania evocă în Memorii doar câteva care privesc 
condiţia lui politică înscrisă în cazier: detaşarea de co-
lonelul Demetriu, care avea, ca ofiţer, un regim prefe-
renţial, confruntarea cu colonelul Leoveanu şi relaţia cu 
tinerii legionari?

Gh.: – Cred că ai răspuns singură la întrebare: 
şi-a prezentat, în câteva „tuşe groase”, ar zice un pictor, 
condiţia de proscris politic pe nedrept, pentru greşeli 
minore, de inocenţă a tinereţii, ca şi tinerii legionari 
cu care se împrietenise aici. O condiţie tragică, pentru 
mulţi dintre aceştia, dramatică pentru el. Când rostul ce  
şi-l stabilise pentru viaţă era literatura! Şi aş mai adău-
ga privitor la tinereţea care „începea să se irosească” a 
tinerilor cu care se simţea afin prin soartă: nu era vorba 
şi de tinereţea lui? Nu se irosea şi ea, trăind şi scriind în 
condiţii improprii?

A.: – O întrebare ca şi retorică. Viaţa tânărului 
monah şi scriitor era „hărţuită” şi „răvăşită” în „răscru-
cea de istorie” în care îi era dat să trăiască. Iar el, pentru 
a fi liber, prefera să fie între …

V.: – Cu aceasta, cred că am elucidat multe as-
pecte semnificative ale perioadei critice pe care a par-
curs-o Valeriu Anania la Târgu-Jiu şi mulţumim tuturor 
celor ce ne-au ajutat în acest sens, d-lui profesor Zamfir 
în mod special. Urmează o nouă perioadă critică, aceea 
a pribegiilor, pe care o vom aborda în altă locaţie.
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Mângâierea, frumusețea și căldura 
din cuvinte

Cât ar fi de dulce-o șoaptă
Renăscută și fierbinte,
Tot mai dulce-i mângâierea
Și căldura din cuvinte.

Flacără mistuitoare
A iubirii de părinte,
Mângâierea, limpezimea
Și căldura, reunite.

Râu al râurilor vieții
Înzestrat cu dor fierbinte
Mângâierea, frumusețea
Și căldura din cuvinte.

Simbol al eternității
Cu-ale sale graiuri sfinte:
Mângâierea, frumusețea
Și căldura din cuvinte.

Poate pentru-a mia oară
Se succed în gând și minte
Mângâierea, frumusețea
Și căldura din cuvinte.

N-am putut trăi pe lume
Făr-aceste daruri sfinte:
Mângâierea, frumusețea
Și căldura din cuvinte.

Cuvântul meu de dor purtat
Nu pot și n-aș putea vreodată,
Să nu te știu la mine-n gând,
Cu fiecare șoaptă-n parte,
Tot mai senin și mai profund.

Cuvântul meu de dor purtat,
Lumina ce m-a luminat,
Izvor de glasuri ce m-alină,
Cu șoapta-i clară și divină.

Înalță-se neîncetat
Cuvântul meu de dor purtat,
Seninul meu aprins de dor
Și șoaptă dulce de izvor.

Neasemuit de drag cuvânt,
Mi-ai fost lumina de-nceput
Cuvântul meu de dor purtat,
Ce-mi dai putere ne-ncetat.

Când curge-n mine-al  tău izvor,
Se-aprind cuvintele de dor,
Râul ce-adesea l-am cântat,
Cuvântul meu de dor purtat.

Maria BIRĂU
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Născut în ţara care nu e

M-am născut într-o ţară
Care nu mai este
Spartă de duşmănii

Am rămas al vântului
Omul nimănui
Şi nu-mi mai găsesc aşezarea 

Am trăit zburând

Am trecut prin viaţă zburând
S-ajung să le fac pe toate
N-am mai avut timp să privesc
Ce se întâmplă în jurul meu
Nici să rumeg ce-am văzut
Am trăit pentru alţii
Să-i înalţ la lumină

Şi-am rămas singur
Ca Tine Doamne
O umbră de lacrimi
De care soarele se îndepărtează

Cui îi pasă
De biserica culturii române 
Ce-am ridicat-o în Suedia

Toată viaţa mea

Toată viaţa mea
N-a fost decât un şir
De speranţe frânte

Anii au trecut
Crezând că lumea
Va fi mâine mai bună
Iar poimâine şi mai bună

Nu mi-am dat seama
Că viitorul
Nu-i decât o stea invizibilă
Şi că trecutul,
Este singura lampă
Ce ne luminează

Fântâna

Am ajuns la fântână
Şi plâng
Nu-mi văd chipul în apă
Vin din dragoste

În trei ţări
Se poate vedea cine sunt
În toate tremur de străinătate
În Iugoslavia n-am fost iugoslav
În Suedia nu sunt suedez
În România sunt un român de 
pretutindeni

Copoii nu-mi simt mirosul
Şi latră, latră, latră

Vioară nefăcută

N-am plecat în Suedia
Să-mi cumpăr Volvo
Eu încă nu ştiu să conduc

În Suedia m-a adus dragostea
Destinul de a fi altul
Am lăsat poezia
Şi-am ales familia
Această faclă înaltă
A trupului cald
Bucuria lucrurilor înmulţite

Nu există fericire
Sus la vulturi
Tot ce este
Creşte de jos
Din pământ 
De sus
Vin doar căderile
Mi-am zis

Nu-mi mai pasă de Hegel
Nici de Imperativul categoric
Cine se mai gândeşte la izvor
Când se scaldă în mare

Adevărul meu a fost dragostea
Această rană antologică
Căderea din vis în oglindă

Şi lemnul a rămas lemn
Vioară nefăcută

La 70 de ani

De azi dimineaţă
Nu mai ard de dorinţa
De a fi cineva

Nu mai aprind lumini în pădure
Nu mai simt nevoia
Să stau de vorbă
Cu Dumnezeu despre veşnicie
Veşnicia veşnică
Nu mă mai interesează

Acum prefer
Întâmplările simple şi trecătoare
Dragostea soarelui
Pentru fereastra mea dimineaţa
Bucuria rândunicii
Ce-şi găseşte cuibul la întoarcere

Nu mai opresc femei pe stradă
Să le spun că sunt frumoase
Nu mai arunc cu pietre în nori
Să alung umbrele
Acum mă simt ca o pasăre
Obosită de bătaia propriilor aripi

În timp ce mama mea

În timp ce mama mea
Se roagă pentru iertarea 
păcatelor

Un miliardar
Forţează o cămilă
Să-l treacă prin urechile acului
În Rai

Iar câţiva îngeri cu două feţe
Au furat cele zece porunci
Să le vândă în Templu la piaţă
Să scape lumea de porunci

În timp ce ne iubeam

În timp ce ne iubeam
Cineva a furat luna
Şi-a umplut cerul cu fluturi

Vântul a rupt spicul visului
Cuvintele se ceartă cu amintirile
Vioara cu arcuşul

Nu se mai vede Nunta

Destul cu poezia

Destul cu poezia de privighetori
Şi frunză verde
Lumea a fost destul cântată
Lumea trebuie gândită
Oh poeţi cocoşi de lună
Cică ar fi spus Platon
Înainte de a-i da afară
Din Republică

Vorbele lui Hamlet

Întrebat ce citeşte
Hamlet a răspuns
Vorbe. Vorbe. Vorbe

Dacă aş putea
Aş scrie o carte
Numai cu gânduri
Şi-aş lăsa vorbele
Să cadă vorbind
Cică ar mai fi zis

Şi-a trimis-o pe Ofelia
La mânăstire 

Poetica Nova

Dacă într-o zi
Toată lumea va scrie poezii
Cum prevesteşte poetica nova
Atunci cine să le citească

Cu metafore de lună verbe
Şi cu vorbe fin fardate
La poeţi le va merge bine
Însă poezia şchiopătează

Poezia de piaţă

În lumea asta de piaţă
Şi poezia-i de piaţă
Vorbărie cosmetică la modă

Cuvântul nu mai este Dumnezeu
Doar cei ce tac mai ştiu ce vor 

să spună
Poezia mare zace în Biblioteci

Forme fără fond 

Pe noi să nu ne înveţe nimeni 
cum să fim
Noi trăim deja în viitor
Noi suntem un neam de genii
Şi pe toate le ştim

La noi vorbele înfloresc şi ca
prele mor

La noi cresc Zâne şi Feţi-frumoşi
N-au loc corupţii şi ticaloşii
Lumea noastră-i bună şi creştină

Grâul nu se mai vede de rugină

Trecutul nostru-i falnic fără nici 
o pată
Ţara-i frumoasă şi bogată
Tot ce rodeşte mai rodeşte odată

Noi încă mai cerşim din poartă-
poartă

Noi ne tragem din seminţia 
morţilor care învie
Din Iisus Creştinul şi din 
Ciobanul fără stea
N-avem nimic cu Iuda şi cu 
Cain hainul

Doar viaţa-i tot mai neagră 
şi mai grea

Dosariada valahă

Păcală
Eu n-am făcut poliţie politică
Eu am fost doar securist
Am turnat din datorie
Şi-atâta tot

Tândală
Eu n-am făcut poliţie politică
Eu am fost doar securist
Am turnat din datorie
Şi-atâta tot

Mitică
Eu n-am făcut poliţie politică
Eu am fost doar securist
Am turnat din datorie
Şi-atâta tot

Papagalul
Eu n-am făcut poliţie politică
Eu am fost doar securist
Am turnat din datorie
Şi-atâta tot

Politică valahă

Fă politică
Zice Păcală către Tândală
Stai cel puţin pe două scaune
Vezi să nu cazi între ele
Lasă scaunele să se certe
Pentru apartenenţa ta

Nu te jertfi
Jertfa nu se răsplăteşte
Lasă naivii să urce scările
Tu ia ascensorul
Dacă vrei să-ti cânte
privighetorile
Din Palat

ioN MiLoȘ
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La 8 februarie 2013 Doina Lemny a pu-
tut face un frumos bilanț al aventurii intelectuale 
internaționale la care s-a angajat în ultimele decenii. 

S-a născut în 1953,  într-un sat pierdut din 
Bărăgan, la Ariciu, în Județul Brăila, în familia unor 
dăruiți pedagogi, trimiși să facă alfabetizarea satelor 
– învățătoarea Maria Petrache și profesorul de istorie 
Vasile Petrache.

  A copilărit la Focșani, unde a urmat și Liceul 
Unirea, apoi a  făcut studii de filologie – engleză și 
franceză – la Iași. 

A lucrat ca profesor, apoi ca muzeograf la Mu-
zeul de Artă și la Palatul Culturii din Iași, unde a 
organizat în 1990 expoziția «Nudul în arta plastică 
românească». 

În același an a plecat la Paris împreună cu 
soțul, istoricul Ștefan Lemny, cercetător la Bibliote-
ca Națională a Franței. A intrat la Centrul Pompidou 
și s-a preocupat de continuarea pregătirii academice 
la Sorbona, obținând o diplomă pentru studii apro-
fundate de Istoria Artei in 1992 și un doctorat în 
1997.

Contactul permanent cu operele din Atelierul 
Brâncuși și cu arhivele lăsate de sculptor în 1957 și 
apoi cu cele intrate în domeniul public prin Dațiunea 
din 2001 i-au creat o situație privilegiată ca cercetă-
tor, amplificată și de cunoașterea românei, pe lângă 
cea a francezei și englezei. Doamna Lemny a valori-
ficat buna pregătire academică și simțul de disciplină 
aduse de acasă, precum și o putere de muncă cu totul 
neobișnuită.

A reușit să facă numeroase interviuri cu per-
soane care l-au cunoscut pe artist şi să ordoneze 
materialul de arhivă, realizând o interesantă teză 

de doctorat despre anturajul artistic şi cultural al lui 
Brâncuşi, cercetat pornind de la moştenirea lăsată 
Muzeului de Artă Modernă.

  A publicat împreună cu Marielle Tabart, 
volumele L’ Atelier Brancusi. La Collection în 
1997 sau La Dation Brancusi. Dessins et Archives 
în 2003. A contribuit cu eseuri la Carnetele Atelie-
rului de la Centrul  Pompidou (1998-2002) sau în 
reviste de specialitate. A cercetat și activitatea altor 
reprezentanți ai artei moderne, ca Antoine Pevsner 
sau Henri Gaudier-Brzeska. 

A alcătuit un important corpus de documen-
te de mare interes pentru ţară, recuperate din arhiva 
obţinută prin Daţiune, consemnate în volumul Brân-
cuşi inedit, însemnări și corespondență românească,  
realizat împreună cu Cristian Robert Velescu și pu-

blicat la editura Humanitas din București în 2004.
A participat cu comunicări de substanţă la im-

portante manifestări internaţionale şi a luat atitudi-
ne fermă faţă de încercările de a se falsifica operele 
brâncuşiene sau de a se modifica deliberat intenţiile 
artistului.

În 2005 a publicat la editura Oxus din Paris 
volumul Constantin Brancusi, tradus în același an în 
română de Luminița Potorac la editura Junimea din 
Iași.

În 2011 i-a apărut la editura Fage din Lyon 
monografia Lizica Codreano, une danseuse rou-
maine dans l’avant-garde parisienne, iar în 2012 a 
realizat traducerea în română (Lizica Codreanu, o 
dansatoare româncă în avangarda pariziană) pentru 
editura Vellant din București.

Editura Fage i-a publicat în 2012 un superb 
album bogat ilustrat, Brancusi au-delà de toutes les 
frontières, iar traducerea din franceză în română, de 
care s-a îngrijit tot ea, a apărut în acelaşi an la editura 
Noi Print din București, cu titlul Brâncuși, artistul 
care transgresează toate hotarele.

Autoritatea Națională pentru Cercetarea 
Științifică a sprijinit publicarea volumului de la 
editura Junimea. Administrația Fondului Cultu-
ral Național a finanțat proiectul editorial  al vo-
lumelor de la editurile Vellant și Noi Print. Con-
siliul Județean Gorj a sprijinit apariția volumului 
Brâncuși inedit. 

La ceas aniversar, ne face plăcere să-i urăm 
distinsei noastre compatrioate multă sănătate, succes  
şi putere în a persevera pe drumul ales pentru binele 
cercetării brâncuşiene. 

Doïna Lemny la aniversare

Luna Februarie și concordanțe
legate de  Brâncuși

Barbu Brezianu remarca-
se că Brâncuși, marele Faur, s-a 
născut în zi de Făurar. Dacă ziua 
a fost 18, 19, 21, sau 22, este de 
discutat, în funcție de actul de 
naștere formulat ambiguu, sau de 
diferitele certificate ale artistului. 
Testamentul sculptorului con-
semnează data de 19 februarie, iar 
ultimele cronologii menționează 
corespondența între calendare  -  
19 februarie/2 martie.

Socotind că 19 februarie 
este data sărbătorită tradițional, 
trebuie să amintim că ziua de 

naștere a lui Ion Alexandrescu, pietrarul care a executat inciziile de pe Poarta 
Sărutului, sub îndrumarea lui Brâncuși, era tot 19 februarie.

***   
Dintre cei apropiați de Brâncuși, să ne amintim de câțiva, legați într-un 

fel sau altul de luna februarie, pentru eventuale concordanțe în cronologiile 
viitoare. Feodor Șaliapin, celebrul bas rus, s-a născut la 1/13 februarie 1873 la 
Kazan, a emigrat în Franța și a fost apropiat de Constantin Brâncuși, prin fiica 
lui, Marina.

James Joyce, creatorul romanului modern, prieten cu creatorul sculpturii 
moderne, s-a născut la 2 februarie 1882, la Rathgar, Dublin, în Irlanda.

Fernand Léger, pictor modernist, bun prieten al sculptorului, s-a născut 
la 4 februarie 1881 la Argentan, în Franța.

Constantin Antonovici, sculptor, discipol al artistului, de la care a primit 
unicul certificat de competență acordat de acesta, a trecut în lumea drepților la 
5 februarie 2002, la New York. 

Dan Hăulică, critic de artă, autorul unor importante eseuri despre artist, 
s-a născut la 7 februarie 1932 la Iași.

Doina Lemny, cercetător la centrul Pompidou, autoare a numeroase stu-
dii legate de personalitatea artistului și de arhiva sa, s-a născut la 8 februarie 

1953, la Ariciu, jud. Brăila. 
Haralamb G. Lecca, scriitor, al cărui bust a fost în discuție pentru un 

proiect nefinalizat al artistului, s-a născut la 10/23 februarie 1873, la Caracal.
V.G. Paleolog, primul monografist și bun prieten al sculptorului, a trecut 

în lumea drepților la 12 februarie 1979, la Craiova.
Spiru Haret, ministru al Învățământului, autorul unor reforme benefice 

pentru țară, căruia artistul a intenționat să-i ridice un monument, s-a născut la 
15 februarie 1851, la Iași.

Constantin Antonovici, admirator și discipol al artistului, s-a născut la 18 
februarie 1911, în județul Neamț.

Regretatul Ion Pogorilovschi, istoric de artă și filosof, autorul unor im-
portante volume închinate sculptorului, s-a născut la 18 februarie 1938, la 
Rădăuți-Prut, în județul Botoșani.

Paola Mola, istoric de artă de mare profunzime, autoarea câtorva studii 
esențiale dedicate sculpto-
rului, s-a născut la 18 fe-
bruarie 1951 în Italia.

La 18 februarie 1957 
s-a născut Alexandra Pari-
goris.

Constantin Brâncuși, 
creatorul sculpturii moder-
ne, s-a născut la 19 februa-
rie 1876 la Hobița, Gorj.

Ioan Alexandrescu, 
pietrar, cioplitorul Porții Sărutului, s-a născut la 19 februarie 1911 la Lipova.

Carola Giedion-Welcker, autoarea primei monografii complete despre 
Brâncuși, s-a stins la 21 februarie 1979, la Zurich.

Vintilă Russu Șirianu, autorul unor schițe memorialistice importante 
despre Brâncuși, a încetat din viață la 25 februarie 1973, la București.

Așteptăm completări…
Sorana GEORGESCU-GORjAN
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fisier 13

BRÂNCUŞI

Ca orice om liber
Şi eu zbor

dar zborul meu
este aproape 
invizibil

aici unde sunt
urcat şi suspendat

eu pot
şă ţip
în delir

dar neauzit
şi aproape nevăzut

o viaţă rămân

DE VIAŢĂ

În fine
tăcerea mea
e lustruită

o lumină 
care se joacă
cu mine

surâsul ei
dumnezeiesc
e ziua

cine caută 
mai departe
de viaţă, scapă

STELE ŞI TĂCERE

Uit imediat
orice cuvânt
rostit de mine

îmi amintesc bine
doar de povestea
altora

masa tăcerii mele
mă urmăreşte ca un scaun
ca un sărut uitat

unde este astăzi
cerul fulgeros întunecat
cu stele albastre

CALEA EROILOR ŞI 
ASTĂZI

Pe Calea Eroilor
linia vieţii merge
de jos în sus

din adâncul apei
zboară spre
înălţimea aerului

iar linia morţii
este ascunsă intim
în palma soldatului
şi uneori Pasărea

doar uneşte tăcerea
şi cântecul misterios

O POVESTE MARE

M-am vindecat de tot
de dor şi de moarte
îmbrăţişat de iarba
din satul Hobiţa

lumea din jur
tace cuminte frumos
şi nu ne-ntreabă
de ce am venit

de fapt povestea
este cunoscută bine
şi-n Serbia mea
şi la Parisul lumii

povestită de Brâncuşi

LUMINA LUI

Mulţi m-au întrebat
acolo unde-ai fost
nu cumva a apărut
şi Domnul nostru

de fost am fost
dar acolo unde
am ajuns şi eu
lumina dispăruse

poate că El atunci
a fost asta numai
o lumină aparte
o lumină dispărută

lumina Lui

LA BRÂNCUŞI

O impresie imperială
cu poetul Dragoliub -
la miezul nopţii mergeam
la Masa tăcerii lui Brâncuşi
împărţită-n douăsprezece
clepsidre de piatră

câtă lumină este
în tăcerea lor
spun prietenului poet

şi câtă tăcere iarăşi
conţine lumina aceasta
el îmi răspunde

pare-se că Brâncuşi
al nostru nu este
astă noapte
acasă

LUMÂNĂRI DIN SERBIA

Din Tismana la Hobiţa
din Hobiţa la Tismana
doar un pas de Nicodim
doar un strop de Brâncuşi

cei doi cărturari de lemn
cei doi cerşetori de piatră

cei doi migratori de lumină

ei doi se căutau în întuneric
ca două lumânări aprinse
de al treilea al patrulea om
sau de Unul singur şi veşnic

am ajuns aici cu întârziere
în lumina zilei de Constantin
şi de maică-sa Sfânta Elena
ca două lumânări din Serbia

abia aici aprinse de bucurie
abia acum aprinse de lacrimi...

ÎNCĂ

În întreaga mea viaţă
am învăţat doar 
atât: piatra
cel mai bine
se lustruieşte
cu vederea

şi încă ceva:
vederea ta
şi ea trebuie 
să fie lustruită

cu ochiul
Domnului deschis

O SCRISOARE DE LA 
BRÂNCUŞI

Probabil –
anul trecut
am primit de la Brâncuşi
şi o scrisoare

o caut acum
la Hobiţa
şi la Kobişniţa mea

este ultima clipă
să văd şi eu
ce ar mai avea de spus
acest moşneag

ia spune
mă, Magule!

BRÂNCUŞI ŞI 
PETRE STOICA

Nu se deosebesc în
prea multe puncte
la barbă 
şi la idei

unul noaptea doarme
şi visează imagini
altul doarme ziua
şi zboară

tăcerea sărutului
şi coloana
este şi la Târgu-Jiu
şi la Jimbolia

stau acolo
de vorbă
cu Dumnezeu

LINIA LUI

Brâncuşi a văzut
şi a clădit atâtea capete
diferite şi apropiate,
unite prin limpezimea lor
aproape lineară

dar atunci când 
a îndrăznit să-şi
recunoască propriul chip
şi mai apoi să-l apropie
de noi şi de el personal,
Maestrul s-a decis pentru
un Desen linear şi încă
pentru o Fotografie cu
o expoziţie dublă –

aşadar El a fugit
de piatră, metal şi lemn
şi s-a redus la o Linie
iar la un Desen enigmatic
şi emblematic a mai adăugat
o notiţă bizară pe neaşteptate
„relativement, tel que moi –
C. Brâncuşi ”, doar atât
o combinaţie de cercuri
şi de triunghiuri zburând –
egal cu propriul său Nume

EMBLEME DE AER

Cel mai potrivit ar fi
să-mi desenez un portret
ca o emblemă de aer

să mă caut în ceruri
sau printer păsări
din zbor

câteva linii negre
puse la timp pe alb
sau doar uitate potrivit

astăzi m-am decis
pentru un singur
scaun de piatră

toată tăcerea lui va veni
atunci când voi aduce aici
o Masă şi Unsprezece clepsidre

ŢIPĂTUL TĂCERII

Între tăcere şi ţipăt
m-am decis pentru
o linie simplă
ca viaţa

şi acum cant
cu piatra pe buze
şi pământul luminos
din surâs

mă grăbesc temperat
să-mi ridic Stâlpul
şi Coloana vertebră
a aerului

ADAM PUSLOJIČ



Portal-Măiastra     v     anul iX, nr. 1 (34)/2013
20

Eminescianismul, în registre diferite, reprezin-
tă o structură de adîncime a liricității românești, iar 
el se manifestă ca o magmă interioară a universurilor 
poetice, fie ca o străluminare la poeții ce și-l asumă 
existențial precum Teofil Răchițeanu.

El a debutat cu Elegii sub stele (1969), prin ver-
suri de suflu teluric, precum cele din Cum să vă spun 
(1964) de Ioan Alexandru și Poarta cetății (1966) a lui 
Gheorghe Pituț. Climatul ce și-a pus pecetea pe acele 
plăsmuiri inițiale a fost al unei mode poetice de matrice 
blagiană.

Un deceniu poetul a tăcut, iar la reapariția cu 
Somn de voevod (1980), Teofil Răchițeanu ne oferă 
întruchiparea unui alt poet, ce a descoperit în timpul 
căutărilor și regăsirilor, un alt tărîm: ”Biharia străplîn-
sa țară”, oțară ieșită din versul eminescian ”De plînge 
Demiurgos doar el aude plînsuși”, vers ce i-a dat lui Ion 
Negoițescu, rarisimul prilej de a scrie despre un Emi-
nescu ”neptunic” și un altul ”plutonic”.

 ”Străplînsa țară”, Biharia, e țara poesiei și me-
lancoliei, e ”ostrov de dor”, cu inflexiuni mitice, ge-
neratoare de viziuni poetice în gradul cela mai înalt al 
provocării sensibilității.

  Universul poetic din Somn de voevod e în-
cărcat de stări metafizice, între Eros și Thanatos, între 
murmure și aiurări, între incandescența melancoliei și 
sentimentale sublimări din a căror tensiune se naște 
chipul unui voevod în somn...”tîrîndu-se pe văi amur-
guri pale/ Și el mergînd în vis la vînătoare/ Se-oprea 
pe malul blînd al unei ape/ Visîndu-se în visul lui că 
moare/ Suna un corn prelung în prea departe/ Părea 
un glas pre blînd cerșind durere/ Lunecător un cerb 
ieșind din moarte/ Mai străveziu venea ca o pasăre/ Ci 
el visa în vis cum îl visează/ Un vînător dormind într-
o pădure/ Plecîndu-se cu prea suavă teamă/ El nu voì 
oglinda s-o tulbure...”.

   Prin ”amurguri pale” și ”în vis”, pe mal, în su-
net de corn ”prelung în prea departe”, și apoi cu o blîn-
dă durere, cu suavă teamă și lină oglindire ”voevodul” 
e un călător ce visează și ascultă visul, iar în voevod, 
cititorul nu-l poate vedea decît pe poetul însuși, închi-
puit în lumea poesiei profunde. În spațiul poetic con-
struit între vis și somn, între oglindire și sunet de corn, 
poetul chiar  se proiectează pe sine în ”Somn în codrii 
Bihariei” : ”Și eu șed cu fruntea-n palme/ Și cu ochii 
în pămînt/ Crengile de vînt se-ndoaie/ Și mă-ntreabă 
de ce sînt”.

   Starea e de baladă străveche, venită din ime-
morial și răsfrîntă prin meditație asupra lui ”a fi”, un 
”a fi” al poesiei ce face cu putință un sfat ”lăcrimat” 
al voevozilor: ”Lîngă fîntîni părăsite/Șed voevozi lă-
crămînd”. Străbunul vers al lui Dosoftei : ”Acolo șezum 
și plînsăm” luminează această Țară a Plînsului, dar se 
întîlnește și cu bacovianul ”De-atîtea nopți aud plîn-
gînd/ Aud materia plîngînd”.

   Dacă în poemele din Somn de voevod ”un-
duie plînsul”, în Planete de Melancolie (1986), poetul, 
voevod imaginat, e pe rînd Brâncoveanu și Mihnea, 
Bălcescu și Radu, Teodosie și Bogdan, Ștefan și Petru, 
Vlăduț și Alexandru, Dragoș și Iancu.

   Toți acești voevozi primesc de la cel ”în-
mormîntat în liră” un destin orfic, prin care deopotri-
vă voevodul și poetul mărturisesc pe rînd sau deodată: 
”Plînsei plînsul plînsului” inclusiv al izvorului lîngă 
care doarme voevodul : ”De pe culmi pierdute-n nouri/ 
Voevod pribeag coboară/ Singur numai să se culce/ Cu 
tîmpla pe reci izvoară”...

Poetul voevod al lui Teofil Răchițeanu are și tă-
rîmurile lui de risipire și închinare: Valea Mîhnirilor, 
Dealul Mohorului, Munții Apusului, Codrii de Argint, 
Steaua Plînsului, Apa Obîrșiei, Măgura Vînătă, Fața 
Poienelor, Colnicul zînelor, valea Onceasa, Marea Soa-
relui cea Lină.  Toposul e în același timp real și mitic, 
în care poetul ”De nicăieri venind spre nicăierea” își ia 
chipul de voevod al Melancoliei, imagine răscolitoare 
de prototipuri metafizice cu pașii pe pămînt și mintea 
în ceruri:

 ”Lunecau, lunecau, precum vis prin vis, norii,
  Ca în jale pluteau, ca în greul somniei,
  Se arăta deodată, cu lungi plete-n flăcări,
  Ca-n strană de aur sezînd, Voevodul 
Melancoliei...”
  

   Traian VEDINAȘ 
(din volumul, în curs de pregătire,

”Repere culturale românești”)

Elegie pentru casa noastră

În seara aceea au venit doi străini
Și ne-au lăsat o cruce de lemn
Ca toate crucile.
Mamei nu i-au spus nici un cuvînt,
Ci, proptind-o de colțul tindei,
Au botezat-o cu numele tatei
Și s-au dus –
Dumnezeu știe unde...

De-atunci în casa noastră
N-a mai șters nimeni praful de pe icoane,
Ferestrele s-au aburit
De atîta tăcere,
Pînă cînd, într-o zi,
Au orbit ca toți orbii...

Astăzi nici casa nu mai există.
A supt-o pămîntul încet ca pe-o apă stătută
Și-a rămas numai stîlpul
Din lemn bătrîn, crestat anume,
Ca să știm cu cît am crescut unul
Mai mult decît altul
 (din ,,Elegii sub stele”, 1969)

Tot universul e un val de plîns

Un plîns în tot și-n toate...-Agonizînd
Planetele prin bezna lui se poartă.
Se leagănă cu prea încet murmur
Rostogolindu-se prin săruri Marea Moartă...
Tot universul e un val de plîns.
Cum să-l oprească nimenea nu știe
Și Dumnezeu e un pustnic rătăcind,
Stîrnind nisipuri galbene-n pustie...
El va muri plîngînd în legea Lui.
Nu va fi nimeni să-L binecuvînte
Și lumile s-or destrăma ușor
Doar golurile rămînînd să cînte...

Somn de voevod

...tîrîndu-se pe văi amurguri pale
Și el mergînd, în vis, la vînătoare,
Se-oprea pe malul blînd al unei ape,
Visîndu-se în visul lui că moare...

Suna un corn, prelung, în prea departe,
Părea un glas prea blînd cerșind durere,
Lunecător, un cerb ieșind din moarte,
Mai străveziu venea ca o părere...

Ci el visa în vis cum îl visează
Un vînător dormind într-o pădure.
Plecîndu-se cu prea suavă teamă
El nu voi oglinda s-o tulbure…
  (din ,,Somn de voevod”, 1980)

La ,,Morminți”

La ,,Morminți” stau - de un ceas, de o zi? –
Oh, mut eu stau acolo ca pămîntul.
În preajmă iarba vălure-se lin
Și zăvorît în mine stă cuvîntul.

Pe firul unui gînd adînc cobor –
Ora-nvierii nicăieri nu sună –
Și vremea vremuie și dedesupt
Aud cum oasele se fac țărînă...

Și-i seară-aproape. Soarele, învins,
În Munții Mari se duce să apuie.
Lîngă o cruce veche rezemat
Aud țărîna cum în mine suie...
  (din ,,Poeme-nserate”)

Tărîmul cel de Rouă

În Tărîmul cel de Rouă peste care Zei au plîns
De mi-am dus acolo patimi și vechi doruri și le-am 
stîns,
Unde bouri pasc în nouri și în văi zîne mai sînt,

Unde pasăre măiastră glăsuiește-n codru sfînt,
Unde licăre-n adîncuri de păduri de dor fîntîne
(Nu le știe decît Luna și Soarele cînd apune),
Unde zîna Dochiana cîntă-n văi fără de nume
(Glasul ei leagănă codri de nu-i gură a o spune)
Unde-n vis Luna surîde rourînd Soarelui-Mire,
Unde aeru-n dumbrave amiroase-a nemurire,
Unde cerbul cel de vrajă mai adastă la izvorul
Și în sfintele dumbrave, ostenit, se-alină dorul,
Unde codrul, Tata-Codru – îi îngîn dulcele nume –
Adun’ suflete-ostenite de pribegi veniți din lume
(El le-alintă, le suspină și cu milă și-ndurare
Odihnește doruri-gînduri pe cînd el odihnă n-are),
Unde Iancu-și duce jalea și, pierdut prin văi, și-o sună
De se pierde sfînt ecoul pînă-n soare, pînă-n lună,
Unde duhul lui Zamolxe peste munți stă ca o boare,
Unde uiți de-amar de soarte și durerea nu mai doare,
Unde suflete ca fluturi zbor-ușor din floare-n floare
Și înrourată Moartea luminînd vine și moare...
   (din ,,Tărîmul de Rouă”,2002)

Lîngă Apa Obîrșiei
    - lui Mircea Borcilă

Apa Obîrșiei, lină,
Sunînd în munte, sunînd,
Glăsuiește în ea veșnicia
Ori numa părere-i de gînd?

Vise ne leagănă, doruri,
Valu-i, în curgerea lui,
O pajură ceruri despică,
Un cuc numără ani nu știu cui.

Un gînd, unui vis, întrupare,
Pe frunte-mi s-așează ca nor,
La umbra genelor tale
Un pui lenevește de dor...

Măgura vînătă fruntea
Își, mistic, năluce în cer.
Trec înspre Chicera nouri –
Nave, pline-ochi, cu mister

Zboru-și rotește un vultur,
Îndelung, prin albastru văzduh –
Sufletu-i, al lui Zamolxe,
Ori, poate, al Iancului duh...

Duhuri, cîndva, și noi fi-vom,
Într-un ev viitor, în alt veac,
În chip de vulturi peste Munții
De-Apus, fără somn, fără leac...
   (din ,,Lumina din lacrimă”, 2007)

”Apa din care bea curcubeul”

”Apa din care bea curcubeul”,
Apa aceea am căutat-o mereu,
Apa din care, la ceas greu de taină,
Bea, cînd îi e sete, Dumnezeu...

În Munți de Apus am aflat-o cîndva
Cînd prunc eram și fără păcat.
Un iezer era în adînc miez de codru.
De Mumele Sinte, în veac, descîntat

Am băut-o. Veniseră-acolo și cerbii
Care de o sete lăuntrică grei,
Nălucindu-și de abur făptura,
Cum ar bea duh o băură și ei...

Păcătuit-am, apoi. Nu mai aflu azi drumul
Nici codrii, bătrînii, de-atunci nu mai sînt,
La Mumele Mumelor, bătrîne cît vremea,
Retrasu-s-a iezerul adînc în pămînt...

Arareori, totuși, dar numai în vis,
Miezul acela de codru răsare
Cu în el iezerul sfînt...și eu beau
Și e cum aș bea lumină de soare...
   (din ,,Apa din care bea curcubeul”, 2008)

TeoFiL rĂchiȚeANu - 70

Voevodul Melancoliei
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Reverie în Munții Apusului

Prin Munții Apusului, cînd trec, cîteodată, în zori,
Spre Soare-Răsare mă-nchin mai întîi. Căprioarelor
Le presimt pașii temători și le-aud
Cum dau bună dimineața izvoarelor...

Pe-un mal de apă, apoi, pe o piatră m-așez
Și tac, și privirea mi-o pierd în rumenul zărilor
Și foșnetul suie în mine al codrilor vechi
De parcă plînsul ar fi la un loc al tuturor mărilor...

Și trec nori pe deasupra și nu știu unde se duc
Și cu ei ducu-mă, mă tot duc și-n visare
mă pierd...și vulturi, de nu știu unde stîrniți,
Rotesc îndelung și poeme scriu pe cer uimitoare...

Și lumina vrăjită e. Din ea, nu știu cum,
Se desface o umbră: Cel din Lancrăm e. Grea
De gînd, fruntea-n mîini ține-și. Din apa
Din care bea curcubeul se apleacă și bea...
 (din ,,Din vechi scrinuri adunate”, 2009)

Și-o umplu toată cu mine

Făcu Dumnezeu lumea.
Din rău o făcu, din bine
Și-n ea dragă dragostea
Și-o umplu toată cu mine.
     (din ,,Cu doru’ și dragostea”, 2011)

                     Motto: 
„ - în mine totu-i tragic –„

(Cassian Maria Spiridon – De dragoste şi moarte)

Am stat mult în cumpănă până să comentez 
antologia de versuri Cumpăna scrisă de poetul, ese-
isul şi editorul Cassian Maria Spiridon, tipărită în 
prestigioasa colecţie OPERA OMNIA – Poezie con-
temporană (coordonată de poetul Valeriu Stancu) /1/

Conotaţiile cumpenei sunt multiple: de la in-
tersecţie de drumuri, crucea pe care a fost răstigmit 
Iisus Hristos şi până la cumpăna gândului – la care 
se referă desigur versurile poetului. 

Cunoscându-i apetitul pentru metafizică, am 
încercat să decopăr substratul profund al liricii poe-
tului. Cassian Maria Spiridon, teoretician al poieticii, 
după cum o dovedesc eseurile scrise pe această temă 
în revista „Poezia”, pe care a fondat-o şi o conduce 
/2/, scrie o poezie modernă, ardentă, deshisă asupra 
marilor întrebări existenţiale, cumpene ale gândirii 
profunde: „mă ocup de trecerea minţii printre/ rigo-
rile poeziei filosofiei teologiei/ - cum aş număra pe 
spinare vergile -/(…) / mă ocup să aflu cum poate/ 
ocupa existenţa/ pe care întîmplarea/ ţi-a aruncat-o 
în braţe/ cum se poate ocupa fără/sau înainte/ de a 
începe să urli/ mă ocup de pierderea eului/ de per-
petuare de creştere/ mă ocup mă ocup„ (Pornind de 
la zero)   

E suficient să enumerăm titlurile volumelor 
antologate pentru a desprinde caracteristica generală 
a viziuii sale sceptice asupra lumii, de esenţă ciorani-
ană: Pornind de la zero (1985), Zodia nopţii (1994), 
Piatră de încercare (1995), De dragoste şi moarte 
(1996), Arta nostalgiei (1997), Întotdeauna ploaia 
spală eşafodul (1997), Clipa zboară cu un zâmbet 
ironic (1999), Dintr-o haltă părăsită (2000), Nimic 
nu tulbură ca viaţa (2004) şi O săgeată îmbrăcată 
în roşu (2008).

Pentru a analiza în profunzime scepticismul, 
revolta provenită din luciditatea acestei viziuni, să 
pornim, că tot este la modă, de la meditaţiile filo-
sofului Martin Heidegger asupra locuirii omului în 
lume. Să-l cităm întâi pe filosoful german, pentru 
care locuirea autentică se petrece în armonie cu te-

CUMPĂNA
Cassian Maria Spiridon

trada pământ, cer, oameni şi divini:  “Muritorii locu-
iesc în măsura în care îşi călăuzesc propria esenţă – a 
avea putinţa morţii ca moarte – în fiinţa acestei putin-
ţe şi în folosirea ei, cu gândul ca să fie o moarte bună. 
A-i călăuzi pe muritori în esenţa morţii nu înseamnă 
nicidecum a face din neantul vid al morţii supremul 
ţel, aşa cum nu înseamnă să întuneci locuirea prin 
oarba ţintuire a sfârşitului. În salvarea pământului, în 
primirea cerului, în aşteptarea divinilor, în călăuzi-
rea muritorilor se petrece locuirea ca acea împătrită 
ocrotire a tetradei”. 

Să mai medităm puţin asupra subiectului, în 
arta românească. O locuire autentică, prin împăcare 
cu soarta, simţindu-se în lume acasă, şi într-o perma-
nentă relaţie privilegiată cu Dumnezeu, a instituit-o 
sculptorul Constantin Brâncuşi. O locuire inauten-

tică, o continuă neîmpăcare cu lumea a realizat-o 
scepticul Emil Cioran, nemulţumit de toate cele, de 
existenţă, de metafizică, de Dumnezeu.

Mircea Eliade constituie şi el un caz aparte. 
Pentru istoricul religiilor şi prozatorul fantast, sensul 
existenţei autentice constă în ieşirea din timpul isto-
ric/profan şi  poposirea în cel sacru, anistoric. Sacrul 
este văzut ca realitate ultimă accesibilă prin trăirea 
mitului, religiei, în illo tempore.  

În care tipologie putem încadra demersul liric 
al lui Cassian Maria Spiridon?

Cred că poetul nostru, se apropie de tipul 
cioranian de locuire să-i zicem inautentică, de tipul 
omului neîmpăcat, nemulţumit de condiţia sa de fi-
inţă muritoare: „mă locuiesc oarecum cu indferenţă/ 
îmi ocup trupul/ îmi ocup carnea/ trec prin spaţiu/ 
fără adieri sau valuri de frig/ în urma mea/ nici o 
hârtie nu se ridică-n picioare/ pipăi golul/ sau trec 
prin el/ (…) / glonţul turnat pentru inima mea/ um-
blă rătăcind prin lume/ mă caută fără odihnă/ (…) / 
mîine voi afla uşa camerei/smulsă/ hârtii împrăştiate 
pe toată câmpia/ lebede lipsite de zbor/ pete pe faţa 
nevăzută/ poeme sinucigaşe” (Glăsuirea bufonului)

Poetul este un revoltat până în măduva oa-
selor: “de la zero pornind/ cu gura închisă/ cu înc-
redere/ cu disperare/ pornind şi pornind/ într-o mie 
de sensuri/ - atâtea se pot întâmpla -/(...) / starea de 
zero/ stare şovăitoare/ cuprinsă în lipsa de sens/ stare 
din care pornim/ cu picioarele goale“ (Pornind de la 
zero)   

Pe pământ viaţa trece fără nici un sens şi uni-
versul se întunecă apocaliptic: „de jur împrejur era 
întuneric/ deasupra era întuneric/ mereu era întune-
ric/ întuneric păstos/ îţi intră în gură/ în urechi/ te 

lovea peste ochi/ nu ştiai în ce parte mai poţi/ să te 
mişti/ un întuneric de fier/ peste inimi şi minţi” (In-
trarea în apocalipsă)

Omul este captiv în viaţa efemeră din care nu 
există nici o speranţă de evadare, trăim ca într-o Vale 
a plângerii: “un voi scăpa niciodată de mine/ de sân-
gele meu/ de umbră de suflet de creier/ iată închisoa-
rea/ teribilă în care mă aflu //(...)// faptele/ nu mai au 
importanţă/ e doar aparenţă/ e doar aparenţă/ iubirea/ 
mâinile/ marea/ aparenţă/ mişcarea/ starea pe loc/ 
sufletul/ nervii / aparenţă şi goană/ umbră a umbrei/ 
letargie şi vis” (Prim plan sau alternanţa memoriei)

Ameninţat continuu de extincţie, omul se 
simte anonim, în sens blagian: „numele meu nu se 
strigă/ numele meu este Nimeni/ stig, strig şi plâng/ 
strig şi răsucesc în suflet// cuţitele durerii/ de moarte 
cu totul/ salvându-mă moartea/ pre moarte călcând” 
(Groapa comună)

În cer, uneori luna se confundă cu femeia iubi-
tă, în rare imagini romantice care aduc pentru o clipă 
echilibrul pe muchie de cuţit: „în lumea rotitoare/ iu-
birea-i punctul fix/…/ aflu pe chipuri/ - groaza cres-
cândă că un-i nimic de gândit –/ – prin gerul negru 
şi dezolarea goală – / vremea iubirii e în orice clipă” 
(Cît timp)

Dumnezeu pare îndepărat şi nu intervine sal-
vator în viaţa omului: „împărăţia cerurilor/ nu-i dată/ 
omului/ spre mântuire/ nu-i dată nici spre împăcare”  
(*** din volumul Arta nostalgiei)

Poetul este un heraclitian, totul este într-o con-
tinuă mişcare, chiar şi esenţele. Nu există un centru 
al existenţei de care omul să se agaţe şi  care să dea 
sens vieţii: „stelele/ nourii mereu se perindă/ totuşi/ 
nimic să nu se schimbe/ din cele schimbătoare (?)” 
(Lupta împotriva morţii interioare)

Din punct de vedere gnoseologic, la Cassi-
an Maria Spiridon esenţele (credinţa, iubirea, via-
ţa, moartea) ţin de domeniul aparenţei fiind supuse 
aceleaşi curgeri nesfârşite: „înlăuntru/ la fel ca afară/ 
unii învaţă la şcoală despre viaţă/ alţii îşi văd de-ale 
lor amare păcate/ între timp (cum era de aşteptat)/ nu 
se întâmplă nimic/ dacă nimicul ar putea să se-ntâm-
ple/ între timp/ ţâşnesc lacrimi/ (de unde rezultă:/ 
glandele funcţionează normal)” (Tristeţea şi singu-
rătatea lui unu)

Poetul damnat încearcă să se înalţe spre trans-
cendent, să-l prindă pe Dumnezeu de un picior, dar 
mereu i se dă peste mâini şi degetele i se transformă 
într-o rană sângerândă.

Totuşi, poetul aparţine clasei poeţilor bleste-
maţi care nu pot să nu scrie: „plin de cerneală/ pe 
ochi/ pe mâini/ pe-ntreaga piele/ mă scriu/ cu un 
condei de piatră/ cuprins în călimara cu sinelală/ biet 
prizonier între concepte/ înşir idei/ ades sinucigaşe” 
(***)

Cassian Maria Spiridon aparţine spiritelor hi-
perlucide, deziluzionate de viaţa care ne-a fost dată. 
Trimiterea la unele fapte concrete, amplifică angoasa 
ontologică. 

Limbajul alb, dur, aspru, rece, apropiat uneori 
de urlet, sunt caracteristicile stilistice specifice. Sin-
gurătatea, presimţirea neantului şi apocalipsei trăite 
dramatic constituie atributele unei locuiri inautenti-
ce. Fantezia dictatorială trage cortina.

 Lucian GRUIA 

 1. Cassian Maria Spiridon – CUMPĂNA (Ed. TI-
POMOLDOVA, Iaşi, 2011)

2. Cassian Maria Spiridon – GÂNDURI DESPRE 
POEZIE (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2010)
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Friedrich Nietzsche constituie piatră de hotar în 
istoria gândirii europene. Opera sa reprezintă punctul 
terminal al  marii filozofii occidentale. 

După el, zborurile gândirii filozofice -  cu ec-
lectismul heteroclit al lui Martin Heidegger (în creu-
zetul căruia  intră Fiinţa lui Parmenide, mitul adamic 
al aruncării omului în lume, concepţia despre poezie 
a  lui Hölderlin, neliniştea  lui Kierkegaard, tehnolo-
gia modernă), cu „deconstructivismul” şi paradoxismul  
francez (Sartre, Derrida. Lacan, Lyotard, Foucault), 
pragmatismul anglosaxon – se situează la mai mică 
înălţime, pentru a coborî finalmente la pseudofilozo-
fia freudiană a pansexualismului obsesiv care va inva-
da şi perverti triumfal cultura. Caracteristică generală 
:  o fugă de creste şi o atracţie morbidă abisală. Dar 
nu abisul profunzimilor ontologice şi axiologice, ci 
dezordinea şi antivaloricul. O babilonie gălăgioasă cu 
pretenţii de atingerea a unui nec plus ultra pe planul 
gândirii şi al spusului.

*
Nietzsche a făcut filozofie „cu ciocanul”, -  pe de 

o parte, scriind în fragmente, în aforisme („căci un afo-
rism poate spune mai mult decât un filozof într-o car-
te”), iar pe de altă parte, demitizând şi scurtcircuitând 
filozofia occidentală, până la presocratici, întemeietorii 
întregii filozofiei apusene. Cuplul Apollo-Dionysos de-
vine miezul gândiri sale estetice privind originea trage-
diei,  şi totodată împrumută de la indieni ideea „eternei 
întoarceri” (dar, pentru el, întoarcerea este identitară, 
revenirea „aceluiaşi” - idee care îi aparţine şi la care 
ţinea foarte mult, o revelaţie la Sils-Maria, Elveţia). 
Totodată, „dincolo de bine şi rău”, el creează ideea de 
Supraom, ca voinţă de putere în sens de  depăşire de 
sine pe plan spiritual, astfel încât să merităm eterna 
întoarcere. Căci vor putea să se renască e „numai cei 
care au crezut în viaţă” şi au sanctificat-o. În felul aces-
ta, se află reunite cele trei concepte majore ale gândirii 
nietzscheene.

*
Aflat la intersecţia dintre vechea cultură occi-

dentală şi lumea care urma să se schimbe profund din 
punct de vedere cultural, Nietzsche formulează uimi-
toare predicţii asupra configuraţiei modernităţii, care 
începuse deja să se instaleze.

Anunţarea morţii lui Dumnezeu - „Gott ist tot” 
(în Ştiinţa veselă) inaugurează periplul său în acest 
profetism de uimitoare luciditate. Dar, împotriva 
unor afirmaţii superficiale eronate, trebuie de preci-
zat că Nietzsche nu proclamă, nu instituie, ci constată 
moartea Fiinţei supreme din conştiinţa oamenilor. Cu 
un deceniu mai înainte de Nietzsche, şi Eminescu, în 
Memento mori, profeţise acelaş lucru, odată cu previ-
ziunea apusului marii filozofii  : „E apus de zeitate ş’ 
asfinţire de idei… Nimeni soarele n’ opreşte să apuie-n 
murgul serii,/ Nimeni Dumnezeu s-apuie de pe cerul 
cugetării”. 

Şi iată ce scrie autorul lui Zarathustra despre 
această tragedie cosmică : „Ce a devenit Dumnezeu ? 

Noi toţi l-am ucis. Cum ne vom consola, asasini în-
tre asasini ? Fiinţa cea mai sfântă şi mai puternică din 
univers a pierit sub cuţitele noastre…Şi nimeni nu va 
putea prevedea ororile, consecinţele morale catastrofa-
le ale acestei crime… Şi ce se va întâmpla acum ? Nu 
vom cădea fără oprire ? Nu rătăcim ca într-un infinit 
neant ?” De asemenea cu un deceniu mai înainte, Emi-
nescu,  după ce constatase şi el „apusul lui Dumnezeu”, 
se îngrijora  la rândul său : „Ştim de nu trăim pe-o lume 
ce pe nesimţite, cade ? Poate că în văi de haos ne-am 
pierdut de mult… de mult.  

Dezastrul moral apărut consecutiv decăderii re-
ligiei, este, practic, ireparabil. Aceasta pentru că omul 
nu va ajunge niciodată pe plan social la un comporta-
ment etic în funcţie de propria conştiinţă morală, nu va 
ajunge la imperativul categoric de care vorbea Kant în 
Critica raţiunii practice.  Omul are nevoie de un con-
trol etic venind de dincolo de el, de la o instanţă su-
premă, care judecă şi sancţionează. Prăbuşirea morală 
fără precedent din epoca noastră este urmarea pierderii 
conştiinţei controlului divin.

Mai notăm că Nietzsche concepea un Dumne-
zeu-Devenire, în sensul unei Fiinţe Supreme, Fiinţă a 
Fiinţelor, care se înalţă mereu spre perfecţiunea absolu-
tă,  concepţie formulată încă de Empedocle şi întâlnită 
de asemenea la Boehme şi Schelling

 În cartea Ville zur Macht – voinţa spre putere 
– este descris pe larg şi deosebit de expresiv tabloul 
decăderii valorilor, a culturii, a gândirii, „decăderea su-
fletului european” .

 „Caracteristica „modernităţii”:  este „abolirea 
tradiţiilor, a şcolilor; predominarea instinctelor - pregă-
tită de filozofi : inconştientul supraestimat”, anticipaţie 
a ceea ce avea să facă freudismul. 

Nietzsche formulează o teorie a epuizării, bio-
logice şi spirituale, considerând că toate clasele lumii 
moderne sunt infiltrate cu „desfrânaţi, bolnavi mintali, 
anarhişti, deşeuri ale societăţii”. Luxura şi nevroza. 
mizantropia, dezgustul, decăderea familiei, nihilismul, 
completează tabloul marasmului, la care se adaugă foa-
mea consumismului, a supraabundenţei ;  adică, aşa 
cum va scrie Rabindranath Tagore, conjugarea de către 
occidentali a verbului a avea, în opoziţie cu indienii, 
care conjugă verbul a fi.

Din acest motiv, societatea modernă nu mai este  
un „corp”, ci un conglomerat morbid : virtutea moder-
nă, intelectualitatea modernă, ştiinţa modernă –- sunt 
tot atâtea „fenomene morbide” . Se confirmă ideea lui 
Oswald Spengler (din cartea Untergang des Abendlan-
des - Apusul Occidentului) conform căreia Occidentul 
s-a epuizat spiritual, aşa încât  nu mai produce cultură, 
ci „civilizaţie”, în înţeles de bunuri  materiale.

O observaţie nietzscheană de mare pătrundere 
şi gravitate constă în aceea că putreziciunea şi oroarea 
marilor oraşe invadează satul, pervertindu-i etic pe ţă-
rani -  lucru perfect demonstrat şi de evoluţiile sociale 
din ţara noastră.

Arta devine facilă, imitabilă. Şi, notă generală 
în domeniul producţiei culturale, „cei mai puţin dotaţi 
sunt cei mai gălăgioşi”. O artă a ismelor care se mul-
tiplică subintrant, a formulelor care vor să tiranizeze 
spectatorul. În tablouri o „complexitate confuză, sălba-
tică, brutalitate a culorilor, a subiectelor cu apelul la in-
stinctele obscure”. ”Falsul în arte , scrie Nietzsche, este 
demonstrat prin  „lipsă de talent, de educaţie, de cultu-
ră, de ucenicie”. Se face apel şi se cultivă gustul  unui 
public „mai puţin artist. Datorită „molimei freudiene”, 
după cuvântul lui Jean-Marie Domenach  (Enquêtes 
sur les idées contemporaines, Seuil, 1987), are loc o 
depravare a maselor. Impostura triumfătoare a dus la 
absurditatea de a considera „Geniul o superstiţie”. Mai 
mult, are loc o degradare a semnificaţiei termenului, 
genialitatea fiind aplicată oricărei performanţe în orice 
banală activitate, situaţie, împrejurare. 

Muzica poezia, religia, cultura, opera literară, 
familia, patria, relaţiile  toate, observă Nietzsche, in-
tră în disoluţie, au devenit o atitudine teatrală, până la 
bufonerie. 

*
Orice individ colaborează la ansamblul Fiinţei 

Cosmice, conştient sau nu, fie ca vrea fie că nu vrea, 
scrie Nietzsche. „De cum omul se identifică perfect cu 
umanitatea, el mişcă natura întreagă”. Ca atare, el ac-
centuează pericolul ireparabil ce apare atunci când gu-
vernarea ţărilor încape pe mâna mediocrilor, când con-
ducerea unui stat are miopia unor interese meschine, de 
grup, fără iradiere general-socială, fără preocuparea de  
educare a maselor în conştiinţa acestei  responsabilităţi 
universale. Dimpotrivă, are loc  înăbuşirea tuturor na-
turilor superioare având această deschidere. „Teribila 
consecinţă a nivelării, când toţi cred  că ştiu totul, pot 
atinge orice problemă, li se cuvine totul, pot totul”. Şi 
acest lucru nu numai în politică, unde acest caracter 
este cvasi definitoriu, dar şi în marea cultură. Este spec-
tacolul pe care actualmente ni-l oferă zilnic TV, ziarele, 
revistele de tot soiul.

Lipsa modelelor şi eliminarea celor care mai 
apar din când in când, constituie tragedia morala a 
modernităţii. Este deosebit de dificil pentru naturile 
superioare să se supună dezordinii etice şi estetice ale 
modernităţii; căci ele nu ascultă, scrie autorul Genea-
logiei moralei, decât de naturi şi mai dotate încă şi mai 
perfecte. Pe cel care poartă în el exigenţele  unui suflet 
nobil, îl paşte de întotdeauna mari pericole. Or aces-
te primejdii sunt imense în zilele noastre când domină 
mediocritatea care „te obligă să mănânci din acelaşi 
blid cu ea”. 

*
Într-un cuvânt, afirmă Nietzsche, modernitatea 

este a „nihilismului moral şi estetic. ceea ce duce la 
catastrofă”. „Toate scopurile nobile sunt aneantizate, 
judecăţile de valoare devin confuze, astfel că se întorc 
unele împotriva altora. Totul nu este decât falsitate, 
vorbărie, confuzie, extravaganţe. Absenţa oricărei dis-
cipline morale Apusul sentimentului datoriei. Lipseşte 
autoritatea”. Şi Nietzsche repetă adesea cuvântul „ca-
nalia” care infestează totul : inima, sufletul spiritul, 
societatea – şi antidotul - „greaţa, greaţa, greaţa” prin 
care se apăra Zarathustra, ieşind în natură unde asculta 
„păsările cântătoare”, care îl învăţau  să cânte.

Ceea ce domină este un haos de judecăţi de va-
loare contradictorii, dublată de unul din viciile moderne 
: „laşitate în faţa consecinţelor”. „Un secol de barbarie 
începe şi ştiinţele vor fi  în serviciul ei”. Căci el atrage 
atenţia asupra „efectelo barbarizante ale ştiinţei”. 

Or, în 1987, Alain Finkielkraut confirmă „bar-
baria” (La defaite de la pensée, Gallimard) : „Barbaria  
a sfârşit prin urmare  să pună stăpânire pe cultură.  La 
umbra acestui mare cuvânt, creşte intoleranţa, odată cu 
infantilismul. Industria divertismentului ieftin (loisir, 
entertainment), această creaţie a epocii tehnice, a redus 
operele spiritului la starea de marfă proastă (pacotille)”.

*
Modernitatea de astăzi, această ”Hiroşimă a 

valorilor”, cum a fost denumit cataclismul moral al 
vremii noastre, a depăşit însă cu mult previziunile lui 
Nietzsche, care mai credea încă în posibilitatea nu prea 
îndepărtată a revirimentul axiologic prin „trezirea con-
ştiinţelor indusă de cei aleşi”.

Actualmente omul a devenit public. Dar, afirmă 
Nietzsche, numai în singurătate superioritatea spiritu-
ală se dezvoltă şi devine creatoare, astfel că,  în Aşa 
vorbit-a Zarathustra, el scrie că atunci când vorbeşti la 
toţi, vorbeşti la nimeni. De aici sfatul : „Oameni supe-
riori, în piaţa publică nimeni  nu crede în omul superior. 
Acolo vulgul chicoteşte : ”Noi  toţi suntem egali”. 

Şi iată ce scrie Nietzsche în cartea de radicală 
refundamentare a moralei, Dincolo de bine şi rău (af. 
57) : „Poate că, într-o zi, ideile cele mai solemne, cele 
care au provocat cele mai mari lupte şi cele mai mari 
suferinţe, ideile de „Dumnezeu”, de „păcat”, nu vor 
mai avea pentru noi mai multă importanţă decât jucări-
ile pentru copii”. Când,  exact acum 70 de ani, citeam 
aceste paragraf, notam pe margini . „Ziua a sosit”. Iar 
în acelaşi volum (af. 228) Nietzsche definea lumea ce 
urma să vie „O lume iremediabil mediocră, fără geniu 
şi fără spirit”.

George POPA

Nietzsche – profet al modernităţii
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1935, 6/7 decem-
brie – se naşte S. T., 
în localitatea Margina, 
Timiş; <Lucrurile s-au 
întîmplat, cu aproxima-
ţie, aşa cum scrie Sorin 
(în Dejunul pe iarbă, 
E. L., 1968, p. 26 - n. 
m., A. D. C. ) despre 
propria lui naştere, vari-
anta a treia („totul poate 

avea loc într-o noapte de iarnă”) fiind cea adevărată, 
doar că „fratele mai mare” n-a existat şi cel care „îşi 
astupa urechile cu amîndouă mîinile” eram eu, aş-
teptînd venirea pe lume a lui Sorin (…) în noaptea 
de 6 spre 7 decembrie a anului 1935, a venit pe lume 
(…) Sorin Mircea Nicolae, din părinţii Iosif Titel, 
subnotar şi Cornelia, născută Crăciunescu, casnică”; 
un copil născut prematur, la şapte luni. Trebuia să 
vină pe lume în februarie 1936, dar el s-a grăbit, aşa 
cum se va grăbi toată viaţa, aşa cum s-a grăbit şi în 
moarte (…)> [Iosif Titel, Clipa i-a fost prea repede 
(Viaţa lui Sorin Titel),  Cartea Românească, 1991, p. 
42 - 43].

1936 – 1949 - familia Titel se mută în mai 
multe localităţi din zona premontană şi de cîmpie a 
Banatului (Armeniş, Tomeşti, Banloc, Bujoru, din 
nou Margina, 1941 – 45, Bîrna, din nou Tomeşti, 
apoi iarăşi Margina, din toamna anului 1947), unde 
S. T. urmează grădiniţa (Banloc) şi şcoala primară 
(Margina, 1942 – 1944, Bîrna, anul şcolar 1945/46).

1946 – S. T. începe cursurile la Lugoj (Liceul 
„Coriolan Brediceanu”), ca elev „extern”, apoi (în 
1948), „intern”; din aceşti ani datează şi primele sale 
încercări literare [„în această perioadă Sorin a înce-
put să scrie poezii, potrivite cu vîrsta şi cu vremurile 
de atunci, şi a fost premiat la un concurs organizat de 
ARLUS” (Iosif Titel, op. cit., p. 70)];                                                                                                   

1949, toamna - familia se stabileşte le Caran-
sebeş, unde S. T. continuă cursurile liceale (vacan-
ţele petrecîndu-le însă la Margina), [cu „succese la 
diverse concursuri literare (…). De îndată ce se în-
torcea de la şcoală, după ce lua masa, îşi făcea la 
repezeală lecţiile, apoi se apuca de citit (…).”(Iosif 
Titel, op. cit., p. 73)]; [„Sorin Titel s-a format, în-
drăznesc a spune, în Caransebeş – el nu era, de baş-
tină, chiar din acest oraş, dar de aici a plecat orişice 
s-ar spune! – şi e bine să se ştie acest lucru, pentru 
că oricînd, şi mai ales oriunde, un om care se apucă 
de scris... îşi va plăti, sau nu?! datoria faţă de locul 
care i-a dat impulsul, primul!Sorin a plătit (Horia 
Pătraşcu, Pentru prietenul meu, Caiete critice, nr. 
1-2/1984)];

1953 - dă admitere la Institutul de Artă 
Teatrală şi Cinematografică (I. A.T.C.) din Bucu-
reşti, unde reuşeşte la secţia regie cinematografică; 
susţine, totodată, şi examenul de admitere la Filo-
logie, unde, de asemenea, reuşeşte; după primul an 
de studii la I. A. T. C., din motive încă neclare, i se 
sugerează să se transfere la secţia de teatrologie [„A 
venit şi vacanţa de vară şi Sorin s-a întors acasă, de 
astă dată foarte abătut. După multe ezitări ne-a rela-
tat că, deşi îşi luase toate examenele, i s-a spus că, 
fiind prea tînăr şi avînd o figură de copil (sau poate 
că profesorii săi au apreciat că nu are însuşirile ne-
cesare unui viitor regizor de film?!), va trebui ca în 
toamnă să se transfere la o facultate cu profil asemă-
nător.” (Iosif Titel, op. cit., p. 86]; în toamnă, S. T. 
optează pentru Filologie, unde se va înscrie în anul 
II, cu susţinerea examenelor de diferenţă la materiile 
nestudiate la I. A. T. C.; pe perioada vacanţei de vară, 

petrecute tot la Margina, scrie un scenariu de film; 
1957 – februarie – debutează, cu schiţa 

Drumul, în revista Tînărul scriitor (nr. 2);
 – martie,  S. T. este exmatriculat din Facul-

tate [„procedura” exmatriculării, cu prelucrări şi şe-
dinţe U. T. C., începe în toamna anului 1956, şi îi are 
ca eroi ai „indisciplinei studenţeşti”, printre alţii, pe 
Mihai Nicolae şi Georgeta Naidin, cei mai apropi-
aţi dintre prietenii lui S. T., pe care acesta nu doar 
că refuză să-i condamne, ci se şi solidarizează cu ei, 
alegîndu-se cu exmatricularea „motivată”, pe cere-
rea făcută de S. T. pentru transferul la Cluj, în 9 mai 
1957: „studentul Titel Sorin a fost exmatriculat de 
consiliul Facultăţii la 23 martie 1957, pentru abateri 
de la disciplina studenţească. În cazul că Facultatea 
de filologie-istorie de la Cluj consideră că poate pri-
mi pe studentul Titel Sorin, pentru ca, în baza unei 
activităţi serioase, să se reabiliteze, să-şi termine 
studiile, Decanatul nostru este de acord. Schimbarea 
facultăţii se impune în cazul studentului Titel Sorin. 
Decan (ss) I. Coteanu” – Iosif Titel, op. cit., p. 97)]; 
este, totuşi, o soluţie de compromis – S. T. rămîne 
„studentul” căruia i se „impune” – doar, am zice – o 
schimbare a facultăţii;

 – septembrie  - primeşte avizul de înscriere 
la filologia clujeană, dar şi de aici este exmatricu-
lat după începerea anului universitar; rămîne însă la 
Cluj pînă în vara anului 1958; în această perioadă 
publică în Tribuna (schiţele Copilul şi Căldura) 
şi colaborează la activităţile literare organizate de 
aceasta, sprijinit şi încurajat fiind de Mircea Zaciu şi 
de Nicolae Mărgineanu;

 – face numeroase tentative de a se înscrie la 
„fără frecvenţă”, la Bucureşti, fără şanse însă, dar nu 
şi fără folos în plan literar (cunoaşte, scrie el într-o 
scrisoare adresată părinţilor, „mulţi oameni de litera-
tură – sic! - la Gazeta literară, este invitat să citească 
la Cenaclul „Labiş”);

1958 - în vacanţa de vară, revine la Ca-
ransebeş (oraşul nu cunoaşte, încă, graţie discreţiei 
familiei, situaţia tînărului „student”) şi, pînă în toam-
nă, îşi satisface  obligaţiile militare (la Cilibia, jud. 
Buzău); în Luceafărul (nr. 5/ 15 sept.) îi apare schiţa 
Iarnă fierbinte; din decembrie este angajat ca profe-
sor suplinitor la şcoala generală din localitatea Cîrpa 
(astăzi Valea Timişului, în apropiere de Caransebeş), 
după o încercare de angajare, în aceeaşi calitate, la 
Hîrşova (pentru care avea o recomandare de la ta-
tăl unuia dintre colegii săi; de la Hîrşova se întoarce 
însă după doar trei zile, fără a da curs cererii inspec-
torului şcolar local, de a reveni, în urma unei  prime 
discuţii,  pentru o posibilă soluţionare a solicitării) şi 
o alta, tot nereuşită, la Reşiţa; continuă, pe parcursul 
anilor 1959 – 60, sprijinit de Dumitru Micu, demer-
surile pentru reînscrierea la facultate;

1961 – i se aprobă reînscrierea la facultate 
(anul IV, fără frecvenţă); pentru ceea ce se dovedeşte 
a fi „exmatricularea”, această primă experienţă dra-
matică a lui S. T., Cornel Ungureanu notează (în: 
SORIN TITEL interpretat de... Selecţia textelor, 
prefaţă, note, tabel cronologic, bibliografie şi post-
faţă de Cornel Ungureanu, Reşiţa, MODUS P. H., 
2005, p. 9): <„Excluderile” de care au avut parte 
Lucian Raicu sau Cosaşu, Fănuş Neagu sau Florin 
Mugur solidarizează şi mai mult eroii generaţiei: e 
tributul plăţii bucuriei de a fi liber. Din „prima se-
rie”, cea „fericită”, a scriitorilor anilor ’60, Sorin 
Titel este primul şi singurul care va transforma „ex-
cluderea” în temă literară. Făcînd dintr-o proble-
mă socială o problemă de viaţă interioară. Mutînd 
dezbaterea-anchetă, transferînd „procesul” într-o 
problemă a sinelui, el purifică literatura de jurna-

listică, evită pamfletul. El caută, şi va căuta mereu, 
nu doar adevărul vieţii, ci adevărul literaturii. Pu-
ritatea literaturii. Nu va voi să fie şi nu va fi altceva 
decît scriitor.>;

1962 – este numit profesor la cercul dramatic 
de la Casa Pionierilor Caransebeş;

1963 – este numit profesor de limba română 
la Liceul mixt din Caransebeş (astăzi, Liceul „Trai-
an Doda”); în perioada de profesorat la Cîrpa şi Ca-
ransebeş continuă să publice în Tribuna, Luceafărul, 
Gazeta literară, Scrisul bănăţean (Timişoara); între 
prietenii din Caransebeş, alături de scriitorii George 
Suru şi Horia Vasilescu ori istoricul Gheorghe Radu-
lovici, se cuvine menţionat Theodor Hineck, împre-
ună cu care va traduce, mai tîrziu, romanul Acum în 
noiembrie, de Josephine Johnsohn (apărut, în 1976, 
la Editura Univers);

 – debutul editorial, cu volumul de schiţe 
şi povestiri Copacul (Editura pentru Literatură, Co-
lecţia „Luceafărul”; Prefaţă: Dumitru Micu; bun de 
tipar: 05. 09, tiraj: 12.160 exemplare);  

1964 – S. T. se transferă la Timişoara, unde va 
fi redactor la revista Scrisul bănăţean/ Orizont. Lo-
cuinţa sa de pe strada Lenin nr. 7 „devine un adevărat 
centru spiritual, loc de întîlnire al tuturor animatori-
lor culturali locali” (Cornel Ungureanu, op. cit, p. 
286); „În anii de la Timişoara, cînd garsoniera sa era 
plină aproape în fiecare seară de prieteni, era privit 
ca un om jovial care se bucură din plin de viaţă; nu-
mai cîţiva prieteni care l-au cunoscut mai vedeau la 
el <o ireductibilă singurătate>, <o adîncă vulnerare> 
sau observau <o suferinţă adîncă, ascunsă tot timpul 
zilei, ieşită dintr-o dată la iveală punea stăpînire pe 
el>. Şi în familie observam, uneori, că era îngîndurat 
şi cîtepdată trist, dar aceste stări erau trecătore…” 
(Iosif Titel, op. cit., p. 13 -14). 

1966 – publică microromanul Reîntoar-
cerea posibilă (Editura pentru Literatură, 120 p.)

1967,  8 decembrie (premiera piesei) – De-
butează ca dramaturg cu piesa Fructul oprit (Sala 
Studio - Teatrul Naţional din Timişoara)

AdA d. CrUCEANU

SORIN TITEL – Memento I 
(1935 – 1968)
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1968 – publică Dejunul pe iarbă (Edi-
tura pentru Literatură, 108 p.), primul „nouveau ro-
man” românesc. Cornel Ungureanu (op. cit. p. 288) 
accentuează preocupările de atunci ale lui S. T. pen-
tru „modernizarea” prozei româneşti: „Teoretizea-
ză în şiruri de articole din Orizont, Astra, România 
literară necesitatea înnoirilor prozei româneşti. La 
Cenaclul literar al Casei studenţilor din Timişoara 
stimulează apariţia unor talente care, în anii urmă-
tori, vor tipări volume demne de interes. Ion Dumi-
tru Teodorescu, Alexandru Deal, Marlene Gurău sînt 
doar cîţiva autori în a căror devenire momentul „So-
rin Titel” a fost esenţial. Proiectează, împreună cu 
Aurelian Manea, regizor  la Teatrul Naţional 
din Timişoara, în anii 1968 - 1970, mai multe specta-
cole. Proiectele rămîn fără rezultat”.

*

Dacă la data apariţiei, romanul (sau microro-
manul) Dejunul pe iarbă stîrnea mai degrabă nedu-
merire, ori se cerea „justificat” (uneori cu entuziasm 
„evropenesc”, ulterior cu argumente mixate pe „tra-
diţia” românească a prozei complexe din interbelic) 
prin cunoscutul (atunci – şi nu numai) efort al scriito-
rilor români de a se racorda la mersul literar al „lumii 
bune” pariziene îndeosebi – Sorin Titel înscriindu-se 
cu aplomb printre cei care au susţinut şi teoretic ne-
cesitatea „modernizării” –, astăzi, evident un astfel 
de „efort” nu mai spune mare lucru decît istoricilor 
literari, cititorul cel bun şi cronicarul/ criticul putînd 
trece la „dèja vu” orice pagină de acest gen. Nu fără 
a se fi îndatorat, postmodern şi post-postmodern el, 
acest cititor/critic, unei lumi aflate într-o cu totul altă 
dinamică (abia întrezărită, atunci, chiar şi în lumea 
aceea „bună”) mai cu seamă sub impulsul şi la im-
pactul cu o atît de dragă (lui Sorin Titel) artă – cea a 
imaginii „mişcate”, a cine-imaginii, de la cea „gusta-
tă” în spaţii publice, la cea, devorată aproape, de pe 
micile ecrane. Desigur, această deificare a imaginii 
nu ar fi decît vîrful aisbergului, în străfundurile căru-
ia să se ascundă chiar o schimbare de paradigmă (cel 
puţin pe spaţiul euro-atlantic) a civilizaţiei post mai 

’68, apoi post ’89 ori  post septembrie 2001 – pentru 
cei mai tineri dintre cititori.  

Cum, tot astfel, citit după apariţia tetralogiei 
titeliene, micul roman din ’68 impune atît recupera-
rea nucleelor epice din povestirile şi nuvelele anteri-
oare, aşa cum s-a şi spus în cronicile vremii, cît, mai 
ales, aşezarea acestora într-o stratificare – verticala 
ascendentă – şi redimensionare – orizontala în ex-
pansiune – (am numit, cîndva, proza lui Titel ca fiind 
o proză-spirală) continue şi coerente, pînă la Femeie, 
Iată Fiul Tău (în postumul Melancolie, cel puţin în 
înţelegerea mea, aflîndu-ne într-o fază „de început”, 
cu o scriitură de tip „comunicaţional”, uni-voc, ebo-
şă eventual, scoasă la lumină prin voinţa iubitorului 
părinte al scriitorului, Iosif Titel).  „Operaţiunea” ar 
privi: „stilistica” povestirii, cu multiplicarea „poves-
titorilor” şi ramificarea ţesăturii epice prin „vocile” 
povestitoare; eludarea şi chiar anihilarea „poveştii” 
(ca fapt literar ţinînd de fantasmă, neagreată de „per-
sonajele” la vedere ale lui Sorin Titel, echivalent al 
„parabolismului fantastic şi liric” ori al „scufundării 
în irealitatea onirică” – la care, sublinia G. Dimisi-
anu, în 1968, proza titeliană ezită să se „asocieze”), 
ori sublimarea ei în viziune „artistică” asupra lumii/ 
creaţiei; „concretizarea” personajului auctorial, de la 
cel „nenumit”, un crochiu aproape, la cel „numit”, 
ori, a lui şi a oricărui alt personaj actant de la solitar, 
la „dublu”, de la angoasa solitudinii (unul din sem-
nele distinctive al „noului roman”), la (măcar) iluzia 
confraternităţii în timpi şi spaţii diferite; reordonarea 
„fluxului” spontan, necontrolat/ aleatoriu al memori-
ei sub coerciţia şi prin mecanismele arhitecturii ro-
maneşti; sacralizarea „obiectului”, transferul lui de 
la cel oarecare, inventariat iniţial (dar cu infinit folos 
pentru „abundenţa” lui ulterioară, în tetralogie) doar 
sub auspiciile privirii rapide, „cinematografice”, la 
cel cu putere de simbol. 

Dacă acestea ar putea fi, în linii generale, coor-
donate funcţionale în tetralogie (Ţara îndepărtată – 
1974, Pasărea şi umbra – 1977, Clipa cea repede 
– 1979, Femeie, Iată Fiul Tău – 1983), pe de altă 
parte, mitul (dar şi „povestea” – citeşte „fantasma”) 
călătoriei  va fi epuizat în cartea „de despărţire” de 

tehnici „non-tradiţionale”, Lunga călătorie a prizo-
nierului (1971), pe fundamentul acelei amintite „in-
ventarieri” (dominanta părţii a III-a a Dejunului…), 
dar în registrul romanesc asupra construcţiei căruia 
Sorin Titel avea să mărturisească o îndelungată îndo-
ială („Multă vreme am crezut că nu sunt în stare să 
duc o povestire mai lungă pînă la capăt” – interviu, 
1984, sl. m. A. D. C.).  Epuizînd, într-un anume sens, 
şi virtuţile (absurdul) mitului, de vreme ce, oricît 
de „lungă” ar fi, ea, călătoria, stă sub semnul celor 
doi „paznici”, al naşterii şi al morţii, unul şi acelaşi 
pînă la urmă, „speriat” la intrarea „călătorului” pe 
teritoriul său, „înţelegător şi omenos” un timp, tîrziu 
„dumirit” la „ieşirea” acestuia, dar sigur (şi singur) 
cunoscător al sensului drumului: „Cel care pleacă 
e bun plecat”. În tetralogie, călătoria va fi adusă/
redusă la dimensiunile posibilului, ale umanului în 
spiritul şi spaţiul căruia naşterea şi moartea vor con-
cretiza „trecerea şi petrecerea”, esenţiala dimensiune 
„barocă” a scrisului titelian (şi a teritoriului real şi 
imaginar din care provine autorul). 

Cînd, „după 20 de ani” (2005), Cornel Un-
gureanu scria, referindu-se la Dejunul…: „Nu-mi 
explic de ce cartea a rămas în afara dicţionarelor, a 
topurilor, a analizelor mai întinse. Face parte dintre 
cărţile care vor trece, în anii următori, înaintea ce-
lorlalte.”, punea în drepturi cartea-cheie de boltă a 
operei titeliene, dar şi a „crezului” existenţial al lui 
Sorin Titel, numai aici în-scris explicit  – şi premo-
nitoriu –, sub aură christică (autorul avea 33 de ani 
la apariţia cărţii),: „Abia cu această naştere însă lu-
crurile ies din aproximaţie şi legendă şi, sub picioa-
rele lui pămîntul începe în sfîrşit să existe, ca apoi 
să vină un anotimp în care să înceapă să fie conşti-
ent de existenţa lui, a acestui pămînt pe care a fost 
aruncat cu uimire şi, pentru un timp, pentru un timp 
poate prea scurt, să trăiască în armonie cu el, să-i 
înţeleagă culorile şi mirosurile, într-un cuvînt, să-l 
atingă cu amîndouă mîinile; căci poate să aibă pen-
tru o scurtă vreme iluzia că se află în centrul acestui 
pămînt primitor.” (Dejunul…, ediţia 1968, p. 26)

Ada D. CRUCEANU
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vAșa se întâmplă cu adevărurile mari. Le simplificăm în cuvinte să le 
putem da crezare.
vE ușor să bați câmpii când nu ai nimic de semănat.
vPoetul - amprenta neverosimilă a contextului său.
vZodia visului,vidul care te umple. Între parantezele trupului,rătăcită 
viața.
vIstoria,dezacord temporal.
vZbor în neputința frângerii. Sunt trist întocmai unui pescăruș fără mare.
vSecol XXI... Naționalismul e frecția la piciorul de lemn al globalizării.
vNulitățile nu trebuie înțelese,trebuie luate ca atare.
vMentalitatea omului e o întreagă arheologie. Greu de lucrat cu mediul 
fosil.
vPentru a scrie nu ai nevoie de timp,ci de eternitate. Nu de sens sau de 
indulgențele acestuia, ci de căderi nefirești în propria ființă.
vGreul istoriei nu duc îl cei ce o fac,ci aceia care o îndură.
vAm folosit atât de des cuvântul “tăcere” încât a devenit zgomotos.
vPe malul celălalt,Caron nu ne mai trece râul lacrimii. Sunt bani prea 
puțini.
vBătrânețea este o iluzie printre atâtea alte. Lăsându-ne copleșiți, îi 
pierdem sensul.
vMetaforele nu se îmbracă. Se învelesc ușor în umbre și atât.
vBrâncuși a făcut pietrei bătăi de inimă.
vCuvintele,stereotipe,mă trădează. Teatru buf într-o cenzură infantilă. 
Bănuiesc,Freud ar rânji puțin. Satisfăcut,savant,clipind pașnic prin 
lentilele unei epoci...
vMoartea e simpatică. Nu și morții.
vNu uita că Ioana a fost călăul propriului ecou.Nu la sfârșitul vieții. La 
sfârșit a fost eliberatorul revoluționar. Revoluționarul prin excelență.

vSoarta nu putea fi “dejucată” decât prin decizia interioară de a i se 
opune. Are și rătăcirea farmecul ei...
vRealitatea nu este visul nostru. E somnul celorlalți.
vMi-aș fi dorit să fiu fântânar,să scot apa din cuvinte.Să simt apa și pe 
însetații ce-ar urma să se-alinte... Îndoielnică nevoie,îndoielnic eu.
vCum se mai numește greșeala aceea ce se aprinde fără de veste in piept?
vÎncrederea? Piatra lui Sisif. Ajunge în vârful muntelui dar e continuu 
sortită începutului până când se face nisip.
vExistă dincolo de toate,un Dumnezeu. Are socotelile lui. 
vScurtcircuit,noi doar îl încurcăm prin virgule.
vCalul Troian al informatizării comunicării nechează mercantil.
vDe la Mitul Peșterii la Mitul Eterului,omul fără loc și fără leac,într-un 
vertij identitar.
vSuferi și crezi că totul are un capăt și de început,și de sfârșit,ca o funie 
împletită,de cânepă,pe care precupețele inimii își atârnau odinioară 
culorile. Iluzie. Fără început,fără sfârșit. Adâncindu-se,adâncind...
vPloaie de stele. Eu îți arătam cu degetul cum cad privirile.
vCând ești copil,e atât de ușor să fii părinte... Când ai ajuns părinte,ai 
uitat cât de greu ți-a fost să fii copil. Contratimp anevoios.
vPoezia e luatul peste picior al îngerilor.
vO,Caligula,te-ai înșelat. Trăiesc viața-ntreagă în datorie,oamenii fac 
credite și sunt fericiți.
vLa un moment dat,ca niște articulații,toate dor,cele ce sunt și cele ce 
nu sunt...

Gânduri suspendate

Daniel Murărița
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CAMUFLAJ

Despătureşti coala albă a zilei
începi să scrii primii paşi
apoi duşul, cafeaua
arunci o privire pe geam
ceva s-a-ntâmplat
se vede cu ochiul liber!
noua eră a venit şi a plecat 
întorci timpul pe toate feţele
nu-i găseşti niciun cusur
poate şi-a luat în serios angajamentul
rostit ieri la o bere în Micul Paris
te îmbraci să ieşi, dar pe unde 
nici vecinii care-ţi băteau în pereţi
nu mai bat
gâlgâit pe ţevi, gândaci albi, fluturi transparenţi
înnebunindu-te din Mexic până în Panama 
salvarea horcăie
poliţia sună a gol
pompierii sunt scrum şi cenuşă 
scrii cu cenuşă de perle:
e prima zi, sunt fericit!…

SUB STEAUA CÂINELUI

Tot bântuind din cameră-n cameră
pe scările spiralate
ce duc spre tavane inundate de corpuri cereşti
traversând holuri, săli, coridoare 
cu umbre topindu-se în pereţi
încurcându-te în draperii, sonerii, panoplii
agăţându-te de balustradele 
cu geamătul lor omenesc 
brusc te trezeşti 
faţă-n faţă cu însuşi Dumnezeu
el îşi coboară privirea atent
te încurajază cu ochi scăpărători
cere-i orice, acum e momentul
strângi la piept respirând sacadat
magna charta vieţii tale 
doar un cuvânt şi
poţi ieşi din anonimat
doar un cuvânt şi
acea faimoasă editură
pe care o cauţi besmetic prin clădirea sordidă
te-ar face peste noapte celebru
dar Dumnezeu e grăbit
până să te dezmeticeşti a şi zburat pe scări
printre stâlpii hiperboreici 
priveşti buimac

în urma norului de pulbere fină
în aerul şampanizat cu mii de steluţe
ce se aprind şi se sparg
împroşcându-te: Ce şansă! Ce şansă!

ŞCHIOPUL DIN FAŢA BLOCULUI

Cum stă drept
cu faţa uscată de vânt
pare o santinelă
sau o barză mare păzindu-şi cuibul
de beton înălţându-se de la pământ la cer
trec sfios pe lângă el
parcă mi-e ruşine că merg
că am picioare
încălţate în cizme cu aripioare
nimeni nu îndrăzneşte
să-i treacă pe dinainte
ploaia nu-l udă
frunzele nucului cad razant
gândacilor li se înţepenesc picioarele
aşa se face că în blocul nostru
nu sunt gândaci, nici şobolani
nici păsări care să îl trezească ciripind
cum stă solemn cu unicul picior
în balta lacrimilor îngheţată…

FESTIVALISSIM

Te rupi cu greu de petrecăreţi
îmbăloşată de pupături zgomotoase
de-mbrăţişările bărbăteşti 
în paltoanele până-n pământ
îmbibate de camfor, naftalină, tabac
te duc pe braţe în urale
până la maşina cu şoferul rebegit
demarând prudent
printre fantomele ce-i fac semn să le ia oriunde
drumul se gudură prin ploaie, dă în gropi
case cu turnuri trufaşe
scot la porţi copii zdrenţăroşi
nu e frumos să vomiţi în maşina mirosind a vanilie
nici să arunci pe geam
dovezile lor de iubire
plăsmuite în lungi nopţi de insomnie
ajungi acasă icnind:
nu strică puţină scârbă, un pic de greaţă
un strop de lehamite unge eficient
maşinăria sufletului uşor învechită
apoi o cafea violetă
dar viaţa nu stă acolo unde-o pui
iese pe străzi
să ia o gură de viermuială
printre păsări de noapte, bolizi, faruri
unul chiar acum s-a stins ca un prost
o pasăre se împiedică de tine:
ce mai aştepţi
dă-i drumul în sus
ce stai cu aripile pleoştite
murdare de noroi, de benzină, de sânge…

CASA CEA NOUĂ

Se ridică din groapa
din care buldozerul a scos o ţeastă
cu râme şi scoici
se ridică pe picioare tari, de beton
sprijinindu-se în planşeele cu scoabe de fier
orbitele negre înfiorându-i pe cei din stradă
indică ferestrele, uşile

prin ele bezna intră, iese nestingherită
scările se rotesc în jurul unui ax al lumii 
acolo, în adâncul ei intim
muncitorii mişună cu caschete de buburuză
ei perforează, sudează, montează tubulatura 
strălucitoare
racordează la cerul de plumb
intestine complicate de cauciuc 
urcă pe scripeţi găleţi cu ciment
şi i le toarnă pe gât
acoperă cu dulapi de stejar fantele indecente...
Se ridică tenace, etaj cu etaj
stânjenită că e cea mai înaltă din zonă
că stă în calea păsărilor
cu o faţă mutilată de şpaclul la prima mână
când se înnoptează, rămâne singură
în faţa lunii, a stelelor ghimpate
penetrându-i ungherele umede
captivă între schele rabdă rafale de ploaie, de vânt
până în zori când vine stăpânul
el îi inspectează cu paşi grei, sonori
coridoarele, dormitoarele, podul
răsucind robinete, ciocănind faianţa
scontând un răspuns
urmează apoi subsolul, aici urinează
e doar casa lui...

ÎN ZGURA DE AFARĂ

Câtă voinţă îţi trebuie
să te ridici din pat
să ajungi la baie, să răsuceşti robinetele
să-ţi potriveşti cum trebuie lama de ras
câtă voinţă îţi trebuie
să ajungi în bucătărie
să deschizi frigiderul, apoi aragazul
să-ţi faci o cafea
să speli ceaşca din care-ai băut
să mături cioburile ceştii 
să-ndeşi în coşul de rufe ori în cel de gunoi
hainele, resturile gesturilor imperfecte 
să uzi florile, să schimbi nisipul pisicii
să arunci scrumul de pe birou
şi gândul răzbunător
să-ţi numeri banii din portofel 
şi  zilele însemnate cu roşu
să răspunzi la telefon, la interfon
câtă voinţă îţi trebuie
să-ţi pui cămaşa, vesta, să-ţi strângi cravata
cât e necesar, apoi şireturile,  
să-ţi iei actele ce dovedesc că eşti tu, umbrela
să încui uşa care nu se încuie
să ajungi la poştă
pentru a semna de primirea propriei existenţe....

CEVA LIPSEŞTE, CEVA ESTE ÎN 
PLUS

Sunt mică
dar făcută din plămada celor puternici
abia îndrăznesc să fiu
să nu mă lovesc de soare, de nori
de propriul sânge
mereu pe urmele mele
să mai îndrepte câte ceva
abia cutez să mă ridic
să nu dau cu capul de univers
atent la ceea ce gândesc, la ce lucrez
ca un câine la picior
ca un câine pe un mormânt
ca un câine cu o mie de capete
sunt mică
sânge puţin, carne puţină
dar cât univers...

VicToriA MiLeScu
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Poezia

într-o dimineaţă
am privit-o în ochi –
în loc de lacrimă
o dîră de sînge ceresc

Pata

din grădina minoră
a casei natale
a tăiat cu cuţitul
de argint al coplirăriei
tulpina unei flori nenumite
de atunci pe mînă
i-a tot crescut
o pată de sînge ceresc
învăluindu-i-o
cum o mănuşă

Mereu

Înţelept(ul) şi Scrib(ul)
salturile în gol ale viperei negricioase
cîinele amuşinînd fărîmiturile 
adulmecînd oscioarele scăpate
sub masa stăpînului
şi mereu mai presus Poetul
mereu descîntînd cuvîntul murmurînd
cum gînguritul din guşa lucioasă
a porumbelului

Hambarul cu amintiri

adesea
din hambarul cu amintiri
îi apare imaginea arcului
cioplit de bunicul său
din lemn de corn în pădure
atunci cînd îşi păzea vitele
duse la păscut
care măsura
puterile minţii tînărului de-atunci
a secerii ascuţite
cu care tăia bărbat fiind
de la rădăcină tulpina grîului copt
a înţelepciunii
acum firul cu plumb al vîrstei

a înţepenit într-o cumpănă
pentru un timp

pentru cît

Din departe-n aproape

precum armura cu ţepi
a ariciului
îmbrăcă şi el cămaşa
spălată în otravă
şi limpezită în spuma ei
ţesută anume pentru trupul său
cuprins între flăcări şi gheaţă
deodată
de o altă mînă într-un alt timp
văzîndu-le tot mai departe
din departe-n aproape

O singură filă

ajuns în locul unde au fost ridicate cîndva 
corturile
care atunci păreau de necucerit de neînvins
nu ştia ce să creadă
au fost dărîmate de vreun cutremur
unii spun că n-au fost locuite niciodată
alţii că acel cutremur neştiut
ar fi avut loc într-o altă vreme
sigur este însă că au fost luate cu asalt
de cele cu sîngele-n fierbere
în vinele tinere
ce-a rămas după măcelul urmat
au fost doar grînele şi vasele cu untdelemn
cu care au supravieţuit pînă atunci
cele ajunse acum netrebuincioase şi în 
putrezire
precum şi o singură filă rămasă 
nu se ştie cum
rătăcită din însemnările Scribului
unde se poate citi doar atît
cu credinţă intraţi şi cu dragoste
dar nădejdea lăsaţi-o afară

Ascuns puternic biruitor

tu nu ştii
că sfîrşitul
nu este după ultimul cuvînt
scris în rana
unei cruci invizibile

trebuie însă să ştii
că perdeaua 
care acoperise cîndva
ochiul însîngerat
scrum se făcu
pulbere peste al treilea ochi
veşnic ascuns
mereu puternic
biruitor uneori

Cuţitul de piatră

şi-a cioplit un cuţit
din piatra Eben Ezer
voind să-şi taie venele
crezînd că astfel sîngele scurs
îi va limpezi vederea
devenită din ce în ce
mai tulbure şi îngreunată

de grăsimea aşternută 
peste ochii lui vineţi de-acum
un braţ întins nevăzut
îi sfărîmă ruşinos de uşor
cuţitul

Chipurile

Îşi privea poemul
cu chipul cu care
mama sa vicleana tînăra poemă
l-a vărsat în lume
cum un rîu otrăvit de munte
peştii morţi
îl uită apoi pentru mult timp
ori pentru puţină vreme
cînd i se făcu totuşi dor de el
nu-l mai recunoscu
apoi pe la amiază
căpătase un al doilea chip
cînd îl ura mai tare
îl găsea seara
purtînd un al treilea chip
iar cînd noaptea înspre dimineaţa ei
era aproape să-l privească în ochi
nu a mai putut spune ce mai este care este 
el
cel adevărat
*
primul plecase pentru totdeauna
şi n-a mai auzit niciodată de el
al doilea îşi păstorea un Domeniu
între hotarele căruia ridicase un cort
înlăuntrul lui scria Scribul Memoriile
niciodată nu s-a aflat ale cui
al treilea oh dar al treilea
cu minţile rătăcite ale cuvintelor lui
îşi căuta în zadar
(a fost văzut chiar în clipa de faţă de către 
Scrib)
vicleana şi bătrîna lui Mumă

Elegia mormîntului din 
Cimitirul vesel de la Săpînţa 

(sau plînsul nevăzut)

Păi ce aţi crezut
că mai vine peste voi,
aţi sperat că o altă Apocalipsă
vă mai poate ucide,
strigaţi şi urlaţi
din adîncurile firilor voastre:
aici odihnim noi şi priviţi voi
mai bine ar fi invers
n-am fost niciodată la Sighet
deşi aproape eram, dascăl în Ţara Oaşului
am iubit-o mult pe Ileana Zubaşcu
colega mea din studenţia orădeană
fratele său Ioan mai mare ca noi
de pe Valea Izei şi Marei, de la Bogdan 
Vodă,
ne-a binecuvîntat prin cîntec;
dar de unde vine mugetul
cum de se poate naşte urletul,
taci, Pinnochiule, pune la gură degetul,
Meştere,
sub pămînt nu mai poate fi
o altă naştere.

ocTAViAN DocLiN



Portal-Măiastra     v     anul iX, nr. 1 (34)/2013
27

Filosofia – dealtminteri şi alte discipline – se ra-
portează la lume, în variate feluri. Sau nu se raportează 
decât la propria-i interioritate, la „jocul” şi rezonanţa în 
sine, a propriilor abstracţii. Să nu ne grăbim, nicioda-
tă, a sancţiona sau a lăuda în exces, vreuna dintre cele 
două ipostaze. De prea multe ori, în decursul istoriei 
culturii, pe un ton nenuanţat, aproape primitiv, a fost 
sancţionat „turnul de fildeş” al artei, dar şi al filosofi-
ei. Procese ideatice îndelungate şi dificile au tot căutat 
decenii în şir, ba chiar secole, în ce constau specifici-
tăţile misterioase ale esteticului în general, ale artei în 
special şi ale dinamicii abstracţiilor filosofiei. Şi pentru 
aceste istovitoare căutări spirituale, a fost nevoie – mă-
car din când în când – de izolări în „turnul de fildeş”. 
Cam cum se întâmplă – fireşte, cu diferenţele de rigoare 
– cu retortele dintr-un laborator intens specializat, în 
care se experimentează substanţe specifice, spre a obţi-
ne rezultate convingătoare. Şi, până astăzi, s-au obţinut 
adevăruri inestimabile, datorită acestui relativ „turn de 
fildeş”, despre specificităţile abstracţiilor filosofiei şi 
despre cele ale artei. Şi, din fericire, aflăm şi acum, la 
începutul unui nou mileniu, idei inedite şi demonstraţii 
seducătoare, despre efervescenţa laboratoarelor intime 
ale abstracţiilor filosofiei, în nu puţine studii de speci-
alitate.

Totodată, de o vreme încoace, a sporit prestigiul 
acelor lucrări de filosofie care se raportează într-un chip 
mai direct şi cuprinzător la crizele şi la dramele lumii 
contemporane. Mai ales în cea de a doua jumătate a se-
colului trecut şi la începutul unui nou secol şi mileniu, 
s-a acutizat nevoia de raportare a abstracţiilor filosofice 
la „capriciile” – unele foarte grave – ale dinamicii rea-
lităţilor contemporane.

Şi în cercetarea filosofică românească au început 
să se afirme studii – deocamdată , nu prea numeroase 
– cu un dublu statut şi, de aci, cu o dublă rezonanţă, 
de principiu. Şi anume: demonstraţii, argumentări, care 
mizează pe dinamica şi valoarea intrinsecă a abstrac-
ţiilor, în ele însele; şi concomitent, pe eventuale re-di-
mensionări a unor abstracţii, în raport cu dinamica acu-
tă a istoriei. Şi mi se pare că, în clipa de faţă, o lucrare 
exemplară de filosofie, cu atare statut dublu, este cartea 
lui Marin Aiftincă, Perspective filosofice (Editura Aca-
demiei Române, 2011).

Pentru a fi, din capul locului, cât mai precis, ci-
tez titlurile celor cinci secţiuni ale cărţii:

1. Filosofia şi crizele contemporaneităţii
2. Fiinţă, gândire, limbaj
3. Valoarea, o corelaţie între transcendent şi ima-

nent
4. Cultura: esenţă metafizică şi expresie empi-

rică
5. Logos simbolic.
Cum precizează autorul însuşi, nu este un tratat 

sistematic în sensul clasic al cuvântului, care să cuprin-
dă de la A la Z, tratarea tuturor abstracţiilor filosofiei. 
Cuprinde, totuşi, un amplu evantai de probleme esenţi-
ale ale filosofiei contemporane, care trebuiau sistema-
tizate, spre a ofri cititorului un plus de credibilitate în 
orientarea, într-o lume ideatică dificilă, complicată, se-
ducătoare spiritual, dar – aş zice – şi cu rezonanţe dra-
matice. Cine citeşte, atent şi fără prejudecăţi partizane, 
această carte a lui Marin Aiftincă, nu poate evita să se 
încredinţeze că astăzi, în lumea atât de convulsivă pe 
care o trăim, abstracţiile filosofiei s-au încărcat – vrem 
nu vrem, ne place sau nu – cu neaşteptate şi tensionate 
fluxuri omeneşti şi culturale, care dospesc ca jarul sub 
spuză. Nefiind un tratat sistematic, cartea în discuţie 
este, totuşi, o lucrare impunătoare, cu greutate valorică, 
judicios sistematizată problematic.

Autorul le zice intitulărilor concrete pe care le-
am citat mai sus, „capitole”. Eu le zic secţiuni. Abia 
în interiorul lor se află capitolele, propriuzise, şi nu 
doar nişte „paragrafe”. Aceste capitole, problematice 
în ampla lor diversitate filosofică, sunt în număr de şai-
sprezece. Citez această cifră, nu din obişnuinţa banală 
a unei enumerări, ci pentru a sugera şi pe această cale, 
amploarea diversităţii problematice.

Şi dacă diversitatea este atât de amplă, nu există 
riscul „risipirii”? Cred că, nu. Cel puţin două trăsături 
unifică dinamica diversităţii. Prima o constituie rapor-

tarea filosofiei la crizele contemporaneităţii. Aş spune 
că, din acest punct de vedere, întâia secţiune a cărţii 
dă tonul tuturor celorlalte, pe care le-am amintit. Nu 
în sensul că fiecare dintre cele şaisprezece capitole, 
cuprinse în cele cinci secţiuni, este raportat explicit, 
pas cu pas, la crizele şi dramele lumii în care trăim, ci 
printr-o implicită acuitate a suflului ideatic spre care se 
îndreaptă, astăzi, problemele filosofiei.

A doua trăsătură unificatoare o constituie, cred, 
capacitatea gândirii autorului de a-şi păstra echilibrul 
de cercetător experimentat, în argumentarea unor pro-
cese ideatice dificile, aproape neîncetat în transforma-
re. Ce vreau să spun, mai clar? În luma contempora-
nă, globalizantă şi îmbibată de crize, unii cercetători, 
din diverse domenii, îşi pierd firea şi formulează ar-
gumente şi concluzii excesive, unilaterale, care pierd 
din vedere ansamblul, rezonanţa totalităţii umanizante. 
Marin Aiftincă – autorul cărţii – polemizând, aproape 
permanent, cu excese şi unilateralizări ale argumentări-
lor, îşi păstrează echilibrul şi calmul, de natură să evite, 
sau să refuze, excesele. Concluzia cea mai importantă, 
din acest punct de vedere, pe care o putem considera 
semnificativă pentru conţinutul întregii cărţi este ur-
mătoarea: „Păstrându-şi caracterul ştiinţific şi raţional, 
filosofia a rămas în esenţă ceea ce a fost mereu: ştiinţă 
a adevărului şi a sensului lumii. Constrânsă de crizele 
contemporaneităţii, filosofia este chemată să-şi centre-
ze demersul reflexiv asupra prezentului, pentru a-şi cu-
prinde epoca în gânduri, cum spunea Hegel (pag. 15)”.

Problemele abordate în capitole sunt de două ti-
puri: fie chestiuni cu o anume acuitate generalizantă; 
fie abordări, la concret, a unor anume gânditori. Câteva 
exemple, cu greutate, din primul tip: Regândirea filo-
sofiei; Recuperarea întregului în epoca fragmentării; 
Diferenţierea valorii şi idealul umanităţii; Autonomie 
estetică şi nemărginire simbolică etc. Câteva exemple 
din cel de al doilea tip: Gândire şi limbaj la Aristotel; 
Noica, despre fiinţă în cultura românească; Nietzsche: 
natura valorii şi eterna reîntoarcere etc.

Să punem în relief, pe cât se poate, sistematic – 
şi în limita spaţiului acordat unei cronici – câteva idei 
abordate de autorul cărţii, cu o anume acuitate, în con-
tact cu crizele contemporaneităţii.

Din acest punct de vedere, neîndoielnic de un 
interes major este prezentarea multitudinii de opinii 
despre destinul filosofiei în dramatica şi incisiva lume 
pe care o trăim, opinii formulate la cel de al XXII-lea 
Congres Mondial de Filosofie, în perioada 30 iulie – 
5 august, 2008, desfăşurat în Coreea de Sud, la Seul. 
Congres, la care Marin Aiftincă a participat cu comuni-
care. Mai mult, încă: cu ocazia acestui Congres a avut 
loc şi Adunarea Generală a Federaţiei Internaţionale a 
Societăţilor de Filosofie, la care românul Marin Aiftin-
că a luat parte ca delegat. Dintre opiniile formulate în 
cadrul Congresului de la Seul, pe care autorul cărţii, 
comentându-le, le punctează, sunt de reţinut: filosofia 
ca „protector al raţiunii” (Peter Kemp); neidentitatea 
noţiunilor liberalism şi democraţie (Fred Dallmayr); 
despre un „neoumanism”; raporturile dintre cosmopo-
litism şi globalizare; criza conştiinţei comune în lumea 
modernă, etc.

Anterior Congresului de la Seul, a fost – în 2003 
– cel de la Istanbul, la care, deasemeni, Marin Aiftin-
că a participat, comentând acum, în cartea sa, acuitatea 
unor opinii. De un interes aparte s-a bucurat comuni-
carea incisivului Gianni Vattimo, care a avansat ideea 
unui posibil „sfârşit” al metafizicii în epoca democra-
ţiei. De fapt, Vattimo afirma cerinţa reconstrucţiei so-
cietăţii şi a omului din perspectiva întregului, pentru a 
redescoperi sensul existenţei omeneşti.

Ample demonstraţii, argumentări, întreprinde 
autorul, relativ la cultură. Şi nu doar în secţiunea a IV-a, 
consacrată în mod special culturii, ca esenţă metafizică 
şi expresi empirică. Ci, într-un fel sau altul, în interio-
rul a numeroase capitole, din cadrul mai tuturor secţi-
unilor. Atrag atenţia mai cu seamă raportările nuanţate 
ale lumii valorilor la dinamica culturii, Marin Aiftincă 
fiind cunoscut mai cu seamă ca un prestigios axiolog.

Cu un relief ferm şi polemic sunt cele două capi-
tole, explicit de estetică: Autonomie estetică şi nemăr-
ginire simbolică; Năzuinţa eternă către frumos. Este 

surprinzător că nici până astăzi, chiar şi unii dintre es-
teticienii profesionişti n-au reuşit să înţeleagă adecvat, 
până la capăt, conceptul de „autonomie estetică”. Încât, 
este întru totul de reţinut atenţionarea lapidară şi limpe-
de, că „autonomia esteticului nu pretinde altceva decât 
ca arta să fie considerată prin ceea ce are ea specific şi 
nu  altfel, adică să fie interpretată din interiorul ei, nu 
pornind de la factrori externi (pag. 206)”.

Cât priveşte capitolul despre frumos, nu aduce 
idei noi. Posedă, însă, altceva, în întreaga sa argumen-
tare: o tonică încredere în perenitatea frumosului, ori-
câte „sgâlţâiri” ar suporta, el, altminteri. Atare încre-
dere merită, din plin, să fie subliniată, într-o perioadă 
a multiplelor crize ideatice, când, diverşi „profeţi”, au 
început să trâmbiţeze „amurgul frumosului”, ori, cică, 
„binevoitori”, susţin un „frumos convulsiv”, care – de 
ce să n-o spunem? – ar trebui dus la medic fiindcă sufe-
ră de „ducă-se pe pustii”.

Cu privire la celălalt tip de abordări, cel al au-
torilor cu adresă precisă, nominalizaţi ca atare, mi s-au 
părut originale, mai ales capitolele despre Noica şi des-
pre Nietzsche. La Noica, în chestiunea definirii fiinţei. 
Dacă, în general, la mai mulţi gânditori, fiinţa a fost 
definită ca luând în calcul existenţa însăşi, pornindu-se, 
cumva, dinafară spre înlăuntru, în filosofia lui Noica – 
argumentează Marin Aiftincă – se porneşte, în definirea 
fiinţei, invers: dinspre înlăuntru, către înafară. Am zice 
că în gândirea lui Noica, definirea fiinţei este, într-o mă-
sură, intimizată.

Despre Nietzsche s-a scris enorm, şi pe scurt şi 
pe lung. Adeseori, confuz, îmbâcsit, şi înnecat într-o 
dramoletă a cuvintelor. Argumentarea lui Marin Aiftin-
că – chiar dacă succintă – este mai limpede decât altele, 
prin aşezarea punctelor pe i, fără inutile contorsionări. 
Autorul cărţii în discuţie consideră că „Nietzsche este 
unul dintre precursorii remarcabili ai axiologiei (p. 
90)”. Şi mai departe: „profetul lui Zarathustra afirmă 
limpede că «valoarea este cuantumul maxim de putere 
pe care omul şi-l poate încorpora – omul: nu umanita-
tea!» Definit astfel, conceptul de valoare este corelat nu 
cu raţiunea sau cu vreo altă facultate a spiritului, ci cu 
voinţa de putere, care este locul geometric al filosofiei 
nietzscheene (pag. 91)”.

Oricât am întoarce, pe toate feţele, conceptul 
nietzscheean, voinţa de putere, el rămâne, mereu, de 
speculat. De ce? Fiindcă nu este chiar mie la sută, lim-
pede. Fascismul a supt din acest concept, orientativ, 
ceea ce i-a convenit: voinţa dezastruoasă de dominare 
dictatorială. Gânditorii paşnici şi echilibraţi – ca Marin 
Aiftincă – înclină să dea prioritate acelui subsidiar din 
conceptul cu pricina, care semnifică însetarea omului 
contemporan de practicism cumulativ, de utilitarism, 
mai curat, mai dubios, în toate sensurile. Amuzându-ne 
şi nu prea, s-ar putea spune că voinţa de putere nietzs-
cheeană este tipul de concept emblematic, pe seama 
căruia se gustă pâine ideatică, la nesfârşit.

Nu doresc să trec peste faptul că volumul Per-
spective filosofice, sporeşte în seducţie spirituală prin 
claritatea accentuată a scriiturii, prin eleganţa şi fluenţa 
ei.

Grigore SMEU

FILOSOFIA ŞI CRIZELE CONTEMPORANEITĂŢII
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„Umanizarea prin artă?”... Pare un enunţ ba-
nal, depăşit, demult demonetizat, la care, nici spe-
cialiştii, nici diletanţii, nu mai apelează decât din an 
în Paşte... Dar mai ales, deloc... Nu cred că mă voi 
înşela prea mult dacă voi spune că şcolarii de astăzi, 
de toate tipurile şi de pretutindeni, pur şi simplu nu 
cunosc cuvintele umanism şi umanizare. Nu că le 
ignoră, ci sunt coeficienţi lingvistici, spirituali şi co-
municaţionali, de care n-au prea auzit. Făcând atare 
afirmaţie, de o anume gravitate, sunt conştient că-mi 
asum un risc supărător. Aceasta, pentru că dascălii, 
de la cei de liceu, până la cei universitari, predau la 
unele lecţii de istorie, istoria literaturii şi artei şi filo-
sofie, câteva noţiuni privind geneza umanismului şi 
evoluţia lui. Deşi şi în această privinţă, lucrurile s-au 
subţiat mult. Ar fi cu totul utopic dacă aş pretinde că 
violenţele îngrijorătoare ale elevilor din şcolile ro-
mâneşti actuale – îndeosebi în licee – violenţe într-o 
creştere de neoprit, de la înjunghieri mortale, la bătăi 
frecvente, cu internări în spitale, ar putea fi stopa-
te prin discursuri ale dascălilor, despre umanism şi 
umanizare. Dar absenţa cvasitotală a acestor noţiuni 
din educaţia şcolară actuală nu înseamnă nimic?

Fenomenul este mai general şi aproape acut: 
absenţa comunicaţională şi operaţională din cultu-
ra zilelor noastre, a noţiunilor umanism şi umaniza-
re şi a rezonanţelor lor funcţionale. Dacă cineva ar 
avea curiozitatea şi răgazul să revadă imaginile de la 
numeroasele televiziuni, şi să răsfoiască cu de-amă-
nuntul, ziarele şi revistele din patria mumă, de după 
1989, până astăzi, mă tem că ar avea mari surprize: 
ar întâlni cuvintele umanism şi umanizare doar de 
câteva ori. Fac excepţie câteva cărţi de filosofie, cu 
o problematică variată, elaborate de cercetători spe-
cializaţi, cărţi, în interiorul cărora atrage atenţia mai 
ales o restructurare a conceptului umanism, în raport 
cu dinamica complicată şi dramatică a civilizaţiei şi 
culturii contemporane. În schimb, întâlnim pe centi-
metru pătrat de scriitură şi de gargară a tot soiul de 
ziceri şi de strigături, cuvintele sex şi sexy. Au deve-
nit – să nu ne prefacem că nu este aşa – un gen de 
noţiuni comunicaţionale, „etalon”, „emblematice”. 
De la polul nord, la polul sud, pe toate meridianele, 
se spune incomparabil mai frecvent decât, cutare ins 
– bărbat sau femeie – este uman, că este sexy. Cuta-
re preşedinte, cutare politician, cutare personalitate, 
cutare vedetă, se zice, definitoriu, că este sexy, nu 
uman. Până şi inteligenţa, această coordonată spi-
rituală profund umanizatoare, a fost dată de-a dura 
pe toboganul sexomaniei. Nu e o glumă. Începând 
din luna ianuarie a acestui an, un important ziar au-
tohton a publicat în câteva numere la rând reclama 
unei vedete cu priză la mase – al cărei nume nu do-
resc să-l spun – ce anunţa un spectacol „epocal”, ce 
suna astfel: „Află cât de sexy este inteligenţa”. Nu 
cumva, printr-o misterioasă şi trăsnită metamorfoză, 
derivatul sexy, atât de gustat, ar avea drept rădăci-
nă lingvistică, sfinţenia cuvântului „înger”? Oricine 
m-ar putea pune, deîndată, la colţ, pentru această se-
veritate prea tranşantă, eventual pentru „obtuzitate” 
şi să-mi răspundă: „domnule, dar sexul este foarte, 
foarte, uman!”... Desigur, desigur... În faţa unei atare 
replici, nu mai am răspuns...

Şi totuşi, glumind cu tristeţe, am unul: pentru 
a concilia, cât de cât, gălăgia asurzitoare şi arogan-
tă a sexomaniei, cu împingerea, adânc, în umbră, a 
noţiunilor umanism şi umanizare, propun cuvântul 
umanosexysm... Fireşte, cu igrec (y), spre a-şi face 
respectivul cuvânt, mai uşor, loc, cu coatele, în sin-
tagma, bună la toate, „valori europene”, intens poli-

tizată, şi cam demonetizată de o vreme încoace.
Cred că este nevoie ca în condiţiile unei spec-

taculoase manelizări a culturii de astăzi, cam pretu-
tindeni, şi a falsificării unor termeni ai limbajului, 
în fluxul comunicaţional, atribuindu-le o atitudine 
şi o încărcătură valorică, pe care, în fapt nu o au, 
în aceste condiţii, după opinia mea, măcar din când 
în când, intelectuali cu adevărat de elită, de autentic 
rafinament al gândirii, să ia atitudine, cu argumente 
convingătoare, faţă de denaturări ale limbajului co-
municaţional, ce introduc în prim planul scenei ter-
meni care pretind cu totul altceva decât ceea ce sunt 
în realitate. Poate va fi considerat scandalos dacă 
voi spune că alături de exemplificări de genul celor 
arătate mai sus, un termen cum este democraţie, e 
invocat astăzi pe toate cărările în gălăgioasa politică 
globalizantă a lumii, pentru a masca altceva decât 
cerinţele definitorii ale respectivului termen. Şi anu-
me, tentative interesate, insinuante şi poruncitoare 
de genul: unele naţiuni, unele popoare, să fie mai 
egale decât altele.

Cred că nu poate fi ocolită următoarea între-
bare. De ce, astăzi, noţiunile umanism şi umanizare, 
nu mai au căutare? Sunt posibile două răspunsuri. 
Primul – în ce priveşte cultura, politica şi în gene-
ral, viaţa din România – se referă, la demonetizarea, 
chiar la compromiterea acestor noţiuni, de către ide-
ologia comunistă. Sintagma „umanismul socialist”, 
cu subordonatul său „omul nou”, plesnind de virtuţi, 
de care politica şi ideologia comunistă au abuzat la 
nesfârşit, au mascat, în realitate, prăpăstiile unui to-
talitarism dezagregant. Lumea se săturase până pes-
te cap de atare „umanism”. Şi cei foarte curajoşi au 
sancţionat la scenă deschisă, acest „umanism” fals, 
înşelător, plătind cu propria viaţă, zăcând prin închi-
sori.

Dar – tot în ce priveşte societatea românească 
– după îngenuncherea comunismului, cu ideologia 
lui cu tot, chiar dacă mai funcţionează destule rămă-
şiţe, nu era normal ca noţiunea umanism, cu coro-
larul său funcţional, umanizarea, să reintre decis în 
scenă, la alţi parametri virtuali, cu adevărat auten-
tici? S-a întâmplat acest fenomen?... Nu prea... În 
zilele pe care tocmai le trăim, noţiunile, conceptele 
– cum vreţi să le ziceţi – de umanism şi umanizare, 
sunt împinse la margine, ori pur şi simplu sunt igno-
rate, fiindcă buricul – iertaţi-mi expresia – lumii şi 
vieţii ce se construiesc acum, la începutul unui nou 
mileniu, îl constituie o goană nebună, cu orice preţ, 
prin orice mijloace, fără scrupul, după a avea, după 
cumulativul fără capăt. Prea adesea, fiind călcate în 
picioare virtuţi elementare ale umanizării. Fireşte, 
este umanizant şi să ai, să trudeşti pentru a avea. Cu 
amendamentul esenţial că procesualitatea unei uma-
nizări autentice solicită, cu necesitate, un echilibru 
profund între a fi, cu adevărat ca fiinţă umană, şi a 
avea.

Dacă am o explicaţie – cum este cea de mai 
sus – privind demonetizarea noţiunilor umanism şi 
umanizare, nu reuşesc să identific convingător, ca-
uza spectaculoasei, agresivei, stupidei şi deopotrivă 
obsesivei fără margini, în viaţa oamenilor de astăzi, 
a unei instinctuale sexomanii convulsive, cu trăsnitul 
sexy cu tot, ca şi cum după secole de cultură, de idea-
ţii rafinate şi îndelung gândite, de discretă şi elegantă 
intimitate, abia acum fiinţa umană, ar conştientiza că 
se trage din maimuţă şi ar învăţa, gălăgios, cum să 
şi-o tragă în stil – nu-i aşa? – „european” şi „globa-
lizant”. Şi să se mai şi laude, în gura mare, perver-
tind şi denaturând identitatea unor termeni. Poate 
că într-o lume a unui consumerism aberant, fiinţele 

omeneşti s-au plictisit de ele însele şi se lasă pradă 
unei orgii senzorialiste, fals înviorătoare?

De ce, de totdeauna, arta autentică a constituit 
unul din cele mai puternice „instumente” spirituale 
ale umanizării? Prin ce?

Când în epoca Renaşterii, umanismul a fost 
conştientizat ca orientare şi a început emanciparea 
lui deliberată, unul din impulsurile fundamenta-
le care a generat această orientare, a venit dinspre 
creaţia artistică. Şi anume, acest impuls l-a consti-
tuit – precum se ştie – reabilitarea înoită a literaturii 
antichităţii greco-latine. În termeni foarte generali şi 
schematic spus, geneza umanismului, ca orientare, 
în Renaştere, a însemnat intramundanizarea omului, 
întoarcerea spre sine şi eliberarea, de principiu, a 
virtuţilor şi puterilor pur umane. Şi la acest proces a 
contribuit din plin tocmai o ipostază a artei.

Oricât de schematic, fără a avea răgazul ne-
cesar pentru diferenţieri şi nuanţări de la o artă la 
alta, aş sublinia, prin ce elemente mai importante, 
mai expresive, datorate creaţiei artistice, este paten-
ţată umanizarea?

Înainte de toate, prin specificitatea estetică a 
artei. Într-un studiu de mici dimensiuni, puţin cunos-
cut, publicat la mijlocul anilor douăzeci ai secolului 
trecut, Lucian Blaga aprecia că dimensiunea estetică 
a artei constă în capacitatea conştiinţei de a se trăi 
în întregime printr-o singură dimensiune a ei. Blaga 
se referea la faptul că esteticul reprezintă o unitate 
imanentă între senzorial, intelectiv şi afectiv, un gen 
de nucleu generativ care pune în mişcare, prin ample 
rezonanţe, întreaga lume diversă a conştiinţei. Un 
impuls ideatic care stârneşte un întreg univers uman. 
Or, dacă este aşa, din acest punct de vedere, umani-
zarea prin artă poate fi asemuită unui imens ecou, 
unei imense rezonanţe în valuri concentrice, declan-
şate de unitatea unui punct.

Există, cred, trei mari virtuţi de principiu care 
alimentează, în chip substanţial, umanizarea omului: 
speranţa, sentimentul religios, credinţa, deci, şi re-
veria. Ultima dintre acestea, reveria – ultima, nu în 
sens valoric ci doar ca înşiruire metodologică – este 
generată în chip original, stimulată şi întreţinută, de 
către artă. De regulă, de foarte multă vreme, i s-a 
spus şi i se spune, „emoţie artistică”. Fireşte, sintag-
ma „emoţie artistică”, atât de prezentă în multitu-
dinea şi diversitatea studiilor despre artă, nu este o 
eroare. Apelul la ea este deplin justificat. Consider, 
însă, că noţiunea de reverie exprimă un plus de vibra-
ţie umanizantă, un plus de amplitudine ideatică rezo-
natoare. Umanizarea prin reveria declanşată de artă 
este cu atât mai intensă, mai rafinată – şi, poate, mai 
durabilă – cu cât ea este generată nu de către faptul 
brut, direct, al realităţii obiective, ci de către acuităţi-
le creatoare ale imaginaţiei şi fanteziei. Umanizarea 
prin artă dispune de acest imens potenţial spiritual 
al unei revitalizări reverberante a intramundanizării 
omului, prin imaginaţie şi fantezie.

Cu privire la reverie aş mai face o precizare. 
De cele mai multe ori, aceasta este înţeleasă ca o 
sentimentalizare discontinuă, ca un gen de vibraţie 
molcomă de tip romantic. Cred, însă, că starea de 
reverie este, întrucâtva, altceva şi mai mult decât o 
palpitaţie discontinuă de natură pur romantică. Este 
un gen de permanenţă rezonatoare a fiinţei noastre, 
cu multiple virtuţi umanizante, în faţa fluidului vie-
ţii, chiar şi în faţa celui cotidian. Iar ca instrument de 
potenţare a acestui tip de reverie, arta nu are egal.

Grigore SMEU

UMANIZAREA PRIN ARTĂ



Portal-Măiastra     v     anul iX, nr. 1 (34)/2013
29

Motivaţiile, tezele şi faptele pe care se spriji-
nă reacţia dezestetizantă sunt dintre cele mai diverse. 
Adeseori divergente, ele converg în contestarea şi re-
fuzul principiilor, conceptelor clasice sau general ad-
mise de artă, operă, estetic, artistic, receptarea creaţiei 
artistice etc. întrucât sunt învechite şi epuizate. În con-
secinţă, sunt repuse în discuţie. Fireşte, actul în sine 
nu este singular. Întrebarea privitoare la artă s-a pus 
adeseori în contexte istorice diferite. Surprinzătoare 
este nu reluarea ei în prezent, ci vehemenţa contestata-
ră a propriilor condiţii de existenţă şi a rosturilor artei 
însăşi. Impulsul dezestetizării, al antiartei este generat 
de evoluţia istorico-socială a culturii, în general, şi a 
fenomenului artei, în special. În conflict cu tot ceea ce 
înseamnă copie a realităţii sau imitaţie desuetă, cu ceea 
ce a avut valoare cândva, experienţa artistică, îndru-
mată de principiul că nu există artă fără libertate, este 
subordonată pe de-a-ntregul căutării frenetice a noului, 
dincolo de orice convenţii şi refugiindu-se cu predilec-
ţie în zona reflecţiei, susţinând că arta autentică nu este 
aceea care facilitează „comoditatea şi lipsa de idei”, că 
nu este identică cu „rezervaţiile estetice” ale muzee-
lor şi nici nu se opreşte acolo unde, în locul plăcerii 
apatice, i se cere contemplatorului efortul confruntării 
perceptive. În strădania de a zămisli opere ce se adre-
sează „nu ochiului trupesc, cât mai ales celui spiritual” 
(Splengler, „Declinul Occidentului”),  limbajele şi for-
mele de exprimare artistică ne pun mereu în faţa unor 
creaţii ce confirmă fenomenul dezestetizării. Literatura 
actuală este dominată de „texte” şi mai puţin de opere 
ce-şi legitimează fiinţarea în acest orizont al artei; po-
ezia se scutură de fiorul poetic prin „deliricizare”, cum 
spunea cineva. Criticul american Harold Bloom măr-
turisea, nu demult, că „în zilele noastre a avut loc un 
abandon al oricărei exigenţe estetice şi cognitive, care 
sunt semnele distinctive ale marii literaturi. Literatura 
imaginativă, aşa cum o cultivau Shakespeare, Cervan-
tes, Dante şi Montaigne a cedat în faţa mizeriei abomi-
nabile a best-seller-urilor (...) şi echivalenţa acestora 
din Spania şi din celelalte ţări ale lumii”1. La rândul 
lor, artele scenice tind să abandoneze dezinhibant con-
venţiile spectacolului realist, încercând alte mijloace, 
neconvenţionale, de a se adresa publicului şi a-i re-
fortifica sensibilitatea estetică. Reprezentaţii teatrale 
îmbibate de elemente fruste, cu vulgarităţi nonşalante, 
în forma postmodernă a performance-art, cu uimitoare 
efecte auditive şi vizuale, sunt proteste împotriva artei 
formale2; la fel şi „dansul deschis” ori dansul pietonal, 
într-o încercare evidentă de explorare a problemelor 
cotidiene ale oamenilor. Tot atât  de frapant este fe-
nomenul dezestetizării în artele plastice, unde adeseori 
publicului i se prezintă artefacte derutante, cel puţin 
la prima vedere. Din îmbinarea celor mai bizare de-
şeuri materiale se configurează statui imense, de tipul 
„Alien King”, înfăţişând creaturi hidoase ori sculpturi 
înfiorătoare ca cele ale lui Olivier de Sagazan, care 
ilustrează perforaţii   cu arme în  corpul uman, obiecte 
de tortură – lucrări subordonate sloganului „arta unei 
persoane este coşmarul alteia”. Sculpturile cinetice ale 
olandezului Theo Jansen, reprezentând maşinării care 
se mişcă, asemănătoare scheletului unor animale de 
mari dimensiuni. Şi încă un exemplu din sfera picturii: 
Sub ideea că arta îi ţine împreună pe văzători şi nevă-
zători, austriacul Wolfgang Becksteiner, ale cărui abor-
dări artistice sunt conceptuale, expune sub titlul „Taina 
valorilor” (Inner Values) un grup de lucrări sub forma 
unor lăzi din lemn, pentru transportul operelor de artă. 
Lipite de peretele sălii de expoziţie, aceste lăzi oferă 
privirii o faţă exterioară şi apar ca nişte tablouri; dis-
puse în spaţiul sălii, par a fi sculpturi. În afara câtorva 
informaţii scrise, nu poţi şti ce conţin lăzile respective. 
Dacă le deschizi, descoperi în ele împachetate lucrări 
picturale ce pot fi distruse, valoarea lor fiind nulă. Gru-
pul acesta de lucrări transmite un mesaj al autorului, 
potrivit căruia „The classical work of art, and with it 
the classical concept of art, evaporates”3. Reţinem că 

1 „România Literară”, nr. 36, anul XLIII, 9 septembrie 1011, notă în 
pagina „Meridiane”.
2  Pentru detalii vezi: Alexa Visarion, Spectacolul ascuns, UNATC, 
2002, pp. 193–209. „Pentru că arta performance derivă din artele vizuale 
în aceeaşi măsură în care derivă şi din teatrul de avangardă, performerul 
creează o succesiune de efecte auditive şi vizuale cu corpul, mişcări şi 
cuvinte, care contribuie la «un colaj abstract sau asociativ», în locul unei 
acţiuni dramatice. Pentru a lărgi capacitatea de autoexpresie, performe-
rul, fără a căuta să reprezinte vreun personaj, va adopta o persona pentru 
a explora diferite genuri şi tipuri de sexualitate, diferite etnii şi poziţii 
sociale. Uneori, în egală măsură, dotaţi cu «vitalitate naivă şi francheţe», 
performerii execută diferite lucruri cum ar fi cântatul şi dansatul, pentru 
care nu sunt pregătiţi...” (Ibid., pp. 194–195).
3 Die Sammlung JENSEITS DES SEHENS, Kunst Verbindet Blide und 
Sehende, Sammlungskatalog anlässlich ihres 10 Jährigen Bestehens 
und der Ausstellung. 25. März bis 26. August 2012 im Benediktinerstft 
Admont-Bibliothek&Museum, A-8911 Admont 1, Redaktion Michael 
Braunsteinet, P. Winfried Schwab, 2012 Stift Admont, p. 16.

,în ansamblu, exemplificările de mai sus argumentea-
ză tendinţa pauperizării rezonanţei culturale a creaţiei 
artistice.

Arta comunică cu lumea exterioară, afirmând o 
gamă largă de atitudini faţă de realitatea empirică ce 
pot merge până la renegarea acesteia. Întrucât obiectul 
artistic, în perspectiva esteticii fenomenologice, este o 
structură intenţională4, modalităţi de expresie artistică, 
precum sunt cele la care ne-am referit, pot fi interpre-
tate ca forme de protest împotriva urâtului, vulgarită-
ţii, concupiscenţei, turbulenţelor , violenţei şi a multor 
altor aspecte ale civilizaţiei în care trăim, dar şi îm-
potriva esteticului şi artei însăşi, ce mărturisesc despre 
spiritul dominant al vremurilor noastre.

Produsele intelectuale ivite din aceste impulsuri 
violentează experienţa artistică şi, totodată, sensibili-
tatea estetică, dorindu-se a fi altceva decât ceea ce ne-
am obişnuit să înţelegem prin artă. Refuzându-se făţiş 
esteticului, ele sunt obiecte între obiecte, cu valoare de 
semn sau document şi ,astfel, se abandonează indife-
renţei estetice. Adorno ne avertizează că, atunci când 
arta este percepută numai din perspectivă estetică, se 
întâmplă să nu fie percepută corect, aşa cum am arătat 
şi noi mai sus. Dar acest gânditor nu ezită să afirme că 
„tendinţa, însă, neprejudiciată de către o cultură falită 
de a percepe arta în manieră non-estetică sau preesteti-
că, nu este doar reîntoarcere la barbarie sau nenorocire 
a celor cu conştiinţa în plin regres”5. Şi totuşi, ni se 
pare că trebuie să fim mai toleranţi faţă de actualele 
experimente artistice, acceptându-le ca exerciţii pen-
tru deschiderea de noi orizonturi în artă şi, poate, de 
fundamentare a unei noi estetici. În acest sens, ni se su-
gerează, nu fără dreptate, să inversăm  unul dintre cu-
noscutele criterii ale relaţiei artă-public:  în locul pre-
tenţiei ca arta să ne fie accesibilă, să răspundă lejerităţii  
unei desfătări comode, pasive (senzuale?) s-ar cuveni 
ca noi înşine, receptorii, să fim „accesibili artei”6; să 
înfruntăm inaccesibilitatea obiectului artistic, năzuind 
ca, dincolo de apariţia lui, să trăim bucuria descoperirii 
valorii estetice. Desigur, trăirea unei astfel de bucurii 
nu se oferă de la sine, după cum nu este spontană şi 
naivă.  Ea pretinde publicului, pe lângă gust şi sensibi-
litate, să-şi augmenteze mereu cultura estetică, pentru a 
fi apt să pătrundă dincolo de forma structurală a operei 
artistice, unde sălăşluieşte adevărul artei.

Oarecum corelativă celor arătate este ideea ve-
hiculată mult în ultimul timp, potrivit căreia creaţia ar-
tistică actuală, îndeosebi cea ivită din porniri anti-este-
tice, plasată de civilizaţia contemporană într-un orizont 
raţional, transcende condiţiile reprezentării curente re-
feritoare la artă şi, ca atare, impune cerinţa interpretării 
sau a unui comentariu postfactum, făcut chiar de autor 
sau de specialişti, pentru public. Rostul demersului 
interpretativ sau al comentariului rezidă în călăuzirea 
contemplatorului, până acolo unde obiectul artistic îşi 
dezvăluie substanţa intimă ca stare de uimire7.

Este un punct de vedere parţial valabil. Când te 
afli în faţa unei creaţii artistice de orice tip, care nu-ţi 
reţine atenţia prin nimic sau îţi provoacă nedumerire ori 
repulsie prin structura sa formală, atunci un comentariu 
explicativ, o interpretare oferită de-a gata poate să dis-
loce indiferenţa sau refuzul contemplatorului. Aşadar, 
nu opera importă; ea rămâne în umbra comentariului, 
care o precede sau îi succede. Ceea ce interesează sunt 
ideile pe care ar fi vrut artistul să ni le transmită. Dar 
interpunerea unei astfel de interpretări, între obiectul 
artistic şi receptor, nu distorsionează actul receptării în-
săşi, care este strict individual?; nu încearcă să-ţi arate 
altceva decât poate să spună creaţia respectivă? Desi-
gur, răspunsurile angajează probleme foarte complexe 
privind raportul operei cu realitatea, receptarea artei, 
sensul şi valoarea acesteia. Reducând la maximum 
aceste problematizări, încercăm un răspuns, în limitele 
temei de faţă, apelând la estetica fenomenologică.

În concepţia lui Roman Ingarden, de exemplu, 
„operele de artă (...) sunt creaţii intenţionale de un tip 
special”8, al căror temei ontic îl constituie obiecte fizi-
ce adecvate. Aceasta înseamnă că opera are o structură 
formală, ce constituie modul ei de a fi, şi o serie de pro-
prietăţi specifice, care depăşesc însuşirile sale obiectu-
ale. Dincolo de structura formală, fizică, a operei este 
intenţia autorului de a da semnificaţie artistică obiectu-
lui respectiv – semnificaţie ce i se propune publicului 
spre descifrare. Aşadar, nu pânza pictată, textul tipărit, 
sunetul muzical este opera de artă. Acestea sunt numai 
4 Vezi: Roman Ingarden, Studii de estetică, traducere Olga Zaicik, Bu-
cureşti, Editura Univers, 1978.
5 Theodor W. Adorno, Op. cit., p. 13.
6 Vezi: Werner Hofmann, Op. cit., p. 34.
7 Vezi: Ibid., p. 34, 48.
8 Roman Ingarden, Op. cit., p. 296.

formele care mediază ideea, mesajul, atitudinea pe 
care artistul vrea să o transmită către ceilalţi, precum 
şi ceea ce publicul receptează. Cu alte cuvinte, ele sunt 
elementele declanşatoare ale emoţiei estetice, în care 
se concretizează şi actualizează obiectul artistic. Este 
un proces foarte complicat, susţuine acelaşi Ingarden, 
în cursul căruia se ajunge la constituirea obiectului 
estetic, de natură intenţională ,şi numai el alcătuieşte 
obiectul evaluării estetice9, pe care îl putem aprecia ca 
„frumos” sau „urât” ori atribuindu-i alte valori estetice.

Dacă obiectele fizice nu au decât însuşiri „fizice” 
şi, ca atare, sunt date printr-o experienţă senzorială neutră 
din punct de vedere emoţional, operele de artă au calităţi 
artistice şi estetice, care dezvăluie valoarea estetică cu-
prinsă în strucura lor. Mai exact, valoarea estetică „este 
un moment calitativ sintetic special sau un ansamblu de 
calităţi estetice valoroase”10, intrinseci obiectului estetic11.

În acest context,  se cuvine să mai reţinem şi 
ideea că, potrivit doctrinei aceluiaşi estetician, valoa-
rea estetică are o dublă fundamentare: pe de o parte 
,în calităţile estetic valoroase ,concretizate ontic într-o 
operă de artă şi, pe de altă parte, în demersul estetic-
cognitiv al subiectului receptor, care este un act perso-
nal şi nearbitrar. Primul nivel al acestei fundamentări, 
ne permite să deducem că un obiect artistic poate întru-
ni sau nu calităţile ce susţin valoarea estetică. Atunci 
când asemenea calităţi, contestate ab initio chiar de 
către autor prin programul său poetic, nu se regăsesc 
în structura obiectului ce îşi revendică un loc în regatul 
artei, cum ar putea fi valorizat acesta? Ni se pare că 
un răspuns posibil îl dă Adorno afirmând că „Astăzi 
estetica nu mai poate decide singură dacă este să se 
transforme sau nu în necrolog al artei; oricum n-are ea 
a-i pronunţa necrologul, nici a-i constata sfârşitul, nici 
a se hrăni cu himerele trecutului şi nici a trece indife-
rent sub ce formă de partea barbariei, care nu este nici 
dânsa mai bună decât cultura, ce şi-o merită drept răz-
bunare pentru barbara ei monstruozitate”12.

Referitor la cel de al doilea nivel al fundamentă-
rii menţionate, aşa cum am spus mai înainte, valoarea 
estetică a operei de artă nu ţine de evaluare. Pe baza 
propriilor trăiri estetice, subiectul receptor poate însă 
aprecia corect o creaţie artistică, reliefându-i valoarea 
estetică ce îi dă strălucire sau, dimpotrivă, poate gre-
şi, întrucât nu o sesizează ori o supraestimează. Aici 
intră în joc, după cum am mai arătat, cultura estetică 
a receptorului, temă nu tocmai simplă, şi de aceea nu 
ne-am propus să o lămurim acum. Ceea ce trebuie să 
mai adăugăm, însă, este adevărul că actualizarea va-
lorii estetice implică reacţia comună şi consonantă a 
obiectului artistic şi a actelor perceptive ale recepto-
rului13. Fiind ea însăşi reflexivă, opera de artă rămâne 
mereu „deschisă” în faţa publicului, provocându-l să  
o interpreteze  şi să-i descifreze valoarea estetică, care 
îi procură bucurie autentică şi înţelegerea adevărului 
semnificativ pentru existenţa noastră în lume. Aşa cum 
spune Heidegger, în opera de artă, adevărul „este ade-
vărul fiinţei”, care se aşează şi apare, iar această apari-
ţie în operă este frumuseţea însăşi14.

În concluzie la tema abordată aici, se poate spu-
ne că arta, ca modalitate spirituală de raportare a omului 
la lume nu este egală cu sine. Permanenta sa devenire a 
cunoscut profunde tensiuni, crize pe care le-a traversat, 
regăsindu-se pe sine de fiecare dată şi refăcând acordul   
cu timpul său. În această logică se circumscrie dezes-
tetizarea artei – actuala tendinţă negativistă, contesta-
tară, căutând frenetic noul, alte modalităţi de expresie 
artistică, într-o societate dominată de tehnică, utilitar, 
eficienţă şi hedonism. De aceea, nu ni se pare viabilă 
previziunea lui Hegel, făcută cu aproape 200 de ani în 
urmă, că arta, străbătând un timp neprielnic, rămâne 
„ceva ce aparţine trecutului”. Creaţia artistică a conti-
nuat şi continuă să se afirme şi diversifice cu impresio-
nantă energie. Prin urmare, dezestetizarea despre care 
vorbim este o provocare ce dă noi impulsuri evoluţiei 
artei autentice, care ne va însoţi permanent, ca o formă 
de a percepe afectiv şi a înţelege realitatea, adăugându-
i, cum spunea Nietzsche, un factor metafizic pentru a 
o depăşi.

9 Ibid.
10 Ibid., 227.
11 În concepţia lui Ingarden, frumosul nu este categoria generală a valo-
rilor estetice, ci numai una dintre calităţile multiple ale acestora, ceea ce, 
în opinia noastră, comportă discuţii mult mai aplicate.
12 Theodor Adorno, Op. cit., p. 9.
13 Cf. Roman Ingarden, Op. cit., p. 228.
14 Vezi: Martin Heidegger, Originea operei de artă, traducere în româ-
neşte, Bucureşti, Humanitas, 1995.
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Naşterea poemului

La început
e doar un amalgam
de idei şi imagini
încet-încet
se conturează-n gând
apoi pe hârtie
prinde viaţă 
de parc-ar fi o pasăre
ce poposeşte-n odaie
din zbor adăstând.

*

Despre naştere
despre propria-ţi naştere
nu poţi vorbi decît la trecut

despre moarte
despre propria-ţi moarte
nu poţi vorbi decît la viitor

firul
dintre naştere şi moarte
îţi este viaţa.

Dilemă

Cine să-ţi cumpere poezia
când fiecare are de vânzare
şi nu ştie cum să scape de ea

Patru micropoeme despre 
anotimpuri

Anotimpurile
se perindă prin mine
la început cu prietenie
apoi din obişnuinţă
iar mai nou
cu vrăjmăşie.

*

mă prind
în ghearele lor
anotimpurile
şi mă sfâşie.

MirceA M. PoP
*

anotimpurile
trec prin mine
cu nepăsare
şi lasă urme
adânci.

*

la început
îmi zâmbea
primăvara

mai apoi
vara

iar mai nou
mă găzduieşte
toamna

şi chiar şi ea
mă împinge
plictisită
spre iarnă.

Privind

Privind
atent
într-o oglindă
ţi se spune
fără cuvinte
cum
îmbătrâneşte 
…timpul

Sandwich

Între
două adevăruri
o minciună

sau viceversa:

Poetul

Poetul are o meserie ciudată:
el lucrează mai întotdeauna noaptea
şi singur
şi niciodată în acord
unealta lui e condeiul
şi hârtia
pe care o înegreşte
iar produsul muncii lui
sunt cuvintele
rânduite-ntr-un mesaj.

*

Ea mă privea cu ochi albaştri
şi eu vedeam în faţa mea un lac
eu o priveam cu ochii negri
şi nu ştiam ce să mai fac…

Cât de repede

În hawaiană
wiki înseamnă repede 

şi wiki wiki
foarte repede

cât de repede 
să fie atunci
wiki wiki wiki?

*

Narcisa memoriei
îngrijeşte-o 
ea te ajută
să parfumezi
insuportabilul.

Mărtirisire crudă

Nu putem
face nimic
pentru acei
care pleacă
dintre noi
cel mult
ne putem bucura
că am rămas noi…

Definiţie

Păsările sînt
puntea de legătură 
dintre cer şi pămînt.

Nimic

Nimic nu este gratis
pe lumea asta
doar naşterea
şi moartea

nu şi botezul
sau înmormântarea.

Dilemă

Cei care nu scriu
îi desconsideră pe cei care scriu,
cei care scriu
se cred mai buni decât ceilalţi care scriu
(pentru care mamă copilul altuia
e mai frumos ca al ei…)

cei mai buni ar fi prin urmare
cei care şi scriu şi citesc
şi scriu despre ceea ce citesc 

- nu neaparat în mod prietenesc…-

Al pietrei vrăjitor
 lui Constantin Brâncuşi, in memoriam

Ai luat piatra blestemată 
şi ai cioplit la ea ca un ocnaş 
fără odihnă, fără sălaş, 
pân’ai făcut-o nestemată.

Să lucrezi la ea nu e uşor,
înseamnă multă sudoare
şi deosebită concentrare
dar astăzi – eşti al pietrei vrăjitor.



Portal-Măiastra     v     anul iX, nr. 1 (34)/2013
31

DE-AŞ MAI PUTEA ODATĂ
De-aş mai putea odată
să încerc acele aripi
cu care odinioară
n-am reuşit
să mă înalţ
de la sol,
poate aş putea de data aceasta
să mă întorc cu ele
pe pământ
fără să mă îngrop
în propria-mi umbră,
care aterizează
de-altfel -
prima pe el.

FIECARE ZI
Fiecare zi o începem
cu Facerea Lumii
suntem alungaţi dinRai
înainte de-a ne da drumul în el,
îl ucidem pe Abel
fără să ştim că suntem în pielea lui.

Potopul ne aruncă pe malul nopţii,
în strălucirea nervoasă de stele,
ne amăgim,
numărând pe degete
loviturile inimii noastre.

S-a defrişat
S-a defrişat demult
semiumbra pădurii mele
au crescut arbori noi
din vechile rădăcini
şi umbra-i deasă ca ploaia.
Negura a dispărut şi ea
nu mai sunt păsări 
goana mea sălbatică a dispărut.
Merg cu mâinile întinse
prudent
prin şanţurile strâmte
ale zilei
şi numai uneori
piciorul
fără să vrea parcă
se împiedică de vechea
rădăcină
a copilăriei.

POEM TOLERANT
Despre ce urlă lupii?
Despre cruzimea oilor.
Interesele se încrucişează
cu aproximaţie
în unghiuri drepte
copiilor le citim
basme
dintr-o mie şi una de tăceri
sufletele le arăm
cu pluguri de lemn.
Pegaşii sunt legaţi de aripi
să tragă!
Fulgerele
cui indică drumul?
Chipul lumii
îl descoperim pe pământ
la vecinii de ieri.
Fiţi liniştiţi – fiţi veseli
aşa cum vă place.
Numai să fiţi!
Zâmbet 
şi lacrimă
soarele şi fulgerul
vă retuşează
cu ceea ce din cuvânt va ieşi
în ziua a opta a Facerii
şi care va dura.

MOARA
Moara
macină totul
secară
porumb
şi boabe,
grâu
şi pe morar.
Timpul trece şi el
prin sită,
doar sacul lui
e din ce în ce mai strâmt.

SUNTEM PROBABIL
Suntem probabil 
urmaşii
popoarelor din Atlantida
de-aici dorul
după meleaguri
inexistente.

ARHEOLOGIE
Acest drum duce Aiurea
alungit fiind spre Nicăieri
s-au săpat
numeroase trasee
cu ordinul
de-a fi străbătute
de-o marşrută
exactă.

SÂNGELE MEU
Sângele meu vine de departe
din fluviile de sânge ale omenirii
din cascadele de sânge ale vremii.
Mările de sânge
au năruit barajele
să străbată mai departe prin venele mele.
Încotro?

DACĂ POETUL
Dacă poetul
zgâlţâie gratiile
nu spune nimic.
Cum ar putea altfel
cânta
la harpă.

Stanisław Jerzy Lec
Stanislaw Jerzy Lec (n. 6 martie 1906, la Lwow) 

este absolvent al Facultății de Litere și Drept de la Viena. 
A debutat cu poezie în presa varșoviană (1929), primul 
volum, Culorile, apărându-i în 1933. Membru al Aca-
demiei de literatură recent înființată. Colaborator foarte 
apreciat, prin măiestria, tematica de larg orizont și acu-
itatea articolelor sale, la Cyrullik Warszawski, Szpilki, 
Lewar, Czerwono na Bialym, Skamandra. Volumele re-
prezentative din perioada interbelică rămân Grădina zo-
ologică (1935) și Satire politice (1936). Victimă a războ-
iului, va fi întemnițat în Lagărul de la Tarnopol, din care 
evadează după doi ani...travestit  într-o uniformă germa-
nă.Se pune în slujba rezistenței poloneze antifasciste, 
editând Zolnierz do boju (inițial tribuna Gărzii Popula-
re, apoi organul Armatei Populare). Înaintat la gradul de 
maior, Stanislaw Jerzy Lec va lucra ca redactor la Wolny 
Lud, apoi va colabora la publicațiile Szpilki, Tworczosc, 
Kuznica, Odrodzenie ș.a. 

După război, va îndeplini misiunea de atașat cultural la oficiile diplo-
matice poloneze de la Viena și Tel-Aviv. Acum îi apar lucrările care l-au fă-
cut celebru: Manuscrisul de la Ierusalim (1956), O mie și una de epigrame 
(1959), Lui Abel și Cain (1961), Citație (1963), Poeme gata să sară (1964) 
și, nu în ultimul rând, menționăm cele peste 1500 de Gânduri nepieptănate 
(1957), care „au reușit să facă înconjurul lumii, să fie citate de la ănalta tribună 

a O.N.U. A fost suficientă, se pare, apariția acestor afo-
risme, pentru ca Lec să poată dobândi un loc distinct în 
literatura polonă și un binemeritat prestigiu în lume. Un 
cunoscut filozof polonez pe drept cuvânt releva la moar-
tea scriitorului: «El a redat demnitatea cuvenită artei 
aforistice, secătuită de umorul obosit al calamburiștilor, 
pentru care acest gen constituia un scop în sine, și nu un 
mod de gândire în stare să exprime paradoxurile reale 
ale lumii noastre.»   Stanislaw Jerzy Lec va rămâne în 
literatura polonă ca unul dintre cei mai vehemenți de-
mascatori ai cuvintelor degradate, ai vorbăriei ridicole, ai 
ipocriziei și lașității. Aforismele sale degajă o încredere 
nețărmurită în om și în capacitatea lui de a se împotri-
vi răului și samavolniciei.” (Nicolae Mareș, Prefață la 
„Gânduri nepieptănate”, 1991).

Literatura română ia cunoștință de contribuția ma-
relui gânditor polonez la îmbogățirea aforisticii univer-

sale prin traducerea Gânduri nepieptănate (Ed. Colosseum, București, 1991), 
o culegere realizată diplomatul de carieră Nicolae Mareș, fost ambasador al 
țării noastre în capitala de pe Vistula și autor al documentarului Lucian Blaga 
– diplomat la Varșovia (2011), încununată cu un binemeritat premiu în ca-
drul Festivalului Internațional de Poezie „Lucian Blaga” (Sebeș - Alba Iulia, 
2012). (Portal-MĂIASTRA)

MUZA E NEMILOASĂ

Muza e nemiloasă
ca oricare stăpân,
în zadar aşteaptă să îi sărute buzele
grafomanul muribund

ÎN STRAIELE ISTORIEI

În straiele istoriei pătrunzi
cu bani mărunţi,
cumperi pe nimica toată
gesturile
pentru care s-au plătit
cu viaţă şi cu sânge.
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Vorbele tocite nu mai luminează.
Le-au înălţat câinilor statui. Să aibă unde ridica pi-
ciorul.
E târziu de-acum să mai zăngăni ameninţător din că-
tuşe!
Vreţi ca raţionalismul să învingă? Măriţi raţiile.
Fiecare gând există în dimensiunea de la genial la 
netot.
Bătrânul leu s-a regenerat. Dar curios. Trădează toate 
semnele măgarului tânăr.
Unele intervenţii pot fi deseori bruiate doar prin 
aplauze.
Învaţă să fi răbdător. E singurul lucru care ţi-e de fo-
los şi după moarte.
Vorbele sunt necroloage ale gândurilor.
Întreabă, întreabă-te, chiar şi dacă ţi se refuză cu 
îndârjire răspunsul.
Visul tiranilor: să-i scurteze pe supuşi cu un cap şi 
să-i menţină în viaţă.
Acel scriitor a creat o şcoală în care a ajuns cel mai 
slab discipol.
De n-ar fi moartea, oamenii s-ar sufoca pe această 
lume.
Deştept doctor: a inventat câteva boli la care a găsit 
şi pacienţi.
Îl poţi hipnotiza pe cineva, dacă te întorci tot timpul 
la el cu spatele.
Niciodată nu s-a retras. S-a întors şi-a luat-o înainte!
Cine cade în exagerare îşi poate rupe gâtul şi rămâne 
sănătos tun.
Optimismul amestecat cu pesimismul nu se neutra-
lizează reciproc, ci devine un ghiveci foarte apeti-
sant.
Putem vorbi şi de Romance macabre. 
Am trăit o perioadă de plictiseală groaznică pe care 
doar groaza a mai ameliorat-o.
Sadismul apare desori din lipsă de alte sentimente.
Spiritele împuşcaţilor mi-au şoptit: N-au nimerit în 
convingerile noastre. 
Copilul naşte şi el părinţi.
Nu se poate spune că nu-i un plagiator: ia paradoxu-
rile direct din viaţă.
În zadar visează filosofii să găsească formula finală 
înainte de-a completa formularul definitiv.
A ucis mai întâi în el sentimentele, şi-apoi l-a arătat 
cu degetul:Acesta-i un om lipsit de sentimente! 
Slavă Domnului că la sfârşitul lumii nu vor mai fi 
catastrofişti. Sunt urmaşi ai viitorului!
Cu siguranţă că am mai pierdut din cele cinci simţuri.
Intrăm în neuitare. O simt cum se ţine de noi.
Nu ne străduim să ne înţelegem reciproc pentru a nu 
ne urî.
Unii ar trebui duşi în rai în cătuşe.
De-am avea atâtea timpuri câte sunt în gramatică!
Fiecare din noi stăm în cele patrul labe ale noastre....
Să ne uităm unii la alţii prin ochelari străini, vânduţi 
în ţara noastră.
Mă interesează omul, deci totul.
L-am bănuit totdeauna pe acel scriitor că-i sângerea-
ză hemoroizii sufletului.
Înţelepţii fac legile, cei mai puţin înţelepţi decât ei le 
respectă!Probabil că nu invers?
Oameni, am râs cu Voi, am râs la Voi. Dacă n-aţi fi 
fost oameni aş fi râs contra Voastră. Niciodată n-an 
râs de Voi.
Stăteau deja ca maimuţele în arborii genealogici.
Când se uită la mine - a spus despre X - văd în ochii 
lui cum se reflectă prostia. 
Câtă literatură genială n-a fost scrisă în timpul an-
chetelor!
Închipuiţi-vă totuşi să lumea a apărut pe vremea 
când totul trebuia finisat manual.
Ne simţim ca peştii prinşi de cineva în năvod, dar 
netraşi la mal.
A fost mai deştept decât predecesorii lui. A ştiut că 
nu trebuie să fie atât de deştept.
Autorul se poate sinucide nimerind în gustul publi-
cului.
Există şi lansatoare de conştiinţă. 
Oamenii după moarte încetează de-a mai trăi. Ur-
mează numai să crească sau să scadă.

Nu ştiu dacă cred în suflet,dar în neînsufleţire da.
Unii văd cu ochiul drept şi stâng acelaşi lucru. 
Si cred că acesta-i obiectivismul...
Deseori căsătoria n-are sens, dar are urmaşi.
Uneori gravitatea momentului impune râsul.
Arta ne-arată omul la care să ne uităm.
La început la fost editorialul, la sfârşit necrologul.
Prostia nu salvează pe nimeni. Se ştie că din carne de 
măgar se face salamul.
Unori am impresia că unii oameni îşi ascund gându-
rile în mine.
Ah, dacă moartea ar fi pe bani! Pare-se că sunt tare 
zgârcit.
Cu complimente trebuie să superi!
Din pomul cunoaşterii binelui şi al răului cad încă 
fructe verzi. Rolul nostru ar fi să le coacem.
Uneori temeliile trasează orizonturile.
Nu în fiecare ţară, puterii se dă mult de gândit.
Sunt şi veşnicii de probă!
Chiar şi cel mai fidel fiu, roade deseori din propriul 
pământ.
Seceta în gândire ne inundă cu un potop de cuvinte.
Nici un zeu n-a suportat pierderea credincioşilor.
Poţi fi tras şi pe roata fericirii.
Azi Pitiile nu stau în trei picioare, ci la două mese!
Unii trebuie să râdă cu lacrimi, alţii pot ca deobicei 
să plângă.
În sămânţa arborelui creşte deja umbra.
Creatorii sunt mai modeşti decât oamenii obişnuiţi. 
S-ar mulţumi cu nemurirea operelor lor.
Canibalii consideră carnea oamenilor pe care o 
consumă drept vânat.
Propria sa dragoste o mângâie cu mâinile altora.
Cine şi-a înţeles rolul în viaţă şi-a căutat din timp 
înlocuitorul.
Numai copilului, în trupul mamei, inima într-adevăr 
îi creşte.
Fie ca trecerea omului de la animal la animal să fie 
interminabilă.
Cine nu crede în progres, să vadă cazematele de la 
Spilberg. Ce instrumente primitive de tortură erau 
atunci!
Fiţi atenţi. Îngerii sunt mai apropiaţi de satana decât 
de oameni!
Gândurile nepieptănate sunt citate din tragedio-
farsa vieţii mele. În întregime necenzurată.
Ce risipitor.Cu trei cruci a semnat condamnarea la 
moarte!
Realismul e în funcţie de ordinul dat pentru a vedea 
realitatea.
Lumea e foarte veselă. Atmosfera e stricată doar de 
cei care spun că e şi mai veselă.
De unde a apărut sensul pe care îl punem în tot acest 
fără de sens?
În situaţii fără de ieşire, unii s-au descurcat minunat 
căci nu s-au temut de exmitere.
Nu cumva lumea care ne înconjoară este o decoraţie 
potemkistă înaintea inspecţiei vreunui demiurg?
După cum ne-am schimbat suntem de nerecunoscut.
Din Zece Porunci am scos-o pe-a unsprezecea: fii 
scurt!
N-am vorbit cu noi de când eram sugari.
Să faci o glumă e uşor. Să râzi e geu.
Le puteţi da barbarilor în mâini cuţite, pistoale sau 
tunuri. Nu le daţi pe mână stilouri. Vă transformă în 
barbari.
Avea urechile atât de lungi, că ajungea la urechile 
altora.
Nu trebuie să ai faţă, e suficient nasul.
Păsările ne înaripează privirea. Acea indestructibilă 
linişte a lumii.
Am auzit şi de demnitarii literaturii.
Dacă nu m-aş fi rupt, m-aş fi osificat.
Am rezolvat o veche enigmă încrucişată. Mi-a ieşit 
INRI.
Când mă gândesc serios, văd ce ridicolă e lumea.
Poate exista şi mustrare vie de conştiinţă.
Si regimul e supus dialecticii.
Dovadă a muncii: paşii Aforisticii.
Autorii desenelor din peşteri aveau o armă perfectă 
pentru critică: măciuca.

Până la urmă minciuna cade la fundul adevărului.
Si Arta cu A mare se termină cu a mic.
Operele scurte pot avea o mare popularitate. Se 
clătesc mai uşor.
Niciodată poveştile nu m-au distrat. Am crezut că 
sunt adevărate.
Nu întotdeauna acolo, unde nu se doarme pe sub 
poduri e rezolvată problema locuinţelor. Pur şi sim-
plu podurile sunt obiective militare.
Uneori ai mustrări de conştiinţă din cauza vieţii prea 
fidele...
Nimeni nu ne-a dat nimic, totul am furat singuri - 
spun cu mândrie hoţii.
Jocă-te din când în când: caută noi porecle şi epitete! 
Te poţi distra colosal. Până ce dai de un cuvânt ce 
te face să te gândeşti dacă mai e distracţie ori poate 
chiar introspecţie.
Poetul X n-a fost niciodată un vultur.Cu timpul a de-
venit un corb alb.
Un titlu nou: subordonat. 
Când n-ai ieşire, intră în situaţia altora şi ieşi de-aco-
lo ca alţii.
Unele întrebări se nasc abia după răspunsuri.
Creaţia lui X e o floare la ureche. Dar uneori mi-
roase...
Încercările de-a combate minciuna cu adevărul s-au 
dovedit zadarnice.Minciuna poate fi lichidată prin-
tr-o minciună mai mare.
Scrumbiile în ulei sunt aduse în cutii pe valurile 
oceanelor.
Cine o fi lăsat dechis robinetul veşniciei prin care 
clipa după clipă curge în bazinul veşniciei?
Nemortalitatea creşte şi ea!
În hârtiile răposatului am găsit foarte multe role 
goale de hârtie igienică. Acesta a fost portretul lui!
Dacă A şi Z păzesc pe celelate litere să nu fugă? Iată 
întrebarea de la început a şcolarului.
Lupta de clasă are loc şi în presonalitatea umană. 
Mai ales după avansul social.
Chiar şi curcanul are aspiraţii mai mari decât de-a 
deveni friptură.
Neputinţa lui intelectuală exclude posibilitatea 
înfrângerii.
Când omul nu ştie nimic, se poate apuca de orice.
Gaura cheii serveşte şi pentru a belii ochii.
Lipim gând de gând, restaurând în acest fel marile 
vase ale semnelor sparte de Necunoscut.
Oare când minciunile îşi arată existenţa poţi crede 
în ele?
Pe satirici îi batjocoreşte doar Dumnezeu.
Idealul: să te roteşti toată viaţa la o distanţă sigură, 
liniştit, în jurul ţelului tău.
Dacă timpul vindecă totul? Nu se ştie. Dar face o 
rană care se tot măreşte, că totul dispare în ea.
Istoria nu se repetă? Probabil.Dar se bâlbâie.
Lumina multor stele ne va ajunge, când n-om mai fi. 
Dragostea vie există între inexistenţe.
Gradul de laşitate al omului se cunoaşte după mări-
mea curajului.
Vigilenţa trebuie adormită să poţi adormi.
Cenzura n-a existat niciodată, s-a autoconfiscat.
Gâsca devine gâscă cu adevărat numai după ce-ai 
prăjit-o.
Nimeni nu se oboseşte azi să facă un om artificial. 
Suntem sătui de cei adevăraţi.
Suntem precum alchimiştii medievali. Vrem să 
creem adevărul sintetic.
Cu cât lumina pogoară mai mult, cu-atât umbrele 
noastre sunt mai lungi.
Si omul poate fi plagiatul altuia.
Va exista oare o singură concepţie?
Eretic proaspăt prepelit - o figură stilistică 
periculoasă.
Traducerea din limbi asemănătoare dă uneori bătăi 
mai mari de cap.
Gânduri negândite. Asta-i ceva!

Stanisław Jerzy Lec

A F O R I S M E  I N E D I T E

Traducere și selecție de
Nicolae MAREȘ
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NicoLAe MAreȘ - 75

Poezii din vol. 
CLAROBSCUR ÎN AMURG

în curs  de apariție

Ergo sum

Convingându-mă
Cândva.
Că cerul nu există
Străluminat am fost
De magma înfierbântată a pământului
Care proiectează măreț
În orice punct cardinal
Efemeritatea
......................
Privesc în zare 
şi totul doare.

E
F 
E 
M 
E 
R 
I 
T 
A 
T 
E 

Edict
Andei Maria

Strunele pururi albe
Ale tristeții
și-ale Luminii
Să biruie Întunericul
Dorit-am.

În acorduri grave
Și-n sudoare de zeu
În piatră am sculptat
Chipul Tău
Iubito!

A fost un Meșter Manole

De-am săvârșit ceva
pot și surpa
Dar nu pot dărâma
ce n-a fost zidit.

Fierul stăruie să rămână fier –
Până nu-l mursecă și pe el
Rugina.

O,
numai în gând – 
Pot construi 
Și dărâma lumea.

M
E
Ş
T
E
R
E

Poezie se cheamă

În omul rece 
 poezie nu găsiţi
Lucru dovedit
Cu barca vieții 
omul rece 
în necunoscut plutește
printre sloiuri înalte trece
ajunge în marea necunoașterii
şi se scufundă până la urmă
în adâncuri 
și mai reci
în abisul necunoscut
și de nepătruns
al nimicurilor.
Amin!

Aceștia suntem 

Doar adierea caldă
Ce din om emană
Poezie se cheamă

Ai inimă
Priveşte în inimă
a spus Mickiewicz
şi-a deschis era nouă a cunoașterii
cunoașterea durabilă

Varșovia, aprilie 1966

Al tuturor

Poetul îngropat de viu
E ca un râu freatic
Tadeusz Rózewicz

Râurile de sub pământ
Unde oare se scurg?
Sunt ele vii?
Nimeni nu le-a măsurat
Nimeni nu le-a văzut
În ce mări
s-au vărsat.

Oare?
Sunt în ele și lacrimile noastre?
Ştiu că
fără seva lor
am fi murit de mult.
Unii copaci îngropați
Rămân totuși vii
(se poate întâmpla și cu oamenii la fel).

Cel care Lumina a văzut-o
şi 
Întunericul l-a cunoscut
Al tuturor poate fi                 
ori al nimănui. 

Varșovia, octombrie 1965

El mai crede în ceva 

În ultima clipă
El 
Ca toți cei din coloanele de dinaintea 
sa
Și-a  mai dorit ceva
Pe drumul pierzaniei dus

Și-a dorit
Să afle tot ce va să fie
înainte de-a ajunge pe lumea cealaltă. 
 Cel de Sus îi spune
că una dintre stelele căzătoare
îi va  da puțin curaj.
Crede El în sinea sa
că nu s-a născut mort 
Așa cum se vrea.

C
R
E
D
E

Oswięcim (Auschwitz), martie  1966

Nemăsura

Cu nemăsura 
Cuprindem tot ce-i măsurat
Numai nemăsura
Măsoară tot ce s-a întâmplat
În barăcile de pe câmpul
Acum neumblat

Ziua vedem o parte din Univers 
Doar ce-i de văzut
În misterele ei
Noaptea a învăluit totul
în tăcere.
Ca nimic să nu mai măsurăm 
și să nu spunem apoi
Că nu știm ce-i de nemăsurat.

Oswięcim (Auschwitz), martie  1966

Străin pe galaxia 
Pământ 

Cele mai lungi căi
pe care le-am străbătut
spre mine au dus și duc
De ce ajung așa de greu 
la destinație
în punctul finis?
O dată ajuns
pe galaxia Pământ
 constat
că drumurile nu mai converg 
acolo şi aici

S
T
R
Ă
I
N

În Punctul ce ți-l spun.
 Varşovia, 18 aprilie 1966

Începutul sfârșitului

Începutul sfârșitului
sigur
îl avem în noi
Ne uităm la el
şi 
niciodată nu-l vedem
Vai ce intens și grav trăim
în lumea 
de începutul sfârșitului

Totuși
cu inima curată

cu zâmbetul pe buze
cu lacrimi în ochi
şi gânduri senine
trecem prin Miracolul

Începutului sfârșitului 
Care-i unic  
nu-i pentru toți la fel.
Să fi fost oare norocoşi
cei care n-au trăit acest vis?

Varșovia,  iulie 1967

Sarea pământului

Sarea pământului
A fost odată foc
Sarea pământului
A fost odată durere
Sarea pământului
S-a transformat cu timpul în mânie sau 
în cremene
Sarea pământului
S-a prefăcut și în dreptate
Ca să devină înțelepciune
Ca să devină
A luminii lumină.

Varșovia, august 1968

Cine a plâns, râde

Râsul
Ce monedă scumpă
Râsul 
Ce stea fierbinte
Râsul
Ce soare luminos
Râsul
Ce pasăre rară
Râsul 
Ce meserie grea.

Într-un teatru
Râsul îl vede, îl simte, îl trăiește
Doar cel care a plâns.
A plâns
Să nu mai plângă.

P
l
î
n
s.

Lublin, 1969

Viitorologie
Academicianului Mircea Maliţa

1.
Pentru unii viitorul nu există
Oare să n-aibe nevoie de el?
Să nu simtă
Că tristețea și durerea sunt omnipre-
zente 
Să nu vadă 
schizofrenia de pe înaltele trepte (pie-
destale)? 
Să nu vadă
Mizeria de la tot pasul?
Eu văd viitorul ca pe o pasăre în zbor
Plâng că mâinile îmi sunt țepene
Și nu-mi mai pot mângâia fiica.
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FANTEZIE (1)

Treceam în zborul lin peste câmpie
Şi brâul de coline-mpădurite,
Când auzeam cum muntele-mi trimite
Chemare spre coroana României.

Primeam în pieptu-mi sfintele arome
De roade pârguit-mirositoare
Iar sufletu-mi era in sarbătoare
Şi gândul la urmaşii vechii Rome...

Portaluri s-au deschis. De slavă ninsă,
Spre mine s-a-ndeptat părând că suie
Eternul Decebal, ca o statuie
De pe columna lui Traian desprinsă.

Nu îţi cinstesti predecesorii etnici,
Când te menţii în cruntă erezie.
Tu spune astăzi tuturor, să ştie:
Le-am fost romanilor strămoşii vrednici!

 FANTEZIE(2)

Am fost iscat din şirul milenar
De generaţii ce-au iubit fierbinte
Şi au avut în viaţă dinainte
Icoana şi al patriei hotar.

Am fost croit din rocă de granit
Ce ţine piept furtunilor şi ploii ,
Să-mi pot cinsti stindardul şi eroii,
Să las judeţul ţării împlinit.

Când m-am luptat cu duşmanul păgân,
Am mânuit ca sapa buzduganul,
Cu leşuri am acoperit gorganul,
Ca liber peste vatră să rămân.

Statornică credinţă îţi închin
Şi inima din piept mi-o scot făclie,
Să-ţi lumineze calea, Românie,
Spre viitorul veşnic şi deplin.

FANTEZIE(3)

Cobor în sinea mea spre începuturi
Şi mă afund în negurile sale
Să preţuiesc comorile-ancestrale,
De racile moderne să mă scutur.

Sorb apă din fântâni netulburate,
Cu taine desluşite-n aşteptare
Să îmi ofere viaţă, ca atare
Şi rosturile ei să mi le-arate.

M-alătur cu întreaga mea fiinţă
Vibraţiei dintâi, fundamentale,
Şi tuturor armonicelor sale – 
Cum toate îmi sunt mie cu putinţă.

Şi dacă torn esenţa în cuvinte

Ea se transformă-n tomuri de poeme
Spre alte orizonturi să vă cheme, 
Pe Calea de lumină dinainte.

FANTEZIE(4)

Din magma mea de gânduri şi de dor
Mi-am făurit un univers mirific
Şi dacă viaţa asta mi-o sacrific
Prin el rămâne-voi nemuritor.

Eu mi-am făcut din idealuri sori
Şi din iubire nobile planete,
Ca spiritul  în veci să se desfete
Şi-n trup să mai revină uneori.

Iar prin migrarea spre nemărginit,
În spuza de sisteme ancestrale,
Să-şi împlinească rosturile sale
Cu alte universuri contopit.

Şi de va fi lumină să devin
În spaţiul energiei condensate
Voi răspândi, atunci, cu voluptate
Virtutea omenescului divin. 

FANTEZIE (5)

Mă simt ca într-o lume în creare,
Înconjurat de taine şi miracol
Şi inspirat precum un vechi Oracol – 
Ştiu orice astru nou care apare.

Cănd mă scufund adânc în veşnicie,
Le desluşesc vieţile precare:
Apar şi pier – continuă mişcare – 
Doar existenţa e de-apururi vie.

Materia mereu în transformare
E spiritului matcă infinită
Prin viaţa ce pulsează şi palpită
În cicluri şi matrici elementare.

În viziunea cosmică străbate
Esenţa raţiunii care speră:
Orce trăire, altfel efemeră,
Verigă e întru eternitate.

 FANTEZIE(6)

Când geana nopţii dă să se închidă
Şi gândul necuprinsul sa-l străbată,
Păstreză cerul albia curată
Şi lumea e plăpândă crisalidă.

Un demiurg mă simt când aburinde
Minunile se-ncheagă din cuvinte – 
Vin cele junduite dinainte
Şi existenţa lor nu mă surprinde.

Când însă zorii firavi se arată,
Nirvana încropită se destramă
Şi crâncen retrăiesc aceiaşi dramă – 
Revin în lumea care-mi este dată.

Iar peste zi mă lupt cu viaţa dură
Plătind cu osteneală şi sudoare
Şi clipele îmi sunt în sărbătoare
Doar când imaginaţia mă fură.

 FANTEZIE(7)

Strigarea a pornit în lumea largă,
Un telepatic gând ca o vibrare,
S-aprindă amintiri în fiecare,
Să reânvie clipe ce ne leagă.

Ne-au stauat trăirile ardente
Şi simţăminte distilate-n vreme,

Au început la rampă să recheme
Părtaşii crucialelor momente.

Am adunat iubiri, de iad şi caste,
Şi fiecare fagure închide
Gingaşe dar vorace crisalide
 Prin care pătimirea va renaşte.

Prin lanţuri de trăiri resuscitate
Urzi-vom scheme noi, arhetipale – 
Înbogăţi-vom omul şi-ale sale
Valori incluse în etertnitate.     

 
FANTEZIE(8)

(SCRISOARE DIN VIITOR)

 Atâţia zori de zi trandafirii
 Şi-atâtea negre nopţi s-au petrecut,
 Rămase sunt tristeţile-n trecut
 Şi multe nu mai sunt precum le ştii.

 Acum , la mijloc de mileniul trei,
 Întreaga Europă e un stat
 În care băştinaşii s-au rasat
 Şi cresc în veselie puradei.

 S-au contopit religii şi cutume
 Iar despre naţiuni nu mai vorbim,
 Avem aceleaşi pietre-n  ţintirim
 Când moartea prematură ne răpune.

 Prea bucuroşi de emigranţi suntem
 Şi spunem tuturora: bun venit!
 E mare concurenţă la cerşit
 Şi-am convenit că munca e-un blestem.

 FANTEZIE(9)

Avem temei în lumea animală:
Încrengături directe şi subtile
Ne trag spre mezozoice reptile.
De-nfumurarea zeilor te spală!

Ia arborele vieţii şi socoate
Pe fiecare treaptă, orice formă...
Ai să astupi prăpastia enormă
Prin care tu te despărţeai de toate.

Şi cugetul ţi-l lasă să aspire
Spre ideal de graţie postumă,
Din infinite bucle te adună
În drumul lung spre îndumnezeire.
 
Vei căuta pe ramuri ancestrale
Să altoieşti virtuţile divine.
Întregul adevăr ce îţi revine
Va lumina strădaniile tale.

 FANTEZIE(10)

Am distilat viaţa-n alambicuri
Crescând dogoarea-n valuri de durere
Şi dacă floarea dorului o cere
Tu, inimă, esenţa ei s-o picuri.

M-au tulburat fiori de fericire
Când am gustat licoarea cristalină, 
Asemenea naturii ce se-nchină
Când dragostea o strânge în potire.

Şi dacă simţurile îmi tresaltă
Urmând armonioasa împlinire,
Las inima iubirea s-o prefire
Şi uşa dăruirilor înaltă.

Iar în universala înflorire
Tot ce-i trăire urcă în lumină...
Acum, când transformarea e deplină,
Eu însumi sunt un fluviu de iubire.

VASiLe MuSTAȚĂ
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VELICAN, Sabin 
(Sabin Popescu-Lupu) 
– n. 4 februarie 1909, în 
satul Celei, comuna Tis-
mana, jud. Gorj, într-o 
familie de țărani. Tatăl 
– Vasile Popescu, Mama 
– Elena Velican. Copilă-
ria și școala primară în 
satul natal (1917-1922), 
Școala Normală la Târ-
gu-Jiu (1922-1927), șef 
de promoție. Împreună 
cu un grup de intelec-

tuali gorjeni (Grigore Geamănu, N. Diaconescu, Nico-
lae Hasnaș, Mișu Căprescu, av. Lenghel, Gh. Năches-
cu) scoate la Tg.-Jiu publicația bilunară „Curentul nou” 
(1928-1929). În 1929, editează la Chișinău, împreună cu 
Gh. Năchescu și Ion Huștiu, gazeta „Opinia Chișinăului” 
(pentru articolul „Strigăm!” i se intentează primul proces 
de presă). A funcționat ca învățător în satul Mereni din 
județul Lăpușna, pe malul Nistrului (în 1938, fiind aici 
subrevizor) și la Chișinău, până în 1940, când revine în 
țară pentru un an, după anexarea Basarabiei. În 1941 
este mobilizat ca reporter de război în ținuturile „dezro-
bite” (pentru ziarul „Curentul” al lui Pamfil Șeicaru) și 
redactor, pentru Basarabia, al ziarului „Viața”, patronat 
de Liviu Rebreanu. În toamna lui 1944, revine în Tg.-Jiu, 
unde construiește un local de școală (actuala Școală Gim-
nazială „Sfântul Nicolae”), al cărei director este până în 
1948. Institutor la Școala de Aplicație de pe lângă Școala 
Normală din Tg.-Jiu (1949-1952). Pentru bogata activi-
tate de presă în care condamnase ideologia comunistă și 
ororile săvârșite de ocupant împotriva populației românești 
din Basarabia, Bucovina și Ținutul Herța, va fi arestat, ju-
decat și condamnat la închisoare (15 august 1952 – 20 iu-
nie 1954), ispășind în închisorile de la Craiova, Ghencea, 
Popești-Leordeni, Caransebeș. După eliberarea din închi-
soare a lucrat ca muncitor zilier la Căile Ferate Române, 
apoi pe un șantier de construcții (Bumbești-Jiu) și, în sfâ-
rit, la Cooperativa „Drum Nou” (1954-1960). Reprimit în 
învățământ, va funcționa ca profesor suplinitor la Tismana, 
Bălești, Bărbătești (1960-1962), învățător educator la Casa 
de copii școlari din Tg.-Jiu (1962-1970) și la Școala Gene-
rală nr. 4 până la pensionare (1972). A decedat la 25 februa-
rie 1999, fiind înmormântat în cimitirul ortodox din Tg.-Jiu.

A  debutat cu compoziția literară Valoarea simboli-
că a luptei de la Călugăreni în revista „Tinerimea română” 
(IX, nr.6, 1928, pp.23-25), iar editorial cu romanul Pă-
mânt viu (1939).

Colaborări (la ziare și reviste): Viața româneas-
că, România literară, Gândirea, Românismul, Curentul, 
Gorjanul, Gorjeanul, Izbândă, Cuvânt moldovenesc, 
Raza, Curierul, Viața Basarabiei, Basarabia, Basarabia 
literară, Unirea, Școala și viața, Revista scriitoarelor și 
scriitorilor români, Almanahul învățătorilor… 

Scrieri: Pământ viu, Editura Socec, București, 
1939; Drumul Sevastopolului, Ed. „Cuvânt moldove-
nesc”, Chișinău, 1942; Frumoasele, nuvele, Ed. „Cuvânt 
moldovenesc”, 1942; Rusalin – povestea viteazului din 
munți, Ed. „N.D. Miloșescu”, Târgu-Jiu, 1945; Încânta-
re, roman, Ed. ”Al. Ștefulescu”, Tg.-Jiu, 1994; Împărăția 
luminii, basme pentru mici și mari, Ed. „Al. Ștefulescu”, 
1994; Răzvrătitul, roman, Ed. ”Al. Ștefulescu”, 1995; Do-
can, roman, vol.I, Ed. „Gorjeanul”, Tg.-Jiu, 1995; vol. II, 
Ed. „Punct”, Tg.-Jiu, 1997; Greșeala lui Dumnezeu, nuve-
le, Ed. „Spicon”, Tg.-Jiu, 1997; Poezii, Ed. „Ager”, Tg.-
Jiu, 1997; Robii destinului, roman, Ed.  „Al. Ștefulescu”, 
1999; Micul vrăjitor, basme, Ed. „Al. Ștefulescu, 1999.

Lucrări rămase în manuscris, pregătite pentru 
tipar: Între Scila și Caribda, roman; Încătușarea, roman; 
Fărădelege, roman, 2 volume; Supraviețuirea, roman; Si-
nistra tăcere, roman; Tumultul anilor din urmă, roman; 
Buchetul (nuvele, povestiri, eseuri), 2 volume; Amin-
tiri despre oameni și neoameni (memorialistică); Gân-
duri (cugetări și meditații). În diferite stadii de lucru: 
Dezlănțuirea, roman; Genune, roman. Lucrări pierdute 
în timpul războiului: Glod, roman (2 vol.), necăzând la 
înțelegere cu editorii asupra unor neînțelegeri; Cartea cu 
neguri, roman (despre care a apărut în 1939 o prezentare 
a manuscrisului în ziarul românesc de limbă franceză „Le 

Moment”, urmând a fi editată…), Cartea înălțării, poves-
tiri (publicate în perioada 1941-42 în „Cuvânt moldove-
nesc”).

După o prestație publicistică mai îndelungată, Sa-
bin Velican debutează cu Pământ viu (1939), un roman 
social și de moravuri, inspirit din viața satului românesc 
basarabean Ciobancova, bine dozat episodic și de o vizi-
une autentică remarcabilă. Evocând viața unei comunități 
rurale ce se confruntă cu posibilități precare de existență 
și care cade pradă unor practici mistice sectare (inochen-
tiste și baptiste), scrierea este – după cum remarca G. Că-
linescu în Istoria… din 1941 –  „un roman de atmosferă 
basarabeană” și deopotrivă un document scris cu vigoa-
re: „În locul mileniștilor lui Victor Papilian dăm de secta 
inochentiștilor cu teribilele orgii sexuale subterane.” Mai 
aproape de noi, Mihai Cimpoi îl consideră pe autor un 
„exponent al naturalismului zolist potenţat cu simbolistica 
«romantică» a vânturilor, crivăţului şi apelor dezlănţuite”. 
Cu acest roman, autorul a participat în 1938 la concursul 
de debut al Editurii „Adevărul”, câștigând aprecieri elo-
gioase din partea lui  Rebreanu („Sunt fericit cunoscând 
un tânăr care scrie cum scrii dumneata!”). Desființându-se 
editura, concursul a căzut, iar autorul și-a prezentat din 
nou manuscrisul la concursul inițiat de Uniunea Inte-
lectuală din România, unde a obținut premiul  de debut 
(din cele 26 de lucrări prezentate), fiind apoi tipărit cu 
mențiunea respectivă la Editura „Socec” în 1939. Apariția 
romanului este salutată în presa culturală de nume presti-
gioase (Cezar Petrescu, Pamfil Șeicaru, Victor Ion Popa, 
Perpessicius ș.a.). 

Tot din realități basarabene este inspirată și nu-
vela Drumul Sevastopolului, construită pe un caz real 
de telepatie, în maniera realismului fantastic, urmărind 
tribulațiile existențiale, cu implicații psihologice, ale unei 
femei care, având viziunea morții fiului ei, merge până 
pe linia frontului, identifică locul cu rămășițele preaiubi-
tului fiu și le aduce în țară, reînhumându-le după datină 
(caz evocat de autor în „Gorjanul”, XX, 14-15, 25 aprilie 
1943, p. 3). Aceste modalități ale fantasticului și realis-
mului magic sunt exploatate mai convingător în culegerea 
de nuvele Frumoasele (1943), amintind de povestirile lui 
Vasile Voiculescu sau de nuvelistica lui Mircea Eliade. E 
vorba de valorificarea mythosului popular, a unor credințe 
și eresuri specifice ethosului oltenesc și moldovean (”fâșii 
de lumină și beznă din Oltenia și Basarabia […], fragmen-
te din timpuri senine, când sufletul putea rătăci în bucuria 
creației”). Dacă Tudora Bradu din „Greșeala lui Dumne-
zeu” amintește de mitul hermafroditului, „Frumoasele” 
(publicată în „Gândirea”, XXII, nr. 5 și 6 / 1943) trimite la 
acela al ielelor («dânselor»). Nuvela Savan, inițial intitula-
tă „Mujicii”, este de un realism crud (condiția „mujicilor” 
în vremea asupririi bolșevice), iar „Insula fericirii”, cam 
sentimental-romantică, dezvoltă problematica eternului 
feminin. Pretutindeni, autorul face dovada unor închega-
te narațiuni, bine dozate episodic, aducând în prim-plan 
destine și psihologii memorabile, imagini crude și nu de 
puține ori o cazuistică de ordin senzațional. Transpar, din 
toate aceste diegeze realist-psihologice, și unele accente 
etice, illustrative, ca în proza lui Slavici, de cele mai multe 
ori însă găsindu-și motivația estetică.

Rusalin. Povestea viteazului din munți (1945) este, 
în tradiția basmului nostru cult, o parabolă străvezie a ră-
pirii Ardealului prin odiosul Diktat de la Viena. Celălalt 
basm, Negru Împărat și Zâmbet Voinicul se pliază mai bine 
pe structura basmului de substrucție etică. Ambele, însă, 
pot fi citite și ca alegorii ale luptei dintre bine și rău, într-o 
vreme când istoria adusese asupra țării noastre norii grei și 
prelungi ai celei din urmă conflagrații mondiale europene.

După schimbarea regimului, lui Sabin Velican i s-a 
ridicat dreptul de semnătură și va fi încarcerat pentru ati-
tudinea antisovietică din publicistica sa. Abia după 1990, 
după aproape o jumătate de secol, scriitorul reintră în viața 
publicistică și literară. De menționat că în tot acest interval 
de interdicție și tăcere S.V. nu a încetat să scrie. S-a strâns, 
astfel, în manuscris, o operă impresionantă, care, față de 
cea de dinainte, vine să exploateze tema autobiografică, 
identificabilă atât în romanele așa-zis obiective, cât și în 
lucrările sale memorialistice, toate izvorâte dintr-o îndu-
rerată și irepresibilă nevoie de mărturisire, cu valoare tera-
peutică. Astfel, iese la iveală ciclul romanesc de 9 volume 
Marea Călătorie, din care i s-au publicat: Încântare (ro-
man al copilăriei), Răzvrătitul (romanul adolescenței) și 
Robii destinului (roman al tinereții), celelalte, deși pregă-
tite pentru tipar, rămânând în manuscris: Între Scila și Ca-

ribda, Încătușarea, Fărădelege (2), Supraviețuire, Sinistra 
tăcere. Ca un Bildungsroman a fost conceput și Docan (2 
vol.), cu o tipologie bogată, recrutată din toate mediile so-
ciale, roman social și de moravuri în care prozatorul își dă 
întreaga măsură a talentului. Protagonistul este o proiecție 
a sinelui, un ins cu origine socială modestă, care, datorită 
calităților sale umanitare și ambiției de a birui, tinde să ju-
dece lumea de la acea înălțime morală la care ajunsese prin 
echilibru, perseverență și studiu. Acest destin de excepție 
evoluează pe fundalul realităților social-politice și cultu-
ral-economice, de la începutul secolului până în epoca de 
după al doilea război mondial, scrierea ilustrând ideea de 
frescă a societății românești de-a lungul unei jumătăți de 
secol.

Scriitor de formulă clasică, nu lipsit de viziune 
realistă și observație psihologică, dar nici de o anumită 
vocație a fantasticului cu implicații magice, Sabin Velican 
rămâne, prin opera sa bogată și variată, un destin scriito-
ricesc ce leagă două lumi și depune o vie mărturie, auten-
tică și convingătoare, despre drama și tumultul unei vieți 
de nonagenar. 

Referințe critice: Grj. [Jean Bărbulescu], „Pă-
mânt viu” de Sabin Velican, în „Gorjanul”, Tg.-Jiu, XVI, 
nr. 21-22, 8-15 iunie 1939, p. 4; Ion Halmaghi, „Pământ 
viu” – roman de Sabin Velican, în „Fântâna Darurilor”, 
XI, nr. 10/ 9 aprilie 1939, p. 8;  C.G.Jianu, Pământ viu, 
în „Gorjanul”, XVI, 23-24, 23 iunie 1939, p. 7; George 
Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în 
prezent, reeditare, (Ed. Minerva, București, 1982, p. 928, 
1027); D.[umitru] T.[tăroiu], „Drumul Sevastopolului”, în 
„Gorjanul”, XX, 5-21 iulie 1943, p.8; [Jean Bărbulescu], 
„Frumoasele”, în „Gorjanul”, XX, nr. 39-40/ 31 octombrie 
1943, p. 3; Ilie Răzeșu [Jean Bărbulescu], Sabin Velican, 
„Rusalin”, în „Gorjanul”, XXII, nr. 38-39/ 25 octombrie 
1945, p. 4; Nicolae Scurtu, Un necunoscut – Sabin Veli-
can, în  Suplimentul literar-artistic al  «Scânteii tineretu-
lui», nr. 4(331), 31 ianuarie 1988; xxx, Sabin Velican, în 
„Familia”, nr.8/1972; Z. Cârlugea, Un scriitor uitat: Sabin 
Velican, în „Literatorul”, nr. 16-17 / 1992, p. 14; Z. Cârlu-
gea, Scriitori gorjeni de ieri și de azi: Sabin Velican, I și II, 
în „Mesager”, an I, nr. 59, 19 iunie 1992, p. 1 și 4; nr. 60, 
20 iunie 1992, p. 2; Zenovie Cârlugea, Dascăl de prestigiu 
și scriitor remarcabil – Sabin Velican, în „Mesager”, an I, 
nr. 93, 19-25 ianuarie 1993, p. 3; Z. Cârlugea, Sabin Ve-
lican – gazetarul, I-III, în „Gorjeanul”, nr. 1375 (16 iunie 
1994), p.3 – nr.1377 (18 iunie 1994), p. 1,3 – nr. 1379 (22 
iunie 1994), p. 1,3; Z. Cârlugea, O istorie a învățământului 
gorjean: Sabin Velican – scriitor și pedagog, în „Gorjea-
nul”, nr. 1415 / 11 august 1994, p.3; Z. Cârlugea, Scriitorul 
Sabin Velican – în atenția istoriografiei din Basarabia, în 
„Gorjeanul”, nr. 1420 / 18 august 1994, p. 1; Z. Cârlugea, 
Un memorial din închisorile comuniste: „Fărădelege”, de 
Sabin Velican, în „Gorjeanul”, nr. 1451 / 30 septembrie 
1994, p. 4; Z. Cârlugea, O cronică literară necunoscută 
despre scriitorul Sabin Velican, în „Gorjeanul”, nr. 1498 / 
7 decembrie  1994, p. 1; Z.Cârlugea, Sabin Velican, în Is-
toria presei gorjene, coordonator Ion Tarbac, Ed. „Ager”, 
Tg.-Jiu, 1994, pag. 228-232; Z. Cârlugea, „Încântare”, de 
Sabin Velican – un roman al «paradisului pierdut», I-II, în 
„Gorjeanul” nr. 1766 (22 dec.1995), p. 3 și nr. 1770 (30 
dec. 1995), p. 1, 7; Z. Cârlugea, Sabin Velican – prozato-
rul, I-II,  în „Gorjeanul”, nr. 1895 (28 iunie 1996), p. 2 -  
nr. 1896 (29 iunie 1996), p.3; Z. Cârlugea, Sabin Velican – 
gazetarul, I-II, în „Gorjeanul”, nr. 1893 (26 iunie 1996), p. 
4 - nr. 1894 (27 iunie 1996), p. 4;  Zoia Elena Deju, Femei 
și flori în romanul «Docan» de Sabin Velican, în „Gorjea-
nul”, 1996, nr. 1796, 8 martie, p. 1; Al. Doru Șerban, Ion 
Tarbac, Scriitori gorjeni (File de dicționar), Ed. „Ager”, 
Tg.-Jiu, 1998, p. 156-158; Al. Doru Șerban, Nelu Vasile, 
Autori gorjeni și cărțile lor (Dicționar), Ed. Măiastra, Tg.-
Jiu, 2007, p. 393-397; Florea Firan, Profiluri și structuri 
literare, II, Ed. „Scrisul Românesc”, Craiova, p. 327; Aca-
demia Română / Institutul de Lingvistică și Istorie Lite-
rară „Sextil Pușcariu”, Dicționarul cronologic al romanu-
lui românesc de la origini până la 1989, Ed. „Academiei 
Române”, București, 2004; Ion Mocioi, Cuvânt înainte, 
în Greșeala lui Dumnezeu, Ed. „Spicon”, Tg.-Jiu, 1997, 
p.5; Zoia Elena Deju, Scriitorul Sabin Velican, Cetățean 
de Onoare al Muncipiului Târgu-Jiu, „Am luptat pe tărâ-
mul învățământului, presei și literaturii o viață întreagă”, 
în  „Reporter de Gorj” (An I, 27 februarie 1997), reluat în 
Iluminări în amurg, Ed. Măiastra, Tg.-Jiu, 2005, p. 56-58. 
Marian, Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, I, 
Ed. Semne, București, 2006, p. 85.

SABiN VeLicAN
Dicţionarul General  al Literaturii Române
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Dicţionarul General  al Literaturii Române

dumitru bălăeț
BĂLAET, Dumitru – 

poet, eseist, istoric literar, pu-
blicist. N. la 8 nov. 1935 în sa-
tul Buzeşti, com. Crasna, Gorj. 
Tatăl: Ion Dumitru, țăran și pi-
cher. Mama: Elena (n. Secelea-
nu), casnică. Studii: şcoala pri-
mară în satul natal (1943-47), 
gimnaziul la Săcelu (1947-50), 
Şcoala Pedagogică din Tg.-Jiu 
(1950-54). Licenţiat al Facul-
tăţii de Filologie a Univ. din 
Bucureşti (1959). Doctorat 

în filologie cu lucrarea Radu Ionescu. 1834-1872. Stu-
diu monografic asupra vieţii şi operei (1973). Profesor la 
Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu”, devenită 
Academia „Ștefan Gheorghiu” (1959-1966), instructor la 
Comitetul Central al P.C.R. (1966-1968), inspector pen-
tru biblioteci în Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste 
(1968-1973), lector la Direcţia Generală a Presei şi Tipă-
riturilor (1973-1977), redactor la „Revista română”, pen-
tru străinătate(1978), profesor de liceu, ziarist. Deputat de 
Gorj în Parlamentul României, pe lista PSD (1992-1996), 
și de Călărași, pe listele PSM (1996-2000, 2000-2004). 
Decedat la 5 februarie 2009, înmormântat la cimitirul „Tu-
dor Vladimirescu” din Capitală. 

A debutat cu versuri în „Luceafărul” (1960) și edi-
torial în 1969.

Colaborări: Luceafărul,România literară, Viața 
românească, Contemporanul, Ramuri, Tomis, Familia, 
Ateneu, Transilvania, Cronica, Convorbiri literare, Săp-
tămâna, Revista bibliotecilor, Revista română pentru stră-
inătate.

Lucrări publicate. Versuri: Topos Atopos 
(E.P.L.,1969), Scuturile (Ed. Albatros,1971), Ce rămâne 
(Ed. Eminescu,1974), Augustele iubiri (Ed. „Scrisul Ro-
mânesc”,1976), Glasuri (Ed. Eminescu,1978), În căutarea 
lui Trophonius (Ed. Albatros,1982), Odihnă pe prund (Ed. 
Eminescu,1983), Sonete (Ed. Spicon, Tg.-Jiu, 1998), Ţara 
lui Dromihete (2000), Sub clopotele Bucovinei (2002), 
Rosa centifolia (Ed. „Agora”, Călărași, 2005), Trophonius 
şi alte poezii (Ed. „Rotarmong”, Râmnicu-Vâlcea, 2005). 

Publicistică: Din Parlament, către pământul ţării 
(Editura „Rotaris”, Râmnicu-Vâlcea,1995), De la Emi-
nescu la societatea muncii. O extraordinară privire prin 
Eminescu asupra problemelor de azi ale ţării (Ed. Spi-
con, Târgu-Jiu, 1995), Trăiri şi fragmente (1996), Din vre-
mea lui Vindetot (Ed. „Agora”, Călărași, 2000), Făurirea 
României Mari – în imagini și comentarii istorice (Ed. 
„Agora”, 2002), Din jurnalul de zi şi de noapte (2003), 
Civilizaţia de bibliotecă: unde ne aflăm şi unde ar trebui 
să ajungem (2003). 

Eseuri: Eterna regăsire (Ed. Cartea Românească, 
1979), Regăsirea continuă (1986), Radu Ionescu, un fiu al 
fantasiei (1985).

Ediţii critice: N. Georgescu-Tistu: Cartea și bi-
bliotecile, Ediție îngrijită și studio introductive de D. 
Bălăeț), Ed. Științifică, București, 1972; Radu Ionescu: 
Scrieri alese, Ediție îngrijită, prefață, note și bibliografie 
de D. Bălăeț, Ed. Minerva, București, 1974; Alexandru 
Depărățeanu, Scrieri, Ed. îngrijită, studiu introductiv, 
note și bibliografie de D. Bălăeț, Ed. Minerva, București, 
1980; Radu Ionescu, un fiu al fantasiei, Ed. Minerva, 
București, 1985; Ilarie Chendi, Scrieri, I-VI, Ediție studiu 
introductiv, note și bibliografie de D. Bălăeț, Ed. Minerva, 
București, 1988-2003.

Referințe critice: Micu, Dumitru, „Topos Ato-
pos”, „România literară”, nr. 21/1969, 21; Ștefănescu, 
Alex., „Scuturile”, „Luceafărul”, nr. 35, 1971; Cristea, 
Dan, „Scuturile”, „România literară”, 1971, nr. 37, p. 15; 
Simonescu, Dan, N. Georgescu-Tistu, Cartea și biblioteci-
le, Ediție îngrijită de D. Bălăeț, „Revista bibliotecilor”, nr. 
2/1973; Iorgulescu, Mircea, Un mare uitat, în „România 
literară”, nr. 27/1974; Goci, Aureliu, „Ce rămâne”, „Ro-
mânia literară”, nr. 45/1974; Piru, Al., „Ce rămâne”, „Ro-
mânia literară”, nr. 12/1974, p. 6; Mihăilescu, Florin, O re-
stituire revelatoare, „Viața românească”, nr. 2/1975; Manu, 
Emil, Radu Ionescu. «Scrieri alese», Ediție îngrijită de D. 
Bălăeț, „Revista de istorie și teorie literară”, nr. 2/1975; 
Firan, Florea, Dumitru Bălăeț, în „De la Macedonski la 
Arghezi”, Ed. „Scrisul românesc”, Craiova, 1975, p. 75-
76; Dimitriu, Daniel, „Augustele iubiri”. Poezia agorei, 
„Convorbiri literare”, nr. 3/1977, p. 14; Ghidirmic, Ovidiu, 
Dumitru Bălăeț - revelație și meditație calmă, „Ramuri”, 
nr. 6/1977, p.4; Moga, Mircea, „Augustele iubiri”,  „Săp-
tămâna”, nr. 344/1977, p. 3; Popa, Marian, Dicționarul de 

literatură română contemporană, Ed. „Albatros”, Buc., 
1977, p. 70-71; Mănucă, Dan, „Glasuri”, „Convorbiri lite-
rare”, nr. 12/1978; Condeescu, Dan Alexandru, „Glasuri”, 
„Luceafărul”, nr. 12/1979, p. 2; Țeposu, Radu G., „Gla-
suri”, „România literară”, nr. 17/1979, p. 11; Dicționar 
de literatură română. Coordonator Dim. Păcurariu, Ed. 
Univers, București, 1979, p. 50; Ghidirmic, Ovidiu, O mi-
tologie dacică, „Ramuri”, nr. 2/1980, p.7; Coman, Mihai, 
Revelație mioritică, „Luceafărul”, 1980, nr. 8, p. 2; Mihă-
ilescu, Dan, „Eterna regăsire”, „România literară”, 1980, 
nr. 37, p.10; Cioculescu, Șerban, Alexandru Depărățeanu, 
„România literară”, 1980, nr. 23, p. 7; Nicolae, Pop, Dumi-
tru Bălăeț. „Subiectul, când ajungi în zonele inspirației, se 
îmbracă singur în haina care i se potrivește”, în „Perimetru 
sentimental”, Ed. Scrisul Românesc, 1980, p. 21-35; Li-
teratura română contemporană, I, Poezia, Ed. Academiei 
R.S.R., București, 1980, pp. 669-671; Vasilescu, Emil, „În 
căutarea lui Trophonius”, „Scânteia”, 1982, martie 6, p.2; 
Goci, Aureliu, „În căutarea lui Trophonius”, „România li-
terară”, nr. 51/ 1982, p. 10; Albu, Mihaela, „În căutarea lui 
Trophonius”, „Ramuri”, nr. 2/1983, p. 7; Silvestri, Artur, 
„Odihnă pe prund”, „Luceafărul”, 1984, nr. 38, p. 2; Paul 
Dugneanu, Valori restituite, în  „Luceafărul”, nr.1/1988; 
Cârlugea, Zenovie, Dumitru Bălăeț - 154 de sonete sha-
kespeariene, în „Gorjeanul”, 1995, nr. 1743, 21 noiem-
brie, p. 1; Zaciu, Mircea; Papahagi, Marian; Sasu, Aurel: 
Dicționarul scriitorilor români, I (A-C), Editura Fundației 
Culturale Române, București, 1995,p. 223-224; Dumitru 
Micu, Istoria literaturii române de la creația populară la 
postmodernism, Saeculum I.O., București, 2000, p. 380, 
431, 746; Academia Română (coordonator Eugen Simi-
on), Dicționarul General al Literaturii Române, I (A-B), 
Ed. Univers Enciclopedic, București, 2004, p.426; Sasu, 
Aurel, Dicționarul biografic al literaturii române, I (A-L), 
Ed. Paralela 45, Pitești, 2006, p. 131-132; Marin Badea, 
„Țara lui Dromihete”, de Dumitru Bălăeț, în „Gorjeanul”, 
Tg.-Jiu, nr.4490, 5 sept. 2006. Marian Popa, Istoria lite-
raturii române de azi pe mâine, II, Dumitru Bălăeț, Ed. 
Semne, 2009, București, p. 247-248.

Debutând editorial în plină maturitate, poezia lui 
D. Bălăeț este, în tiparele sale clasice, mai întâi, influențată 
de lirica blagiană, cultivând în tonuri de calmă medita-
ţie, teme privind atitudinea în faţa vieţii, naturii, destinu-
lui, chiar anumite arte poetice. Ispitit de lirica de idei și 
meditație, poetul tinde la esențializarea emoției, în tonuri 
calde, neo-clasicizante și parnasiene. Metafora-idee To-
pos Atopos sugerează un spațiu ideatic pretutindenar, „cer 
fără întindere”, al ideilor și sentimentelor. Este un spațiu 
abstract acest „cer din lăuntru”, plin de armonie și aflat 
dincolo de moarte, ca „o decantare continuă de geometrii 
apolinice dintr-un fond primar tulbure, dionisiac”. Obse-
dată de transcendență și pătrunsă de fior metafizic, poezia 
debutului se află sub directa înrâurire a liricii blagiene. 
Resurecția aceasta de arhaicitate și străvechime, rotunzin-
du-se în simboluri din mitologia traco-dacică și în teme 
din domeniul etno-folcloristicii, o vom întâlni din plin în 
volumul din 1982, În căutarea lui Trophonius, situat sub 
un sugestiv motto călinescian: „Noi suntem, geografic și 
spiritual, mai aproape decât alții, de străvechea Eladă”. 
Constructorul templului lui Apollo din Delphi, săvârșind 
fratricidul pentru a tăinui comoara basileului, va ajunge în 
posesia altei „comori”, una a cuvintelor care însufletesc 
natura, în sens orfeic, dând un sens mai înalt existenței. 
Proslăvind Creația, Trophonius se regăsește pe sine, într-o 
spiritualitate traco-elină cu puternice elemente de miori-
tism. Și în Scuturile, poetul apelează la un simbolul mitic 
din cultura Greciei. Făcând aluzie la scutul ahileic făurit 
de Hefaistos, zeul focului, poetul sugerează metaforele 
unui mesaj ideal și umanitar transmis generațiilor viitoare. 
Permanențele spirituale sunt cele ce ne definesc și se trans-
mit, în speță creația, care trece dincolo de timp. Important 
este ce rămâne dincolo de clipa trecătoare, conținuturile 
acestor mesaje luând forma unor meditații ale neliniștii 
creatoare (Ce rămâne). Apreciat drept un poet livresc, in-
spirându-se din credințe etno-folclorice și mituri clasice, 
D. Bălăeț a nutrit un viu sentiment al străvechimii noastre, 
ce se regăsește în volumele Glasuri și Țara lui Dromi-
hete. O anumită atmosferă de cețuri mitologice, cuvinte 
misterioase, nume rezonante, sonuri de tulbure arhaicitate 
reușesc a evoca o „Dacia felix”. Intuiția asta culturală, în-
cărcată de mândrie și demnitate, nu e singulară în epocă, 
dacă avem în vedere poezia lui Ion Gheorghe sau Ion Ale-
xandru, unde imaginația lirică se fixează pe un manifest 
sentiment de arheologie mitică, rezonând cu ideea unei 

epopei naționale, cu întreaga ei identitate și specificitate. 
Ca un laitmotiv apare intuiția elementului preistoric au-
tohton („sfintele păduri ale Thraciei”), o geografie de plai 
geto-dacic, în fuziune cu matricialitatea elină, traco-dacis-
mul fiind chiar teoretizat: „Marea mitologie greacă ar tre-
bui s-o resimțim în parte și ca a noastră, fiindcă strămoșii 
strămoșilor noștri au contribuit mult la constituirea ei.” 
Cu Augustele iubiri, poetul revine la tematica patriotică. 
Metafore și simboluri ale eroismului și jertfei colective, în 
cea mai tranzitivă expresie, vin să exprime o idee-ax: mai 
toate marile bătălii pentru libertate ale poporului nostrum 
s-au dat în luna ce aureolă august (Călugăreni, Gurăslău, 
Grivița, Mărășești, insurecția armată antifascistă). Trans-
pare de pretutindeni spiritual angajat și civic al celui ce 
e convins că țara trăiește în clocotul unui „ev nou”. Ac-
tualitate și tradiție se conjugă în această poezie mai mult 
declarativ și retoric, din care însă nu lipsesc ecourile unor 
trăiri autentice, deschizătoare de largi semnificații patrio-
tice (Sub clopotele Bucovinei).   

O nostalgie mai apăsată asupra satului şi copilăriei, 
un mai vechi sentiment patriotic cu adresă directă la mi-
turile istorice, la etnogeneză și tradiția mioritică, dar şi o 
nelinişte a meditaţiei asupra timpului trecător, dimpreună 
cu unele impresii de călătorie în Germania şi la Paris se 
adaugă la temele mai vechi, poezia îndreptându-se către 
o problematizare a existenţei în tristeţi interogative şi me-
lancolii repliante, în registre de un patetism apăsat. Vizio-
nare intuiții arhetipale și de mitologie popular vin să con-
tureze o tematică a satului în Odihnă pe prund, unde versul 
se resimte de percepția transcendentului și cosmicului, de 
îngrijorări metafizice („bătaia marilor orologii cosmice”), 
dovadă că spiritul poeziei lui Blaga a rămas ca o constantă 
a acestui neo-clasicist cu nostalgii eline și de fond traco-
dac. Titlul este o metaforă a regăsirii în mijlocul unei lumi 
pentru care a avut întotdeauna o ineluctabilă atracție, re-
venirea la matcă încărcându-l cu noi energii în vederea 
altor temerare cuceriri. Elegia, pentru care poetul are o 
autentică chemare, va fi luată cu asalt de spiritual angajat 
şi imnic al celui ce se declară „poet comunist”, cântăreţ 
al „noului umanism”, simţindu-se chemat să rotunjească 
„efigii în mişcare” patriei sale, văzută ca o „Dacie solară” 
angajată în ritmul „marilor prefaceri revoluţionare”. Cu 
Sonetele din 1998, D. Bălăeț realizează, de fapt, o „recapi-
tulare” a temelor sale poetice, între care lirica de dragoste 
este bine definită în această ultimă etapă a creației, de care 
aparține și Rosa centifolia – 100 poeme de iubire (2005). 
Cu accent pe trăirea în spirit, care înnobilează și consa-
cră, poetul pune foarte bine în evidență și tema poeziei ca 
înălțare, ca stare ideatică purificatoare. Totul în tonuri cal-
de, echilibrate, sapiențiale chiar, în decantări memorabile 
și muzicalități de inefabil lirism.

Spiritul livresc al acestor meditaţii se conjugă cu 
meditaţia de un ecou cultural mai larg, angajând tradiţia 
mioritică şi îndepărtate mituri dacice. Dacismul poetului 
este unul manifest, structural chiar, dacă avem în vedere şi 
unele eseuri, unde comentariul se umple cu referinţe etno-
folclorice şi cu trimiteri la istoria religiilor, la mitologiile 
lumii vechi, între care sunt de reţinut imemoriale mituri şi 
legende traco-dacice. Astfel că legătura poeziei cu proble-
matica „eternei reîntoarceri” a eseurilor sale se realizează 
într-o meditaţie organică asupra tradiţiei noastre mioritice 
şi a eponimului spirit eminescian pus să explice destinul 
unui popor şi sensul unei culturi. Eseistul descoperă în 
cultura noastră veche acel „fond homeric”, cu o continui-
tate peste veacuri în „Miorița totem”. Eseurile din Eterna 
regăsire urmăresc reflexe ale spiritualității dacice și mio-
ritice în literatura română, de la Dosoftei, Miron Costin, 
D. Cantemir, Alecu Russo, la Eminescu, Nicolae Labiș, 
Nichita Stănescu, Ion Caraion. Pe aceleași considerente 
de tradiție mioritică neîntrerupă și de arheologie spiritu-
ală este alcătuită și lucrarea Regăsirea continuă, dedicată 
prozei românești (M. Sadoveanu, Ion Lăncrănjan, Paul 
Anghel).

Edițiile dedicate unor scriitori minori din secolul 
al XIX-lea (N. Georgescu-Tistu, Radu Ionescu, Alexandru 
Depărățeanu, Ilarie Chendi) sunt, în general, corecte și ele 
trădează o vocație certă de istoric literar. În privința lui 
Radu Ionescu, D. Bălăeț a pus în evidență preocupările de 
pionierat ale acestuia în estetică (precedându-l, bunăoară, 
pe T. Maiorescu, în promovarea esteticii hegeliene la noi), 
dar și meditațiile asupra romanului din Catastihul amoru-
lui (i se atribuie acestuia paternitatea romanului anonim 
La gura sobei).

Z. C.
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ioN c. gociu
Maia - II

Reluând acțiunea de acolo de unde aceasta se sfârșea într-un punct de criză 
(decesul bulibașei Trifu, soțul Măriței și tatăl Brândușei), al doilea volum începe 
prin a detalia câteva aspecte de la acest eveniment, precum plecarea fiilor Petrică 
și Brândușa, din București, cu wagon-lit, participarea la priveghi a primei  soții, 
Mărgărita din Stejerel, dar și a Maiei, precum și pomana la care noul bulibașă 
Vasile Ciungu, membru al Crisinatorior, face cunoscut îndoliatei comunități că 
răposatul, pe care-l cunoștea încă din vremea deportă-
rii lor la Bug, „n-a fost lăiete”, ci „soldat rumân fugit 
din armată de frică să nu moară, dar cu inimă bună ca 
aurul! Că a avut grijă de noi să nu murim toți”: „Prin 
jurământ, Trifu s-a făcut lăiete și a avut grijă de noi cât 
a fost bulibașă. Când juzii l-au primit în șatră, s-a jurat 
cu sânge, că eu eram acolo și l-am dus până la cortul 
lor (al Crisinatorilor)”.

Acesta este, de fapt, secretul care explică atât 
mentalitatea cât ți modul de viață aparte al acestei fa-
milii atât în Transnistria cât și la casa lor din Târg, 
clădită după revenirea în țară (pe Maia, ajunsă și ea, 
încă din țară, în șatra deportaților dincolo de Nistru, 
la Suha Banca, Trifon o cunoaște în aceste condiții, 
luând-o în căsătorie). Se împlineau 40 de ani de la 
jurământul făcut, odată cu intrarea lui în etnia romi-
lor, și 35 de ani de când Trifu le devenise conducător. 
Dat dispărut în războiul din Răsărit, la Cotul Donului, 
unde subunitatea sa fusese decimată în întregime, lui 
Trifu i se purtaseră praznicele de către soția sa Măr-
găreta. Femeia din Stejerel căpătase și o pensie de 
război, iar fiul Petrică se bucurase și el de statutul de 
orfan de război, urmând fără examen un liceu militar, 
apoi o facultate tehnică, devenind inginer. Stabiliți cu 
corturile în Târgul din apropierea Stejerelului (acolo 
unde se afla fosta lui gospodărie, dar și fosta soție și rudele), Trifon nu putea să-și 
dezvăluie adevărata identitate, din motive lesne de înțeles pentru siguranța lui și 
a familiei ce-l crezuse decedat pe front.

Dorind să-și reglementeze situația, Maia încercase (în primul volum) să 
lămurească anumite detalii ofițerului de securitate Borilă, dar, când realizează că 
acesta ar dori-o „colaboratoare”, încearcă să se retragă, mai ales că și situația ei 
de evreică era destul de confuză. Asta în primul volum…

Iat-o, așadar, în volumul al doilea, într-o relație intimă cu acest Samuel 
Borilă, care din Târg ajunsese în aparatul ministerului, apoi șef al Inspectoratului 
de Securitate din Iași.

Relația Maiei cu ofițerul Borilă este, desigur, surprinzătoare, dacă nu de-a 
dreptul șocantă, față de portretul moral bine conturat în volumul precedent. După 
plecarea din Târgul de pe Jiu, unde fusese repartizat la 1 ianuarie 1950, căpita-
nul Borilă ținuse la post restant lăgatura cu Maia, pe care, în 1953, o va chema 
să-și ridice foaia matricolă pentru cele șase clase de liceu comercial urmate la 
Iași. Maia era, la vârsta de 30 de ani, „o doamnă desăvârșită”, iar „chemarea 
sângelui” o face să cedeze foarte ușor binevoitorului ofițer (să precizăm că ea 
fusese racolată de Securitate în vara lui 1950, lucrând direct cu ofițerul Borilă). 
Lăsând pe dinafară această latură adulterină a personajului, autorul ne-a livrat un 
portret aproximativ, incomplet în sensul vieții intime, care distonează cu acela 
care trăiește acum în paginile cărții, schimbând desigur toate datele caracterului 
și mentalității sale. 

Capabilă de dublicitate conjugală - ceea ce-i reproșează și fiica sa -  ero-
ina devine o protagonistă dintr-un roman de senzație care își urmărește cu 
perseverență interesele. Iat-o ridicându-și foaia matricolă pe șase clase de liceu, 
urmând cursurile la fără frecvență și obținând diploma de absolvire! Iat-o înscrisă 
la Facultatea de Drept din Iași, cu concursul aceluiași „lucrător” la Securitate, 
dându-și examenele în periodicele sale descinderi adulterine! Și, în sfârșit, ca o 
cheie de boltă a acestei evoluții de-a dreptul siderante, iat-o angajată, după ab-
solvire, ca jurist-consult la Întreprinderea „Țesătura” din Iași (după moartea lui 
Trifu, devenise soția șefului Inspectoratului Teritorial de Securitate, col. Samuel 
Borilă, legalizând astfel o relație de peste două decenii). Nu aflăm, însă, de nică-
ieri, care este adevărata relație de familie între Maia și Trifu, însă, în același ritm 
galopant de răsturnări senzaționale, Maia îi comunică Brândușei, pe un ton senin 
și fără probleme, că adevăratul ei tată este Samuel Borilă. „Cu Trifu m-au măritat 
țiganii”, îi mărturisește ea fiicei sale, căruia i-a dăruit doi băieți „care s-au dus 
în lume și trăiesc bine”. Atât despre aceștia și nimic mai mult... La un an după 
moartea soțului, Maia vinde casa de la Târg și se stabilește la Iași, cu un nou statut 
socio-profesional, iar Brândușa, aflând că inginerul Petrică, angajat la Uzina „Se-
mănătoarea”, nu este fratele ei bun, forțează legătura cu acesta, devenindu-i soție.

O nouă surpriză ne așteaptă odată ce aflăm că, după moartea subită a 
soțului și pentru merite deosebite, „tovarășa Borilă A. Maia, agent sub acoperi-

re, a fost avansată la gradul de maior în rezervă și trecută la pensie începând cu 
data de 1 Mai 1977”…

«Surprizele» de acest gen se țin lanț (întreg romanul este construit în re-
gimul senzaționalului, ceea ce dă o ușoară impresie de tezism compozițional!), 
autorul imaginând cu o prodigioasă elaborație situații de prim-plan și contu-
rând portrete care continuă, în ansamblu, să „răstoarne” pe acelea cunoscute 

deja din volumul precedent. Rămasă singură, după cutre-
murul din 4 martie 1977, în care își pierd viața Petrică, 
Brândușa, precum și col. Borilă (scena comoției cerebra-
le a comandantului, la aflarea veștii că fiica și ginerele au 
dispărut în „apocalipsa” bucureșteană, constituie iarăși o 
„rezolvare” imprevizibilă), Maia va trăi din plin amarul 
predestinării sale tragice. Va deveni, în sfârșit, „pensio-
nară de lux” într-un Cămin de bătrâni din Capitală, după 
ce o parte din averea rămasă, inclusiv aurul, revine rude-
lor din Stejerel, adică Mărgăretei, fosta soție a lui Trifon, 
și nepoților acestuia din Vâlceaua de Stejerel. Să fi ajuns 
eroina la această „pocăință”, realizând în final unde o du-
seseră drumurile de pierzanie ale unui destin consimțit, 
asumat fără reproșuri?! Sau autorul sugerează că, dincolo 
de acțiunea umană, există o imanentă justiție, un preț în 
care se cuantifică, pas cu pas, onestitatea mijloacelor și 
sensul moral în atingerea țelurilor… 

*
Ne vine greu să vedem în Maia, atât de bine 

portretizată în volumul precedent, o colaboratoare fer-
ventă a celei mai odioase instituții a statului comunist, 
ba mai mult, o „profesionistă” care, făcându-și uceni-
cia vieții de familie în regim de șatră și evoluând ca 
atare, ajunge în vârful piramidei coercitive a statului 
polițienesc, cu toată unda de „umanitate” sugerată de 

autor… Ca atare, acest personaj nu trăiește, ci se pierde…sub acoperire! Ima-
ginea de acum vine să dizolve un portret deja conturat, ce se dovedise, de fapt, 
admirativ și memorabil, înlocuindu-l cu acela al unei femei „voluntare” și dia-
bolic de pragmatică. De fapt, acest nou profil moral este destul de schematic, 
nu are acea substanțialitate pe care i-ar putea-o da măiestria epică. Personajul 
este cu atât mai surprinzător cu cât clivajul survenit  ține mai mult de un tezism 
compozițional sub specia spectacularului decât de o motivație intrinsecă a com-
portamentului epic (deși, conform adevărului istoric, foarte mulți evrei au deve-
nit colaboratori de nădejde ai regimului comunist!).

Există, așadar, o concurență, oarecum neloială, între cele două volume, cel 
în discuție putând desigur funcționa aparte (în caz că eventualul cititor ar face 
abstracție de primul, ceea ar fi o iluzie, desigur). Este momentul să observăm 
că în ceea ce-l privește pe Samuel Borilă, fiu al unui cizmar evreu sucevean din 
Valea Seacă, personajul (căruia i se dedică pagini concludente din anii deportării 
adolescentine la Tg.-Jiu, v. cap.V - „Deportați fără vină”) ar fi trebuit mai bine 
reliefat sub aspect profesional, și nu lăsat în apele „enigmatice” ale unei impresii 
schematice, asta tocmai pentru a reliefa ceea ce a însemnat instituția respectivă 
într-o anumită perioadă a comunizării forțate a țării după directive din afară, 
străine de adevăratele realități și aspirații ale României postbelice. „Pregătirea” 
acestui personaj (pentru rolul ce va avea să-l joace) trebuia, probabil, făcută 
încă din primul volum, de aceea relația eroinei cu el șochează, nepregătindu-se 
motivațiile de profunzime ale evoluțiilor ulterioare. Aglomerarea biografică într-
un singur capitol (V) creează un clivaj compozițional șocant, ceea ce trădează 
o construire „din mers” a scenariului epic și nu o inițială schițare in integrum a 
acțiunii în ansamblu. De aceea impresia de facilitate sub zodia imprevizibilului 
(senzaționalului) creează un hiatus și contrapune imagini, preferința lectorului 
rămânând, desigur, la argumentația credibilă a primei părți. Surclasat, valoric, de 
aceasta, multe pagini din scrierea de față sunt, în multe privințe, demne de acelea 
dense ale precedentului volum. 

Dacă primul volum ar sta sub semnul idilicului plin de culoare și istorie, 
cel de-al doilea s-ar regăsi sub acela al dramaticului factologic și senzaționalului 
imprevizibil. Felul în care diegeza se întrețese cu dialogul și descrierea, sub 
semnul «doricului», evocarea unor episoade realizate a-cronologic în economia 
narativă, prin reveniri și reîntoarceri în timp, fără a pierde din vedere o anumită 
cursivitate a textului, precum și încercarea de a strânge toate apele acestui pal-
pitant scenariu în albia unei viziuni în care literatura și viața se amestecă până 
la a se confunda – toate acestea propun cititorului un roman antrenant, plin de 
surprize, scris cu talent și cu acea învăluire de umanism, dincolo de care destine 
memorabile și epoci revolute își joacă, pe învolburatele pânze ale istoriei, ade-
vărata lor dramă.

Zenovie CÂRLUGEA
26 decembrie 2012, Tg.-Jiu
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 După discuția avută cu Brândușa în dimineața zilei 
de vineri, Maia, grăbită, s-a dus la serviciu. Pentru faptul 
că pleca la București și lipsea patru zile din săptămâna 
viitoare trebuia să-și rezolve toate problemele curente, 
chiar dacă nu erau prea stringente. Cu serviciul se 
obișnuise și nu mai simțea obligațiile funcției ca pe o 
greutate apăsătoare, cum a fost la început. Avea totuși 
de rezolvat un litigiu comercial cu materia primă pentru 
țesăturile din stofă ce trenau   de mai mult timp și care, 
cu toate insistențele ei, nu fusese soluționat.

De acasă până la serviciu  mergea câteva minute 
pe jos și apoi cu tramvaiul până în apropiere de 
întreprindere.

Când a ajuns la birou, directorul comercial, un bărbat 
mai tânăr decât ea și destul de simpatic, a invitat-o la el 
în birou să discute câteva probleme de serviciu. Ca toate 
întreprinderile din țară și la ei în unitate aveau multe 
neajunsuri. Pe lângă reducerea cotelor de energie electrică 
și carburanți, Competrolul nu le furniza la timp nici ceea 
ce le revenea de drept și Maia avea obligația să se implice 
în calitatea ei de jurist.

- Doamna Borilă, i-a zis economistul Vasile Popa, 
ați dormit bine azi-noapte?

- Nu! da’ de ce mă întrebați?
- Fiindcă nici eu n-am dormit bine. Am avut o stare 

de agitație care mi-a creat o insomnie de-am deranjat-o  
și pe nevastă-mea. Acum parcă sunt după un chef de la 
Bolta Rece. Beți o cafea de-a bună, că a făcut Lizica 
rost de la cantina partidului.

- Sigur că beau! Bărbatul meu n-a fost acasă, este 
încă de serviciu la continuitate la Inspectorat, că-i 
plecat Tovarășul cu Tovarășa în Africa și au   intrat în 
„măsuri speciale”. Pentru asta mă chemarăți?

- Nu, dar cât citim ordinul venit de la minister să 
bem și noi cafeaua.

Vasilică, așa îi zicea directorul general, deschise 
ușa biroului de la contabilitate și o rugă pe Lizica, 
domnișoara compartimentului care se ocupa și de 
protocol, „să facă două cafele  așa cum știe ea”, adică 
mai consistente.

Față în față, la masa de consiliu, directorul 
comercial împreună cu juristconsultul  Întreprinderii 
de Stat Țesătura, luară la cunoștință de Ordinul nr.245/ 
1 Martie 1977 al Ministerului Industriei Ușoare, prin 
care, începând cu data de întâi martie, cotele de energie 
electrică de reduc cu 10 la sută și cele de carburanți cu 
15 la sută. Totodată în el se indicau cu meticulozitate 
toate măsurile ce trebuiau luate ca să nu fie afectat 
Planul de producție pe anul în curs și în adunările 
lunare de la Comitetul de partid pe întreprindere până la 
organizațiile de bază să se discute măsurile ce se impun

- Ce ziceți, doamna Borilă?
- Despre cafea sau despre ordin?  …Cafeaua 

este foarte bună, iar ordinul, sigur ne va aduce mari 
neplăceri. Și așa până acum n-am rezolvat problema 
restanțelor de la PECO. De-acum încolo nici atât.

Directorul comercial  o invitase la o cafea pe angajata 
întreprinderii care era soția ofițerului cu funcția cea mai 
mare la Inspectoratul de Securitate, să   audă de la el 
conținutul ordinului care precis în zilele următoare va 
crea comentarii negative în întreprindere și indirect s-o 
convingă că planul de producție va fi greu de îndeplinit. 
Astfel, spera el, ca discuțiile să nu ajungă deformate în 
„urechile” securității.

- Astăzi e în patru, iar de luni lipsesc până joi, 

că merg la București, îl  informă juristconsultul pe 
directorul comercial al întreprinderii.

- Aveți nevoie de un ordin de serviciu pentru o 
delegație la minister?

-Treaba este aranjată. Am o restanță din concediul 
de anul trecut…

- Și de 8 Martie nu sunteți aici! …Anul acesta vrem 
să sărbătorim frumos Ziua Femeii, că întreprinderea 
este plină de ele. Multe sunt amărâte, doamnă, și am 
vorbit cu tovarășul director general să le facem câte un 
cadou, din ce avem și noi posibilitatea, că o dată în an 
este Ziua dumneavoastră, a femeilor.

- Mulțumesc de cafea că-mi prinse bine după 
noaptea proastă pe care am avut-o! Nu știu cum și din 
ce motive se întâmplă câteodată, că ai zile numai cu 
stări proaste. Până acum, pe ziua de azi ne merse prost, 
zise juristconsultul. Mulțumi pentru cafea, nu mai zise 
nimic de consecințele ordinului și plecă în biroul ei, 
unde își făcu ordine prin sertare și în mapa cu actele 
ce le deținea. Merse la directorul general și-l anunță că 
azi se duce la două unități cu care întreprinderea este în 
litigiu, că mâine pleacă la București și se întoarce joia 
viitoare.

- Vă urez succes și duceți din partea mea la copiii 
dumneavoastră  toate gândurile frumoase!  îi zise 
directorul general când îi sărută mâna de „la revedere” 
subordonatei sale,  jurist-consultul întreprinderii.

*

De la serviciu Maia s-a întors acasă mai devreme. 
Nimeni nu-i ținea socoteala când vine și când pleacă 
și nu semna condică de prezență. Când întârzia o făcea 
dintr-un anume motiv și directorul general, șeful ei 
direct, n-ar fi întrebat-o despre așa ceva. Dar nici ea 
nu abuza ca să dea naștere la bârfe din partea celorlalte 
funcționare, care mai și cleveteau, că doar erau femei. 
Vremea era   însorită, în atmosferă nu era nicio adiere 
măcar și primăvara venise.

„Și în noaptea asta o să fie lună și plăcut!” gândea 
Maia când bântuia prin magazine ca să vadă ce ar trebui 
să cumpere, niște atenții ca să ducă fetii la București. 
Era preocupată să-i ia ceva intim, un combinezon 
frumos, un sutien, chiloței că la Romarta se găsesc 
din care vrei. De produse alimentare nu ducea grijă, că 
erau în seama lui Shimi. Trimitea șoferul și venea de 
la cantina partidului cu tot ceea ce scria el pe notă. Era 
singurul loc unde găseai de toate, de la carne până la 
whisky Read Label.

*

 …La ora opt seara, Maia avea totul aranjat ca a 
doua zi să nu aibă grija geamantanului. Pentru că pleca 
din garnizoană, Shimi mai întârzia la serviciu ca să 
lase totul în ordine cât lipsește. Luni trebuia să fie la 
convocare și până atunci se întorcea și Președintele 
Țării din vizita oficială din Africa. Toate treburile 
decurseseră bine, în județ nu avuseseră loc evenimente 
deosebite și câteva zile plecat în capitală, răsufla și el 
ușurat. Fuseseră anunțați  că la Grădiște vor avea o 
întâlnire cu Șeful Statului, dar nu se precizase  ziua și 
ora.

Așezată în fotoliu la televizor - că la orele 20.00 
începea telejurnalul -Maia asculta cu luare aminte 
programul vizitei Tovarășului și fiind singură o scăpă 
gura și zise: „mai duceți-vă și dracului!” și speriată 
de vorba ei, tăcu. Stinse televizorul, se ridică și merse 
la bucătărie să mănânce ceva, că Shimi îi spusese la 
telefon să nu-l aștepe cu masa și nu mai era mult până 
începea serialul. 

Pe hol se auzi zbârnăitul soneriei. Era şoferul Vasile, 
care adusese în   două sacoșe  „bagajul” ce trebuia dus 
la București. Salutul a fost scurt și ca să nu atragă 
atenția vecinilor, după ce a băgat sacoșele burdușite 
pe hol, subofiţerul a coborât în grabă scările. Totul se 
desfășurase rapid și într-o tăcere desăvârșită.

*

Maia, târî pe rând până la lada frigorifică cele două 
sarsanale și descărcă în ea produsele perisabile: trei 
găini întregi perpelite, mușchi și pulpă de vită, burtă 
de vită și jumătatea din spate de la un miel timpuriu cu 
măruntaiele pentru drob. Fiindcă Petrică și Brândușa 
nu moșteniseră prejudecăți, mușchiuleți și preparate 
din carne de porc erau cu prisosință îndestulători. 
Cașcavalul, brânza topită și restul produselor 
neperisabile le duse pe balcon, unde avea un dulap înalt   
și tot atât de adânc cât era balustrada,  unde se țineau și 
băuturile fine. 

Soarele apusese demult, agitația de pe străzi se 
liniștise, fiindcă la opt și jumătate  începea un film serial 
cehoslovac, cu o acțiune tare, ce ținea lumea pironită 

cu ochii pe ecranele televizoarelor. După un timp  apăru 
și Shimi, care mai avea si el un colet cu surprize pentru 
București. În baie apa caldă curgea cu zgomot în cadă. 
Maia prevăzătoare - că se oprea de la centrală - dăduse 
drumul la apă caldă, „ca să aibă Shimi în ce se spăla 
când vine de la serviciu.”

- Dragă, nu știu ce se întâmplă,  că toți maidanezii 
urlă printre blocuri ca la urs! Nea Popa, vecinul de la 
parter, care are cățelușa aia pechinez de care-ți place 
ție, este cu ea afară pe alee în fața blocului și, cât-îi de 
mică  să vezi ce scandal face. Îmi zise omul că-l scoase 
nevastă-sa din casă cu ea, că n-o mai  putea suferi  și 
vrea să vadă în liniște filmul. La film îi stătea în poală 
și de-odată, așa din senin, o prinse cu gura de mâneca 
rochiei și mârâia la ea.

- „Domnule, nu știu ce o apucă de urlă de zece 
minute încontinuu! Așa ceva nu ni s-a mai întâmplat 
cu ea. Dintr-odată se făcu așa de rea că-mi veni s-o 
arunc de pe balcon. Parcă-i turbată, nu alta!” …se jeluia 
stăpânul animalului.

Maia se ridică din fotoliu să-și întâmpine soțul, pe 
care, îl pupă tinerește pe un obraz. Și-aduse aminte de 
cadă, unde zgomotul se potolise, semn că se apropia de 
nivelul maxim, și merse s-o oprească. Într-adevăr nivelul 
apei ajunsese la o palmă de buza căzii. Se întinse spre 
robinetele bateriei ca să le închidă și fără să-și dea seama 
ce se întâmplă cu ea, simți că este împinsă în cadă de 
cineva. Se lovi cu capul de peretele din față, după care 
fu aruncată înapoi și apoi spre chiuvetă și iar înapoi. Se 
udase toată și instinctiv începu să țipe nerealizând ce se 
întâmplă cu ea. Nu avea echilibru și avea senzația că este 
legănată ca-n scrânciob.

În sufragerie, pentru un moment Shimi rămăsese 
încremenit. În ecranul televizoul se auzi o pocnitură 
și transmisia se opri, iar lustra balansa ca pendulul 
ceasului de pe hol. 

Auzind țipetele soției își reveni; își dădu seama că-i 
cutremur și în mișcare dezechilibrată plecă spre ea s-o 
ajute.

- Shimi, ce se întâmplă cu noi?
- Cred că-i cutremur!
- Cum să fie cutremur că nu s-a anunțat? replică în 

plâns Maia.
- Nu vezi că ne anunță el acum!...
Se stinseră și becurile, semn că se luase tot curentul.
De afară se  auzi un vuiet. Prin geamul ferestrei, pe 

cerul senin, Shimi văzuse un fulger.  În întunecimea 
camerei geamurile glisante ale bibliotecii zdrăngăneau 
în continuu, zgomot ce făcea părul de pe piele să se 
ridice. Frica puse stăpânire pe amândoi și parcă 
încremeniseră, nu știau ce să facă!...

Shimi cu soția în brațe  parcă era catalepsiat. Era 
total surprins și nu știa cum să procedeze. Până acum nu 
se gândise niciodată la așa ceva. Auzea cum mobilierul 
se mișca, parcă pornise prin casă țopăind. Nu-și da 
seama dacă era realitate sau halucinația lui. Se trezi 
când ajunse la ușa de la intrare. În semiobscuritatea 
de pe scări era un huruit cumplit combinat cu țipete 
îngrozitoare. Cu Maia de mână se integră în grămada 
de vecini care, în neștire, ca niște bezmetici, îmbulziți 
se împingeau. Copiii înspăimântați zbierau de groază. 
Fiecare, fără să mai țină seama de cineva, încerca să 
iasă afară. O femeie   se împiedecase și căzuse și  fără 
nicio alegere, toți treceau în goană peste ea ca să ajungă 
cât mai repede afară.

Cerul era plin de stele și luna aproape rotundă  
privea și ea mirată de   ceea ce se întâmpla în România 
în seara zilei de - vineri 4 martie 1977 -.

Era deja în fața blocului, când  Shimi realiză că nu 
ținea de mână pe Maia, ci pe o altă femeie. Fu trezit la 
realitate abia când aceasta îi vorbi:

- Vă mulțumesc, domnu’ colonel, că mă ajutați…, 
că nu știu ce mă        făceam singură! 

„Da’ unde o fi soția mea?” …se întrebă Shimi 
îngrozit la gândul… Când se desprinsese de el și 
apăruse alta în locul ei? Sau el o abandonase… Se uită 
printre oamenii din puhoiul grupat, care înfricoșați 
încercau să se adune cât mai strâns, ca să fie cât mai 
uniți și departe de zidurile clădirii. Din când în când 
simțeau că pământul nu are astâmpăr sub picioarele lor 
și de teamă să nu fie îngropați de vii, se țineau de mâini. 
Pe cer apăruse o luminozitate ciudată, parcă din altă 
lume, și o fierbințeală rece îl cutremură, scuturându-l 
ca să-l trezească…

- Maiaa... unde ești? strigă el puternic, ca vocea lui 
să răzbată prin  vuietul mulțimii.

Nici un răspuns. Încercând să-și facă loc printre 
lumea care bloca aleea, deveni disperat. Avea senzația 
că înoată într-un noroi cleios, care-i îngreuna respirația 
și cu mare dificultate ajunse la clădire. Intră în scara 
blocului. Ușa metalică de la intrare se închise cu 
zgomot în spatele lui, parcă zicându-i: „te-am prins!”  

Apocalipsa
- Fragment din romanul ”Maia”, vol. 2 -

Ion C. GOCIU
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Pe scările întunecate liniștea se instalase, dar de sus se 
auzeau vaiete surde de durere și vorbe încurajatoare ale 
unei femeii. 

- Maia, ești aici?
- Da, dragă! …Te rog, vino să mă ajuți!
Deodată, parcă prinse aripi… Se obișnuise cu 

întunericul, știa poziția treptelor și prin geamurile 
prăfuite ale luminatoarelor dintre etaje, mai pătrundeau 
anemic  raze din lumina stelelor și a lunii care se ridicase 
pe bolta cerească să vadă și ea apocalipsa. Ținându-se de 
balustradă, pășind câte două trepte, ajunse la locul unde 
se aflau cele două femei. Cu sforțări supraomenești, 
Maia reușise s-o târască pe femeia căzută pe scări 
până la ușile primelor apartamente. Erau la etajul doi 
și vecina de pe scară, aproape zdrobită, era întinsă pe 
paviment. 

- Du-te repede la noi și vino cu lanterna și un pled. 
E doamna Lizica de la etajul cinci. Săraca de ea, se 
împiedică în papuci, căzu pe spate și cred că o făcură 
praf când trecură peste ea. Nu-și mai simte piciorul 
drept și o doare în piept.

Pe străzi, sinistru,  urlau sirenele mașinilor de 
salvare și ale   pompierilor, parcă puse anume să 
acopere țipetele oamenilor. Așa cum era îmbrăcat, 
Shimi a plecat pe jos până la Inspectorat pentru a primi 
și a da ordine. Ofițerul de serviciu se zăpăcise de acest 
cataclism și nu i-a trimis mașina de serviciu ca să-l ia 
de acasă, iar la telefon nu se mai putea vorbi. Shimi 
n-avea de unde să știe că și legătura cu Bucureștiul se 
întrerupsese  și pe canalele operative. 

 *

Când a ajuns în apartament și a aprins lampa cu 
petrol, Maia instinctiv  s-a uitat la pendulă să vadă 
cât este ora.  Ceasul se oprise. Limba mică era în 
dreptul cifrei nouă și cea mare, după cifra patru. Deci, 
cutremurul a început la ora nouă și… de minute seara. 
În interior mirosea a praf, iar pe alocuri tencuiala de pe 
pereți și tavan se cojise.  Covorul persan, cu   albitura 
de var căzută pe el, părea ca un câmp de flori peste care 
căzuse grindina.

„Cât pot să fiu de imprăștiată!” își zise ea cu reproș 
gândindu-se că uitase să dea un telefon la Brândușa. 
„Dar chiar nu mai sunt zdravănă! Nu zise Shimi că nu 
merg telefoanele nici local, dar cu Bucureștiul? Poate 
sună el pe cel operativ că alea nu se opresc niciodată.” 

Speranțe deșarte. Apocalipsa  se abătuse peste 
Țară!...

Spre dimineață oamenii speriați atât de rău pe 
timpul seismului, se reîntorsese în casele lor. Replicile 
cutremurului încetaseră și frigul îi răzbise. Ajunși în 
locuințe, fiecare cu ce avea, încercau să-și facă lumină, 
să adune cioburile din vasele sparte, să refacă ordinea. 
Abia acum unii înțeleseseră ce mare importanță are o 
lampă cu petrol, la care mulți renunțaseră „că mirosea 
a gaz!”. Cei mai  tineri care-și păstraseră    lumânările 
de la nuntă puse pe dulapuri,  le aprinseră pentru a doua 
oară, fericiți și mulțumind lui Dumnezeu că scăpaseră 
cu bine.  Văzute  din stradă, la ferestrele caselor 
pâlpâiau lumini anemice. 

*

Când s-a luminat de ziuă, orașul forfotea de lume. 
Bărbați și femei, copii și vârstnici umblau haotic pe 
aleile dintre blocuri, pe străzi, discutând aprins despre 
cele întâmplate. Cei care încă nu intraseră în case - și 
erau mulți - povesteau cu înfrigurare despre cele văzute 
și cele auzite, chiar exagerând. Se vorbea de sute de case 
dărâmate, de oameni morți și răniți, dar se încurajau  
„că la alții a fost și mai rău. Iadul pe pământ.”

- Auziți! zise un bărbat între două vârste, se aude că 
în București s-au      dărâmat sute de blocuri și precis 
sunt zeci de mii de oameni morți, că nenorocirea i-a 
prins în casă la televizor.  Ce spunea el, o știa de la 
un șofer care venise speriat la familie. Amărâtul ăla a  
condus nebunește toată noaptea că avea nevasta singură 
acasă, gravidă,  tânără și sperioasă.

- Mânie dumnezeiască, domnule! Altfel nu se 
explică, își dădea altul cu părerea.

*

…Se făcuse dimineața. Maia,  de sperietură și griji 
nu dormise aproape deloc. Aseară după cutremur, 
înainte de a pleca la Inspectorat, Shimi încercase s-o 
încurajeze „că totul va fi bine!” După ce   pe doamna 
Lizica, profesoara pensionară, o luase salvarea și 
o dusese la spital, Maia s-a apucat să deretice prin 
apartament; a pus la locul lor cărțile care picaseră din 
bibliotecă, a adunat cioburile de la vaza căzută de pe 
masa din sufragerie ca să nu se taie în ele, a împins 
garderoba la locul ei, că se deplasase față de perete. În 

bucătărie era jale:  bufetul se mișcase de la locul lui și 
multe pahare și ceșcuțe erau pe jos sparte sau ciobite.

„Asta să fie paguba. Bine că am scăpat cu zile!”
 Nu știa de ce să se apuce mai întâi, că tot 

apartamentul trebuia „luat la mână” și ea era singură.
Merse la baie să se spele. Pe etajeră nu mai era 

nimic. Paharele cu periuțele de dinți, rujurile, pieptenii 
lor erau înșirate pe jos sau căzute în cada plină cu apă 
ce se tulburase de la săpunul care se topise în ea. Se 
privi în oglindă și constată că pe frunte avea o vânătaie 
în locul unde se izbise cu capul când a vrut să închidă 
apa. O pipăi și simți o durere pe care până atunci n-o 
băgase în seamă. Fața îi era răvășită,  ochii încearcănați, 
că aproape nu se recunoscu.   „Doamne cum devii altul 
numai într-o clipă de suferință! Dar pentru cei prinși 
sub dărâmături, cum o fi?”  gândea Maia cuprinsă de 
presimțiri negre.

Telefonul sună  și dezbrăcată cum era în baie, ieși pe 
hol  tot într-un    suflet să răspundă. La capătul firului era 
Shimi. O salută cu săru’mâna. Cu bună dimineața, azi 
nu se potrivește, îi zisese în glumă el ca s-o liniștească.

- Local s-au restabilit legăturile telefonice, dar cu 
Bucureștiul încă nu! fu prima veste care o întristă pe 
Maia. Am trimis un curier la Minister și i-am spus să 
treacă și pe la copii. Dacă nu-i găsește acasă să  se ducă 
până la Uzinele Semănătoarea să ne aducă o veste de 
la Petrică. Personalul nostru și al miliției este pe teren. 
Într-o jumătate de oră plec și eu. Dacă ai nevoie de ceva 
spune-mi acum, că pe urmă nu mă mai găsești…

- Nu știu cum să fac, că în apartament este dezastru. 
Pahare și vaze sparte, pereții decojiți și pe covoare 
numai praf și resturi de tencuială. La întreprindere 
trebuie să plec, dar, ca să nu uit, cum rămâne cu 
plecarea la București?

- Îți dai seama că totul s-a schimbat și ce plănuisem 
nu mai este valabil! Am informații că Bucureștiul este 
la pământ. Majoritatea blocurilor vechi s-au dărâmat.

- Să nu se fi întâmplat ceva și cu blocul copiilor, că 
precis la ora aceea erau acasă!  vorbi Maia îngrijorată.

- Nu cred, dragă! Blocul lor este făcut doar de câțiva 
ani, este cu cadre din beton armat și n-a mai fost zguduit 
niciodată, îi răspunse Shimi încurajator.

- Dar ce, al nostru nu este nou? Când vii acasă o să 
te iei cu mâinile de cap când ai să vezi pe lumină cum 
arată. Și încă ceva, la cutremure  Bucureștiul este mai 
expus decât Iașul, cum a fost și în 1940, parcă așa țin 
eu minte că în anul acela  a mai fost unul tot ca acesta 
și s-a dărâmat Carltonul.

- Atunci eram elev la Suceava. Mâncam și dormeam 
la bunica într-o casă scundă  la periferia orașului și nu 
l-am simțit absolut deloc. A doua zi la clasă am aflat că 
a fost cutremur în noaptea aceea.

- Hai, că ne întinserăm la vorbă și eu trebuie să plec 
la fabrică să văd ce s-a întâmplat și acolo, că schimbul 
doi era la lucru, zise Maia grăbită. Pa! și   închise 
telefonul.

*

…Shimi,  copleșit de informațiile sumbre, în 
dimineața aceea pe la orele șase  fusese chemat la 
Primul-secretar al județului, care primise prin curier 
ordinul de aplicare a StĂrii de necesitate. 
Măsura fusese ordonată de Președintele Republicii, 
care se întorcea din vizita oficială în Nigeria chiar în 
cursul zilei. 

Cu ocazia aceasta  află că în București s-au dărâmat 
complet multe clădiri cu destinații de hoteluri și 
restaurante, case de locuit și au prins sub dărâmături 
mii de oameni, situație din care este lesne de înțeles că 
sunt multe victime. Ca s-o menajeze, nu-i spusese la 
telefon nimic soției sale, dar el era cuprins de presimțiri 
negre „că ceva este în neregulă!” Ar fi vrut să afle de 
la Brândușa  și Petrică cum au simțit cutremurul și 
ce au făcut, dar telefoanele nu funcționau, iar după 
miezul nopții, când s-a făcut legătura, acasă la copii nu 
răspundea nimeni. În receptor auzea zgomotul făcut de 
soneria telefonului apelat că suna și se convinse că în 
casă nu are cine să ridice receptorul din furcă. 

„Oare, unde or fi ei la ora aceasta de nu răspund!” 
Ceva este în neregulă, gândea el și o teamă îl cuprinse 
pe ofițerul în grad de colonel, călit în greutăți și care în 
viața lui trecuse prin multe peripeții.

„Doamne, dă-mi forță și răbdare până vine curierul 
cu veștile de la București!” fu rugămintea în gândul 
lui, el care la o adunare de pregătire politică le spunea 
la subalterni, „că Dumnezeu nu există! …e doar o 
invenție a omului.”

*

Erau orele 22.45, când la ușa comandantului, bătu 
cineva.

- Întră!  răspunse din interior inspectorul șef.
Ușa se întredeschise și ofițerul de serviciu îi raportă:

- Tovarășe colonel, s-a întors de la București 
curierul care a plecat azi-noapte și vrea să vă raporteze 
ce a făcut.

- Să intre! 
Colonelul Borilă, emoționat de ce se aștepta să 

audă, se sculă din scaunul tapisat cu brațe și spătar înalt, 
și ieși înaintea subordonatului cu gradul de căpitan, 
gest nemaifăcut vreodată până atunci la primirea unui 
subordonat cu grad chiar și de locotenent-colonel.

- Bine te-ai întors, dragă Mitică! Cred că ești tare 
obosit după atâția kilometri făcuți azi. Ia loc, te rog - 
și-l ivită să se așeze pe unul din fotolii de la măsuța 
mică - el așezându-se pe celălalt. Azi ai avut timp să 
mănânci ceva?  Cum a fost?... 

- Tovarășe colonel, am primit acest plic de la 
Minister (așa începu să   raporteze ofițerul când deschise 
lacătul genții de corespondență) și mi s-a ordonat să 
vi-l prezint personal chiar în seara aceasta. În el sunt și 
toate instrucțiunile de aplicare a Stării de necesitate, de 
aceea este așa de gros.

 Din geanta de corespondență  ofițerul scoase un 
plic format A4 destul de voluminos pe care-l puse pe 
măsuță în fața comandantului. 

- Unde ți-am spus eu, ai avut timp să te duci?
- La minister n-am stat decât o jumătate de oră. Eram 

așteptați  și delegații erau îndrumați direct la Biroul de 
documente secrete. Am semnat pentru plic și am plecat.

 Și tăcu…fiindcă nu știa cum să înceapă să raporteze   
vestea proastă.

- Ai luat urma copiilor mei?
- Da, dar pe ei nu i-am găsit!
 Și cu multă sfială ofițerul începu să-i relateze cu de-

amănuntul tot ce a făcut timp de patru ore: cum s-a dus 
la Semănătoarea, cum a fost primit de director, care 
nu știa nimic de soarta subalternului său, care, în ziua 
aceea nu venise la serviciu și nici acasă nu era de găsit;  
cum acesta l-a îndrumat să meargă și la Conservator s-o 
caute pe studenta Brândușa Mogoș și dacă vorbește cu 
ea sau află ceva, să vină să-i spună și lui.

 La întreprindere,   secretara, la sfatul directorului, 
a chemat un muncitor din secția unde șef era inginerul 
Petre Mogoș, cu care-i vecin de scară la bloc, și a 
discutat cu el. Acesta i-a povestit că el are cheile Daciei 
și dimineața vin împreună la serviciu,   că acum el 
conduce mașina, până când domnul Petrică dă examen 
pentru permis! 

 „Aseară am ajuns acasă pe la ora șase, i-a povestit  
maistrul Costică Dumitrescu. Avusese o zi grea și  șeful 
era cam obosit. Cred că de-aceea  pe drum  n-a prea 
vorbit cu mine ca altădată. Pe timpul cutremurului când 
toți locatarii am coborât din bloc și toată noaptea am 
stat afară, nu l-am văzut nici pe dânsul, nici pe doamna 
Brândușa. I-am căutat prin mulțime ca să văd ce fac, 
fiindcă dânsul este șeful și vecinul meu. În dimineața 
asta când sunai la uşă nu răspunse nimeni și lăsai 
mașina în locul de parcare din spatele blocului.” 

Apoi  căpitanul raportă comandantului   cum s-a 
dus la Conservator și a vorbit cu Decanul Facultății și 
colegii studenți de-ai doamnei Brândușa și        nimeni 
n-a putut să-i dea vreo informație despre ea, „decât că 
n-a venit la cursuri!”, lucru nemaiîntâmplat până acum 
din partea ei și erau tare îngrijorați;

 Mai raportă cum s-a dus la adresa de acasă  
pe Șoseaua Mihai Bravu. A ajuns până la ușa 
apartamentului și a sunat la sonerie. N-a răspuns nimeni 
și din interior nu s-a auzit niciun zgomot;  că pe scară a  
vorbit cu vecinii de palier și cu președintele Asociației 
de locatari. Nimeni nu știa   nimic de ei.

 La un moment dat, în timp ce vorbea, căpitanul 
Dumitru Vasilescu  avu impresia că șeful nu-l 
mai ascultă. Se opri, se întoarse   spre comandant 
și  privindu-l atent, observă că fața i se deformase. 
Pleoapa de sus a ochiului stâng acoperise globul ocular, 
iar ce-a de jos coborâse cu întreaga parte a obrazului, 
strâmbându-i gura.

- Tovarășe colonel, nu vă simțiți bine?
- Bâ, bâ, bâ, încerca să scoată vorbe, omul cu fața 

schimonosită ce apăruse dintr-odată în ochii ofițerului, 
ca o arătare înfricoșătoare.

Căpitanul curier  sări din fotoliu și speriat, mecanic 
deschise ușa biroului și țipă la ofițerul de serviciu 
„să cheme imediat salvarea că tovarășul colonel  
făcu o comoție!” Zăpăcit și el de situație, ofițerul de 
serviciu veni să vadă despre ce este vorba și-l văzu 
pe Inspectorul șef aplecat într-o parte, moleșit și cu o 
figură înfiorătoare, cum nu mai văzuse vreodată așa 
ceva.

*
…După trei zile de la accidentul cerebral, colonelul 

Borilă a fost înmormântat în Cimitirul Evreiesc. La 
dorința comunității s-a renunțat la onorurile militare și 
înhumarea s-a făcut cu decență și după regulile Cultului 
Mozaic.
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George Popa este un senior al spiritualităţii ieşene 
care a situat pe treapta cea mai înaltă a gîndirii sale critice 
opera lui Eminescu. Poet conceptual el însuşi, acesta a 
scris despre „omul deplin al culturii romîneşti mai multe 
exegeze valoroase pe care le-a reunit în 2010 într-un 
masiv volum intitulat Eminescu sau dincolo de absolut. 
Acesta era darul pe care medicul, poetul, traducătorul 
şi hermeneutul ieşean îl făcea culturii româneşti, încă 
reticentă la calitatea cercetărilor, dacă ele nu proveneau 
din spaţiul bucureştean.

Nemulţumit, probabil, de opiniile vehiculate de critica 
românească de specialitate cu privire la cărţile sale despre 
Eminescu, George Popa s-a gândit la imparţialitatea unui 
judecător străin, cunoscător în detaliu al problemelor 
abordate. Judecătorul este de fapt o judecătoare. Aflată 
nu în ţară ci dincolo de de hotarele ei, mai precis în 
Elveţia, ea se numeşte Svetlana Paleologu Matta şi 
este autoarea cărţii Eminescu şi abisul ontologic (1988), 
mult apreciată de Edgar Papu la vremea apariţiei sale. 
Cărturarul nostru sublinia că „această revelatoare carte” 
are menirea să explice „transcendenţa”, adică „partea 
nevăzută, greu sesizabilă şi totuşi uimitor de prezentă 
în creaţia poetului”. Aşadar, acestei persoane avizate 
i-a încredinţat George Popa destinul său de hermeneut 
eminescian, decis să se încline în faţa oricui verdict, deşi 
nutrea convingerea (în adâncul fiinţei sale) a lucrului 
inspirat şi temeinic făcut.

A urmat – aşa cum se întâmplă în asemenea cazuri 
– un schimb de scrisori în cadrul căruia tonul vibrant 
venea din ambele părţi, ca dovadă a unor judecăţi de 
valoare apropiate sau identice. Ele s-au format în timp, 
prin frecventarea aceloraşi gînditori – şi surprizele 
s-au ţinutul lanţ din moment ce George Popa a plusat, 
trimiţându-i volumele sale de poezii originale sau 
traduceri. 

A urmat un corpus epistolar de o rară frumuseţe şi 
profunzime, din care poetul ieşean le-a publicat pe cele 
primite într-o carte memorabilă. Apărută sub semnatura 
Svetlanei Paleologul Matta ea se intitulează George 
Popa in extasis mentis şi a văzut lumina tiparului în 
2012 la Editura Panfilius.

*
Înainte de a discuta cartea menţionată trebuie 

să spunem că un asemenea schimb epistolar în care 
partenerul  este divinizat ne aminteşte de corespondenţa  
dintre Eminescu si Veronica Micle. Exclusiv însă  în 
privinţa intensităţii sentimentelor, nu şi în privinţa 
naturii lor. Pentru că dacă cei doi îndrăgostiţi de marcă 
ai literaturii române  situează totul sub semnul lui Eros, 
contemporanii noştri George Popa şi Svetlana Paleologul 
Matta se simt urmăriţi prin menire şi  „transvaluarea  
spirituală  a vieţii” de relația Hyperion –Diotima din 
romanul lui Hölderin, invocat adesea. Trecuţi bine de 
80 de ani („Optzeci și opt culcat fac două  infinituri!” 
- își gratulează admiratoarea din Elveţia partenerul), cei 
doi corespondenţi admiră Frumosul absolut, apelează 
frecvent la versurile unor poeţi celebri, vorbesc uneori 
despre gândirea şi arta grecească, utilizând cu uşurinţă şi 
reală plăcere concepte filosofice şi estetice.

Aşa cum se întâmplă de obicei, Eminescu îi apropie 
şi-i împrieteneşte pe oameni, în nici un caz nu-i dezbină. 
În cazul celor doi intelectuali cultivaţi şi rafinaţi în plan 
estetic, Eminescu a îndepălinit rolul de zeu tutelar, unind 
în faţa altarului artei două spirite ce trăiesc cu nostalgia 
Frumosului etern.

În prima parte a cărţii, lirica lui George Popa se 
bucură de o exegeză encomiastică venind din partea 
Svetlanei Paleologu Matta, care a văzut în aceasta piscuri 
de gândire şi exprimare artistică. Sunt rarisime cazurile 
când un creator îi supradimensionează altuia valoarea 
animat de sinceritatea cea mai pură. Cu scriitoarea 
elveţiancă se produce acest proces, fiindcă vede în lirica 
adoratului ceea ce alţii n-au văzut sau n-au vrut să vadă.

Pentru Svetlana Paleologu Matta, George Popa 
este „campionul absolutului”, preferând totuşi să-l 
caracterizeze cu vorbele poetului însuşi: „straniul 
pelerin” şi „oaspete al luminii”. Deja se simte adoptarea 
unei anumite atitudini faţă  de poezia acestuia. Ea este 
explicitată încă din primele pagini ale capitolului Din 
lirica lui George Popa, prilej de mărturisire lirică lipsită 
de echivoc: „Câte iluminări îmi dăruieşte George Popa, 
marele meu prieten!”

Prin prisma acestei sintagme („marele meu prieten”) 
este interpretată opera sa pe care o cunoaşte în adâncime, 
dar care îi furnizează plăceri estetice comparabile cu cele 
produse de Baudelaire, Mallarmé şi Valéry. Situat aşadar 
într-o familie genială, George Popa însuşi se manifestă 
ca un geniu şi la întrebarea: „cine este cel mai ferice 
dintre zeii oameni?”, admiratoarea profunzimilor lirice 
răspunde emoţionată: „-Tu, desigur!”

Pe măsură ce George Popa îi trimite volumele de 
versuri, cititoarea superdotată din Elveţia (cu studii 

nu numai de literatură ci şi de muzică şi artă plastică) 
le comentează sau emite opinii sintetizatoare care, ele 
însele, au valoarea unei cronici literare favorabile: 
„Niciodată nu găsim nimic comun la George Popa. 
Totul e la el de un maxim nivel.” Stăruind asupra unor 
catrene din Tratat de uimire, Svetlana Paleologu Matta 
le surprinde capacitatea de a reformula ideea că „Numai 
visată lumea devine adevărată” sub forma uimirii, 
deoarece aceasta – precizează autoarea – „îl modelează 
mereu pe poet”.

Având sub priviri volumul Cântec infinit din 2011 
în care George Popa îşi reuneşte întreaga operă poetică, 
cititoarea familiarizată cu zborul ideilor pe crestele 
gândirii mărturiseşte tendinţa de „a o răsfoi tot mereu”. 
Şi aceasta datorită faptului că lectorul este invitat 
să co-participe, nu la săvârşirea actului poetic ci la 
înţelegerea acestuia, de fiecare dată mai nuanţată. Ştiut 
fiind că „poezia este contrariul cotidianului”, aceasta se 
manifestă aici ca „elevaţie în depăşire mereu nouă”. Mai 
mult chiar, George Popa propune modificarea poetică a 
unor mituri, nu în desfăşurarea ci în semnificaţia lor, aşa 
cum procedează în poemul Pasărea Phoenix din ciclul 
„Ritmuri antice”. În conştiinţa poetului „necesitatea 
umană de a dobândi eternitatea printr-o renaştere 
superioară” a spiritului determină transposibilul – 
cuvânt inventat de George Popa, definim tocmai acest 
proces. Pe de altă parte, ca în Cereasca logodnă, 
sfinţenia naturii contribuie şi grăbeşte sfinţenia omului, 
poetul ieşean scriind texte care „evocă tot ceea ce înalţă”, 
plasându-se, parcă, în planul elaborării artistice, „în 
prima zi a creaţiei”. În felul acesta, el cheamă cititorul 
„să participe la un mit personal” prin intermediul căruia 
intră „într-o universală comuniune” – imposibil altfel 
de atins în afara poeziei. Svetlana Peleologu Matta 
observă, de asemenea, că multe versuri relevă „mari 
adevăruri aforistice”, comentează atitudinea lui G. 
Popa faţă de tragic, numind totodată orfismul acestuia 
„religia lui foarte pură”. Poemele sunt „de esenţă divină” 
deoarece scaldă universul într-o „altfel de lumină”. În 
poemul Către natură  (dar şi în altele) apar numeroase 
idei existenţiale dar şi referiri la extazul poetic, 
determinând „un şi mai înalt sublim”. Îngerii (nevăzuţi) 
şi stelele (văzute) vin să ne viziteze, deşi fac parte din 
universuri diferite (spiritual şi fizic). Numai că ceea ce 
caracterizează cele două realităţi (diferit imaginate) este 
intangibilitatea lor. Iar când ea este pe cale să se producă 
va fi prea târziu, pentru că poetul „îşi va duce în ţărână 
steaua lui căzută”.

Deşi  Svetlana Paleologu Matta îi recunoaşte 
poetului ce trăieşte în Iaşi caracterul divin al scrisului 
său, ea  lasă în suspensie atitudinea lui George Popa faţă 
de divinitate. Când i se adresează lui Dumnezeu, acesta 
preferă poziţia  insului aparent umilă, dar conştient de 
menirea sa poetică: „Mărire, Ție, Doamne, că mi-ai dat 
întrebări/ Şi-Ţi mulţumesc că nu-mi dai nici o cheie”. 
Dar când se referă exclusiv la harul său poetic, atunci 
şi atitudinea sa se schimbă, iar Dumnezeu (unicul!) este 
înlocuit cu zeii (mai mulţi şi venind dintr-o altă epocă  
istorică şi, poate, tocmai de aceea, mai permisivi): 
„Când m-am născut, scris fost-am pe pagini de vecie./ 
Nu pot ca să mă şteargă din ele moartea, zeii”. Oricum, 
în unele scrisori (nu puţine!) S.P. Matta va vedea în G. 
Popa o făptură siderală coborâtă printre muritori pentru 
a-i face să înţeleagă esenţa Frumosului. Astfel încât, 
lumile noastre imaginare devenite „autentice prin trăire” 
reţin adevărul că „paradisul e aici, pe pământ”, idee pe 
care George Popa o vede fructificată „undeva în circuitul 
ontologic cosmic”.

*
Corespondenţa reţinută în cartea menţionată a fost 

scrisă pe parcursul unui an şi câteva zile (5 mai 2011 
- 13/14 mai 2012). Formula de adresare iniţială: „Mult 
stimate şi dragă Domnule Profesor George Popa” devine 
curând „Dragă Domnule Profesor George Popa” pentru 
a evolua la „O, dragă Domnule Profesor” şi „O, George, 
Celest Prieten”. Scrisorile venite la Iaşi din Viganello 
sunt scrise mai ales noaptea şi umplu un spaţiu intelectual 
care ar fi rămas altfel pustiu sau tributar cărţilor de poezie 
sau filozofie reluate la răstimpuri.

Admiraţia Svetlanei Paleologu Matta este totală. 
„Dvs. sunteţi o personalitate covârşitoare” - afirmă ea 
- enumerând domeniile în care s-a manifestat George 
Popa. Într-adevăr, acesta este deopotrivă „poet, eseist, 
filosof al culturii, dramaturg, traducător” - încât, 
conchide ea - „aveţi vocaţia universalului!” 

Nici George Popa nu-i rămâne dator. Scrisorile 
ei sunt unice: „tu nu scrii doar simple scrisori, scrii 
capodopere” - avea să noteze el dupa o jumatate de an 
de corespondenţă. Între timp au fost identificate temele 
comune de discuţie (filosofia lui Nietzsche, frumosul 
în concepţia lui Dostoievski, perenitatea gândirii lui 
Omar Khayyam etc.), astfel încât scrisorile venind din 
Viganello sau cele expediate din Iasi sunt mici eseuri în 

care, totuşi, sentimentul de admiraţie dusă la paroxism 
triumfă, cerând un ton encomiastic. Dar exaltarea este 
reciprocă.

Uneori ating teme sensibile, cum ar fi traducerea lui 
Eminescu. În P.S-ul unei scrisori, Svetlana Paleologu 
Matta recunoaşte mai întâi că acesta este  intraductilbil, 
pierzând mult, de pildă, în franceză, pentru ca mai 
apoi, bazându-se pe o idee schilleriană care-l surclasa 
pe orice filosof în faţa unui poet autentic, să admită că 
traducatorul ideal al lui Eminescu trebuie neapărat să 
fie un poet care să ştie bine româneşte. George Popa 
n-o completează, deşi cunoaşte amănuntele capabile să 
emendeze o asemenea opinie. Eminescu este într-adevăr 
intraductibil, dar din alte motive. Ele au fost evocate 
deja. În Luceafarul, de pildă, pot fi depistate peste 70 de 
scheme ritmice, care contribuie în mod esenţial la acea 
„muzică a sferelor” degajată de marele poem. Iar versurile 
din prima strofă a postumei  Replici (în afara celui care o 
încheie, având rol de refren) sunt constituite din acelaşi 
număr de cuvinte: 8. Alte particularităţi prozodice (cum 
sunt măsura, schemele ritmice redundante și cezura fixă) 
completează lista dificultăţilor de traducere, pusă în faţa 
oricui, fie el poet extrem de înzestrat şi bun cunoscător 
al limbii române.

George Popa ştia bine aceste lucruri, dar nu s-a grăbit 
să le transmită corespondentei sale. Reacţia sa atinge 
firescul fiinţei umane care nu vrea să distrugă vraja 
spirituală ce s-a instaurat în mintea sa, mai ales că atât 
el cât şi partenera sa de explorări literare au un „ ADN  
etico-estetic” asemănător.

Scrise mai ales noaptea, cu o grafie îndelung 
exersată  şi nervoasă, scrisorile Svetlanei Paleologu 
Matta mărturisesc febra şi neliniştea comunicării, dar 
în acelaşi timp şi bucuria de a fi găsit un partener pe 
măsură. „Faptul că aveţi afinităţi cu Nietzsche explică 
şi de ce Dvs. mă entuziasmaţi” – afirmă ea. Şi continuă: 
„Aveţi o gândire fermă, decisă, plină de forţă şi de 
o expresie artistică rară!” În exaltarea sa abandonul 
spiritual este total, chiar dacă materia e pusă să certifice 
acest lucru: „Te îmbrăţişez cu mult drag, a ta Svet” sau 
„Te îmbrăţişez cu mult drag, Dragul meu Frate, George, 
/ A ta Svet”.

„Frăţia” invocată decurge din constatarea că cei doi 
sunt firi complementare. O recunosc deopotrivă şi tocmai 
de aceea nu-şi reproşează nimic, ci, dimpotrivă, se 
gratulează la fiecare pas. „Tu, George, mi-ai dat tot” – se 
destăinuie Svet. Partenerul ieşean nu se lasă mai prejos, 
ci îi complimentează tonusul epistolar. Ea recunoaşte: 
„Faptul că-mi spui: «ai un fel original epistolar», mă 
bucură mult! Nu vreau să seamăn cu nimeni! Nici chiar 
cu marile genii!”

Datorita acestei prietenii spirituale concepute ca 
un dar al destinului, Svetlana Paleologu Matta are noi 
motive de încântare. Când George Popa o vesteşte că 
a tradus din Valéry şi îi trimite primele dovezi în acest 
sens, admiratoarea din Elveţia nu îşi poate reprima tonul 
laudativ: „Ai tradus Valéry! Şi ce bine! Ce frumos!” La 
vârsta patriarhală pe care au atins-o amândoi, Svetlana  
si George se manifestă ca doi adolescenţi insensibili 
la realităţile cotidiene, dar foarte atenţi la trăirile lor 
sufleteşti. „Dar tu eşti cu totul unic, «piscul de sus»  în 
viaţa mea. În sensul acesta viaţa e un har, cel mai înalt. 
De necuprins” - admite Svetlana.  Și exclamă câteva 
rânduri mai încolo: „O, cuvintele! Cu încărcătura lor 
poetică! Ce mare desfătare! Înot în frumuseţe!... Uite ce 
face cerul cu «îngerul tău din carte»!” În finalul scrisorii 
respective, din 7 octombrie 2011, Svetlana Paleologul 
Matta săpa aceste cuvinte în conștiinţa celui venerat: 
„Mi-ai dat enorm de mult, George, scump Prieten şi 
Frate. Nu pot decât să te binecuvântez mereu…”

Un frangment din versul: „Spre cer suim în flăcări, 
ruini înfiripate” este astfel interpretat într-o scrisoare din 
Elveţia datată la 24 noiembrie 2011: „Deci, deşi ruini 
înaripate, trăim «secunda pură» şi suntem singuri zei! 
O, George, iluminatul! Tu ridici inima mea spre infinitul 
ce-l trăieşti, schimbând ceva în firea mea, care şi ea e o 
mare iubitoare de muzică.”

La remarca lui George Popa că această întâlnire 
trebuia să se fi produs cu 30-40 de ani mai devreme, 
Svetlana Paleologul Matta îi răspunde că, desigur 
predestinat, „de 30-40 de ani erai deja prezent fără ca 
să o ştiu!”

În legătură cu relaţiile dintre cei doi parteneri 
devotaţi lui Eminescu şi Frumosului absolut vom 
conchide recurgând la vorbele unui filosof german: „ A 
da înseamnă a crea”. Nietzsche avea dreptate.

Adrian VOICA

„ÎNARIPĂRI” ÎN „JOC DIVIN”
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Asemănat cu o junglă din cauza caracterului său 
eterogen, spectrul teatrului secolului XX pune în lumină 
direcţii multiple de dezvoltare. Căutarea febrilă a noului 
în domeniul dramaturgiei, ca şi nonconformismul ma-
nifestat de unii, lasă să se întrevadă configurarea hege-
moniei artistice a unor mari personalităţi cum e cazul lui 
Lucian Blaga în literatura română şi Thornton Wilder în 
cea americană. Teatrul este caracterizat acum prin năzu-
inţe atât de variate de înnoire reprezentate de teatrul epic, 
teatrul poetic sau teatrul absurd. În interiorul fiecăreia din 
aceste direcţii, deosebirile dintre scriitorii afiliaţi în mod 
voluntar sau cei înseraţi de către istoricii literari în sfera 
complexă a acestora, sunt mari.1 

Prin piesele celor doi scriitori, Blaga şi Wilder, tră-
im poate zorii unei noi ere artistice, deoarece dramatur-
gia lor nu se alătură formulelor tradiţionale de spectacol. 
Teatrul acestora este influenţat de expresionismul german, 
dar închinat creării unui mit dramatic autohton, este tea-
trul unor orizonturi deschise ce se ancorează bine cu noua 
mentalitate a omului.2 

De altfel, teatrul rămâne un adevărat sistem de re-
ferinţă al culturii epocii. El se vede descătuşat de anumite 
sarcini ce-i reveneau şi uneori migrează în zone străine 
preocupărilor sale specifice. Acum apare un teatru făcut 
spre a fi trăit împreună cu publicul. Are loc participarea la 
un dialog dramatic, întins pe toată gama comunicaţiilor, 
excitând puternic creativitatea individuală, dar şi colecti-
vă. Cuvântul trebuie folosit în aşa fel, încât să pună ima-
ginaţia publicului la treabă, deoarece acum publicul e din 
ce în ce mai solicitat să gândească şi să ia decizii. El este 
transferat într-un univers dinamic. 

În această nouă lume ce pulsează sub tentaţia con-
tinuă a fluxului de informaţii, teatrul nu mai ţine pasul. 
Acest decalaj explică apariţia formulelor de şoc care în-
cearcă să ţină treaz spectatorul. Astfel, cei doi dramaturgi, 
fac ca teatrul care se usca în formele clasice de amurg 
alexandrin, să devină altceva, să aducă acel plus de infor-
maţii necesar, deoarece gândirea modernă se articulează 
în jurul fluxului informaţional. 

Cândva, spectacolul de teatru era un mijloc de in-
formaţii în târguri, bâlciuri, în piaţa burgurilor sau în sala 
de spectacol, în perioadele în care omenirea aparţinea unei 
civilizaţii de salon sau de cenaclu. Atunci spectacolul era 
un mijloc codat de informaţii, o mărturie a secolului, un 
punct de confruntare, când oamenii nu erau angajaţi atât 
de intim în sistem. Dar mijloacele de comunicare în masă 
au depreciat genul. Astfel, teatrul se reduce la un joc de-
terminist cu informaţii complete, care, conform teoriei in-
formaţiei şi esteticii informaţionale, este total neinteresant. 
Formulele încercate până acum în teatru nu au reuşit să 
dea ceva cu adevărat nou, care să aibă şi urmări pozitive 
pentru soarta acestuia. Dar relaţia teatrală cu societatea nu 
mai este în cazul lui Blaga şi Wilder una de reflectare; arta 
şi societatea nu se mai află într-o relaţie pur antagonică. 
Ea părăseşte ipocrizia alinării şi consolării şi permite pu-
blicului să facă un pas înainte. Aici se verifică spusele lui 
Malraux despre funcţia artei, potrivit căreia orice artă re-
prezintă o luptă împotriva acceptării indiferenţei. Şi aceas-
tă luptă este sinonimă cu căutarea identităţii şi solidarităţii. 

Fidelitatea ambilor dramaturgi faţă de mit a fost 
pusă deseori pe seama autorităţii tragediei greceşti, ca pri-
mum movens al teatrului. Mitul e la ei limbaj, funcţionând 
la un nivel înalt, unde sensul reuşeşte să se detaşeze de 
stratul lingvistic pe care se desfăşoară. El poate fi situat 
în gama fenomenelor lingvistice la polul opus poeziei, în 
ciuda tuturor pretenţiilor de a dovedi contrariul. Valoarea 
mitică a mitului se păstrează chiar şi în cea mai proas-
tă traducere şi cu toată necunoaşterea limbii şi culturii 
poporului ce l-a zămislit, mitul e simţit de orice cititor. 
Substanţa lui nu rezidă în stilul, în muzica sa proprie, în 
sintaxa lui, ci în povestea pe care o narează. 

Grav sau parodistic, statutul personajului mitic 
modern, se complică infinit în cazul celor doi dramaturgi, 
polarizând în el multiplele ecouri ale unui arbore genea-
logic cu nenumărate spiţe. El nu se defineşte în general 
printr-o densitate psihologică, dar devine deseori prota-
gonist al unui teatru epic (în cazul lui Wilder), sau de idei 
(în cazul lui Blaga), ilustrând o teză, o atitudine morală. 
Construind personaje a căror centru de greutate nu se mai 
află într-o anume complexitate lăuntrică ce pretindea a da 
ficţiunii autenticitatea realului, teatrul lor vine să deschidă 
noi posibilităţi de statuare a eroilor, echivalent cu un act 
de eliberare şi făcând posibile alte experienţe novatoare, 
de o mare îndrăzneală.3 

Teatrul lui Blaga şi Wilder poate să ne conducă 
spre autocunoaştere, precum şi spre o cunoaştere adâncă a 
lucrurilor în generalitatea şi individualitatea lor, deoarece 
omul trăind în orizontul misterului, doreşte să lămureas-
că tainele universului. O asemenea privire nouă realizea-
ză teatrul autentic şi asta nu prin puritatea lui estetică, ci 
tocmai prin polivalenţa ei valorică, corespunzătoare marii 
1 Romul Munteanu, Farsa tragică, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 
Editura Univers, 1989, p. 6.
2 Paul Dimitriu, Despre viitorul artelor şi condiţia umană, în Arta viitorului, anto-
logie, prefaţă şi traducere de Victor Ernest Maşek, Bucureşti, Editura Meridianul, 
1996, pp. 190-196. 
3 Maria Vodă-Căpuşan, Teatru şi mit, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1976, pp. 14-
22. 

complexităţi umane. Creştinismul a respins miturile an-
tice şi le-a convertit în noi reprezentări sau le-a înlocuit 
cu propriile mituri. Desigur, se constată similitudini între 
învierea lui Iisus şi cea a zeilor vegetaţiei – Osiris, Attis, 
Mithra, între taina împărtăşaniei şi purificarea prin trupul 
şi sângele ţapului zoomorficat în zeul Dionysos.4 Religia 
creştină îşi constituie, aşadar, propriul Panteon – raiul ce-
resc şi iadul populat de sfinţi, îngeri şi demoni. 

Motivul biblic cu cea mai largă răspândire pe toate 
meridianele lumii este cel al diluviului. Potopul este un 
fenomen ce s-a reflectat aproape fără excepţie în toate mi-
turile, schema lui fiind în esenţă aceeaşi: nemulţumirea 
zeilor provocată de purtarea oamenilor şi hotărârea de a-i 
distruge prin foc, apă, pentru a crea prin selecţie, o altă 
umanitate mai bună. Mitul capătă astfel o semnificaţie 
morală, de regenerare a lumii. El este un sfârşit de ciclu, 
dar şi începutul unei ere noi.5 Cu finalitate identică acţio-
nează, de exemplu, focul în mitologia egipteană, zăpezile 
iernii Fimbul în cea scandinavă, apa pluvială în Biblie, 
apa clocotită în Coran, smoala lichefiată în Popol Vuh, 
fulgerele în mitologia chineză.6 

Acest motiv central7a devenit motiv poetic al ma-
rilor epopei indiene Mahabharata, a legendei greceşti 
despre Deukalion şi Pirrha, al Eddei irlandeze şi desigul 
al Genezei. De fiecare dată mitul a fost integrat unei con-
cepţii eticoreligioase, proprie fiecărui popor. În mitologia 
poporului român, potopului i se asociază atât figura lui 
Dumnezeu cât şi cea a dracului.8 Tonului grav din Biblie 
îi ia locul, în legendele noastre, umorul sfătos şi popular.9 

În aceeaşi manieră tratează şi Lucian Blaga mitul 
potopului în piesa Arca lui Noe, ultima din cele publicate 
de el şi cea la care ţinea cel mai mult. Subiectul oferit de 
legenda din Povestea lumii de demult a lui Tudor Pamfile 
i s-a părut un bun pretext pentru a realiza un mister teatral. 
Desigur, legenda aceasta nu aparţine unui anumit specific 
românesc, ci are o arie mult mai largă, mai cunoscută fiind 
în zona balcanică.10 Arca lui Noe concepută ca un fundal 
originar pe care se profilează umbrele unei lumi reale, este 
recunoscută de cititor prin coborârea ei din mit în istorie. 
La el legenda se transformă în mit, care se localizează cu 
trăsături de realism, într-un cătun. Motivarea inspiraţiei 
mitice a piesei o face scriitorul într-o mărturisire publicată 
postum: „Constrâns să trăiesc un timp a cărui încheie-
re nu se întrezărea, într-un cătun ascuns din fundul unei 
văi, cu munţi ce închideau zarea jur împrejur, izbuteam 
să lărgesc indefinit orizontul, cel puţin cu închipuirea.  
Şi mă împresurau cu semnificaţii proprii unui cosmos 
legendar”.11 

* * *
Acţiunea este plasată într-un sat mitic, căruia i-a 

dat o aureolă aparte, deoarece subiectul cosmic avea să 
absoarbă în sine toată atmosfera acestei aşezări omeneşti, 
cu viaţă mai veche decât istoria omenească.12 Este un sat 
de munte arhaic, situat în preistorie, ce se integrează în 
destinul cosmic, sat în care omul trăieşte în intimitate cu 
totul, iar faptele sale se prelungesc într-o imagine mitică 
permanent disponibilă. Avem de-a face nu cu un sat real, 
ci unul atemporal, sustras determinărilor social-istorice, 
un fel de sat idee ce se consideră centrul lumii şi în nume-
le acestui cosmocentrism, toate întâmplările sale sunt ale 
lumii şi invers. Din acest motiv Noe devine chiar simbolul 
omenirii, iar apele – suma universală a virtualităţilor, re-
zervorul tuturor posibilităţilor de existenţă, cele care pre-
ced orice formă şi susţin orice creaţie. Contactul cu apa 
comportă întotdeauna o regenerare, pentru că scufundarea 
fertilizează şi multiplică potenţialul vieţii. 

Noe, alesul, e un ţăran de treabă, cinstit şi cu su-
fletul curat ca de copil, de o naivitate şi candoare rară. Şi 
lui i se arată Moşul, care apare sub înfăţişarea unui ţăran 
foarte bătrân, cu opincile roase şi peticite, cu cioareci de 
lână şi cu pieptar înflorit bătrâneşte, însoţit de un măgăruş 
alb, cu desagă în spinare. Replicile lui învăluie personajul 
într-o taină care se lasă dezvăluită treptat. El vine de aici 
şi de mai departe, nimic nu-i este ascuns, aude şi frunzele 
codrului şi a cărui zile nimeni nu le-a numărat. Venirea 
sa e determinată, desigur, de starea apocaliptică în care 
lucrurile şi-au ieşit din matcă. 

Făcând apel la magie, Blaga sporeşte misterul 
şi realizează o atmosferă de coşmar, atmosferă în care 
Simion ajunge să biciuiască mormântul până când se 
aude un geamăt surd din acesta. Magice sunt şi furcile 
cu care copiii vor să-l înţepe pe Necuratul, precum şi 
toaca – simbolul aşezării liturgice a universului, prin 
4 Până şi Sfântul Gheorghe este aidoma egipteanului Horus, care se luptă cu croco-
dilul şi-l răpune; Moise, Ilie sau Petru săvârşesc minuni ca şi Mithra. 
5 Elisabeta Munteanu, Motive mitice în dramaturgia românească, Bucureşti, Edi-
tura Minerva, 1982, p. 80.
6 Victor Kernbach, Miturile esenţiale, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi enciclope-
dică, 1978, p. 297. 
7 Această denumire îi aparţine lui Ion Biberi în cartea sa Poezia, mod de existenţă, 
apărută în 1968, EPL, p. 99. 
8 Erezia, de origine bogumilică, este o moştenire din mitologia iraniană asimilată 
de creştinism. 
9 Marcel Olinescu explică în cartea sa Mitologia românească, apărută în 1944 la 
Casa Şcoalelor, cum dracul se salvează de apele potopului, ajutat de Raveca, care 
sfătuită de el nu se urcă în corabie decât după ce Noe, văzând cât este de încăpăţâ-
nat, îi zice cu năduh: „Hai, drace, şi suie-te odată!” 
10 Eugen Todoran, Lucian Blaga. Mitul dramatic, Timişoara, Editura Facla, 1985, 
p. 53.
11 Acest fragment apare în „Gazeta literară” din 6 iulie 1967. 
12 Eugen Todoran, op. cit., p. 52.

care Dumnezeu ţine rânduiala universului. Toaca e cale 
rostită în paşi şi menire prefăcută în cântec; ea nu îngâduie 
împotrivire şi nici revoltă deşartă. 

Miracolul descoperirii adevăratei identităţi a Mo-
şului are la bază o credinţă folclorică – cea a pământului 
străveziu, odinioară translucid, ce a fost întunecat de către 
Dumnezeu ca să nu se vadă trupul lui Abel ucis de Cain. 
Dar puritatea Moşului are darul de a da pământului pe care 
calcă, calitatea iniţială. Când Noe îl vede, de sub opincile 
sale iese o lumină străvezie şi atunci el înţelege şi primeşte 
să ia pe umerii lui sarcina de a salva sămânţa vieţii, nu îna-
inte de a cere milă pentru neamul lui. Şi Moşul e prezentat 
mai uman şi înţelegător decât în Biblie, unde apare intra-
sigent. El este dispus chiar să renunţe dacă Noe va găsi 
în toată lumea şapte oameni cumsecade, şi ca un negustor 
de treabă, scade chiar la trei numărul acestora. Dar acest 
lucru e greu şi Noe începe să construiască Arca sa – noua 
zămislire în pântecele lumii. Pentru ca Noe să nu se tângu-
ie, Moşul îi dă o toacă miraculoasă, aşa încât bătaia ei să-l 
îndrume spre rânduială şi spre atingerea ţelului dat.

Asemenea mitologiei populare, în piesa lui Blaga, 
Dumnezeu şi dracul conlucrează la facerea lumii. Nefâr-
tate e „umbra Moşului”, secondându-l atât în procesul ge-
nezei, cât şi în actul regenerării. De altfel, Blaga atribuie 
personajelor sale semnificaţii neîntâlnite în folclor: Dum-
nezeu este întruchiparea forţelor vieţii, stăpânul fabricii 
de leagăne, iar diavolul este o forţă a morţii, al „fabricii de 
sicrie”. Noe şi Ana reeditează, într-un anumit fel, poves-
tea lui Adam şi a Evei. Ţăran cinstit, pentru care munca 
reprezintă un ţel suprem, Noe are o trăsătură ce iese foarte 
clar în evidenţă – omenia. Toate celelalte personaje văd în 
el candoarea unui copil mare şi drept şi tot lui îi este dată 
cunoaşterea divinităţii, o cunoaştere calmă şi liniştitoare. 
Dar Ana nu înţelege „sminteala” lui Noe; ea îl roagă, îl 
ademeneşte, îl judecă cu vorbele satului, iar când trebuie 
să se despartă de bunurile adunate cu grijă, ea îşi boceşte 
destinul nemilos. Numai cântecul de toacă aduce pace şi 
lumină în sufletul ei tulburat. Ana este, în viziunea lui Bla-
ga, feminitatea şi demonicul laolaltă, teluricul şi celestul 
într-un amestec de mare umanitate. În reconstrucţia poe-
tică a mitului este transpus pe seama lui Noe şi a fratelui 
său, Simion, ceea ce legenda populară atribuie lui Cain şi 
Abel, pentru întărirea conflictului dramatic, în străvechea 
viziune mitică a fraţilor vrăjmaşi. Lui Noe, cel ales, i se 
opune invidiosul Simion, o altă faţă a lui Nefârtate, în-
tărâtând obştea împotriva gândurilor Moşului celui fără 
nume.

Atmosfera acţiunii şi sfârşitul, concordă totuşi cu 
mitul biblic, pentru că poetul a plecat de la această idee a lo-
calizării unui eveniment mitic în mediul unui sat românesc. 
Drama umană a lui Noe culminează, deci într-o ridicare 
extatică, sub puterea vrajei magice. Arca se reclădeşte sin-
gură la cântecul bătăii de toacă. Miracolul exclude tragicul, 
deoarece credinţa exclude alegerea. Un aer mistic pluteşte 
peste toate, iar fabulaţia se pătrunde de un fin umor care în-
treţine în spectator un anumit scepticism. Astfel, într-o notă 
de umor ţărănesc se învăluie miracolul final din piesă. Arca 
lui Noe făcută la sfat divin nu ţine piept omului, pentru că 
omul nu trebuie să dea niciodată prea mult visului. 

 Piesa are o structură armonioasă cu o acţiune di-
namică şi gradată. Blaga a conceput-o ca un joc de nuanţe 
realizat cu mijloace simple, dar şi cu suprem rafinament, 
atât în închipuire, cât şi ca expresie. El reuşeşte să atribuie 
unor fapte obişnuite o aură magică şi să menţină mira-
culosul în limitele realului. Totul devine posibil printr-o 
cuceritoare notă de ironie ţărănească şi prin intermediul 
cuvintelor care-şi păstrează esenţa poetică şi trădează ceea 
ce Blaga numea sarcina mitică.13 Dramaturgul devine, 
astfel, un mântuitor al cuvintelor, deoarece el le scoate 
din starea lor naturală şi le aduce în starea de graţie. Cu-
vântul său devine sarcină transfigurată şi mesaj transsem-
nificativ. Din acest motiv Arca lui Noe este una din cele 
mai autentice piese ţărăneşti ale literaturii române, o piesă 
în care limba îşi păstrează prospeţimea dintâi, musturile 
originare, limpezi şi totodată grele de taină.14 

Scriitorul era preocupat nu numai de un mit oa-
recare, ci şi de felul cum se năşteau miturile originare în 
gândirea omului arhaic, într-un sat românesc mai presus 
de orice istorie, aşa cum se configura el în credinţele lumii 
sau mai bine zis în eresurile în care ispita schismatică s-a 
convertit în imagine poetică, printr-o mentalitate creatoa-
re de mituri poetice şi legende.15 Conflictul etic bine-rău, 
dominant în mitul biblic, şi-a schimbat sensurile în raport 
cu explicaţiile originii răului, în universul uman. Cultura 
biblică înainte de a fi un izvor de imperative, asimilează 
precepte în chip organic, canalizând şi disciplinând erezi-
ile sufletului colectiv în creaţii poetice, din care şi Blaga 
îşi construieşte „corola de minuni a lumii”.16 

Dar fără a mai ţine seama de determinările spaţia-

le şi temporale, Ion Sârbu transformă arca lui Noe într-o 
13 Lucian Blaga, Geneza metaforei şi sensul culturii, în „Trilogia culturii”, 1968, 
p. 300.
14 I. Negoiţescu, Lucian Blaga,”Arca lui Noe”, în Scriitori moderni, Bucureşti, 
EPL, 1966, p. 257.
15 Lucian Blaga, Spaţiul mioritic, Trilogia Culturii, p. 238.
16 Eugen Todoran, op. cit., p. 56
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navă modernă, un amestec de transatlantic şi distrugător 
ce rătăceşte pe un ocean nesfârşit, lansând disperate SOS-
uri în timpul nopţii. Porumbelul cu ramura de măslin nu se 
mai întoarce, iar muntele Ararat devine o speranţă iluzo-
rie. Singurii locuitori ai navei – Noe şi Noah, au menirea 
de a păstra sâmburele vieţii. E clar că omenirea se află 
într-un pericol eminent dacă forţele distrugătoare nu sunt 
oprite la timp. Sem – stăpânul vieţii şi Ham – creatorul 
marilor descoperiri, sunt gata să-şi dispute proprietatea 
asupra arcei prin orice mijloace. Arca, însă, e a nimănui 
şi a tuturor, iar parabola lui Ion Sârbu devine un colocviu 
metaforic despre viaţă-moarte, iubire-ură, clipă-eternitate, 
deznădejde-speranţă.17 

  Mircea Eliade a denunţat în termeni răspicaţi 
nepregătirea teatrului românesc, a oamenilor scenei şi a 
publicului deceniului al IV-lea, pentru teatrul blagian de 
„magnifică valoare”. El vorbeşte despre acesta ca despre 
un univers autonom în raport cu celelalte domenii crea-
toare ale scriitorului, dar şi ca despre un fenomen de mare 
noutate şi complexitate în însuşi genul dramatic, sesizând 
unicitatea şi dimensiunea lui.

 Eugen Ionescu, la rândul său,  arată în anii’30 
comprehensiune pentru valoarea dramatică şi pentru 
teatralitatea modernă şi originală a pieselor lui Blaga. 
El atrage atenţia asupra nivelului metafizic a producerii 
conflictului şi a necesităţii unor mijloace adecvate ţinând 
de instaurarea unei teatralităţi subtile, scoase din mimarea 
convenţională a firescului cotidian şi mutată în zona în-
tâmplărilor indefinite. De fapt, el defineşte acea extremă 
expresie a teatralităţii pure, paradoxul suprafirescului care 
a marcat concepţia scenică simbolistă. Lucian Blaga nu 
oboseşte să elaboreze o morfologie a misterului, cât şi o 
jubilare iniţiatică. Întorcând lucrurile spre izvoarele lor, el 
întoarce şi socialul spre natural, îl scoate din isterie şi îl 
proiectează în legendă.18 

Atracţia deosebită pe care teatrul o are pentru Bla-
ga e atracţia vieţii. El este primul scriitor român care pro-
clamă supremaţia poeticului în teatru. Faţă de alţi creatori, 
el e conştient de faptul că îmbinarea dintre real şi ireal 
constituie o dramă în sine. Acest lucru deschide în teatrul 
lui Blaga perspectiva unei vieţi intense, tragice, pentru 
că mitul este o prelungire a vieţii omului pe dimensiunea 
eternităţii simţită ca o realitate de cel ce se proiectează 
pe sine însuşi în centrul lumii.19 Cel mai original filon al 
expresionismului rămâne în literatura noastră drama mi-
tică, excelând în geniul blagian. Personalitatea sa este 
mai mult decât un curent sau o mişcare.20 

* * *
Selectat de American Modern Library printre cei 

mai buni dramaturgi ai secolului XX, Thornton Wilder 
n-a scris niciodată pentru succes şi nu s-a lăsat îmbiat de 
ofertele directorilor de teatre. El şi-a elaborat în timp şi cu 
mare rigoare operele, considerând spectacolul de teatru un 
fel de ceremonie publică în care audienţa este integrată în 
întreaga demonstraţie ce reflectă relaţia dintre individ şi 
societate.   Înreaga creaţie a lui Thornton Wilder stârneşte 
senzaţia de insolit, nepermis. La el apare surprinzătoarea 
dezinvoltură cu care se parcurge timpul şi spaţiul, istoria 
şi literatura, fulguranta anulare a distanţelor şi opoziţiilor 
în veritabile tururi de forţă. Puritanul din Noua Anglie, 
cum îl numeşte Maria Vodă-Căpuşan, întâlneşte în Roma 
anilor’20 pe zeii Olimpului întrupaţi în membrii unei stra-
nii asociaţii mondene, reunind cardinali şi nobili de viţă 
veche romană alături de americance bogate şi excentrice. 
Autorul îşi asumă chiar el rolul unui Mercur – mesager 
al morţii, pentru a conversa în final cu umbra lui Virgiliu, 
după ce-l asistase în agonia sa pe un poet necunoscut, dar 
genial.21 

Acţiunea din romanul său Puntea regelui Ludovic 
se desfăşoară în Peru secolului al XVIII-lea, undeva între 
istorie şi imaginaţie, printre victimele tragicei prăbuşiri a 
unui pod. Între acestea se află şi o marchiză de Sévigné, 
ce seamănă mult cu marchiza de Montemayor, precum şi 
Périchole, actriţă descinsă din universul lui Mérimée. 

În Idele lui Marte, Iuliu Cezar îşi urmează medi-
taţiile epistolare într-o tonalitate pregnant existenţialistă, 
iar în Prin urechile acului se întâlnesc Moise şi Homer, în 
casa lui Antrobus – Adamul american, precum şi mamuţi, 
dinozauri ca să înfrunte ameninţarea glaciară. Toate aces-
tea sunt creaţii diferite ca spirit. E vorba de gustul rafinat 
al scriitorului Wilder, familiarizat cu tradiţia clasică, grea-
că sau biblică, până la erudiţie. El se evidenţiază tocmai în 
raport cu modalitatea europeană de preluare a materialului 
oferit de tradiţie. Cunoaşterea Chinei, atracţia spirituali-
tăţii Orientului, frecventarea Nô-ului japonez, l-au făcut 
pe Wilder să privească cu alţi ochi viziunea şi convenţiile 
teatrale occidentale, conferind creaţiei sale caratele speci-

17 Elisabeta Munteanu, Motive mitice în dramaturgia românească, Bucureşti, Edi-
tura Minerva, 1982, pp. 85-86.
18 Ştefan Augustin Doinaş, Atitudini expresioniste în poezia românească, Bucu-
reşti, Editura Eminescu, 1972, pp.80-87.
19 Dragoş Protopopescu, Lucian Blaga şi mitul dramatic, în „Gândirea”, nr.8, 
pp.330-333.
20 Mircea Vaida, Lucian Blaga. Afinităţi şi izvoare, Bucureşti, Editura Minerva, 
1975, p. 111. 
21 Toate aceste personaje apar în romanul său Cabala, scris în 1926, când Wilder 
optează pentru personaje din lumea pedantă şi ciudată a aristocraţiei italiene. E 
un fel de viziune plurală a destinelor unor oameni făcând parte din acelaşi cerc 
intelectual şi urmărind fiecare un gând dincolo de cotidian. Poetul necunoscut, dar 
genial, se presupune că nu e altul decât Keats.  

fice, în opere atât de diferite una de alta.22 Teatrul chinez 
vechi îmbina elementele sugestive: cuvinte, gesturi, cos-
tume, dans; decorurile erau sumare, schematice, cadrul şi 
locurile acţiunii erau marcate prin simple indicaţii simbo-
lice, iar prin fardul folosit, fizionomiile actorilor ajungeau 
să reprezinte câteva tipuri generale.23 

Subiectul piesei Prin urechile acului nu e un mit 
oarecare, ci mitul unic şi etern. Wilder nu se lasă atras de 
povestea lui Iona, chiar dacă un asemenea caz i-ar permite 
o deschidere generalizatoare asupra aventurii umane. La el 
Mitul revendică majuscula, fabula exemplară valabilă ori-
unde şi oricând, îmbrăţişând întregul drum parcurs de uma-
nitate. Dar această cale nu e străbătută într-o optică evolu-
tivă lineară. Pentru Wilder istoria este ciclică şi devenirea 
umană se realizează imperceptibil prin reveniri şi reluări. 
Piesa sa este spumoasă, spirituală, atât de adaptată scenei şi 
cu un substrat de erudiţie, îmbinând elemente insolite, rare-
ori coexistente, constituind în acelaşi timp un tot închegat, 
răspunzând gesturilor unui public extrem de divers. 

Mitul lui Wilder reia personaje biblice: protago-
nistul său e Antrobus, un Adam ce cumulează tot spiritul 
inventiv al umanităţii, descoperind roata, alfabetul sau ta-
bla înmulţirii. Eva se scindează în două figuri feminine – 
doamna Antrobus este o întruchipare a spiritului domestic 
păstrătoare a focului, soţie şi mamă exemplară, casnică 
prin excelenţă, născocind la rândul ei acul. Alte personaje 
sunt: Sabina – slujitoare şi curtezană în acelaşi timp, Henry 
– un Cain marcat pentru eternitate de fratricid, spirit al ră-
ului, al distrugerii, ce aparţine celei de-a doua generaţii. 

Această familie este umanitatea în miniatură ce 
străbate în salturi gigantice drumul epocilor şi mileniilor, 
în trei etape corespunzătoare catastrofelor ce au ameninţat 
specia umană: era glaciară, potopul şi războiul mondial. 
Ea e ispitită de tot felul de păcate; de la mândrie la desfrâ-
nare şi scapă de fiecare dată ca „prin urechile acului”, reu-
şind să salveze vieţuitoarele pământului - în Arca lui Noe, 
legea - în persoana lui Moise, creaţia – prin Homer şi chiar 
operele lui Shakespeare. E vorba de o singură situaţie, re-
petabilă la infinit, aşa cum o dovedeşte şi finalul piesei, 
ce reia primele replici, sugerând ciclul etern şi postulând 
perpetua înfruntare a omului cu forţele potrivnice, de la 
catastrofa naturală la răul ce sălăşluieşte în el însuşi.24

Dar acestui plan alegoric i se suprapune un altul, 
cel al cotidianului, al contemporaneităţii americane, con-
ferindu-i o reală densitate, Wilder dovedind o remarcabilă 
originalitate în sudarea lor. Desigur, această piesă se vrea 
una despre lumea de azi a Americii, nelipsită fiind de unele 
săgeţi satirice, prin aluzii mai mult sau mai puţin transpa-
rente la evenimentele secolului al XX-lea şi prin statuarea 
eroilor înşişi ca cetăţeni formând o familie tipică din clasa 
mijlocie, cu home-ul ei, căsuţa înconjurată de grădină, cu 
întârzierile la slujbă, cu micile infidelităţi ale soţului şi cu 
participarea la viaţa politică, de la congrese la război. 

Planul acesta trimite la o altă piesă a lui Wilder, 
considerată de unii exegeţi drept cea mai reuşită lucrare 
a sa: Oraşul nostru. Ea nu e altceva decât povestea sim-
plă, voit banală, dar emoţionantă a două familii obişnuite 
într-un orăşel obişnuit şi care se revelează a fi un adevărat 
mit al naşterii, vieţii şi morţii. Deşi subiectul piesei este 
neobişnuit de provincial, temele tratate sunt universale, 
iar evenimentele zilnice din viaţa unor oameni obişnuiţi 
devin profunde. Strâns legată de tema principală se află 
alte teme, care arată că oamenii se nasc, se căsătoresc, au 
copii, îmbătrânesc şi mor. Structura piesei arată bine acest 
ciclu pe care îl urmează toţi. De fapt, Wilder reuşeşte să 
convingă cititorul sau spectatorul că personajele din piesă 
reprezintă natura umană în general. 

Deşi piesa prezintă evenimente ce se derulează 
pe o perioadă de treisprezece ani, spectatorii le percep ca 
şi când ar avea loc pe parcursul unei singure zile. Ast-
fel, primul act începe în zorii zilei, iar actul III se termi-
nă aproape de miezul nopţii; naşterea are loc în zori, iar 
moartea la miezul nopţii. Acest motiv este, desigur, în 
strânsă legătură cu tema timpului. De vreme ce viaţa unui 
om începe la naştere şi se termină la moartea sa, lumea 
continuă să existe, mamele continuă să nască, oamenii 
continuă să trăiască.  Dimineaţa devine simbolul victoriei 
luminii asupra întunericului, este un nou început. E timpul 
necorupt al zilei, când lumina este nealterată, pură. Dimi-
neaţa este ora vieţii paradisiace, timpul încrederii în sine 
şi în alţii, timpul orientat spre viitor, timpul speranţelor.25 
Scena dimineţii apare în fiecare dintre cele trei acte şi în 
ciuda diferenţelor legate de context se pot observa multe 
asemănări ce subliniază faptul că în acest oraş nimic nu se 
schimbă. Deşi stabilitatea este o caracteristică a micului 
oraş, Wilder vrea să ne demonstreze că ea poate conduce 
la indiferenţă, deoarece dimineţile seamănă una cu alta, 
locuitorii nu observă şi nu apreciază particularităţile fie-
căreia. Până şi dramaturgul le tratează diferit, iar ele se 
repetă, detaliile făcând viaţa mai interesantă. 

Piesa nu e un simplu document asupra unei anumi-
te perioade sau provincii, deşi acţiunea e situată în New 
Hampshire, la începutul secolului şi experienţa ingenioasă 

22 Maria Vodă-Căpuşan, op. cit., pp. 112-114.
23 Ion Zamfirescu, Istoria universală a teatrului, volumul I – „Antichitatea”, Bu-
cureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1975, p. 326.
24 Maria Vodă-Căpuşan, op. cit., pp.114-115.
25 Ivan Evseev, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Timi-
şoara, Editura Amarcord, 1998, p. 117.

a unui ziarist a dovedit-o fără drept de apel.26 Ca într-o 
veche legendă grecească, eroinei moarte i se permite să se 
întoarcă pentru o zi pe pământ, din cimitirul unde zace cu 
ceilalţi morţi, să privească existenţa cotidiană cu alţi ochi, 
ecleraj în care fiecare gest neînsemnat dobândeşte dintr-o 
dată aura ireversibilului, revelându-şi frumuseţea ascunsă. 
E o legendă care l-a obsedat pe Wilder, pe care a povestit-
o şi în Femeia din Andros, unde ea oferea concluzia mora-
lă a romanului: „ Să priveşti viaţa cu ochii celui ce a pier-
dut-o pentru totdeauna”. Această înţelepciune primeşte 
rezonanţe epicuriene. Prezenţa leitmotivului evidenţiază 
sensibila evoluţie a modalităţilor de tratare: ceea ce fusese 
iniţial doar o reminiscenţă savantă, preluată literar din tra-
diţie, situată într-un context ce păcătuia printr-o uscăciune 
erudită, se va integra mai târziu unei substanţe total dife-
rite, conferind adâncimi nebănuite şi sensuri mitice unei 
aparent banale istorii a unui orăşel. Această pătrundere a 
cotidianului în legendă apare ca o replică a celui ce fusese 
acuzat într-o veritabilă campanie de presă, că nu ştie să fie 
cu adevărat un american de azi şi pasionat de arheologie 
şi studii umaniste, se refugiază în lumea revolută a amin-
tirilor clasice.27 

În piesa sa Oraşul nostru, Wilder vorbeşte despre 
o lume dintotdeauna şi de acum. Această optică a valori-
zării banalului pare distonantă într-un peisaj literar unde, 
tirania gestului cotidian este pus sub semnul acuzării şi 
denunţată ca o periculoasă corupere a substanţei umane. 
Wilder merge chiar mai departe şi chiar conferă acestor 
acte de fiecare zi o aură de eternitate, prin veşnica lor 
repetare. El reuşeşte să le salveze de contingenţă, acor-
dându-le un loc bine stabilit, făcându-le să răspundă unei 
adânci necesităţi a universului, prin proiectarea lor pe o 
scară cosmică. Este o temă care l-a preocupat în mod deo-
sebit pe Wilder, dramaturg al cărui teatru sugerează o anu-
mită viziune a cosmosului, centrată pe încălcarea oricăror 
legi obişnuite ale timpului. Chiar el remarca, cu referire la 
poziţia individului în univers, că: „între individ şi univers 
s-a creat o nouă relaţie: literatura[…] pe care trebuie s-o 
exprime în aşa fel încât fiecare bărbat şi femeia care se 
naşte să simtă legătura cu întregul univers.”28 Dramatur-
gul întrevede astfel, realizarea conştiinţei planetare prin 
acordarea unei importanţe sporite întâmplărilor cotidiene, 
care, privite prin prisma unei anumite concepţii de viaţă, 
dau nota caracteristică epocii, lumii, cosmosului. 

În actul al II-lea, de exemplu, căsătoria dintre cele 
două personaje George şi Emily, simbolizează ritualul 
universal care uneşte forţele fizice şi spirituale ale naturii.29 
Gestul cotidian, precum şi omul mărunt, sunt redimensio-
nate prin situarea lor în acest context al universului, care 
nu le face să pară ca momente lipsite de importanţă, ci 
revelează funcţia sensului adânc. Astfel înnobilat, gestul 
cotidian îşi dobândeşte pe drept cuvânt, un loc indispensa-
bil în substanţa mitului wilderian „menit să chintesenţieze 
aventura reiterată a umanităţii”.30   

Malcolm Cowley, unul dintre cei mai remarcabili 
comentatori ai creaţiei lui Wilder, afirmă că tehnica si-
multaneităţii, stilul telegrafic, similitudinea procedeelor, 
scoate în evidenţă tocmai diferenţa materialelor utilizate. 
Wilder se opreşte asupra acelor fapte care, chiar dacă par 
lipsite de importanţă, se găsesc dincolo de istorie. Sunt 
acţiuni pe care le-a ales în ambele piese şi care apar ală-
turi de elemente împrumutate materiei mitice, alcătuind 
un fals jurnal de actualitate. 

Ierarhizarea personajelor permite degajarea unei 
definiţii. Ea se situiază într-o dublă tradiţie: clasică şi 
umanistă. Astfel, pentru Wilder, omul este un homo sa-
piens a cărui trăsătură principală e intelectul şi spiritul 
inventiv. El este atât păstrătorul, cât şi perpetuatorul ma-
rilor tradiţii ale umanităţii. Wilder chiar afirmă într-o con-
ferinţă ţinută la Harvard că: „ fiecare fiinţă umană care a 
existat vreodată poate fi simţită de noi ca existând acum”. 
El încearcă să descopere sensurile unei adânci comuniuni 
umane, dincolo de timp şi spaţiu şi este fidel până la capăt 
crezului său umanist. Sabina, de exemplu, are doar rolul 
de servitoare, aşa cum simţurile sunt datoare să slujească, 
să se lase strunite de raţiune. Şi chiar dacă Sabina şi Cain 
apar ca elemente subordonate, dominate de Antrobus, ce 
reprezintă Eul raţional, intelectual uman, născocitor şi 
veşnic efervescent, prezenţa lor este neîntreruptă şi ine-
vitabilă. Astfel, natura umană se dezvăluie în întreaga ei 
complexitate, ca structură echilibrată de aspecte dialectic 
opuse, deşi acestui ideal clasic nu-i corespunde viziunea 
unui cosmos echilibrat.  În Oraşul nostru universul aflat la 
scară miniaturală, sugerează comparaţia cu un mecanism 
bine reglat, unde fiecare fiinţă sau gest îşi găseşte rostul în 
acel ritual al naşterii, căsătoriei şi morţii, pe fundalul unei 
muzici a sferelor. În schimb, Prin urechile acului a fost 
scrisă în timpul războiului şi oferă imaginea unei lumi în 
derivă, mereu în pragul prăbuşirii, pe care legile ascun-
se şi neînţelese şi-o revendică în egală măsură, solicitând 
existenţei umane o neîntreruptă şi dramatică tensiune. Ca-
tastrofa se reiterează cu o legitate matematică la infinit, 

26 El a avut năstruşnica idee de a ilustra piesa print-o adevărată epopee fotografică, 
cu materialul extras dintr-un volum, aparţinând unei familii de azi, dintr-o altă 
parte a continentului, iar simbioza textului wilderian cu imaginile de împrumut 
s-a dovedit perfectă. 
27 Maria Vodă-Căpuşan, op. cit., p. 117.
28 Thornton Wilder, Introduction la Three Plays, New York, 1975, p.11.
29 Rex Burbank, Thornton Wilder, New York, Twayne Publishers Inc., 1961, p.92.
30 Maria Vodă-Căpuşan, op. cit., pag.119.
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oferind situaţia cheie a piesei. Şi totuşi, viziunea asupra 
umanităţii, dincolo de ironiile dramaturgului la adresa în-
crederii naive a personajelor sale, înclină în cele din urmă 
spre optimism şi piesa afirmă explicit un ideal activ de 
existenţă. Aventura eroilor săi, chiar dacă sunt nevoiţi să 
lupte pentru a-şi reconstitui mereu lumea, nu-şi reduce 
semnificaţia la cea a unei torturi eterne de Sisif.31 Ea păs-
trează un sens al valorilor şi o undă de optimism care face 
ca sarcina lor să nu apară definitiv inutilă. Unii exegeţi 
prezintă acest optimism ca formă de manifestare a încre-
derii într-o providenţă şi reconsideră întregul univers wil-
derian într-o optică creştină. Dar Wilder este un optimist, 
deoarece dezastrele pe care le proiectează nu fac decât să 
reprezinte negativul inevitabil, necesar chiar, al credinţe-
lor sale, indefectibile în factura pozitivă a omului.32

Adamul lui Wilder e şi el un erou, un om al voinţei 
şi acţiunii ce datorează mult spiritului grec şi umanismului 
Renaşterii şi nu prea apare apropiat de cel biblic. Totuşi, el 
nu e niciodată zdrobit definitiv de un destin implacabil şi 
nici nu poate fi considerat un personaj cu adevărat tragic. 
Statutul personajelor este fixat odată pentru totdeauna: Sa-
bina e constant aceeaşi, aşa cum Cain rămâne acelaşi, ca 
elev indisciplinat sau ca soldat, singura diferenţă apare în 
gradul de manifestare a acestei esenţe, în raportarea faţă de 
ceilalţi. E vorba aici de acea veşnică oscilare între figura 
mitică simbolică şi substanţa banală a umanităţii mărunte, 
prezentă la fiecare dintre ei. Wilder îi dimensionează simul-
tan în eternitate şi în cotidian, într-un perpetuu joc aluziv. 

Personajul wilderian e supus unei dedublări, fiind 
în acelaşi timp personaj şi actor. El îşi permite să iasă din 
pielea personajului, să comenteze piesa şi să-şi autoco-
menteze rolul. Existenţa unui actor dincolo de personaj 
se integrează organic viziunii sale până la a dobândi o 
reală funcţionalitate în ficţiunea însăşi. Wilder reuşeşte să 
exploareze cu ingeniozitate aceste dedesubturi ale spec-
tatorului. El izbuteşte să-şi strecoare mesajul pentru a-şi 
bate joc de piesele cu teză şi face publicul să înghită pi-
lula filosofică, dându-i impresia că se joacă. Spectatorul 
pornit să se distreze la o piesă nu e obişnuit s-o vadă cum 
se metamorfozează sub ochii săi într-o meditaţie asupra 
destinelor umanităţii, sau să asculte fragmente din Pla-
ton. Universul  teatrului dublează constant în subteran 
universul ficţiunii, îngăduindu-şi intervenţii substanţiale 
la suprafaţă. Între cele două nivele există un paralelism 
şi o concordanţă perfectă. Aşa cum mecanismul lumii e 
mereu în derivă reiterând catastrofele, tot astfel şi meca-
31 Ibidem., pp.123-124.
32 Nicolae Balotă, Mapamond literar, Bucureşti, Editura Cartea românească, 
1983, p. 37.

Vorbele înşiruite-n proză ale lui Tudor Arghezi din 
Scrisoare cu tibişir stau mărturie: „Nici un meşteşug nu 
este mai frumos şi mai bogat, mai dureros şi mai gingaş 
totodată ca meşteşugul blestemat şi fericit al cuvintelor”. 
O spunea un alt mare făuritor de limbă românească, mai 
ales prin ale sale Cuvinte potrivite. Cel care dintre toţi 
poeţii români pare să fi fost Poetul ce a trăit numai şi nu-
mai în universul cuvintelor este Nichita Stănescu. Acela 
care scria poeme ca şi cum ar respira, încântat de cele 
mai neaşteptate întâmplări şi detalii din lumea înconju-
rătoare, căreia îi trimitea mesaje speciale.

Poetul s-a născut, după cum se ştie, la Ploieşti, unde 
postum i s-a ridicat şi o Casă memorială „Nichita Stă-
nescu”. Culmea este că a văzut lumina zilei pe 31 martie 
1933 şi, stranie coincidenţă, a plecat puţin, cum şi lui 
îi plăcea să scrie despre alţi confraţi, pe 13 decembrie 
1983. 13 este inversul lui 31, iar moartea inversul vie-
ţii. Autorul volumelor de poezie Necuvintele, Noduri şi 
semne, Oase plângând, ori al celor 70 de poeme de dra-
goste reunite de reputatul critic şi semnatar al postfeţei 
- Alexandru Condeescu sub titlul Leoaică tânără, iubira, 
apărut la editura Muzeului Literaturii Române a fost ales 
abia postum membru al Academiei Române.

Poetul Nichita Stănescu aparține ca perioadă isto-
rică, dar şi structural şi formal, poeziei moderniste sau 
neomodernismului românesc al anilor ‘60-’70, cu toate 
că vocea sa poetică nu s-a asemănat cu a altui coleg de 
generaţie, fiind el însuşi. Reputaţi critici literari, în frun-
te cu academicianul Eugen Simion, l-au apreciat ca un 
remarcabil poet de amplitudine şi mare intensitate, ca un 
mare inventator de limbă poetică şi metafore aparte.

Dar cel care s-a aplecat mai mult asupra indiscuta-
bilei valori şi i-a dedicat o carte este, culmea, un coleg 
de generaţie mai logeviv un pic şi, totuşi, un generos în 
ciuda orgoliului său - poetul Adrian Păunescu. Acela 
care i-a dedicat cartea Generaţia 60, publicată în 2007, 
subintitulată Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Marin 
Sorescu. Printre multele argumente, ale unuia din inte-
riorul fenomenului, Adrian Păunescu afirma că „Astfel 

generaţia 60 nu este numai un fruct spontan şi greu de 
explicat al unei conjuncturi istorice, ci şi strategia parcă 
profundă, parcă genetică, parcă salvatoare a unei naţiuni 
care avea nevoie de o purificare a limbajului prin care 
dorea să comunice şi, ca să discutăm în termeni drastici, 
o baie obligatorie de adevăr şi de frumos, fie şi în per-
spectiva unui testament bine scris”.

Mă pot lăuda că, graţie gazetarului şi bunului meu 
amic Ilie Purcaru, şi el poet, i-am făcut o vizită la Spi-
talul Fundeni, unde era internat, şi am cu Nichita nişte 
fotografii alb-negru pe patul de spital. Deocamdată, fo-
tografiile sunt inedite.

Nu-i locul şi nici nu-mi permit a creiona, aşa cum per-
cep eu, acel ceva, aparte, ce-l deosebeşte pe cel identificat 
doar pe numele mic, Nichita, poate ca un semn de afec-
ţiune şi dragoste din partea confraţilor, de care niciun alt 
scriitor român nu s-a mai bucurat. Inventatorul de cuvinte 
şi metafore ne-a lămurit singur care-a fost secretul: 

„A venit îngerul şi mi-a zis: de atâta amar de vreme 
te veghez ca să ajungi om de ştiinţă şi tu până acum n-ai 
inventat nimic!

Cum să nu; am inventat; numai că ştiinţa pe care am 
creat-o este atât de subtilă, încât uneori se confundă cu 
firescul. Ea se numeşte hemografia, adică scrierea cu 
tine însuţi”.

Mă îngrozeşte faptul că, după trecerea sa la cele veş-
nice, se mai găsesc hoitari ce nu-l lasă în pace. Să se odih-
nească în liniştea sa celestă, printre îngeri. Şi celor care 
nu-l înţeleg, neavând apetit pentru poezie le reamintesc 
definiţia pe care încerca s-o dea Nichita scrierilor sale po-
etice: „Dacă aş putea defini poezia, dacă natura ei vie s-ar 
supune unei definiţii statice, atunci, desigur, am putrea-o 
face în serie la uzinele de aparataj electronic sau chiar la 
Cooperativa sătească din Pocreaca, Avântul poeziei...

Poezia este o lacrimă care plânge ochii...”
Avusesem impresia că (ne)chematul printre scriitori 

– Cristian Tudor Popescu, o acritură de se pricepe la tot 
şi la toate, se mulţumise să-i înjure, cu ani în urmă, pe 
alţii cu har doar în Adevărul literar şi artistic, pe care 

l-a falimentat, sub titlul: „Nichita Stănescu – o rudă a 
lui Adrian Păunescu”. Din nefericire, individul care-i 
urmaş pe linie maternă al „celebrului poet proletcultist” 
A. Toma, tatăl Redactorului şef al „Scînteii” bolşevice, a 
recidivat. Tatăl lui A. Toma, redactorul şef al «Scînteii», 
scrisese despre „Putrefacţia poeziei sau poezia putrefacţi-
ei”. Iar Tudor Arghezi, fiind interzis la acea vreme de cen-
zura comunistă, nu se putea apăra. Chestiune valabilă şi 
în cazul lui Nichita Stănescu, plecat în lumea celor drepţi.

Într-o cărţulie plină de venin, intitulată după sufletul 
lui hain „Libertatea urii”, subintitulată „scrieri”, scoasă 
la editura Polirom – 2004, acesta recidivează, republi-
cându-şi murdăria. Cu scuzele de rigoare, citez din CTP: 
„Răsfoiesc voluminoasele volume de lux Humanitas, 
Nichita Stănescu, Opera poetică, şi găsesc hectare de 
cuvinte fără noimă, şiruri căznite, versificaţii mecanice, 
de dragul rimei, gen Păunescu în degringoladă, o obscu-
ritate câtuşi de puţin fertilă, menită să înfăşoare niumi-
cul, un vid de simţire poetică.”

Nu pot să-i spun decât că aşa ceva nu se face, subin-
ginerului de până-n ’89, Cristian Tudor Popescu, fost lu-
crător la Întreprinderea bucureşteană Automatica (după 
ce îşi petrecuse stagiatura pe la Rovinarii Gorjului). 
Unde nu se cerea carte, ci doar dosar şi o diplomă. Pe 
baza aceluiaşi dosar, devenind scrib la Scînteia «Ade-
vărului» imediat după Marea Învălmăşeală din decem-
brie’89! Cărţile sale ştiinţifico-fantastice şi publicistica 
nu-l îndreptăţesc să dea  cu pietre în pomul cu roade.

Mai ales că Nichita şi-a pus pe tavă propriul său suflet 
în flori de limbă română pe care le-a dăruit contempo-
ranilor şi urmaşilor. În 1976 a câştigat Premiul Herder, 
apoi Cununa de Aur de la Struga, din fosta Jugoslavie şi 
a fost recompensat de trei ori cu Premiul Uniunii Scriito-
rilor din România. Fără a mai reaminti nominalizarea sa, 
în anul 1980, la Premiul Nobel… Candida atunci contra 
unor Borges, Frischer, Leopold Sedar Sengor, cel atât de 
bine tradus şi în limba română de poetul Radu Cârneci. 
Numai că distincţia a obţinut-o poetul şi, în acelaşi timp, 
preotul grec Odysseas Elitis.
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nismul teatral se dereglează, actorii nu mai vor să joace 
sau lipsesc. Apogeul haosului, când eroii ajung la ciocniri 
violente, îşi găseşte corespondentul în destrămarea distri-
buţiei, când actorii se cer înlocuiţi. La Wilder, actorul ce 
invocă propria sa experienţă ca persoană, vine să justifice 
şi să susţină ficţiunea.33 

Personajele piesei sunt destul de lineare în dimen-
siunea lor alegorică, iar conflictul umanităţii cu spiritul 
arhaic, primeşte consistenţă prin suprapunerea cu cazul 
individual. Se revelează şi ambiguitatea acestui proces al 
identificării, căci ceea ce apare ca experienţă reală, trans-
ferată personajului pentru a-i da consistenţă, e văzut apoi 
ca febră a imaginaţiei. Rămâne astfel întrebarea dacă acto-
rul-om e cel ce-şi îmbogăţeşte personajul sau dimpotrivă, 
procesul se desfăşoară în sens invers şi realitatea ajunge să 
primească coloratura ficţiunii şi să fie evaluată prin prisma 
ei. Această meditaţie dramatică asupra nenorocirilor prin 
care a trecut specia umană, atât de abil condusă de autor, 
care să ştie să mascheze gravitatea în forma spumoasă a 
spectacolului comic, nu încetează să fie o reflecţie asupra 
artei teatrale.  Experimentul lui Wilder ar putea fi evaluat 
în termenii evenimentelor prezentate de el prin împăcarea 
vieţii de zi cu zi cu cea arhetipală, care este ridicarea la 
reprezentarea realistă a vieţii umane.

* * *
Creaţia teatral-dramatică a celor doi scriitori a in-

fluenţat drama universală atât ca înnoire a structurii, cât şi 
ca mod de concepere a universului dramatic, a conflictului, 
a intrigii, configurării personajului în toate nivelele sale. Ei 
reprezintă modele în temeritatea afirmării originalităţii, în 
punerea la îndoială a tuturor dogmelor, în pulverizarea pre-
judecăţilor estetice şi literare, în afirmarea liberă a inovaţi-
ei, noului, a asocierilor insolite şi a gândirii neîncorsetate. 

Motivele biblice ocupă la ambii dramaturgi un loc 
considerabil şi sunt tratate cu libertate şi dezinvoltură. 
Creaţia lor mizează mult pe om, pe valorile intrinseci exi-
tenţei umane, fie ea şi cea mai neînsemnată, şi este anima-
tă de multă dorinţă de a trăi. Calităţile pieselor blagiene şi 
wilderiene sunt tocmai libertatea imaginativă şi creatoare, 
suflul universal, universul vast cultural pe care-l activează 
în imaginarul receptorului interpret, fie el regizor, specta-
tor sau cititor, precum şi ingeniozitatea formativă. 

Amândoi au considerat că interesul trece de la detalii 
la esenţial, influenţaţi fiind de expresionismul german, dar 
închinat creării unui mit dramatic autohton. Reluând perso-
naje biblice, ei nu ţin cont de reţetele teatrale tradiţionale şi 
nici cele ale tezismului simplist din producţiile cu pretenţii 
moralizatoare.  Atât Blaga cât şi Wilder se dovedesc des-

33La Pirandello dimpotrivă, cei ce joacă piesa, revelându-se ca actori, dar şi ca 
oameni, vin să conteste veridicitatea ficţiunii, dând naştere unui conflict acut între 
persoană şi personaj. 

chizători de drumuri în arta scenică. În cronicile de teatru ei 
recenzau obiectiv fenomenul teatral, se implicau empatic, 
dirijau gustul, orientau în problemele teoretice şi stilul regi-
zoral, precum şi în viziunea scenică a textelor. Astfel, piese-
le clasice care nu mai impresionau în haina lor tradiţională, 
câştigau mult prin interpretarea simplificată, redusă. 

Negând ideea de decor material, simbolismul tea-
tral adoptat de ambii dramaturgi a adus performanţa rein-
staurării teatralităţii ceremoniale, mistice şi mitice, impu-
nând o rafinare a mijloacelor scenografice, a recuzitei şi a 
eclerajului, care a însemnat un mare progres al limbajelor 
scenice. Simbolismul i-a inspirat şi a dezvoltat o concep-
ţie importantă în arta interpretativă, regie, scenografie, 
scenotehnică. Existenţa metafizică a unei lumi ideale, în 
care se joacă destinul, din care iradiază soarta, se legau de 
recuperarea originii mitice, ceremoniale a ritualului comu-
nitar al teatrului. De aceea ei au reimpus mijloacele mis-
tice ale oficierii spectacolului ca un ceremonial sacru, în 
care scena şi spectatorul trebuie să se reunească într-o re-
trăire de factură mistică.34  Planul cotidianului nu este doar 
un simplu fundal al acţiunii în piesele celor doi scriitori. 
El pătrunde chiar în substanţa mitului, oferind momente 
esenţiale în desfăşurarea lui. Noe, simbol al omenirii la 
Blaga, este un ţăran de treabă cu sufletul curat, dintr-un sat 
mitic, iar familia Antrobus la Wilder simbolizează celula-
nucleu, modelul privilegiat al umanităţii, eroul multiplu şi 
colectival mitului. În simbioza acestor planuri, anacronis-
mul are un rol esenţial, ca procedeu de sinteză într-un joc 
neîntrerupt de contraste şi apropieri. Trăsăturile care defi-
nesc personajele acestora, trimit mai degrabă la dimensi-
unea alegorică decât la individual. Ele pot fi considerate 
laturi necesare ale unei entităţi abstracte – personalitatea 
umană.  Obiecţiile aduse de unii critici, de modul în care 
au fost puse în scenă Cruciada copiilor la Blaga şi Oraşul 
nostru la Wilder, s-au referit la necesitatea reinstaurării 
caracterului ceremonial prin rafinamentul scenotehnic şi 
prin folosirea corului ca grup de observatori neutri, ca nu-
cleu comunitar iradiant. Gândirea mitică a celor doi cere o 
altă amploare scenică cu mijloace şi tehnică antică. 

E uşor de observat că formula de teatru pentru care 
optează Blaga este cea a unui expresionism autohtonizat, 
iar la Wilder expresionismul se potriveşte cu tot ce este 
insolit, îndrăzneţ, nepermis. Căutările lor au de la început 
o vădită tentă mitică şi spiritualistă. 

Printre puţinele personalităţi care şi-au proiectat 
cu stăruinţă biografia în zariştea mitului, Blaga şi Wilder 
au influenţat drama universală, fiind conştienţi de rolul 
important ce revenea spectatorilor, solicitaţi în teatrul de 
avangardă să coopereze activ la înfăptuirea spectacolului. 
34  Doina Modola, Lucian Blaga şi teatrul insurgentului, Memorii. Publicistică. 
Eseuri, Bucureşti, Editura Anima, 1999, p. 275.
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Prozatorul, poetul și criticul literar LUCIAN 
GRUIA (1 iulie 1950, Dej, Cluj) este nepotul avoca-
tului scriitor Basil Gruia, unul din apropiații marelui 
Blaga, căruia îi va dedica prețioasele «amintiri» și «efi-
gii documentare» Blaga inedit (1974, I-II, 1981 ), care, 
venind imediat după moartea poetului, au contribuit 
mult la orientarea posterității blagiene pe direcția atât 
de profitabilă a explicării artistului prin legătura cu oa-
menii și atitudinea față de semeni, dar și față de unele 
întâmplări și evenimente ce i-au marcat ultimele două 
decenii de viață (etapa clujeană: 1938-40, 1946-61, și 
popasul sibian din 1940-1946).

„Când m-am născut – scrie autorul – am fost bo-
tezat Lucian, la sugestia lui Basil Gruia, care s-a gândit 
atunci la poemele ilustrului gânditor din Lancrăm. Fap-
tul i s-a comunicat și filosofului, cu ocazia unei vizite 
pe care acesta a făcut-o la via lui Basil de la Cisteiul de 
Mureș. Îmi place să cred că nu e o anecdotă…”

Întrucât nu menționează nimic mai mult despre 
prietenia poetului cu unchiul său Basil Gruia, m-am 
adresat documentarelor respective, mai exact lucrării 
Blaga inedit. Amintiri și documente (Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 1974, pp. 267-274), în care am găsit evocate 
și ilustrate cu documente olografe vizitele (și ecouri-
le acestora) din anii 1950 și 1951, la podgoria de la 
Ocna Mureșului (Uioara), în hotarul satului Ciunga, 
de pe promontoriul căruia poetul putea să vadă munții 
Sebeșului, iar în jos, valea Mureșului, pe care „se răsfață 
(…), într-o confluență de peisaje muntoase și campes-
tre (…), Cisteiul de Mureș, satul meu natal.”  Episodul 
trebuie reținut întrucât viitorul exeget al lui Blaga va 
asimila foarte bine împrejurările în care zodia i-a atri-
buit un nume de împovărătoare strălucire, dar mai ales 
datoria nescrisă a unui legat spiritual. Iată, așadar, una 
din motivațiile abordării universului blagian, în eseuri-
le sale Lucian Gruia referindu-se atât la opera filosofică 
cât și la literatura artistică (poezie, teatru, proză, memo-
rialistică, epistolar).

În acord cu cele de sus, Lucian Gruia precizează 
că „am început să scriu această carte acum patruzeci de 
ani”, continuând „preocupările unuchiului meu, regre-
tatul poet Basil Gruia, de cercetare a operei și biografiei 
lui Blaga”.

Spirit ingineresc și metodic, structurat pe o logi-
că a înțelegerii operei de artă (universurile imaginare), 
autorul are vocația construcțiilor imaginare. Cu o ase-
menea concepție integralist-hermeneutică el operează, 
mai întâi, în cadrul statuarei brâncușiene, propunân-
du-ne, dintr-un unghi sui generis, Universul formelor 
lui Brâncuși (2001), dar și un Moment al revelației  în 
Templul brâncușian al eliberării (2004).

Pe Blaga îl integrează într-un Triptic spiritu-
al: Eminescu, Blaga, Brâncuși (2008), identificând în 
«Minciunile lui Dumnezeu» (vezi meditațiile filosofice 
ale lui Leonte Pătrașcu din Luntrea lui Caron) tot atâtea 
„Repere fundamentale pentru o metafizică româneas-
că” (studiu publicat în 2006 în «Portal-Măiastra» și re-
luat în Addenda prezentului volum).

Propunându-și o reinterpretare  a universului 
blagian, autorul constată, de la bun început, că au-
torul Diferențialele divine și-a elaborat cosmologia 
ca o cale intermediară între ateismul nietzscheean 
(transcendența goală) și habotnicia creștină pentru care 
Tatăl Ceresc dirija totul. Cu totul originală, această cale 
situată la distanțe egale de paradigmele extreme amin-
tite propune o viziune metafizică, fiindcă „fără o meta-
fizică, declarată sau latentă, omul nu poate exista”.

Ca Vasile Băncilă altădată, în «Lucian Blaga 
energie românească» (1938), autorul nostru încearcă 
să explice concepția blagiană despre univers prin pro-
priile-i idei din operă, denumind-o astfel autognostică, 
formulă după care se orientează și întregul excurs argu-
mentativ al eseului.

Pornind de la Marele Anonim, pe care filo-
soful îl așeza, ca generator de maximă complexitate 
substanțială și structurală, în centrul metafizic al uni-
versului, autorul observă că geneza acestui univers ar 
parcurge, mai întâi, o «fază precosmică» (de limitare 

maximă a posibilităților generatoare ale creatorului ab-
solut), apoi o fază a «generației directe» (de emitere 
a diferențialelor divine, eterogene și omogene) și, în 
sfârșit, o fază a «genezei indirecte» (de integrare cos-
mică a diferențialelor divine, în funcție de afinități elec-
tive și complementarități).

Dar, instituind «cenzura transcendentă», Marele 
Anonim își apără statutul eterogen, infailibil și privi-
legiat, iar condiția umană nu își găsește rostul decât în 
opțiunea de a trăi sub semnul misterului și întru revela-
rea acestuia. De la această punere în temă, autorul dez-
voltă o viziune originală privind „universul clepsidră”, 
cam în paralel cu «universul lacrimă» detaliat de Vasile 
Fanache în eseul «Chipurile tăcute ale veșniciei în liri-
ca lui Blaga» (2003). Observând că, spre deosebire de 
postulatul nietzscheean (al «morții lui Dumnezeu») și 
de paradigma creștină (a mântuirii, a revelației), Blaga 
alege calea de mijloc a unui Deus absconditus (Marele 
Anonim generator de «diferențiale divine», sieși sufici-
ent în autodeterminare).

Acest univers îl duce pe autor cu gândul la for-
ma clepsidrei („mai adecvată decât universul lacri-
mă”, după propria-i convingere): „Cupa superioară a 
acesteia este rezervată divinităților, Marele Anonim și 
zeitățile din literatură (poezie și dramaturgie), iar cupa 
inferioară, oamenilor și divinităților căzute în tempora-
litate, cum  este Pan bătrân.”

«Vidul» și «plinul» trebuie să-și urmeze unul ce-
luilalt, imanentul și transcendentul fiind mereu într-o 
corespondență de substanțială energie – „există deci o 
trecere de la registrul superior la cel inferior, adică de la 
ceresc la terestru și apoi, prin răsturnare, de la terestru 
la ceresc”…

Prezentă în multe alte culturi (asiatice și arabe, 
dar și europene) imagologia clepsidrei vine să explice 
că „între cele două cupe există comunicare”. În mitolo-
gia greacă, spre exemplu, zeii pot coborî în lumea muri-
torilor influențându-le destinul, la fel în religia creștină, 
prin revelație și rugăciune, „oamenii ajung la Dumne-
zeu, iar acesta uneori face minuni, coborând între ei și 
vindecându-i…” Cu alte cuvinte, prin brâul (orificiul) 
clepsidrei, „comunicarea este posibilă în ambele sen-
suri”.

Instituind «diferențialele divine», gânditorul 
Blaga „a imaginat un univers specific de tip clepsidră”, 
în care strangularea/ poarta de trecere o reprezintă 
«cenzura transcendentă». În cupa superioară s-ar situa 
Marele Anonim (din filozofie) și Diavolul (din drama-
turgie), iar în cea inferioară lumea umană, cenzurată, 
căreia îi rămâne nostalgia revelației și dăinuirea  în ori-
zontul misterului.

Dar, în «universul clepsidră» gândit de Blaga, 
comunicarea „nu este posibilă decât într-o singură 
direcție”, dinspre Marele Anonim spre om. Cenzura 
transcendentă instituită face ca, în sens invers, co-
municarea să nu mai fie posibilă, de unde și ipostaza 
absolută a generatorului de «diferențiale» retras într-
o atotputernicie suficientă sieși, un demiurg autoexi-
lat din propria-i creație («În cer te-ai închis ca într-un 
coșciug» afirmă Psalmul din volumul «În marea trece-
re», 1924), adică „într-o noapte fără ferestre-n afară”: 
„Ești muta, neclintita identitate / (rotunjit în sine a este 
a)”… Căutându-l cu ardoare, poetul constată că accesul 
omului la «logosul demiurgic» este stopat de cenzura 
transcendentă, căci față de „cupa superioară – lume 
necenzurată”, cupa inferioară exprimă „lumea cenzu-
rată”, în care Demiurgul își trimite câteva personaje de 
mare ecou onto-gnoseologic: Iisus, Pan, Fârtate, dar și 
Pan bătrânul, ceea ce înseamnă că odată cu tranziția de 
la zeu la oameni începe istoria creștinismului….

De la cuplul adamic, căruia-i era inteligibil lim-
bajul Demiurgului, la alungarea din Eden a primei pe-
rechi de oameni și, apoi, la episodul babilonic, nu este 
decât o istorie a omului care, din grație divină, devine 
«lup» al semenilor, homo homini lupus, prin decăderea 
sa din grația divină.

Și de aici atâtea imagini ale confruntării omu-
lui cu propria-i condiție, sub ochiul impasibil al unui 
Deus absconditus. Elanuri metafizice și căderi pre-
destinate, ipostaze ale «Daimonionului» care salvează 
creațiile umane de excepție și trăiri extatice, asumări 
ale condiției jertfelnice și sensuri ale revelației, ale 
misterului și ascezei – toate acestea sunt foarte bine 
evidențiate  în exemple culese de Lucian Gruia din liri-
ca și dramaturgia blagiană pentru a-și susține autognos-
tica viziune a universului clepsidră.

„Și în finalul existenței, la modul sublim, ființa 
umană depășește cenzura transcendentă, crede autorul. 
Acum, clepsidra se întoarce și are loc o schimbare în 
ordinea existentului…”

Așadar, prin extincție sufletul devine nemuritor, 
«diferențialele divine» resorbindu-se în Marele Tot, re-
integrânduse în ființa eternă a Marelui Anonim: „Dum-
nezeule, de-acum ce mă fac?/ În mijlocul tău mă dez-
brac. Mă dezbrac de trup/ Ca de o haină pe care o lași 
în drum” (Psalm, 1924).

Capitolul al treilea, dedicat Matricei stilistice 
a operei lui Lucian Blaga, menționează conceptele cu 
care însuși Lucian Blaga opera în «Trilogia culturii»: 
orizont spațial și orizont temporal inconștient, accentul 
axiologic, atitudinea în fața vieții, năzuința formativă. 
Ca element eponim al orizontului spațial inconștient 
blagian este identificat, în opera poetică și dramati-
că, Muntele, iar ca însemne ale orizontului temperat 
inconștient, metafore și imagini ce ar exprima timpul 
havuz (orientat spre viitor), timpul cascadă (spre tre-
cut) și timpul fluviu (ancorat în prezent).

Exemplele nu numai că sunt bine alese, dar ele 
vin să ilustreze că întregul univers imaginar blagian 
este structurat pe o dinamică a antinomiilor, pe dublete 
de armonioasă arhitectură imaginară. Însăși viziunea 
universului clepsidră corespunde acestei conceptuali-
zări metaforice de larg orizont genezic și intens freamăt 
onto-gnoseologic.

„Prezența acestor categorii stilistice românești 
în opera lui Blaga îi conferă durată – scrie Lucian Gru-
ia - , și astfel sistemul filosofic al autorului reprezintă 
un moment de prezență veșnic în istorie…”

Bun cunoscător al operei poetice și filosofice 
blagiene, dl Lucian Gruia propune o proprie viziune 
arhitecturală a acestui inconfundabil univers imaginar, 
dovedind, pe lângă spiritul de finețe al percepției meta-
forice, o vocație a construcției integratoare și analitice, 
bine articulată în ideația-i argumentativă, grație căreia 
gânditorul paternal al Marelui Anonim ne apare, iată, la 
începutul mileniului III, într-o nouă lumină.

Mircea NOVAC

Lucian Gruia:
„LUCIAN BLAGA.

Universul clepsidră și matricea stilistică”
(Princeps Edit, Iași, 2013)
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În eseul „Tradiţie şi universalitate în arta lui 
Brâncuşi”, Ionel Jianu consemnează următoarea afir-
maţie aparţinând marelui sculptor: „La ce bun să cio-
pleşti munţii ca să faci din piatra lor cadavre sau un 
bifteck furios?”. Prin intermediul aceluiaşi important 
critic de artă, ce a avut bucuria să-l cunoască pe Con-
stantin Brâncuşi, s-a păstrat o altă zicere, adusă în 
atenţie de doamna Sorana Georgescu-Gorjan într-un 
articol recent – „Quand je serai mort, les vautours me 
dechireront” – publicat inclusiv în nr.2, noiembrie-
decembrie/2012, al revistei „Confesiuni”, ce apare 
la Târgu-Jiu, din care cităm: „Aceste vorbe, rostite 
de Brâncuşi şi relatate de Pierre Schneider în 1962, 
au fost traduse de Ionel Jianu prin cuvintele <<După 
ce voi muri, mă vor sfâşia păsările de pradă.>> Din 
păcate, premoniţia artistului s-a dovedit corectă, în-
trucât numeroase au fost <<păsările de pradă>> care 
au încercat să-şi facă un nume pe seama sa.”

În acest context, potrivim în continuare 
câteva documente, găsite în arhiva donată de 
omul de cultură Petre Popescu-Gogan biblio-
tecii Liceului Teologic din Târgu-Jiu, privind 
starea operelor brâncuşiene de la noi. 

Primul dintre ele - o declaraţie a medi-
cului veterinar D. Micu Gh. Marcu, apropiat 
al hobiţeanului în anii în care se afla la Târ-
gu-Jiu ca să pună în practică importantele sale 
monumente de aici, luată în scris de Tretie G. 
Paleologu, în luna februarie 1965, într-un con-
text local povestit la final de articol. 

 DECLARAŢIE
Subsemnatul, D. Micu Gh. Marcu – me-

dic veterinar, domiciliat în Tg.Jiu, str. Eroilor, 
nr. 39, declar că în vara anului 1938 sculpto-
rul Const. Brâncuşi, care locuia în casele de 
pe str. Victoriei, nr.2 a folosit nişte pietre vechi 
de moară utilizate drept pavaj, pentru nişte 
mese de grădină. Acestea erau în număr 3 – 4 
mese, alcătuite astfel, o piatră de moară drept 
bază, un bolovan drept picior şi o altă piatră 
de moară drept tablă.

Mai declar că însuşi maestrul Brâncuşi îna-
inte de a le face mi-a spus într-o conversaţie: „ce-
ai zice dacă aşi face nişte mese din aceste pietre pe 
care călcăm”? Ss/D.Marcu, 2.II.1965, pentru con-
formitatea copiei...

Următoarea declaraţie aparţine Victoriei Roşi-
anu, născută Bălănescu, în a cărei casă a fost găzduit 
sculptorul de către tatăl său. În grădina înconjurătoa-
re de acolo a aranjat Brâncuşi lucrările din pietre de 
moară – 5 mese – ca recompensă pentru şedere.

DECLARAŢIE
Subsemnata Victoria Roşianu, născută Bă-

lănescu, declar prin prezenta că în grădina fostei 
noastre case părinteşti din Tîrgu-Jiu Reg. Oltenia, 
str. Victoriei 2 au fost 5 mese din piatră de moară 
aranjate de sculptorul Brâncuşi, care a fost oaspe-
tele tatălui meu, în perioada cînd s-a executat an-
samblul arhitectonic din oraş – adică masa păcii, 
portalul şi coloana.

Mesele au fost aranjate de Brâncuşi în înţele-
gere cu tatăl meu căruia i-a cerut într-o zi să accepte 
o surpriză din partea lui cerîndu-i şi 2 – 3 oameni, 
puţin ciment. Pietrele de moară proveneau de la 
moara bunicului meu. Pietrele rotunde au fost zidite 
în curtea casei.

Mesele aveau următoarea amplasare:
1.În faţa casei – faţa din str. Victoriei în ace-

eaşi linie cu teiul – o bucată
2.Trei bucăţi în faţa ceardacului principal din 

piatră
3.O bucată în faţa de nord a casei între cear-

dacul de lemn şi colţul casei. Masa a fost distrusă, 
adică partea de sud spartă de un camion în 1944.

Celelate patru bucăţi au fost întregi pînă în 
1954 cînd am plecat definitiv din imobil şi oraş.

Ss/Roşianu Victoria, 28.II.1965, Buc., pentru 
conformitatea copiei

În continuare prezint alte trei declaraţii aparţi-
nând unor locuitori ai oraşului Târgu-Jiu ce confirmă 
existenţa meselor de piatră. În condiţiile vremurilor 
acelea, cu un anume… dezgheţ cultural, după ce a 
fost pusă în pericol însăşi existenţa Coloanei fără 
Sfârşit! Se poate îndoi cineva cu privire la faptul că 
ele n-ar descrie realitatea?  

DECLARAŢIE
Subsemnata Stănoiu Paula, domiciliată în 

BVD. Republicii, bloc 4 apart.12, declar că în anii 
1948 - 1959, cînd am locuit în casa actualmente 
de oaspeţi PMR, Calea Victoriei nr.2, existau patru 
mese de grădină alcătuite dintr-un piedestal, dintr-

o piatră veche de moară, un picior dintr-un bolo-
van oval şi deasupra dintr-o tăblie, alcătuită dintr-o 
piatră de moară ceva mai mare. Una era aşezată în 
dreapta aleei de intrare în curte, spre partea de nord, 
în dreapta teiului, celelalte trei mese erau aşezate 
două în faţa casei, una în dreapta şi alta în stînga, 
iar cea de a treia spre strada din faţa casei.

Declar că toţi cei care vorbeau despre aceste 
mese afirmau că le-a construit sculptorul Constantin 
Brâncuşi.

Ss Stănoiu Paula, Tîrgu-Jiu, 9.2.1956
*
DECLARAŢIE
Subsemnata Doctor Ana Aposteanu, medic 

primar laborator I.S.F.P.M. Tîrgu-Jiu, declar că în 
curtea caselor din str.Victoriei nr.2 – unde a fost la-
boratorul Sanepidului Tîrgu-Jiu, între anii 1949 – 
1953, au existat două mese de piatră, una la sudul 
şi alta la estul casei. Mesele erau fiecare formată 
din cîte 2 pietre vechi de moară, una postament, una 
faţă, care se rezema pe o piatră ovoidală de piatră 
de rîu.

Ss/A.Aposteanu, 9.II.1965, pentru conformita-
tea copiei

*
DECLARATIE
Subsemnatul Ing.Şerbănescu Corneliu declar 

prin aceasta că în curtea casei Bălănescu din Tîrgu-
Jiu str.Victoriei Nr.2, actualmente Casa de oaspeţi a 
P.M.R., Raion Gorj, între anii 1949 şi 1953 am văzut 
în partea de sud a clădirii o masă formată din pie-
destal rotund de piatră de moară piciorul din bolo-
van şi tăblia tot din piatră de moară, de asemenea în 
partea de est (spre strada Victoriei) la fosta intrare 

în curte era o fostă masă care avea tăblia căzută.
Ss/Şerbănescu Corneliu, 9.II.1965, Tîrgu-Jiu.
Ultimul document aparţine lui Tretie G. Pale-

ologu care justifică pentru ce s-a implicat în inventa-
rierea meselor brâncuşiene din grădina casei Bălă-
nescu, fostă Gănescu. Se poate observa bătaia de joc 
în care omul de cultură a găsit lucrările, ignorate, 
descompletate şi batjocorite. De asemenea, T.G. Pa-
leologu scrie cum a solicitat ad-hoc un minim spri-
jin autorităţilor vremii, ca să pună la loc una dintre 
mese, cu câţiva muncitori luaţi de la Întreprinderea 
de Gospodărire Orăşenească!

RECONSTITUIREA CELOR 5 MESE 
COMPUSE DE BRÂNCUŞI

1.Vezi memoriul lui Tretie G. Paleologu la In-
stitutul de Istoria Artelor al Academiei R.P.R. şi la 

Consiliul Artelor Plastice din CSCA, 
depus în noiembrie 1964.

2.La data de 9.II.1965, Organi-
zaţia PMR a raionului Tg.Jiu a dispus 
ca IGO  să dea 4 oameni pentru a re-
constitui experimental una din mese-
le brâncuşiene din Grădina Casei de 
oaspeţi PMR construită de Gănescu, 
trecută sub numele familiei Bărbules-
cu ca monument istoric şi proprietatea 
familiei Bălănescu pînă în 1950.

Subsemnatul T.G. Paleologu, 
cu şeful de secţie IGO, Brelea Ion şi 
muncitorii Gancea Ilie, Băicoiu Con-
stantin, Percea Ion şi Pădure Ion am 
montat una din mesele desfăcute. Am 
făcut 5 fotografii ale mesei. Am adu-
nat în aceeaşi zi declaraţii de la mar-
torii ing. Şerbănescu Corneliu, Dr. 
Ana Aposteanu, Dr. Micu Gh. Marcu, 
laboranta Stănoiu Paula, ing. Victoria 
Roşianu, Directoarea Muzeului din 
Tg.Jiu, Elena Udrişte mi-a citit fişa pe 

care a făcut-o despre acest monument istoric în 1962 
la adresa Direcţiei Monumentelor Istorice din Bucu-
reşti. Vezi alăturat, anexele 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, ss

În lumea aceasta a noastră, de la începutul de 
mileniu trei, multe dintre lucrările realizate de Con-
stantin Brâncuşi s-au vândut cu zeci de milioane de 
dolari. Peste tot în lume semnele lăsate de sculptor - 
cât a fost viu pe pământ - sunt păstrate cu grijă. Ca 
exemplu, Muzeul de Artă din Craiova, alături de câte-
va opere brâncuşiene, păstrează şi un aparat foto, un 
creion, o cutie, un ecorşeu, un scaun colţar, o scrisoare.

S-a scris şi mult, prost sau bine, unii au obţinut 
doctorate în opera hobiţeanului, pe merit, alţii poa-
te doar s-au minunat. Am întâlnit artişti plastici care 
mi-au mărturisit că de fiecare dată când se află lângă 
Coloana fără Sfârşit simt nevoia să se închine.  Iar 
Ansamblul Monumental “Calea Eroilor” de la Târ-
gu-Jiu – Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Biserica Sf. 
Apostoli, Coloana fără Sfârşit - a fost de multe ori în 
mijlocul unor controverse majore, ce nu-şi au locul 
aici…   

Casa Gănescu din Târgu-Jiu este astăzi folosi-
tă ca să-i cazeze pe unii şi pe alţii.

 În grădină se pot observa doar două-trei pietre 
ale meselor aranjate de Constantin Brâncuşi, lăsate 
de proşti şi vandali. În apropiere - un coş de colecta-
re a gunoiului şi câteva maşini parcate. Gata să urce 
alături, pe pietre.

Starea păsărilor de pradă ce s-au lăsat peste 
operele de piatră de la Târgu-Jiu ale sculptorului este 
foarte gravă. Păsările toate neînchipuindu-şi vreoda-
tă că nepăsarea oamenilor acestor meleaguri va tinde 
să nu-şi găsească măsură undeva în lume... 

JUPAN DE GORJ

STArEA PĂSĂrILOr dE PrAdĂ

ALEX GREGORA
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Situată sub semnul confesiunii jurnaliere și me-
morialisticii, literatura dnei Elena Brădișteanu este, după 
cum remarca apreciatul critic literar Gh. Grigurcu, încă de 
la debut, „expresia unei feminități «cu capul pe umeri»”.

Kairós – jurnalul unei femei (2006, 388 p.) aducea 
în pagină experiența unui mariaj cu împliniri și satisfacții, 
ce vor fi umbrite pentru totdeauna de decesul iubitului soț, 
dr. Florin Brădișteanu, la Belgrad, la revenirea cuplului 
dintr-un periplu estival european… Singurătatea a cufun-
dat-o într-o lume a ei, în sprijin venindu-i, acum mai mult 
decât oricând, lecturile: „Am pus între mine și realitatea 
alienantă universul încântător al cărților.” De aici și o anu-
mită terapeutică a mărturisirii, căci, trebuie spus de la bun 
început, scrisul a ajutat-o să se regăsească pe sine și să 
deslușească sensurile mai prifunde ale vieții și existenței.

Al doilea volum al Jurnalului, intitulat Ierburi dul-
ci, ierburi amare (2006), acoperă intervalul 1995-2001, 
deși întâlnim mai peste tot reluări obsedante, rememo-
rări stranii și reconfortante reîntoarceri în timp. Dincolo 
de cursivitatea consemnării jurnaliere întâlnim o bogată 
informație memorialistică, din care nu lipsesc observațiile 
caracterologice, considerațiile etice, reflecțiile cultural-
artistice și varii notații menite a schița acel „esprit de fi-
nesse” al unei feminități retractile și introvertite.

Și microromanul Poveste fără sfârșit (2009) 
izvorăște din aceeași imperioasă nevoie de confesare, 
transfigurând întâmplări autentice și o memorialistică ce 
trimite fie la filosoful Constantin Noica (vizitat altădată la 
reședința sa din Păltiniș), fie la scriitorul Octavian Paler 
(venit el însuși la Tg-Jiu, în acest sens)…

Recenta apariție, Peregrina. Între Coloana Infini-
tului și Lacul Geneva (Ed. Măiastra, Târgu-Jiu, 2012, 162 
p.) duce mai departe jurnalul-confesiune început în 2006, 
de astă dată prilejul constituindu-l experiența Genevei din 
ultimii ani („acolo unde muncește copila mea”): „Au tre-
cut douăzeci de ani de la ultima călătorie terminată tra-
gic pentru iubitul meu și mă simt un mic aventurier care 
se-ncumetă să iasă în lumea largă, dar mă susține gândul 
că la sosire mă vor întâmpina ochii luminoși și zâmbetul 
fericit al copilului meu”.

Călătoria de la Otopeni la Zürich, iar de la aeroport 
la Geneva este un prilej de a observa locuri și oameni, 
cu același spirit de nuanțată înțelegere. Aclimatizată, după 
numai o lună de zile, cu peisajul citadin genevez, „pere-
grina” ajunge, în deambulările-i pline de reverie, pe ma-
lurile Rhonului, pe care vede plutind agale vaporașe, rațe 
și lebede, ajungând până la vestitul lac Geneva. Este un 
sfârșit de an care „mă găsește departe de casă”, dar ar vrea 
să spună celor ce încă nu au trecut de hotarele țării că „lu-
mea e la fel peste tot”.

De la fereastra spațioasei mansarde, i se deschi-

de o aglomerată panoramă a orașului, pe acoperișurile 
căruia își fac veacul pâlcuri de pescăruși, dar și „pereții 
prăpăstioși ai Alpilor francezi” ori munții Jura (amintin-
du-i de Apusenii noștri), în permanență acoperiți de nori, 
„dinspre care bate uneori un vânt năpraznic care zgâlțăie 
obloanele de lemn și fluieră în coșuri și luminatoare. La 
bise! spun localnicii.”

O descriere sumară a orașului și a acestor locuri 
prin care „au hălăduit o mulțime de oameni de seamă” 
(Voltaire, J.J. Rousseau, Mme de Stael, bancherul Neker, 
ministrul de finanțe al regelui Ludovic al XVI-lea, Peco-
let, erou și martir, ducele de Savoia, Wilhelm Tell, figura 
legendară a rezistenței elvețienilor împotriva stăpânirii 
străine…), dar și o privire mai de amănunt asupra clădi-
rilor, vitrinelor, oamenilor, asigură un farmec particular 
acestor note de călătorie. O placă metalică menționează 
„trecerea lui Cezar prin același loc în anul 58 înainte de 
Christos”… 

Familiarizată, așadar, cu peisajul și oamenii, 
apaținând unor varii etnii, autoarea își reia mai vechea pa-
siune – lecturile. Și nu puține sunt considerațiile pe seama 
acestor lecturi (de acum sau anterioare) din Paul Evdo-
kimov, Steinhardt, Ioan Gură de Aur, Nadine Guilhon, G. 
Liiceanu, A. France, Mircea Eliade, Dan C. Mihăilescu, 
Constantin Daniel, Ion Acsan, Diodor din Sicilia, Th. 
Mann, Mircea Cărtărescu. Lecturile sunt, după cum se 
vede, la întâmplare, dar importantă este reflecția pe sea-
ma lor, trezită de un gest, de o întâmplare, de un declic 
al memoriei involuntare, diegeza nefiind una riguroasă ci 
cu reîntoarceri în timp (v. episodul cu Liviu, prietenul lui 
Noica, de la Sibiu).

Toate jurnalele d-nei Brădișteanu abundă în aseme-
nea considerații cultural-artistice, care ar părea ostentativ-
epatante și egotiste, dar nu sunt, de vreme ce lectura și 
reflecția constituie acea retragere în sine a unei feminități 
prea rănite de viață.

Între „temele” meditației, alături de singurătate, 
senectutea și felul în care se manifestă acest proces în 
relație cu indivizi și mentalități, constituie aproape un lait-
motiv. Iată, spre exemplu, un pasaj, din care nu lipsește 
notația lucidă,  dar nici acea scrutare de sine detașată și 
pacificatoare:

„Așezată pe canapeaua albă cu flori roșii, în lumina 
crudă a soarelui care pătrunde prin peretele de sticlă al 
livingului, îmi cade privirea pe mâna cu care scriu și sunt 
șocată de pielea ofilită și plină de pete maro, pete hepatice 
care apar la oamenii bătrâni. Sunt acolo de mult timp și 
nu le-am observat din cauza luminii scăzute din casa mea 
acoperită de iederă sau au apărut în ultimele luni petrecute 
în Elveția? (…) Mai descopăr și alte lucruri despre mine; 
că sunt extrem de susceptibilă și deci ușor de rănit sau că 

m-am «desocializat» după douăzeci de ani de sigurătate. 
(…) Mă aflu aici cu fiica mea foarte dragă, cu soțul ei pre-
venitor și amabil; ar trebui deci să nu-mi lipsească această 
retragere în sine. Sau da? Și bucuria poate să fie obosi-
toare, așa cum este orice stimul îndelungat? Avem nevoie 
să ne distanțăm puțin ca s-o putem gusta din nou? / Ne 
iubim enorm, dar vorba lui Nicolae Steinhardt, ne inco-
modăm reciproc; deranjăm prin simpla noastră prezență, 
zice domnia sa, și, să fiu sinceră (continuă acesta) suntem 
deranjați la rândul nostru…” (pp. 36-37).

Observația – fie ea sociologică, cultura-artistică ori 
politică – se încarcă de o tonică ironie menită a sancționa 
mentalități, năravuri, apucături: „ «Țara merge înainte!» 
ne asigură un  politician [tocmai căzuse guvernul, iar la 
conducere venise, în 2009, unul monocolor]. Sigur că 
merge! Viața nu se oprește în loc, indiferent ce ni se în-
tâmpă. Bine saurău, bunăstare sau criză, război sau pace. 
Timpul ne mână din urmă, nepăsător la zbaterile noastre 
(…) Au trecut peste noi goții-hunii-gepizii-avarii-slavii-
bulgarii-longobarzii-pecenegii-cumanii domnului Djuva-
ra- tătatii-turcii și, în urmă cu juma’ de secol, rușii, dar noi 
suntem încă aici, așa că sunt optimistă. Cât despre alegeri, 
cred că indiferent pe cine vom vota, vom fi dezamăgiți 
ulterior. Ne-am obișnuit și cu asta…” (pp. 50-51).

Tonul acestui jurnal-confesiune este calm, așazat, 
iar cu timpul capătă acea sapiențială detașare, ce-i permite 
„peregrinei” mai mult să înțeleagă decât să se implice…

Revenirea periodică în orașul de pe Rhon, de obi-
cei iarna, îi accentuează starea de interiorizare, lăsând-o 
în voia lecturilor, meditației, reveriilor: „Așa cum fac de 
patru ani încoace, sunt din nou la Geneva și petrec iarna 
împreună cu copiii mei.”

Peregrina este un jurnal-confesiune pe ruta Târgu-
Jiu – Geneva, care întregește cartea unică a dnei Elena 
Brădișteanu, prilejuindu-i criticului Gh. Grigurcu să-și 
exprime, încă o dată, aprecierea:

„Sensibilitate, observație ageră, judecăți de bun 
simț, iată caracteristicele prozelor semnate de Elena 
Brădișteanu, altă dată călătoare doar pe harta unor mi-
tive de viață lăuntrică, acum și pe trasee europene. Im-
presia produsă de aceste note de drum care bat spre eseu 
este cea a unui ghid atașat de cititor, oferindu-i, alături 
de informații ce evită pedanteria, o cuceritoare atmosferă 
morală” (Coperta IV).

Subscriem întru totul și concedem a vedea în au-
toarea acestor proze o Jeni Acterian a literelor gorjene de 
azi, cu o experiență de viață mult mai bogată și martoră a 
altei lumi. 

Z. C.

Sub semnul confesiunii jurnaliere și memorialisticii
Elena BRĂDIȘTEANU:

PErEGrINA
Între Coloana Infinitului și Lacul Geneva

(Ed. Măiastra, Tg.-Jiu, 2012)

Citind recenta carte (apărută la Humanitas, 2012) a lui 
Andrei Pleşu, mi-am amintit, fără nici un efort, de mult 
comentatele Exerciţii de admiraţie ale lui E. M. Cioran (din 
1986). Nu ştiu şi nu cred că exilatul a constituit un „model” 
pentru bucureştean. Filosoful declara cândva că atunci când 
trebuia să scrie despre cineva, primul gând era să-l atace, 
chiar dacă îl admiră. Portretele eseistice ale acestuia se 
refereau la Paul Valéry, Mircea Eliade, Benjamin Fondane, 
Fitzgerald ş.a. Deci la personalităţi din trecutul îndepărtat 
sau mai apropiat de anii parizianului. Portretele lui Andrei 
Pleşu sunt ale unor intelectuali din plină contemporaneitate, 
pe care i-a întâlnit şi cunoscut binişor în ţară ori în străinătate. 
Contactele cu mulţi dintre ei l-au „modelat”, aşa cum 
recunoaşte, „de la croială până la cusătură”.

Deosebirile sunt evidente şi în alt plan. Cioran scrie 
eseurile sale pentru a se pune în evidenţă în primul rând 
pe el şi în al doilea rând pe cel portretizat. Andrei Pleşu 
acordă întâietate amicului, fie el scriitor, gazetar, politician, 
creator de artă şi cultură. Apoi, Cioran scrie revoltat, dar 
profund, îndesat. Andrei Pleşu compune portretele sale 
cu bucuria spirituală a intelectualului care l-a întâlnit pe 
semenul de la care poate afla ori poate învăţa ceva. De aici 
degajarea şi umorul, buna dispoziţie cu care îl priveşte şi-l 
descoase pentru a-i afla calităţile ori defectele caracteriale, 
profesionale, morale ş.a.m.d.

Sigur, de la maeştrii săi (C. Noica) a învăţat a gândi 
„frumos” şi „exact”. De la conu’ Alecu Paleologu – „cultul 
ceremoniei”, apoi cum se preţuieşte un amic, cum se 
aruncă mănuşa, cum se tace, cum se înjură cu amenitate 

etc De la Frunzetti – „imperativul rigorii” şi „severitatea 
profesorală”. Admiraţia pentru aceştia e fără margini, 
depăşind orice închipuire. De pildă, Radu Bogdan reprezintă 
tipul adolescentului longeviv şi la 91 ani (!), pentru că a 
fost totdeauna romantic, candid, utopic, sentimental, lacom 
deopotrivă pentru cultură, conversaţie şi bunătăţi alimentare.

De câte ori scrie despre una din personalităţile simpatizate, 
A. P. scoate din sacul fără fund o grămadă de epitete, întărind 
până la saţietate laturile pozitive ale, parcă le ridică fiecăreia 
câte o statuie! E adevărat, portretistul e, de cele mai multe 
ori, sincer şi la „subiect”, deşi parcă face uneori risipă de 
fraze saturate de podoabe stilistice, încât cititorul obişnuit are 
impresia că se află la tot pasul în sărbători creştineşti.

Dacă în cazul lui Cioran e prezentă des raportarea la 
moarte, la vicisitudinile unei vieţi ameninţată mereu de 
tragismul destinului, în scrisul lui Andrei Pleşu străbate 
încrederea, tandreţea trecerii prin lume, atât de variată şi 
plină de amici, de oameni cumsecade, care-ţi luminează 
cărările vieţii.

Ceea ce particularizează portretele bucureşteanului sunt 
acele sintagme, denumiri sintetice prin care este definită 
persoana creionată, căreia îi surprinde trăsătura dominantă 
care o singularizează. De pildă, Soljeniţân lasă mereu, la 
înfăţişare, impresia „mujicului din legendă”. Vaclav Havel a 
acceptat totdeauna postura celui care „riscă”, deşi nu a avut 
„vocaţie de martir”. Petre Ţuţea este văzut drept un „ţăran 
imperial”. Petru Creţia – un „histrion”. La Neagu Djuvara 
reţine „boieria şi eleganţa” sa, considerându-i viaţa „o 
dovadă a existenţei lui Dumnezeu”. În timp ce Tita Chiper 

l-a impresionat prin sfioşenia debutantului timid, Herta 
Muller – prin sălbăticia adevărului rostit de o persoană care 
dă cu „bâta-n baltă” şi „cu oiştea-n gard”.

Pe de altă parte, există în această carte şi câteva portrete 
scrise cu vădită antipatie pentru persoanele respective, 
compuse într-un stil pamfletar, ceea ce e o raritate în condeiul 
lui Andrei Pleşu. De pildă, pe George Pruteanu îl consideră 
„brutal, prost-crescut, în gravă carenţă de delicateţe 
sufletească”, în comparaţie cu Adrian Copilu’ Minune şi 
cu Guţă, confratele acestuia. A spune despre moldovean 
că a fost un Rastigneac care contempla lacom capitala, 
pentru a se „naturaliza”, că a fost, în anumite împrejurări, 
un „caraghios” şi un „netrebnic” este o exagerare. George 
Pruteanu a fost un cărturar adevărat şi nu cred că e potrivită 
comparaţia cu persoanele pomenite. La fel, când îl aminteşte 
fugar pe Mircea Tomuş, afirmă, fără să clipească, ceva care 
nu ţine de esenţa preocupărilor acestuia, anume că ardeleanul 
a fost unul dintre „cei mai blegi” secretari de stat pe care 
i-a avut Ministerul Culturii, fără să amintească măcar ceva 
despre criticul literar. 

Însă, majoritatea portretelor, şi nu sunt puţine deloc, 
impresionează prin limba frumoasă în care sunt create. Ele 
sunt gătite în haine de duminică, încât cu fiecare pagină 
te cucereşte spiritualul eseist, care îl „îmbracă” pe fiecare 
intelectual în „costumul” potrivit, iar ritmul năvalnic al 
frazei nu te lasă niciodată să picoteşti. Şi cu această carte, 
Andrei Pleşu ne convinge că este un moralist şi un creator de 
limbă fără pereche în cultura contemporană.

VISTIAN GOIA

ANDREI PLEŞU:  Faţă către faţă. Întâlniri şi portrete
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S-au împlinit de curând zece ani de când, în locuinţa 
sa din Giessen (Germania), în condiţii neelucidate încă, 
a fost găsit trecut la Domnul, medicul scriitor Ovidiu 
Vuia ( 18 III 1929 - 29 IX 2002). Mult mai cunoscut în 
exil decât în ţară (Florin Manolescu, în Enciclopedia 
exilului literar românesc, 1945-1989. Scriitori, 
reviste, instituţii, organizaţii. Bucureşti, “Compania”, 
2003, îl înregistrează în calitate de cronicar literar la 
reviste precum “Cuvântul românesc”şi “Carpaţii”, 
scriind despre Al.Ciorănescu, Aron Cotruş, 
Al.Gregorian,Vintilă Horia, Cicerone Ioniţiu, Basil 
Munteanu, Nicolae Novac, Vasile Posteucă, Remus 
Radina, Pamfil Şeicaru ş.a., dar nu-i face, totuşi, o fişa 
personală), Ovidiu Vuia a revenit în România în anii 
’90 ca să-şi expie dorul de pământul natal.

A penetrat  în conştiinţa românească de azi prin 
cele două cărţi consacrate sfârşitului tragic al poetului 
naţional ( Misterul morţii lui Eminescu, 1996 şi Despre 
boala si moartea lui Eminescu, 1998), în care şi-a 
expus punctul de vedere al omului de ştiintă ce era -  
ca medic neurolog si cercetător în domeniu. Infirmând 
diagnosticul de alienare (datorată unui pretins sifilis 
congenital!) pus de către Titu Maiorescu lui Eminescu 
în 29 iunie 1883 ( după ce poetul citise în public celebra 
Doină) şi înlocuindu-l cu acela de sindrom maniaco-
depresiv ( dobândit în condiţiile unei maladii sufleteşti 
acutizate), Ovidiu Vuia a reactualizat opinii medicale 
eclipsate de contextul epocii, dar îmbunătăţite 
personal prin comparaţie cu alte cazuri analoge 
(Hölderlin,Nietzsche); în acelaşi timp, a declanşat, 
involuntar, curentul de cercetări privind “sacrificarea” 
politică şi fizică a marelui ziarist (şi, implicit, a marelui 
poet) Eminescu.

 Dezavuat de exponenţii elitei literare şi ai mass-
mediei, sub pretextul de a fi demitizat opţiunea medicală 
traditională de pe linia T. Maiorescu-G.Călinescu, pe de 
o parte, şi de a fi răscolit într-un capitol ciudat (şi grav!) 
al istoriei noastre moderne, pe de altă parte, Ovidiu 
Vuia avea să se retragă, frustrat, în orizontul poeziei 
şi al eseului, până la sfârşitul său prea devreme, fără să 
apuce să-şi afle ideile acceptate ( parţial si treptat) chiar 
şi de către cei ce l-au respins iniţial.

Fiu al poetului arădean Traian Vuia ( în 
mormântul căruia s-a fost adăugat cu cenuşa proprie 
în septembrie 2004), copilărind pe malul liniştitului ( 
şi contemplativului!) Mureş, Ovidiu Vuia a avut, ca 
Anaxandros al lui Vasile Pârvan, vocatia singurătăţii şi 
a meditaţiei. Nevoit să trăiască, asemeni poetului roman 
de la Tomis, o bună parte din viaţă, pe meleaguri străine, 
a purtat în inimă şi în vers dorul şi căntecul pentru ţară, 
aproape fără sperantă ( până în ’89) de a se mai revedea 
în meleagurile patriei; de aceea le-a “transferat”/ 
transfigurat în tărâmul Artei, făcând din Eminescu si 
Brâncuşi stâlpii de poartă ai templului în care a oficiat, 
în mod sui generis, liturghia neamului său.

Două dintre volumele lui de versuri , Cuminţenia 
Cerului sau Din singurătăţile lui Anaxandros (Freiburg  
im Breisgau, Ed.”Coresi”, 1987) si La Masa Tăcerii 
a neamului ( Editura autorului, 1990), precum şi 
multe eseuri din volumele Itinerare lirice ( Bucureşti, 
Ed. “Făt-Frumos”, 1997) si În grădinile lui Apollo 
(Râmnicu-Vâlcea, Ed.”Almarom”, 1999) stau mărturie 
în acest sens, exprimând aspiraţia poetului de a-şi 
asculta ( după modelul marilor artişti: grecii, Dante 
ş.c.l.) Chemările, care mereu îi cer/ Să se purifice, 
urcănd la cer, legănd  Pământul cu Cerul, depăşind 
Contingentul întru Transcendent. Explicitându-şi, într-o 
Predoslovie, sintagma ( şi titlul) “Cuminţenia Cerului” 
, ceea ce duce îndată la Cuminţenia Pământului, operă 
de Brâncuşi, Ovidiu Vuia releva:…precum artistul a 
dorit să exprime toate tainele lutului primitiv într’o 
melodie a formei, aşa s’a trudit poetul să vieze şi durere 
într’un cuvânt misterele Cerului şi ale lucrurilor sale; 
în fond, în ambele cazuri, pământul şi cerul se arată 
a fi  corespondenţe baudeleriene ale inimii, viziuni 
interioare înscrise pe horebul lăuntric voiculescian 
(pag.7).

Iar dacă “horebul lăuntric” al lui Ovidiu Vuia, 
chintesenţă de spiritualitate, implică trăirea în Absolut  
atât a Frumuseţii Artei ( ca grecii), cât şi a Frumuseţii 
Divine ( precum creştinii), poezia fiind definită şi ca 
“o formă de cunoaştere a Divinităţii”, firesc ar fi să 
observăm că, în creaţia sa, poetul nostru îngemănează, 
cu sensibilitate şi har, nu doar experienţa “mioritică”, 
ci şi un aliaj sau altoi particular al “spiritualului 
artei“ (V.Kandinski) greceşti si renascentist-italiene 
cu spiritualitatea creştină. N-ar fi vorba, îndeosebi în 
volumul La Masa Tăcerii a neamului (1990), numai de 
întoarcerea (parnasiană? nietzscheană? postmodernă?) 
la rădăcinile culturii şi artei europene (“ciclul Greciei 
antice”) – fiind invocat, de la noi, precedentul lui Ion 
Pillat, “înaintemergătorul” (pag.99); nu ar fi vorba nici 
doar de introspecţia operelor Prerenaşterii şi Renaşterii 
italiene ( “ciclul Dante” sau, din volumul Cuminţenia 
Cerului, ciclul “Italice”), ca piatră de hotar sau reper 
întemeietor pentru cultura si arta modernă; şi nu 
ar fi vorba nici numai de proiecţia cupolei creştine 
asupra tradiţiei europene şi a realităţii contemporane. 
E vorba de toate acestea deopotrivă, fiindcă Ovidiu 
Vuia se află “acasă” în fiecare din aceste planuri, fiind 
totodată “locul” lor “geometric” elevat. Spirit cultivat, 
împătimit întru ale poeziei şi metafizicii, dar şi întru 
ale muzicii şi artelor plastice (o dovedesc din plin si 
volumele de eseuri menţionate!), poetul este un analist 
subtil al formelor şi sensurilor artei, care îi modelează 
sufletul, suscitându-i atitudinea contemplativă; aceasta, 
prin transcenderea condiţiei amare de desţărat în aceea, 
catharctică, de călător prin Panteonul umanităţii.

 De altfel, într-un alt volum, Cartea unui pelerin al 
poeziei – sonete si terţine ( Editura autorului, 1995), 
poetul itinerează prin aceleaşi universuri ( mai puţin cel 
al Greciei antice, înlocuit cu acela al epocii franceze 
a Pleiadelor, respectiv al amorului profan şi divin al 
poetului Clement Marot – semn al unei noi iubiri în 
biografia poetului nostru?); el împleteşte amintirile 
nostalgice ale unui trecut (şi dureros) Contingent istoric 
românesc, cu aspiraţia consolatoare spre puritatea şi 
veşnicia artei. Mai mult decât oriunde până acum, în 
drumul său spre Ithaca, poetul întrezăreşte limanul 
natal (vatra inimii), dedicându-i neobosite litanii. Şi, 
încă o dată, mai mult ca oriunde, aici, prin cinci poezii 
succesive cu acelaşi titlu, De consolatione Poesiae, 
Ovidiu Vuia conştientizează şi exprimă, în dialog cu 
Muza sa, importanţa Poeziei pentru destinul lui:

   Ca Boethius aflat în închisoare
    Şi eu eram la moarte condamnat
    Când, artă, tu, putere creatoare,
    Un drum al noii vieţi mi-ai luminat.  (pag.66)
Iluminat pe drumul Transcendenţei, Ovidiu Vuia, 

ipostazându-se în condiţia zugravului tradiţional, 
închipuie poeziile sale ca Icoane pe altarul veşniciei 
– ca să menţionăm şi titlul ultimului său volum (poate 
ultima culegere din versurile iscate pe drumurile lumii 
şi ale sufletului).

 În plan prozodic vorbind, poetul adopta forme fixe 
– sonetul si terţina – dar si forme aleatorii ale versului 
liber ( pindaric? modern?), de regulă, în poeme mai 
ample (din Cuminţenia Cerului…). Cel mai frecvent 
practicat, într-o formulă ca şi proprie (doua catrene si 
un sextet), sonetul, definit drept treaptă/ suind către 
templul perfecţiunii, devine, în procesul creaţiei sale, 
o formă eleată, asemeni Afroditei răsărind din apele 
mării. Orfevrier al propriei poezii, Ovidiu Vuia resimte 
deliciul condiţiei de Pygmalion, dar nu este mai puţin 
un frământat în Contingent, pentru destinul tragic al 
omului, în general, şi al lui însuşi, în special (ca templu 
jefuit ). De aceea, zbuciumul intern al unui solitar 
narcisic (Singurătatea, / lac în apele căruia mă pot 
privi/ ca’ntr’o oglindă,/ m’a ajutat/ să mă găsesc pe 
mine însumi…), regăsind, în oglinda interioară, iubirea 
care mişcă  sori şi stele, ca la Dante.

Ioan RAZEȘ
           

 Cântec de desţărare

Că ne-au intrat barbar muscalii’n casă
Şi că de-atunci cu inima pustie
Ne ducem viaţa tot în pribegie,
De jalea noastră cui oare îi pasă?

Blestem tu vei purta până’n vecie?
Să  nu ai ce se cheamă un acasă
Şi omeneşte aşezat la masă
Lângă ai tăi să n’afli bucurie?

Ne amintim de toate, Românie,
Cum în trecut ai fost ca o mireasă,
Lăutarii, cântece de ciocarlie
Nuntaşii, cerbi pe Valea cea frumoasă.
 - Dar azi robiţi în neagra străinie
 De dorul nostru cui oare îi pasă?
 

Parthenonul

 La tine vin în fiecare an,
 Alb Parthenon, cum altul nu-i un templu,
 Smerit din propilee te contemplu
 Rostindu-ţi rugăciunea lui Renan.

 Geometric, linear si cât mai simplu
  În forma ta si-a împlinit un plan
  Divinul gând retras marmorean
  După dumnezeiescul său periplu.

  Pe munte sus eşti parcă o coroană
  Cioplită în lumină şi azur
  Cu fiecare rânduri de coloană
   Refaci armonicul etern si pur.
- La fel în arhitrave şi-acroter

Conduce legea stelelor din cer.

În Uffizi

Artiştii din Quatrocento,
Începand cu Paolo Ucello,
Continuând apoi cu 
Piero della  Francesca si Mantegna,
au crezut a fi în stăpânirea unei
matematici a perfecţiunii,
de unde tendinţa lor de-a construi
după legi si calcule
făcute să se desăvârşească în
 triunghiul Absolutului.
Aşa se face c’au atins un prag
peste care nu se mai poate trece,
de aceea fiecare obiect ieşit de sub
 mâna lor
pare atât de sfârşit si depărtat –
ca piscurile edenului primar –
de sufletul
muritorului de rând.
Demiurgul cu lumea lui încetează
De-a mai fi Om. Se-apropie de Dumnezeu.

Ovidiu Vuia

Un „pelerin al poeziei” quasi-ignorat
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Zoia ELENA DEjU

Pentru Emil Cioran cunoaşterea a provocat alun-
garea omului din rai.  În Căderea în timp (1965), fi-
losoful stabileşte trei etape ale cunoaşterii: ignoran-
ţa paradisiacă a omului naiv şi inconştient (eterni-
tatea pozitivă); neliniştea provocată omului matur, 
devenit conştient de sentimentul morţii, interesat de 
mântuirea promisă de un Demiurg (temporalitatea 
istorică) şi scepticismul omului lucid care întreve-
de în spatele divinului vidul existenţial, nirvana ori 
nimicul (eternitatea negativă). Gânditorul din Răşi-
nari consideră că antinomia spirit-trup conduce la 
impas, întrucât  spiritul, înălţându-se spre cunoaşte-
rea absolută, distruge viaţa. În concluzie, cunoaşte-
rea reprezintă o rană, un păcat, un blestem (Pe cul-
mile disperării, 1934).

Volumele Zoiei Elena Deju publicate până în 
prezent: Limpezimi de mărgăritar (1994), Iluminări 
în amurg (2005), Măiastra cerului (2008), La Ghet-
simani (2009),  Îngerul din cadru (2011) şi Pridvor 
de septembrie (2013) - conformându-se aserţiunii că 
poezia de profunzime este predominant gnoseolo-
gică, - corespund treptelor cunoaşterii din viziunea 
cioraniană.

Dacă primele trei volume stau sub semnul cre-
dinţei şi al trăirilor mistice naive, necondiţionate 
(eternitatea paradisiacă), Îngerul din cadru pro-
blematizează existenţa şi o dramatizează, pe când  
Pridvor de septembrie instaurează luciditatea dez-
iluzionantă, dar nu sceptică (eternitatea negativă). 

În primul capitol al cărţii (panoramă), cunoaşte-
ra se orienteză introspectiv, spre profunzimile eului, 
confirmând aserţiunea lui Mircea Eliade conform 
căreia călătoria vieţii se desfăşoară în interiorul nos-
tru: „de aici se poate vedea/ până departe în suflet/ şi 
în desişul de semne/ al marelui zodiac/ prin spărtu-
ra/ cometei/ şesurile neantului/ şi până departe/ po-
tecuţa  pe care ai venit/ şi țărmul/  în care te aşteaptă/ 
ca o salvare/ cumpăna fântânii” (panoramă). Con-
ştiinţa aflându-se în stare de veghe, în frigul lumii 
contemporane desacralizate, nu mai are răbdarea de 
a aştepta efectele benefice ale rugăciunii (care, de 
altfel, întârzie să apară). Cuprins de frisonul grijilor 
zilnice, percepe în biserică doar: „pulsul grăbit/ al 
rugăciunii” (iluminări de zăpezi). Poezia preia acum 
atributele acesteia de taină iniţiatică în aşteptarea 
morţii: „ca într-o chilie/ a sufletului/  poemul spo-
rea/ în taină/ în cartea deschisă/ la pagina 13/ ador-
miţii în joia cea mare/ ca iarba din pajişti/ înaintea 
cosaşilor” (în chilia sufletului). Extincţia readuce tă-
cerea dinaintea naşterii, închizând cercul existenţei, 
în care viaţa constituie etapa suferinţei însângerate: 
„tăcerea se naşte/ din mirare/ şi dispare în ea -/cu ea 
începe/ răsăritul din ape/ asfinţitul (amiază/în baltă 
de sânge!)” (mirări) Terţina extrasă constituie o re-
plică la Masa brâncuşiană a tăcerii aflată în oraşul 
de reşedinţă al poetei. Luciditatea spulberă realis-

mul magic, basmele, eresurile şi miracolul naturii 
păstrându-se immaculate doar în memoria inocen-
tă din perioada copilăriei: „ca un surâs/ de prunc/ 
înfloreşte castanul/ timpul se deschide/ în cupe de 
tăceri/ şi umbre – // mă cufund/ într-un strigăt/ fără 
răspuns/ un hău/ dincolo de munţi/ într-un final de 
coridă / se stinge soarele” (Înfloreşte castanul)

Prin fereastra deschisă, în capitolul al doilea al 
plachetei (fereastra aprinsă), sufletul, aflat în faza 
cunoaşterii obiective, percepe universal exterior, 
completând cunoaşterea de sine evocată în capitolul 
anterior: „nu poţi auzi/ cântecul/ constelaţiilor/ cu 
fereastra închisă” (nu poţi auzi). Şi ce aude Elena 
Deju orientându-şi spre exterior antenele cosmice 
ale percepţiei?  Plânsul demiurgului care totuşi nu 
estompează miracolul existenţei: „în toate/ un plân-
set/ abia perceptibil/ al demiurgului// şi totuşi/ dă 
în pârg muşcata/ şi spicul ierbii// pentru ce aş tra-
ge/ zăvorul?” (ape lustrale). Cunoaşterea exteri-
oară se înalţă spre transcendent, urcând o scară la 
cer, fiecare treaptă fiind cucerită cu greu, cu eforul 
spargerii unor copci în peretele unui lac îngheţat 
vertical: „o scară/ semeaţă/ spre cer/ cum umbra/ 
poemului/ peste mare// un dor amăgitor/ vorbind cu 
sine/ cu storuri lăsate/ oglindă de lac/ năpădită de 
nuferi/ şi pretutindeni/ spartă în copci/ de gheaţă” 
(scară spre cer). Fiecare treaptă iniţiatică reprezintă 
o vamă a spiritului: „un galben/ de fiecare/ vamă// o 
ridicare/ de pod/ pentru fiecare/ gând al tău”(vamă). 
Confirmându-l pe Cioran, transcendenţa este goală, 
Dumnezeu a devenit un deus otiosus, totuşi, neantul 

perceput ca substratul existenţei nu e nimicul abso-
lute ci o stare de pace a sufletului: „mă afund/ într-un 
dor de neant/ aud/ cum stelele/ spintecă cerul pe viu/ 
pe nimeni nu doare/ Dumnezeu nu zice nimic” (dor 
abisal). Cântecul/versul atenuează tristeţea singură-
tăţii ontice: „un cuib gol/ există în mine/ ne hrănim/ 
din aceleaşi tăceri// pasăre unde eşti?/ de ce ai rămas, 
cântece?” (scuturări)

În al treilea capitol, cu smicele pe umăr, cunoaş-
terea de sine şi a lumii obiective sunt unificate sub 
semnul unităţii primordiale, în care partea se recu-
noaşte în întreg. Cascada, simbolizând cunoaşterea 
interioară şi zborul cunoaşterii exterioare, se unesc 
în gândul devenit cuvânt, pe fundalul neantului 
convertit estetic prin graţie: „veşnicia îşi şopteşte/ 
povestea/ odată cu coborârea/ apelor în vălul cas-
cadei/ odată cu ocolul/ eretelui/ peste prăpăstii// cu 
smicele pe umăr/ gândul s-a întors în cuvânt/ absur-
dul îşi despleteşte/ graţia în poem” (cu smicele pe 
umăr). Cerul şi apa reprezintă această contopire a 
celor două aspecte de cunoaştere, menţionată prin 
imaginea reflectării transcendentului în oglinzile 
imanentului. Cunoaşterea lumii se realizează numai 
prin ieşirea spiritului din sine, traversând o prăpastie 
spirituală:  „nu mai am amintiri/ precum cei înveliţi 
cu nouri// echilibrul între cuvinte/ mă face să trec/ 
fără teamă/ pe muchea prăpastiei/ jos/ în vale/ copi-
lăria curge ca mierea” (pe muchie)

Raţiunea, dacă nu năruie credinţa, măcar o pune 
la îndoială: „cazanul îndoielii/ în clocot/ în tăce-
rea/ de granit/ a Duhului/ cerurile s-au rupt,/ stelele 
frânte/ cad/ totul e năruire/ de muguri şi certitudini” 
(clocot)

În ultimă instanţă, cunoaşterea lucidă palpează 
lumea de dincolo: „bate ascuţit  clopotul/ de argint/ 
în foişorul/ fiinţei mele// (...)// la pândă neadormitul/ 
ochi al neantului” (dizolvare)

Totuşi lumea trebuie preţuită fiind unică şi mira-
culoasă: „cu viaţa pe roata/ olarului/ o lume întrea-
gă/ de forme îşi cer/ dreptul la ardere//  şi când totul/ 
e smălţuit şi frumos” (dreptul la ardere)

*
De la volum la volum, Zoia Elena Deju urcă 

treptele poeziei preponderent cognitive, câştigând 
în expresivitate, detaşare şi elevaţie a gândului. Nu 
aşteaptă transcendentul coborâtor, ci urcă prin efort 
propriu spre cer. 

Nu se înspăimântă de ceea ce i se va arăta pe 
ultima treaptă a cunoaşterii, poezia îi dă speranţă: 
„o rugăciune/ dinaintea iconostasului/ nu e decât o 
convorbire/ cu tine însuţi// nu te lepăda de veşnicie/ 
fii fără teamă!” (cu tine însuţi).

Lucian GRUIA

De la rogatio la problematizarea sacrului

panoramă

de aici se poate vedea
până departe în suflet
și în desișul de semne
al marelui zodiac
prin spărtura
cometei
șesurile neantului
și până departe
potecuța pe care ai venit
și estuarul 
în care te așteaptă
ca o ghilotină
fântâna cu cumpănă
în susurul pleoapei
în zbaterea candelei

în pridvorul pleoapei

de parcă ai întâmpina
Răsăritul
mărgăritar pe muchea 
amiezii –

jos în ferigile văii
un copil cu ochii
atârnaţi 
de vulturul zânatic
şi rotitor
în pridvorul pleoapei
un dor de câmpie
coaptă (amintire
şesoasă) şi stele
de mare

iluminări de zăpezi

autumnale ofrande
arcuiesc gânduri
înstrugurate
o brumă stelară
în iluminări
de zăpezi –
acolo
lângă tâmpla
bisericii
adăstând
în pulsul grăbit
al rugăciunii
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DUMNEZEU NU E DINTR-O BUCATĂ

în fiecare om e o vină abstractă
ecou genetic pus la macerat în lichidele 
disperării

priveam femeia singură, sânii goi și
golului îi decupam vintage marginile 
da vinci stătea de şase, se scărpina-n ceafă 
și ne mai arăta cu degetul tristeţi 
nesubliniate

șopteau muzele satanice versete cu girofar
strigătul e singurătate aplicată 
găseam respiraţia un deranj vocativ
alinieri astrale, erori de calcul zodiacal
și ce liniște se lasă uneori 
în pieptul descoperit 
ca un craniu

în cele din urmă, reveneam la înfometări iniţiale
înjuram înghesuiţi la promoţiile luminii
mirosul de ceară se risipea
apoi crist rămânea singur și îndura
frigul

NESTĂPÂNITĂ POFTA

emasculat zeu sinucigaş, trândav, dezertat din pro-
pria umbră dezertată propria umbră revărsând zorile 
gândurile se depun clandestin ca nişte ouă de parazit

visând sfinţi astenici tatuaţi pe coapse virgine mă 
imaginam mătăhălos cu umeri laţi brezaie în bătaia vân-
tului speriind copiii ori cal breaz într-o herghelie mito-
logică dând cu ojă roz pe copite şi cu hypnotic poison 
pe coamă să atrag să conving greuceni feţi-frumoşi să 
mă înghiontească cu pintenii în coaste aşa cum soldaţii 
cu suliţele pe cristos sau măcar vreun cubist să îmi cea-
ră să rânjesc a poză pentru vreo încurcătură cromatică

sinuzită a timpului, rutină previzibilă viaţa drojdia 
sufletului, vodevil de catifea pofta nestăpânită pentru 
plans

POEM CU UMĂR

din zece în zece paşi pitagora făcea câte-o catedrală
după primii o sută îl obliga pe kasparov 
să-şi asume pelerina stacojie şi 
sectei lui deep blue să-i întrerupă 
principiul electric

mutaserăm pe negru. nimeni nu mai plângea

eu îmi imaginasem orașul ca un câmp de bătălie
caiet dictando cu mercenari semiotici
de-o parte bitum şi azbest, de alta
iarbă şi armatele 
cifrei doi

chopin mai trăgea o brazdă în suflete
camerele rămâneau goale, umerii grei
mâinile încurcau îmbrăţişarea
după orgasm tuşeam sec
se desprindea o lume, 
o taină murea

suferinţa are o dinamică a sa, şopteau televiziunile
decantate rănile sunt un construct lingvistic
dragostea, un punct ce se aşterne după suferinţă
viaţa, un imens şi policrom ecran tactil
omul, un vârf 
de deget

MORI

tresărirea e răsucirea oaselor din amintire
cenuşa umbrei se târăşte vâscos
pe râurile bengale 
ale sângelui

plescăie mintea peste spaimă cu îndrăzneli tardive
prin mine don juan şi don quijote
se bat, se spânzură benevol
pe aripile tinere ale aceleiaşi
mori

experienţă a umbrei fără feed-back
sunt şi cad
dintr-o rană în alta
aproximat

ÎN SPATELE LINIEI

valurile mării ca aglomerări urbane, 
gări cu trenuri încurcate.

în alcool, castrate iluziile, decapitate aşteptările,
vitralii, promisiuni deşarte ale culorii
aş atârna de peretele serii, în cui, oboseala zilelor
funia înnodată de-atâtea ori de cât am visat

moartea ca lumina, nu avea sex, netrimisă 
venea şi îşi vedea de-ale ei. 
ca o împărţire în silabe cristos ieşise din minţi, 
ne aminteam reciproc rostind apăsat pronumele tu eu
furam cărţi, le citeam pe furiş pipăind litera
şi zmeul se înălţa, câmpia era liberă. 
îngeri poligami surprind cadre, atenţie!, se filmează
(şi în filme oamenii se sărută mai des)

ne plăceau străinii, privirile străine
în trenuri, atingerile călătorilor, globuri de cristal 
în care nu se desluşeşte nimic
şi ne visam în tot ce îndrăgostitul face să mişte
cum pentru o notă bună 
înfigeam în trupul firav al fluturilor ace voodoo
sufletul castrat la ultima atingere
era prins cu bolduri de omoplaţi, 
cămăşi apretate îl ascundeau de cruciaţii zilei.

m-aş fi gândit la tine dar mi-a fost teamă
ciocane, stropii de ploaie, lovesc tâmplele acestui prier
cum se rostogolesc valurile, împăturindu-se, 
încercând să se adune tumular

să nu par ieşit din rândul lumii
pariam pe vascularizarea limbii române şi 
din vene făceam o hartă

REFLUX PĂTIMAŞ

în  aşteptare totul pare egal
numai pronumele se pun curmeziş în oglinzi 
neşlefuite
cap retezat al medusei devine clipa cu arhonţii 
săi repetenţi
eroi suavi, sanguini sunt trimişi la pieire
reflux pătimaş să fi fost gândul
că dragostea e doar o poveste
pe care ar spune-o, câteodată, 
inima la gura sobei
unei amintiri

ne împovărăm la fiecare supărare
[vacarm pentru ofuri nerostite]
cu câte-un deicid timid 
cu câte-o umbră neregăsită
cu câte-un dor aleatoriu, anodin
şi foc dăm aripilor crescute
fără îngăduinţă

tristeţea ca un număr prim se împarte doar la ea
însăşi
tristeţea ca un bun rămas dezlegând misterul lasă
sufletul privind în gol ca un
câine bătrân

EFECTUL DE SERĂ AL 
SINGURĂTĂŢII

intrasem în linie dreaptă

mă înspăimântam de propria reflexie
narcisism interior dezafectact ars amandi 
mimetic mă închideam stângaci subit 
în turnul de fildeş al însingurării
epiderma mă strângea ca într-un pumn
dumnezeu era inginer automatist ştia totul
firele gândurilor mele duse de valuri
le încâlcea scurtcircuitând uimirea 
şi peste pleoapa luptându-se cu refluxurile ridurilor
lăsând un strat vâscos de întuneric
leonard cohen balansa între 
luxura propriilor reflexe şi plâns 
şi nu îmi plăcea 
cuvintele putrezind de lehamite
falsă stare de graţie fără graţieri inerente
ignar eu mă visam fericit curat nevinovat
căzut în urma unui neclar orgasm prim
ca un taur răpus în coridă subprivirile hămesite 
ale lumii care vede în sânge vopsea cinematografică
meli gibsoni şi cristoşi inspiraţi de moment
salvări tele-vizate şi jocul unsuros al tragediei 
de a nu muri până la capăt

nu se va schimba nimic

paparude ascunse în boji descânta-vor fără noimă
inima va trage în continuare clopotele
să nu mai plouă nebun în prejudecata cărnii
ochii vor însera aşteptările
descântecele destrămându-se în interjecţii ofuri
buricele degetelor vor dansa în căutarea
rănilor iar el harta gândului meu va distruge
neînţelegând coordonata înfiptă în tremur
bucuria domoale de a te fi iubit doar pentru glezne
spaima că m-aş fi putut împlini doar printr-un dans 
minor 
sau un sărut ca un salut de bun rămas
lăsat trecător pe prispa umerilor
îmbătrâniţi deja

DANieL MurĂriȚA
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Mă-ntreb adesea: care cîine orb,
Prin aburi de trufie rătăcind,
Mai poate să-ş i înfigă  colţii în opreliş ti?
Sînt clipe nemiloase cînd  îmi pare 
Că îi aud nerăbdarea -
Nervi fermentînd într-un suspin
Mai răguş it ca duhul morilor de vînt.
Ca semn că încercarea nu-i
Doar o umilă tragere la sorţi,
Prieten sie şi rămîne
Slobodul instinct.
----------------------------------------  

Amurg înflorind 

cu moliciunea ceasului
de purpură
al împărţirii grijilor
cereş ti
la ochi privegheaţi
de vînătăile somnului.
Se descompune
vremea rugăciunilor
în ierburi de leac  
pe care  aerul contorsionat
de vedenii costelive
le rumegă.

Mormînt  

al nevederii,
corabia lui Noe 
plutind leş inată
de dorul 
vămilor de foc 
ale izbăvirii.

Nicăieri, 
semne 
de ţărm dezertor 
din răsplinul 
ochiului-pirat
al hazardului.

Nostalgii patetice 

îş i populează
zdrenţuitele imperii
cu larve de eroism eş uat.
Materie trudind
să domesticească
jivinele amăgirii,
netimpul
 îşi umple călimările
cu  mir izvorît
din iasca
neantului irascibil.

  Cu 

 discreţia volatilă
 a degetelor
 bălăcindu-mi-se

 în miere picurată
 de florile amurgului

 lucrez la un mulaj
 pentru statuia timpului
 cînd 

 cerul va fi nasture 
 de scîrbă  
 tămăduitoare
 la cămaş a Domnului.

Corodat

de 
vîrtejul metamorfic
din cristelniţa cu
moluşte
de amintiri siderale,
spiritul viitorului
m-a abandonat 
într-un straniu punct
din barba îngîndurată
a unui cerc pîngărit 
de zodii.
Porumbeilor de fum
din podul
abisului meu ludic
le-a hărăzit 
zbor vînat de pietre
din balastiera 
iadului teluric.

Viaţa mea,
  
părere cu aripi de vid
forfotind prin gropile 
unui viitor devastat 
de iluzii.

Femei zgribulite
la pieptul zăpezilor negre,
razele însingurării 
gravitînd
pe orbita necuprinsului.

Din măslinul îndoielilor
mă scutură
ghearele suferinţei
pentru lăuntrul
gălăgiei strănutînd 
în palmele verdelui 
putred
al  bietelor trestii... 

Nimic 

mai înveşnicitor
decît să mori duşmănit
de paful  
pe care ambulanţa
disperării somnambule
îl aţîţă  
cu farurile dirijate
de stihii...

Consiliat

de zăpezi amorfe, 
Dumnezeu împacă
lehamitea sfidătoare
a materiei
cu amprentele retoricii
geloase
pe lumina care horcăie  
în pieptul
orizontului vulgar... 

Deocamdată,
în garderoba  realului 
se dezbracă de
imaginaţie
înserări cu şoldurile
buhăite de ventuza
somnului  apocaliptic.

Păianjeni
cu gusturi izomorfe
dau fumului lecţii
de gimnastică
prin cimitirul urmelor
de făgăduinţe şchioape.

Cuvine-se  

( pînă cînd? )
să-mi necinstesc
bucuria
de a fi  boschetar 
alintat de bubele 
din obrajii vieţii.
Vibrează
în sufletul meu
coardele 
solarei  spărturi
prin care viitorul
se strecoară cum 
o mirare chiuretată
de magnolii...

A fi

se adaugă 
(cum cenuşa  vocilor
condoleante)
imaginaţiei
meşterului de sicrie
în care pîlpîie 
fragmente reciclabile
din perfidele discursuri
rostite de

 
A fost -

 
cînd, cu glas 
de orizonturi septice,
viermilor li s-a promis 
traiul etern îmbelşugat
în tomberoanele morţii.

Ispititor

de la modă sînt
grimasele golului desfătînd
tăcerea pietrelor
din rinichii necuprinsului!

Gînd resemnat
pentru care Dumnezeu
mi-a lăsat libertatea
să respir 
înseninarea perversă
din dimineţile morţii.

Spinarea 

viclenelor profeţii
înhămate
la carul de luptă
al învolburării,
cum o
dîră de idei nebune

şerpuind
printre vînătăile timpului.

Belşug de fulgere
paralizante
huruie
pe topoganul de 
şanse purulente
ale tot mai vulgarelor
armistiţii...

Răscolim nopţi

asemenea unor cărţi 
de poveşti împietrite
în duhul 
hidoaselor plăsmuiri
ale ciberneticii.
Obositele amintiri
ale stelelor
îşi caută editorii
pe zări tainic rezemate
de unghiul
traiectoriei timpului
spre niciunde.

Măcar urdorile 

jelaniei conţinute
de memoria
habotnicelor aparenţe
să nu mai picure greaţă
în candela 
chinuitelor confuzii...
În timpanul viitorului
grohăie mistreţi
hrănindu-se
cu comete chiuretate
în smolniţa
profundelor neguri.

Îndîrjiri malefice

au inversat polii
nesfîrşitului probabil.
Cu aspre unduiri
de sălbăticire
maci negri
întineresc sîngele
teluricei răimi... 
Pe creştetul 
amintirilor materne,
încuiate
în donchişotice goluri,
înfloresc marei
de ritmuri morbide.

Mai fără vlagă

decît perspectiva
drumului resemnat 
al înveşnicirii,
ecoul diareic 
al înseninării –
cum o candelă 
cu venin 
de binecuvîntări 
sporind îndîrjirea
crampelor cosmice...

eleodor dinu

COLIVIA dE AMUrG
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Acum, când locația respectivă a deve-
nit proprietatea Consiliului Judeţean (casă 
de oaspeți), se cuvine o «reconsiderare» a 
intenției brâncușiene din 1937-38 de a crea, în 
jurul locuinței în care sculptorul și-a petrecut 
luni de zile (cât timp a fost prezent la Tg.-Jiu 
pe șantierul viitorului Ansamblu sculptural, în 
1937-1938), o ambianță concordantă cu spiri-
tul său artistic și menită a anima într-o origina-
lă viziune estetică împrejmuirea casei.

Discuția asupra reamenajării acestei 
locații - păstrându-se «piesele» de piatră sta-
bilite de artist în ambianța specifică a grădinii 
- este mai veche. Știindu-se dintotdeauna că 
însuși sculptorul a creat acest spațiu ambiental 
(mărturii fiind în acest sens declarațiile unor 
contemporani, pe care scriitorul Alex Gregora 
le-a identificat, recent, în „arhiva Petre Popes-
cu-Gogan” aflată în custodia Liceului Teolo-
gic «Sf. Nicodim de la Tismana» din Tg.-Jiu), 
niciodată nu s-a făcut nimic pentru protejarea 
și punerea lor în valoare.

De aceea, intenția primarului Florin Câr-
ciumaru este una ce merită toată atenția. Mai 
exact, în data de marți 26  februarie 2013, 
a convocat, la fața locului, câțiva oameni de 
cultuă din Tg.-Jiu, pentru a obține informații 
și păreri cu privire la acest subiect. Având 
alături staful tehnic al Primăriei Municipiului 
Târgu-Jiu, primarul și cei convocați au hotă-
rât reamenajarea acestui spațiu, în care să se 
regăsească pietrele de râu figurativ-sugestive 
(«sculpturi» naturale) dar și cele cinci mese 
din pietre de moară cu care Brâncuși a agre-
mentat artistic spațiul verde din preajma Casei 
Bălănescu (zona sud-est). Și, bineînțeles, îm-
prejmuirea locației cu gard de fier, dar nu atât 
de înalt precum cel vechi.

Este posibil, însă, ca unele «piese» să fi 
dispărut… Oare mai sunt de găsit toate cele 
«cinci mese pentru grădină», cum consemna 

Tretie Paleolog în lucrarea din 1976, „De vor-
bă cu Constantin Brâncuşi?”…

Desigur, după atâta vreme, unele «pie-
se» nu mai sunt de găsit, altele, cele mai multe 
însă, pot fi recuperate, precum cele două mese 
din pietre de moară aflate în spațiul verde din 
fața Colegiului Comercial „Virgil Madgea-
ru” sau alte piese afla în custodia Muzeului 
Județean de Istorie „Alexandru Ștefulescu”, 
ba și pe la unii particulari…

Există fotografii ale acestora făcute de-a 
lungul timpului (I. Mocioi, arh. Iulian Cămui 
ș.a.), care ar putea ajuta la identificarea și recu-
perarea acestora.

Precizăm că un prim semnal a fost dat 
deja, în urma acțiunii noastre amintite mai sus, 
încă de acum 15 ani (a se vedea și ,,Gorjea-
nul” din 7 mai 1999), când au fost inventari-
ate, pentru prima dată, și nominalizate «vietă-
ţile de piatră» aduse de Brâncuşi (de pe râul 
Blahnița) în grădina Casei Gănescu / Bălă-
nescu.

Reamintim aici micul «inventar» al 
acestora:

•	Mese din pietre de moa-
ră (h=90x80x72cm; h=65x97x80cm; 
h=67x85x90; h=80x85x95 cm)  - inventariate 
în 1999 doar 4 bucăţi;

•	Melc cu cochilie emisferică 
(h=25x32x36 cm);

•	Brotac cu un picior avansat 
(h=27x33x44);

•	Pui zgribulit ( h=29x38x37);
•	Arici (h=31x45x42 cm);
•	Broasca (h=26x32x48);
•	Brotac ghemuit ( h=30x41x47);
•	Broască ţestoasă cu carcasa uşor 

bombată (h=22x29x38 cm);
•	Broască ţestoasă cu calotă 

(h=12x26x22);
•	Buburuza (h=33x46x36 cm).
Atribuite lui Brâncuşi, aceste piese au 

atras, cu puţine excepţii, atenţia specialiştilor, 
însa nu avem cunoştinţă să fi existat vreun 
plan de amenajare şi punere în valoare a aces-
tui colţ de grădină unde pulsează amintirea 
marelui Brâncuşi...

De aceea inițiativa (și, ca să sublini-
em importanța ei, vom spune de pionierat) 
Primăriei Târgu-Jiu, a Centrului de Cultură 
„Constantin Brâncuși” și a unor oameni de 
cultură târgujieni trebuie salutată  cu toată 
considerația.

S-ar putea crea astfel, în jurul mesei-re-
but alcătuită din picioarele meselor sculptate 
în 1937 și 1938 (care, pe bună dreptate, a fost 
adusă aici din Parcul Coloanei, în urmă cu 
câțiva ani) un spațiu ambiental de real in-
teres pentru iubitorii și cercetătorii operei 
și vieții lui Constantin Brâncuși, știindu-se că 
multe din sculpturile acestuia amintesc direct, 
prin morfologia lor, de formele pe care natura 
le-a șlefuit în imemoriale perioade geologice 
(Începutul lumii, Noul născut, Portretul lui 
Eileen, Animal nocturn, Miracolul, Peștele, 
Leda, Sculptură pentru orbi, Țestoasa ș.a.).

Z.C.

«Grădina cu mese și vietăţi de piatră»
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CYMK

I

În 1999, împreună cu Lu-
cian Radu Stanciu, - cunoscutul 
«brâncușiolog» în controversata 
acțiune de acreditare a unor pretin-
se lucrări brâncușiene din tinerețe, 
1898-1903, - am cercetat ,,pietrele” 
pe care Brâncuşi le strânsese  şi cu 
care amenajase grădina  Casei Bă-
lănescu, reşedinţă a sejurului său 
târgujian din vara-toamna lui 1937 
şi mai ales din 1938 (vară-toamnă), 
când sculptează stâlpii şi lintoul 
Porţii, alămeşte Coloana şi amena-
jează Masa cu aleea scaunelor. Se 
ştie că, din pricina amânării de două 
ori a datei inaugurării Ansamblului 

(18 septembrie şi 14 octombrie 1938), a unor 
ingratitudini politice şi răutăţi gazetăreşti ex-
primate chiar în presa centrală, 
Brâncuşi pleacă supărat la Paris, 
nemairevenind niciodată  în ţară 
până la moarte (1957).

Aşadar, în 1999, Lucian 
Radu Stanciu, inventariind toate 
pietrele de râu şi toate pietrele de 
moară amenajate de artist, sub 
formă de «mese», -  a dat la ivea-
lă primul studiu ştiinţific al aces-
tora publicat sub titlul Grădina 
cu vietăţi de piatră de la Târgu-
Jiu (1999). Cercetătorul avea te-
meinice cunoştinţe cu privire la 
această temă, noi înşine întâlnind 
referinţe substanţiale în lucra-

rea semnată de Tretie Paleolog, De vorbă cu 
Brâncuşi (1976).

Chiar concitadinul nostru, cercetătorul  
Ion Mocioi, în lucrarea Ansamblul sculptu-
ral brâncuşian de la Târgu-Jiu, publicată în 
1971, reproduce nu mai puţin de şase imagini 
cu ,,operele” brâncuşiene din curtea Casei 
Bălănescu din Tg.-Jiu (vezi fig. 67-74).

Iată, în acest sens, dintre toate mărturi-
ile, unele aproximative, declarația edificatoa-
re a doamnei Victoria Roșianu, fiica fostului 
proprietar, adică gazda lui Brâncuși, descope-
rită în „arhiva Gogan” (apud  Alex Gregora):

«DECLARAŢIE

Subsemnata Victoria Roşianu, născută 
Bălănescu, declar prin prezenta că în grădi-
na fostei noastre case părinteşti din Tîrgu-Jiu 
Reg. Oltenia, str. Victoriei 2 au fost 5 mese 
din piatră de moară aranjate de sculptorul 
Brâncuşi, care a fost oaspetele tatălui meu, 
în perioada cînd s-a executat ansamblul arhi-

tectonic din oraş – adică masa 
păcii, portalul şi coloana.

Mesele au fost aranjate 
de Brâncuşi în înţelegere cu 
tatăl meu căruia i-a cerut într-
o zi să accepte o surpriză din 
partea lui cerîndu-i şi 2 – 3 oa-
meni, puţin ciment. Pietrele de 
moară proveneau de la moara 
bunicului meu. Pietrele rotun-
de au fost zidite în curtea casei.

Mesele aveau următoa-
rea amplasare:

1.În faţa casei – faţa din 
str. Victoriei în aceeaşi linie cu 
teiul – o bucată

2.Trei bucăţi în faţa cear-
dacului principal din piatră

3.O bucată în faţa 
de nord a casei între cear-
dacul de lemn şi colţul ca-
sei. Masa a fost distrusă, 
adică partea de sud spar-
tă de un camion în 1944.

Celelate patru bu-
căţi au fost întregi pînă în 
1954 cînd am plecat defi-
nitiv din imobil şi oraş.

Ss/Roşianu Victo-
ria, 28.II.1965, Buc., pen-
tru conformitatea copiei»
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