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OV I D I U  D R I M B A

EMINESCU ȘI BOIARDO1

I. Motivul real al sejurului floreștean.
Despre venirea lui Eminescu, în primăvara lui 1878, 

la conacul din Florești (pe atunci aparținând de Dolj) al juni-
mistului Nicolae Mandrea, s-au emis păreri cât mai variate și 
contradictorii. Încă nu s-a stabilit, cu o oarecare precizie, data 
sosirii poetului la proprietatea (prin alianță) a amicului juni-
mist, pe acea vreme îndeplinind funcția de președinte al Curții 
de Casație), pentru o vacanță binemeritată, mai exact după șase 
luni de muncă încordată la ziarul «Timpul» (2 noiembrie 1877 
– 6 mai 1878). 

Desigur, mai era și un alt motiv, pe care-l aflăm din amin-
tirile lui Slavici, și anume îmbunătățirea stării de sănătate a po-
etului, după un îndelungat travaliu gazetăresc și nicidecum un 
«exil» la care l-ar fi supus mai-marii săi politici din Capitală, 
deranjați fiind de articolele din «Timpul» atât de critice la adresa adversarilor 
politici (despre anumite „jocuri politice” ale conservatorilor putem vorbi abia 
în 1880, când unii membri ai clubului politic conservator se vor apropia de 
«liberalii sinceri», alegându-se cu funcții importante în stat, precum Th. Rosetti  
numit președinte al Curții de Casație ori posturi de ambasadori, precum P.P. 
Carp la Viena, P. Mavrogheni la Roma).

Data și motivul real al sejurului floreștean al poetului sunt, chiar pen-
tru cercetători, presupuse ori arbitrare, din cauza lipsei de documente. În pri-
mul rând, sunt de amintit câteva scrisori trimise de la Oficiul poștal din Filiași 

(unde își crease o căsuță poștală), una către prietenii și colegii 
de redacție din București, I.L. Caragiale și Ranetti Roman, alta 
lui Gheorghe Feraru din Craiova (căruia îi cere informații privi-
toare la fratele său Matei, ofițer participant la Războiul de peste 
Dunăre, după «desconcentrare»).

Mobilul venirii/ trimiterii poetului la Florești îl con-
stituie traducerea volumului I din Documentele Hurmuzachi. 
Fragmente zur geschichte der Rumänen Vechea familie a 
Hurmuzăcheștilor, în casa cărora își găsiseră adpost refugiații 
revoluționari pașoptiști Vasile Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza 
și Costache Negri, avusese un rol incontestabil în susținerea 
conștiinței naționale și a culturii românești în Bucovina. Eu-
doxiu Hurmuzachi, cercetând arhiva imperială de la Viena, 
reușise să copieze importante documente privitoare la istoria 

românilor. Întrucât după moartera acestuia survenită la 29 ianuarie 1874 exista 
temerea ca această colecție de  documente, de care avea cunoștință și guvernul 
austriac, să nu fie confiscată (odată cu pregătirile pentru sărbătorirea cente-
narului din 1875 a anexării Bucovinei, după asasinarea domnitorului Grigo-
re Ghica), Titu Maiorescu face demersuri secrete de preluare a întregii arhive. 
Astfel că, în chiar ziua în care a preluat portofoliul de ministru al Cultelor și 
Instrucțiunii Publice în Cabinetul Lascăr Catargiu (7 aprilie 1874), Titu Maio-
rescu se duce personal (și incognito) la Cernăuți, pentru a trata chestiunea cu 

„Cosmos”, concept de origine greacă, însemnează 
ordine, armonie, coerenţă internă – opus conceptului de 
„chaos” semnificând dispersie, dizarmonie, anarhie. De 
asemenea, gândirea clasică elenă opunea „hybris-ul”, adică 
supramăsura, conceptului „dike” – care era legea, echili-
brul. Principiul delfic metrion „nimic prea mult !” recoman-
da evitarea excesului care poartă la dezordine.

Expresii ale ordonării cosmice aflăm 
în unele principii, precum : logosul uni-
versal – raţiunea care instituie unitatea şi 
inteligibilitatea lumii, anulând haosul; 
platonicianul kalonkagathon – uni-
rea Frumosului cu Binele văzute în 
proiecţie universală, concept care va 
constitui cultura matricială a Europei; 
Binele, înţeles ca ordinea universală 
cea dreaptă, constituia suprema valoa-
re, astfel încât,  cultura elenă trebuie 
receptată în termeni de etică unită cu 
frumosul, baza şi năzuinţa întregii ei 
gândiri şi înfăptuiri. „Cunoaşte-te pe 
tine şi vei cunoaşte pe zei” – exprimă 
conştiinţa unităţii cosmice, cer-pă-
mânt.

Pe de altă parte, amintim ex-
presia cosmicităţii în artă : secţiunea 
divină sau proporţiile de aur realiza o 
formulă ideală  a armoniei materiale în 
arhitectură, sculptură, ceramică. Prin 
această formulă, frumosul a devenit 
sublima înfăptuire, neîntrecută ulteri-
or, a grecilor antici. Frumosul devine 
logosul ideal al formelor, al finitudinii 
materiale, condiţia ontologică în lumea umană. Coloanele 
greceşti – suişul lor – constituie arhitectura spirituală unind 
lumea zeilor cu lumea omului. 

*
Odată iniţiată naşterea cosmosului din chaos, cele 

două stări rămân concomitente, existând un schimb conti-
nuu în dublu sens : chaosul devine ordine, sinteză armoni-

oasă, ordinea se dizolvă şi redevine chaos. Gilles Deleuze 
a imaginat conceptul de „chaosmos” pentru a defini această 
concomitenţă şi interacţiune, o cooperare în proces activ 
neîntrerupt.

Arta este organizarea unui chaos de semne şi date 
într-un „cosmos”, o structură organizată a imaginarului cu 

efect estetic dar şi reflexiv – pentru ca Dasein-ul 
omului să-şi poată locui fiinţarea – Casă a Fiin-

ţei, afirmă Heidegger. Imprevizibilitatea in-
teracţiunii dintre cele două stări determină 

bogăţia şi impredictibilitatea unei creaţii 
de artă.

Modelul ontologic al lumii 
umane, însemnând formă, corporeita-
te, frumuseţe - este vegheat de spiritul 
apolinic, care semnifică armonie, se-
ninătate, măsură, proporţii, raporturi 
numerice. Grecii au considerat însă că 
Dionysos – lăsând viaţa liberă în dez-
lănţuirile sale şi ameninţând neîncetat 
armonia apolinică, era necesar echili-
brului.

Poezia – opera de artă în ge-
neral, constituie de asemenea o dez-
lănţuire dionisiacă de linii de forţă ale 
sensibilităţii şi intelectului, dar pe care 
simţul armoniei înnăscut creatorului, 
o transformă apolinic într-o împlini-
re având perfectă alcătuire intrinsecă, 
tensiunile ideatice şi stilistice interne 
convergând către un anumit înţeles ex-
trovert sau sugerat.

Homo cosmicus. Uomo universale

În definirea axiologică transfinită a unui creator, Re-
naşterea a creat două noţiuni : homo cosmicus şi uomo uni-
versale.  Homo cosmicus este un creator care simte, gândeşte, 

George POPA

LecturA cOsmică A POemuLui

Din nou despre venirea lui Eminescu pe meleaguri gorjene

O datare cât mai exactă a sejurului floreştean

Sursa de inspiraţie 
a poemului „Fata în grădi-
na de aur” este folclorică2; 
dar felul în care este tratată 
materia aminteşte maniera 
lui Boiardo3. De altminteri, 
şi Boiardo a folosit adeseori 
„acea producţie populară 
care într-o bună măsură s-a 
pierdut” 4.

Poemul lui Eminescu 
începe într-un stil aproape 
aulic, asemănător celui al 
lui Boiardo şi T. Tasso. În 
primele versuri ne întâm-
pină o scurtă evocare - sin-
gura, în întreaga operă a lui 
Eminescu - a mitului „veac 

de aur”. Constatarea acestui 
fapt mi se pare - prin sine în-
suşi - semnificativă. Chiar de 
la început, intonaţia poemu-
lui eminescian îi aminteşte 
numaidecât cititorului fami-
liarizat cu poezia „Quattro”-
şi „Cinequencento”-ului pe 
marii poeţi italieni ai acestei 
epoci, pe care Eminescu îi 
cunoştea, chiar dacă – proba-
bil - nu îi citise în original 5. 
Intonaţia primelor două stro-
fe este pur boiardescă.

În partea care ne in-
teresează aici, în partea pur 
narativă şi descriptivă în stil 
de basm (deci, nu prin epi-
sodul tipic romantic, care 
simbolizează destinul geniu-
lui literar), materia aparţine 
acelui „ozio amoroso”care îl 
interesa, în primul rând, şi pe 
Boiardo 6. Pe lângă aceasta, 
în structura sa stilistică, în-
tregul poem al lui Eminescu 
este caracterizat de o ade-
vărată voluptate a naraţiei 
şi descrierii, de acea pute-
re de invenție verbală pe 
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transvaluează viaţa, lumea, lucrurile în proiecţie universală – 
atât pe plan ontologic, precum şi teleologic. Intră în aceasta 
categorie marii întemeietori de religii – Zarathustra, Buddha, 
Iisus. Aşa au fost de asemenea creatorul anonim la Rigvedei 
sau al  Mioriţei. Filozofii adoptă un punct de vedere unitar 
prin care încearcă să rezolve totalitatea problemelor ontolo-
gice şi axiologice ale existenţei – ca de pildă, teoria Ideilor la 
Platon, a monadelor pentru Leibniz, Deus sive Natura  pen-
tru Spinoza, supraomul din gândirea lui Nietzsche etc.

Uomo universale este o personalitate de întinsă şi 
semnificativă cultură şi totodată un creator polivalent, atât 
în diverse arte, dar şi în filozofie şi ştiinţe, aşa cum a fost, în 
mare excepţie, Leonardo da Vinci. Astronom, medic, filozof, 
poet  - Omar Khayyam a fost de asemenea unui din cei mai 
proeminenţi oameni ai universalismului. Michelangelo a fost 
sculptor, pictor, arhitect, poet. Omul universal este totodată 
şi homo cosmicus, gândeşte, creează, acţionează în proiecţie 
şi responsabilitate universale.

Cosmicul în creaţiile de artă

Implicarea cosmicului  într-o operă de artă în general, 
este fie dimensională, în sens de desfăşurare spaţio-tempo-
rală infinită, fie transvaluantă,  în sensul că procesualitatea 
axiologică are loc sub semnul universalului. De subliniat, 
sentimentul cosmic este. ipso facto. emoţie  a minţii. Tensiu-
nea spaţio-temporală devine tensiune filozofică.

a. Desfăşurarea macrocosmică spaţială şi temporală, 
îmbinată cu fiorul cosmic, cu infinitatea tensiunii gândiri, 
are loc, de pildă, în Imnul Rigvedic al creaţiei sau tabloul 
în desfăşurare echivalent din Scrisoarea I eminesciană. De 
asemenea în viziunea vechilor egipteni - piramidele şi ra-
porturile lor cu marile coordonate ale universului, supradi-
mensionarea statuilor, expresia privirii îndreptată dincolo, 
în transcendent, exemplu absolut bustul reginei Nefertiti, 
hieratismul armonizator al figurilor în pictură ; pe de altă 
arte, acel poem sublim, Declaraţia de inocenţă,  din  „Cartea 
Morţilor, Ieşirea la lumină” - unic în literatura lumii prin mo-
dul original de a cultiva şi celebra marile valori – adevărul, 
binele, frumosul, dreptatea, măiestria – vieţuite ca expresii  
ale nemărginirii.

b. Desfăşurări infinite ale sensurilor valorice, ale 
vectorilor ideatici ai intelectului „entuziast”, „eroic” din vi-
ziunea lui Giordano Bruno, au loc : în muzica lui Bach, Mo-
zart, Beethoven; în căutarea nemuririi de către Ghilgameş;  
în tragismul iubirii absolute din Tristan şi Isolda; conflictul 
universal dintre bine şi rău din teatrul lui Shakespeare sau 
tablourile lui Rembrandt; idealitatea absolută din Don Qui-
jote; moartea transfiguratoare ca nuntă cu natura în Mioriţa; 
conflictul dintre aparenţă şi mister în pictura lui Leonardo da 
Vinci;  goana penelului după lumina fără umbră din pânzele 
lui Vermeer şi Van Gogh; eroismul dureros supraomenesc în 
Prometeu înlănţuit al lui Eschile şi Antigona lui Sofocle. 

Viziunea cosmică axiologică a lui Omar Khayyam se 
reflectă în constatarea amară a nimicniciei universale :

Miresme, cupe, harfe şi bucle aurii : 
O, jucării sfărmate de Vreme, jucării !
Gând, faptă, renunţare, virtuţi, căinţi şi rugi :
Cenuşi pe care vântul le spulberă, cenuşi…. -

antidotul fiind detaşarea, vieţuirea în poezia absolută:
Surâs şi puritate ! o, răsărit divin !
În cupe scânteiază câte-un imens rubin !
Fă dintr-un ram de santal o harpă să vibreze
Şi arde altă creangă, ca să ne parfumeze !

Deschiderea cosmică din Divina Comedia, având loc 
în viziunea mitologiei creştine, reflectată în tripticul Para-
disul, Purgatoriul, Infernul – adică de la chaosul răului la 
armonia celestă, are drept ghid al suişului, iubirea profană 
divinizată „che move il sole e l’altre stelle”. 

Deschiderea cosmică din Faust goethean are loc spre 
ambele lumi mitologice -  creştină şi grecească. Axul condu-
cător este tot iubirea -  terestră până aproape de final, unde 
se bifurcă: pe pământ ea devine faptă socială, proumană, iar 
dincolo, dragostea pentru Margareta devine cerească. Dar 
apoteoza finală divină trece prin chaos moral : uciderea lui 
Valentin, tragedia Margaretei, uciderea lui homunculus, uci-
derea lui Baucis şi Filemon.

Lirica lui Friedrich Hölderlin dezvoltă o tensiune 
cosmică de cea mai pură, mai sublimă esenţă, neîntreruptă, 
poetul nu coboară niciodată de pe ultimele creste ale ele-
vaţiei simţirii şi intelectului: sanctificarea poetică a  lumii, 
proclamarea Frumuseţii drept numele ce conţine Unul şi To-

tul, a poeziei ca unica religie viabilă în eternitate, pentru că 
omul poetic merită să trăiască pe pământ. Existenţa poetul 
e necesară, responsabilitatea sa fiind cosmică, el întemeiază 
ceea ce durează, el primeşte raza Tatălui, fulgerul pentru a-l 
dărui oamenilor sub forma poeziei: „Nouă ne e dat să rămâ-
nem drepţi,/ cu fruntea descoperită, o, poeţilor,/ să luăm cu 
propria mână raza Tatălui,/ fulgerul însuşi/ şi să întindem 
mulţimilor,/ sub vălul său de cânt,/ darul Cerului”. (Ca într-o 
zi de sărbătoare)

Pentru Hölderlin, poetizarea infinitului din afară de 
către infinitul spiritual lăuntric este destinarea oricărei po-
ezii:

„spirit infinit în viaţa infinită”. În vremi de restrişte 
a poeziei, când este alungată din viaţă, Frumuseţea îşi află 
refugiul pe crestele spiritului, de unde se întoarce pentru a 
reîntemeia poetic viaţa omenească. Altitudinea cosmică a 
gândirii poetice hölderliniene merge până la a confunda pe 
Dumnezeu cu starea poetică ; „Această lume nu este atât de 
săracă încât să căutăm un zeu dincolo de ea”.

Pe de altă parte, la moderni, Hölderlin realizează 
tragicul cel mai pur, asemenea tragediei antice, rezumat în 
piesa Empedocle : „A fi singur şi fără zei, iată moartea”, iar 
în finalul straniului poem – În albastru adorabil, reluând un 
gând al lui Heraclit: „A trăi este o moarte şi moartea este de 
asemenea o viaţă”.

Hölderlin constituie lecţie totală de poezie ca nobleţe  
şi zbor eteric al spiritului, arhetip absolut al poeţilor :”Noi 
nu suntem decât visul poetului. Numai el este viaţa”. Şi iată 
o culminaţie a sublimităţii conferită omului : „Libertatea 
absolută pentru toate spiritele, care nu trebuie să caute pe 
Dumnezeu şi nemurirea în altă parte decât în ei înşişi”.

 O viziune cosmică de asemenea de mare puritate 
şi vibraţie, întâlnim la Rabindranath Tagore. Pe de o parte, 
concepţia panteistă hindusă, în sensul că toate sunt în Unul, 
confundate prin iubire – advaitam=anandam, - datorită unei 
armonizări existând din eternitate şi, din acest motiv, poe-
tul indian sacralizează şi transfigurează poetic viaţa. Pe de 
altă parte, într-un poem deosebit de semnificativ din volu-
mul Balaka - Lebăda, luând drept simbol pasărea care moa-
re cântând pentru ca, prin cântul ei, să transceandă lumea 
pieritoare, poetul vorbeşte de zborul durând veşnic al unui 
stol de lebede însetate de un Dincolo indiscernabil, dar in-
tens râvnit, luând pe aripile lor pământul şi cerul, întregul 
univers care vrea să capete un alt chip, „într-un viitor care 
nu s-a născut încă”. Este unul din poemele cele nai încărcate 
de suflu cosmic din literatura universală :

Acele păsări fără locaş,
Zi şi noapte, pe lumină şi beznă,
De la un ţărm necunoscut la altul neştiut aleargă !
Tot golul este umplut de Cosmosul înaripat
Şi de cântecul său unic :
„Nu aici! Nu aici! Mereu în altă parte !
Altunde ! Mereu dincolo !

*
Dintre poeţii români ai suflului cosmic, în afară de 

Eminescu, se detaşează Lucian Blaga şi Vasile Voiculescu. 
Acesta din urmă, în Ultimele sonete închipuite ale lui Sha-
kespeare, proiectează cu mare forţă expresivă şi originalita-
te, iubirea totală – carne şi suflet, dionisiacul şi apolinicul, 
- pe orbită cosmică :

Ştiu şi voiesc ; aceasta mi-e ultima viaţă…
Nu mai renasc de-acum, căci, iată, te-am găsit.
Deschizi eternitatea : în pacea ei măreaţă
Se-ncheie rătăcirea-mi c-un glorios sfârşit…
…Am supt nemuritorul sân al iubirii sfinte,
În rând cu Arhetipii fără de veac şi nume…
Dă-mi mâna, nu-i nevoie de-aripi… O-mbrăţişare :
Misterioasa carne se face duh în noi ;
De dincolo de ceruri se-ntinde-o aşteptare,
Perechea cea pierdută se-ntoarce înapoi.

Ruda regală a acestei poezii este pasiunea lirică in-
telectualizată a lui Sappho, şi poezia mistică a indienei Lala 
Lal Ded.

Prin excelenţă, lirica lui Lucian Blaga – poet-filozof 
şi filozof-poet este străbătută de suflu cosmic, fie că neagă, 
fie că afirmă viaţa proprie şi a lumii. De la „aminul” negă-
rii, un nu care se voia radical în Lauda somnului, poetul din 
Lancrăm va sui către un  da nietzschean al celebrării frumse-
ţii firii şi al tărâmului natal al vieţii în diversele ei hipostaze, 
iubirea peste toate. Fascinaţia liricii blagiene vine din ne-
contenitul zbor al gândului, proiectând mitic şi transfigurând 
poetic universul şi ziua umană – un izvor nesecat al emoţiei 
intelectuale : „Lumea e albastră haină,/ în care ne cuprin-
dem strânşi în taină,/ ca vraja sângelui să nu se piardă,/ ca 
vraja basmului mereu să ardă”.

Poetul primeşte de la Marele Anonim „diferenţialele 
divine”, asemenea razelor Unului din viziunea lui Hölderlin, 
şi cu acestea creează un univers transfigurat, ca răspuns la 
disanalogia ontologică dintre misterul avar şi realul uman, 
exercitată de „frânele transcendentale” divine.

În volumele „Poemele luminii”, „Paşii profetului” - 
apolinicul (Lumina raiului, Din copilăria mea), se asociază 
cu dionisiacul (Vreau să joc, Daţi-mi un trup, voi, munţi-
lor) învăluite în clarobscur. În culegerile „În marea trecere” 
(Psalm) şi „Lauda somnului” (Somn), „La cumpăna apelor” 
(Din adânc) domină abisalul, pentru ca în volumele „La cur-
ţile dorului”, „Nebănuitle trepte”, „Mirabila sămânţă” – să 
izbucnească dionisiacul iubirii (Catrenele fetei frumoase, 
Pean pentru o tânără) şi a laudei vieţii în plină amiază cos-
mică (Focuri în primăvară, Ceasul de vară).

*
Lirica lui Eminescu însumează cele mai largi şi va-

riate deschideri cosmice: de la nemărginitele spaţii revărsân-
du-se neîntrerupt în descrierea cosmogenezei din Scrisoarea 
I, la spaţiile abisale din Mortua est!, Rugăciunea unui dac, 
Melancolie, Strigoii, episodul „Orfeu” din Memento mori : 
de la responsabilitatea cosmică în iubire, din finalul poeziei 
„Pe lângă plopii fără soţ” :”Tu trebuia să te cuprinzi/ De 
acel farmec sfânt/ Şi noaptea candelă s-aprinzi/ Iubirii pe 
pământ.” – la responsabilitatea geniului – pe de o parte faţă 
de lumea care l-a adoptat – prin poetizarea ei, pe de altă par-
te, faţă de el însuşi, prin refuzul sclavizării într-o lume care 
se autoneagă existenţial şi axiologic, tema din Rugăciunea 
unui dac ; de la actul sacralizării şi ridicării la sublim ale ce-
lor mai variate componente ale vieţii şi naturii, la eliberarea 
noastră în inefabil ; tensiunea  transtanatos în dublu curent 
şi anume, de la viaţă la moarte în Mortua est !, Melancolie,  
Strigoii, şi de la moarte spre viaţă în Mai am un singur dor; 
de la originea divină a dicteului poetic : „Noi suntem din cei 
cu-auzul fin/ Şi auzirăm şoapta misterului divin”, la senti-
mentul teleologiei dincolo de lumea umană a poeziei şi a 
zborului inimii pentru a o înţelege: „Da. La voi se-ndreaptă 
cartea-mi,/ La voi, inimi cu aripe./ Ah! Lăsaţi ca să vă ducă/ 
Pe-altă lume-n două clipe”. În poezia Şi dacă…, mişcări 
astrale conferă certitudine şi perenitate sentimentului uman, 
iar în La steaua,  fuga astrală în mers indefinit simbolizează 
durabilitatea eternă a iubirii. Şi, în final, sentimentul singu-
larizării cosmice, al refacerii prin iubire a Unului primordial 
: „Două inimi când se-mbină,/ Când confund pe tu cu eu,/ E 
lumină din lumină/ Dumnezeu din Dumnezeu”. 

Luceafărul este un adevărat compendiu de deschi-
deri şi dinamici cosmice : zborul astrului către lumea umană, 
zborul lui Hyperion către demiurg, mările de lumină din ju-
rul acestui zbor, totul polarizând în jurul celor trei dialoguri 
de amplitudine de asemenea cosmică :

- Cătălina- luceafăr : înfruntarea dintre creat şi incre-
at, noroc-moarte şi nenoroc-nemoarte ;

-Cătălina-Cătălin: confruntarea dintre aspiraţia ura-
nică şi cea telurică; 

-Demiurg-Hyperion : eonul cere norocul omenesc al 
iubirii, dar demiurgul refuză, din două motive : pe de o parte, 
nimicnicia lumii umane, pe de altă parte, urmarea posibil fu-
nestă pentru increat de a abdica de la statutul său.

Finalmente, are loc punerea de acord a făpturilor 
muritoare şi,  paralel,  punerea de acord a  între cele două 
entităţi cereşti, Hyperion-Demiurg, şi astfel, redistanţarea 
spaţio-temporală dintre cele două lumi.

Şi iată conştiinţa diferenţierii axiologice a poetului 
: „Ici-acolo câte-un geniu şi peste tot gunoi”. „Filozofia şi 
arta sunt o sală regală în care din când în când doar câte o 
umbră sublimă cu formele ei întunecate sfinţeşte pereţii de 
marmură,” (ms.2287,23).

Răspunderea faţă de libertatea spirituală radicală ne 
întâmpină în Odă (în metru antic), unde poetul transcende 
diferite hipostaze ale arderii existenţiale aparţinând sferei 
umane şi aspiră la detaşarea totală redându-se sieşi – singu-
rătate absolută în calitate de conştiinţă transmundană, pentru 
ca în Povestea magului călător în stele  (titlu mai adecvat - 
Lume şi geniu), faţă în faţă  cu  el însuşi, Eminescu defineşte 
natura geniului ca fiind o entitate în afara planului Creaţiei, 
încât nici Dumnezeu nu-i poate dezlega cifrul. Ca atare, ten-
siunea metafizică suie într-un transorizont extrem al gândirii, 
de unde începe „ne-lumea”, netimpul, nespaţiul - şi încetează 
diada fiinţă/nefiinţă – în radicala anterioritate.

Eminescu dezvoltă cel mai înalt simţ axiologic din 
literatura noastră, aşa încât, chiar când este apofatic, neagă 
pentru că nu este respectată afirmarea fiinţării, armonia exis-
tenţială. Lucian Blaga atunci când neagă, o face mai detaşat,  
ca un ritual artistic, înţelepciunea şi iubirea lui sunt „jocuri” 
– gestualul în odăjdii metaforice.

*
Orice creaţie de artă autentică este transformarea 

unui amalgam disparat - idei, cuvinte, forme, culori, sune-
te într-o structură articulată, unitară. Tensiunile ideatice şi 
formale ale organizării interne într-un poem, tablou, piesă 
muzicală realizează un microcosmos perfect, condensând şi 
iradiind totodată macrocosmosul. 

Organizarea cosmică a operei de artă constituie for-
ma ideală pentru receptarea sa şi persistenţa în anamneză. 
Ca atare, într-un poem, alături de deschiderea şi vibraţia cos-
mică, la această organizare contribuie: pe de o parte, logi-
ca internă a ideaţiei, condusă conclusiv, iar pe de altă parte, 
metrica, ştiinţa rimelor şi expresivitatea fonică a vocalelor, 
inducând lumină, suiş, durere, cădere, întunecare.

Logica internă a unei creaţii – poezie, artă plastică, 
muzică, filozofie - este reflexul sentimentul totalizării cos-
mice. Acţionează un simţ înnăscut al ordinei, o capacitate 
apriorică necunoscută intervine, de mare acurateţe şi fine-
ţe, atingând absolutul la geniu. Reuşitele superlative survin 
spontan, prin ceea ce s-a numit dicteu, in proces cerebral 
abisal fulgurant, de o siguranţă infailibilă, al cărui mecanism 
ne scapă. Coerenţa în tablourile lui Vermeer este constituită 
de un simbol sintetizant – perla – concentrat de lumină şi 
spiritualitate. „Armonia sferelor” respiră în muzica lui Bach, 
armonia sufletească cea mai pură, mai elevată în muzica lui 
Mozart, lupta prometeică dintre om şi destin, cu triumful fi-
nal al omului, în creaţiile lui Beethoven. 

Sentimentul cosmic reuneşte simţul armoniei, al unui 
întreg perfect structurat, cu fiorul nemărginirii şi etica pro-
iectării în universul valorilor.

Lectura cosmică a unui poem, al unui tablou, al unei 
piese muzicale necesită „instinctul metafizic”, de care vor-
beşte Eminescu. Este una din marile bucurii ale spiritului. 
Ea ne pune în prezenţa celei mai înalte fiinţări – a noastră 
şi a lumii. Pierderea sentimentului şi a răspunderii cosmice 
constituie una din dramele culturii actuale.

LecturA cOsmică A POemuLui
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fratele defunctului, Gheorghe Hurmuzachi (de aici îi 
scrie o scrisoare în limba germană lui Eminescu, da-
tată «19 aprilie/ 1 mai 1874», propunându-i să-și dea 
doctoratul în vederea ocupării unei catedre de filozie 
la Universitatea din Iași). În cel mai scurt timp, lăzile 
cu prețioasele documente sunt expediate la București 
și preluate sub un atent inventar, lui Maiorescu ră-
mânându-i datoria de a înscrie în Bugetul statului 
sumele necesare publicării acestora. (Cf. Discursuri 
parlamentare, vol. I, p. 283 și nota de la pag 288-290; 
Însemnări zilnice, vol. I, p. 239; v. și nota lui I. Rădu-
lescu Pogoneanu din: Titu Maiorescu, Însemnări zil-
nice, II, 1881-1886, Ed. Socec&Co., S.A., București, 
[1939], p. 172-173). 

Mai târziu, Maiorescu va fi solicitat în „pe-
nibila afacere Hurmuzachi, pe temeiul unei imper-
tinent-nedelicate telegrame de la el”, în litigiul ba-
ronului cernăuțean cu Patriarhia Română „înaintea 
tribunalelor austriece”, privitor la cumpărarea a șapte 
moșii mănăstirești bucovinene la prețul de 150.000 
de franci, sumă pe care împricinatul amână a o vărsa 
în contul statului român. Faptul îl implică în mod ne-
plăcut pe avocatul Titu Maiorescu, care face în acest 
sens câteva drumuri la Cernăuți, în calitate de man-
datar al Administrației Domeniilor și Pădurilor Sta-
tului Român. Cu prilejul deplasării din 7/ 19 aprilie 
1883, la Cernăuți, constată „baron absent”, dar îl va 
reaîntâlni a doua zi, lămurindu-l să plătească suma 
respectivă către statul român, după care la 9/21 apri-
lie pleacă cu trenul spre Iași, unde rămâne la sora sa 
Emilia Humpel, aflată și ea într-o relație nu prea fe-
ricită cu soțul. De aici va merge la Vaslui, unde can-
dida în colegiul I de deputați, pentru campanie și vi-
zite electorale. Va fi ales cu 23 de voturi din 25, fiind 
anunțat telegrafic în data de 21 aprilie. În aceeași zi 
de 21 aprilie 1883, Maiorescu va suferi acasă la el 
o operație chirurgicală prin cloroformare („răzuirea 
ateromului din creștet” și scoaterea a două măsele), 
intervenție ce va fi repetată după șase ani, a doua zi 
după înmormântarea lui Eminescu, adică duminică 
18/30 iunie 1889 („a doua apariție de aterom (…) de 
deasupra frunții”, cum menționează în Jurnal (Însem-
nări zilnice, II, 1887-1891, Ediție de I. Rădulescu-
Pogoneanu, Editura Librăriei Socec & Co., S.A.R., 
București, [1943], p.156).

2. Documentele Hurmuzaki. 
„Ocupaţiunea mea principală este exploatarea 

tuturor arhivelor ministeriale, îndeosebi a «Haus of 
und Staatsarchiv» pentru a scrie o istorie documen-
tată a Moldo-Vlahiei, sau mai bine zis a naţiunii ro-
mâneşti”, declara omul politic și mareșalul Ducatului 
Bucovina, Eudoxiu Hurmuzaki, neostenit și exem-
plar în această muncă de a cerceta și culege toate 
informațiile cu privire la istoria românilor. Vreme de 
12 ani (1846-1858), marele patriot și „răscolitor de 
arhive” a cules din marile colecții europene  (Viena, 
Berlin, Innsbruck, Munchen, Budapesta, Cracovia, 
Lemberg, Stockholm, Paris, Roma, Vatican, Vene-
ţia, Milano, Constantinopol, Sf. Munte Athos ș.a.) un 
material uriaș de documente (peste 6000 însumând 
mai bine de 20.000 pagini), privind istoria românilor 
între 1218 și 1818. Marele patriot român se dovedea 
astfel unul din pionierii cercetării istorice moderne, 
de viziunea și anvergura unor B.P. Hasdeu ori Nico-
lae Iorga. 

Lucrările redactate de baronul Hurmuzaki în 
limba germană, apar postum, în cinci volume. Din 
acestea doar primele trei au fost traduse în românește, 
volumul apărut în 1879 în traducerea lui Eminescu) și 
alte două în 1900. Dispariția timpurie l-a împiedicat 
să-și realizeze uriașul proiect, care însă ar fi necesitat 
o întreagă echipă de cercetători.

După moartea baronului Eudoxiu Hurmuzaki, 
„Liberatorul Bucovinei şi Marele Istoric Roman” (10 
februarie 1874, la 62 de ani), cum stă scris pe troița 

de la Cernauca, urmașii săi Hurmuzăkești s-au îngrijit 
să pună la adăpost această prețioasă arhivă, de care 
știau autoritățile austriece. Se împlinea un secol de 
la anexarea Bucovinei și Casa de Austria începuse 
deja pregătirile sărbătoririi, ceea ce l-a determinat 
pe moștenitorul Gheorghe Hurmuzaki, fratele său, 
să ia urgent măsuri de salvare a tezaurului documen-
tar. Încărcată în lăzi, această arhivă a fost trecută în 
România, mai întâi la moșia din Miclăușani-Roman, 
apoi la Dulcești (moșia Sturdzeștilor), după care la 
București.

Sub oblăduirea lui Titu Maiorescu se înființează 
o comisie însărcinată cu clasificarea și publicarea 
acestei arhive, din care făceau parte D.A. Sturdza (re-
prezentându-l pe Gh. Hurmuzaki), Al. Odobescu, M. 
Kogălniceanu, T. Rosetti, secretarul acesteia fiind nu-
mit  Ioan Slavici. Sub egida Academiei Române s-au 
tipărit nu mai puțin de 45 de volume, 12 din acestea 
cuprinzând documente culese de Eudoxiu Hurmu-
zaki. Încă din 1876 a început publicarea documentelor 
din Colecția Hurmuzaki (vol. VII), continuând până 
în 1942. Iată conținutul celor 12 volume de documen-
te privind istoria românilor, pe perioada 1376-1818, 
pentru publicarea cărora Ioan Slavici, responsabilul 
comisiei, a depus o rânvă pilduitoare: VII (1876 - I. 
Slavici), VI (1878 – I. Slavici), II.1 (1880 – C. Esar-
cu, I. Slavici), IV.1 (1882 – I. Slavici), IV.2 (1884 - I. 
Slavici), V.1 (1885 - I. Slavici), V.2 (1886 – I. Sla-
vici), III.2 (1888 - I. Slacici), II.1 (1891 – I. Slavici, 
VIII (1894 – I. Slavici), IX.1 (1897 - I. Slavici), IX.2 
(1899 – I. Slavici). 

După aprecierea lui Nicolae Iorga, Colecţia 
Hurmuzaki constituie o sursă impresionantă de do-
cumentare asupra istoriei românilor, menită a umple 
multe din golurile istoriei noastre și a «preschimba 
tot»: „Se poate zice că niciodată o dezvăluire de iz-
voare n-avusese un caracter aşa de măreţ prin propor-
ţiile ei şi nu influenţase intr-un chip aşa de hotărator, 
preschimband tot, ca seria de volume care veşnicesc, 
inaintand necontenit, despicand negurile necunoaşte-
rii, numele baronului Eudoxiu de Hurmuzaki”

Baronul Hurmuzaki „lucra de 30 de ani la isto-
ria românilor” - ne încredințează A.D. Sturdza -  fără 
ca să arate ce tezaur păstra, fără ca să facă cunoscut 
cum le-a prelucrat. El nu s-a putut bucura in viaţă de 
laborioasele sale cercetări”.

3. Calendarul sejurului floreștean
Stabilirea datelor între care se produce seju-

rul floreștean al poetului este posibilă parcurgând 
colecția ziarului «Timpul» pe anul respectiv. Vom 
constata că, deși aproape toate nesemnate, cum avea 
obiceiul, articolele poetului (stabilite de Ediția Aca-
demiei în XVI volume, preluată de cea de la Chișinău 
din 2001 în VIII volume) se succed cu o oarecare re-
gularitate, fie cotidian, fie la două zile. Iată cum arată 
perioada ianuarie – septembrie, interval în care are 
loc și vacanța de peste două luni a poetului petrecută 
la Florești, în Gorj. Prezența gazetarului în «Timpul» 
o constatăm la 3, 4, 6, 12, 13, 20, 25 și 28 ianuarie, 
apoi la 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 21, 22 februarie. În 
martie publică articole în numerele din zilele: 1, 2, 3, 
4, 5,7,10 și 14. În aprilie, articolele sale figurează în 
zilele de 5, 7, 9, 11, 16, 25, 26, 28 și 30.

Vine și luna mai, când poetul este prezent cu 
articole doar în numerele din 4 și 6 mai – dată după 
care nu mai întâlnim articole scrise de Eminescu de-
cât începând cu 2 august 1878, apoi la 4, 6, 9, 10, 12, 
19, 20, 24, 25, 27 și 31 septembrie. Și tot așa, ca o 
reintrare în vechiul ritm, la 2, 6, 7, 12, 16, 17, 19, 20, 
23, 26, 27, 28 și 29 octombrie… 

Așadar, în perioada 6 mai - 2 august 1878, 
Eminescu nu mai este prezent în coloanele «Timpu-
lui», dar, surpriză!, la data de «26 mai stil vechi» / 7 
iunie 1878, Maiorescu consemnează prezența poetu-
lui la „ultima Junime la mine (ca totdeauna, în ultima 
vreme, în acest sezon). Vasile Alecsandri a fost aici 
[…] Și cneazul Cantacuzin, Theod. Șerbănescu, Olă-

nescu ș.a.m.d., vreo 23 de persoane […], Eminescu, 
Slavici, Nicu Gane etc. Splendidă seară. Frumoase 
poezii de Eminescu…” (Jurnal, IX, Ed. Minerva, 
1989, p.53).

Ce se întâmplase, așadar, cu poetul care de la 
data de 6 mai nu mai era atotprezent în „Timpul”? 
Desigur, la data aceasta, traducerea Fragmentelor 
Hurmuzaki îi fusese atribuită, iar poetul trebuie să 
se fi apucat serios de lucru, procurându-și, desigur, 
anumite dicționare etc. El nu mai figura în paginile 
ziarului tocmai pentru că timpul îi era acaparat de o 
traducere care necesita rigoare și șlefuire a textului, 
plus transcrierea pentru tipar. Acum trebuie să se fi 
ivit și „soluția salvatoare”, a sejurului floreștean, în 
care Maiorescu și Mandrea iarăși au avut un rol hotă-
râtor – acela de a-i asigura poetului liniștea și cazarea 
necesare acestei munci nu tocmai ușoare, dacă avem 
în vedere seriozitatea și probitatea celui ce se angaja-
se pentru frumoasa sumă de 1000 de franci, pe care 
nici n-ar fi câștigat-o în tot acest timp (din prima de-
cadă a lunii mai până la sfârșitul lui august). 

Lui Eminescu îi surâsese ideea petrecerii unei 
veri călduroase la conacul amicului său junimist, 
de aceea credem că după această dată («26 mai stil 
vechi») se produce cu siguranță venirea sa la Florești. 
Și dacă avem în vedere că linia ferată București-
Viena, prin Vârciorova-Orșova, construită de concer-
nul german Stroussberg, fusese dată în folosință la 9 
mai 1878 (zi de marți, dinaintea aniversării Regelui), 
putem aprecia că la 27 mai (a doua zi după întrunirea 
„Junimii”, zi de sâmbătă) sau pe 30 mai (zi de marți), 
poetul urca, la ora 7,40 în trenul de Viena, pentru a 
coborî la Filiași în jurul orei 18, iar de aici cu olăca-
rul venit special să-l ia s-a îndreptat spre Florești (11 
km). Cu același tren vor pleca, sâmbătă 10/22 iunie, 
Clara și Livia, soția și fiica lui Maiorescu, la Geneva, 
în urma unei neînțelegeri de familie („despărțirea cât 
se poate de simplă, ca o eliberare reciprocă dintr-o 
încordare greu de suportat”, care se va lăsa în 1886 cu 
divorțul soților Maiorescu). Itinerariul noului drum 
de fier este consemnat de Maiorescu astfel  la această 
dată: „Clara a plecat împreună cu Livia, pe noua linie 
București – Vârciorova ‒ Orșova ‒ Mehadia ‒ Pesta, 
la Geneva”…(Jurnal, IX, Ed. Minerva, 1989, p. 53).

Este exclus ca poetul, dacă s-ar fi aflat în 
București, să fi refuzat a publica în ziarul pe care-l 
servise cu atâta pasiune și zel încă de la începutul lui 
noiembrie 1877, în caz că nu ar fi fost ocupat cu ceva 
serios.

Plecarea la Florești se produce, așadar, după 
26 mai stil vechi,  posibil sâmbătă 27 sau marți 30 
mai (zilele din mersul orar al trenului) însă nicidecum 
mai târziu, căci impetuosul său elan gazetăresc nu pu-
tea fi înăbușit ușor, iar grija ce pusese stăpânire pe 
poet pentru a da la timp cele 200 de pagini traduse din 
germană era, desigur, reală. De aici consimțirea de a 
veni într-un sejur de lucru și nicidecum „în vacanță”, 
cum îndeobște se apreciază venirea poetului la co-
nacul din Florești al junimistului Nicolae Mandrea. 
Ba alții, dezvoltând teoria „asasinatului” – horribile 
dictu! - pus la cale de Maiorescu, au avansat și ide-
ea unui „exil floreștean”, în aceeași debilă fugă după 
senzațional… Să-i ignorăm, că nu știu ce spun…

4. Marile teme ale gazetăriei eminesciene 
din anul 1878.

Este iarăși foarte interesant să constatăm că 
temele gazetăriei din primăvara și toamna lui 1878 
sunt de o importanță istorică pentru țară. Iată, spre 
exemplu, pregătirea Congresului de la Berlin, care 
se va deschide la 1 iunie 1878 și la care se hotărăște 
«anexarea» Dobrogei și cedarea către Rusia țaristă a 
celor trei județe din sudul Basarabiei. În acest sens, 
în numerele din 3, 4, 7, 8, 10 și 14 martie 1878, Emi-
nescu publică studiul istoric și sociologic Basarabia, 
cu scopul de a servi diplomației românești la Con-
gresul de la Berlin, unde se știe că delegația noastră 
nu a fost admisă, deși România participase la răz-
boiul ruso-româno-turc din 1877-78, dobândindu-și 

O datare cât mai exactă a sejurului floreştean
�Urmare din pag. 1
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independența de stat.  Desigur, articolele lui Emi-
nescu, în care se susțineau drepturile inalienabile 
asupra unor vechi teritorii românești, combătându-
se totodată foarte vehement, dar cu argumente ine-
branlabile, politica de asuprire și deznaționalizare 
din teritoriile românești aflate sub stăpânire străină, 
deranjau anumite mentalități conservatoare înclinate 
către concesii confortabile. Bunăoară, la 15 martie 
1878, P.P. Carp – cel care cerea mai târziu din fotoliul 
de ambasador la Viena comilitonilor politici din țară 
expressis verbis: «și mai potoliți-l pe Eminescu!» - se 
desolidarizează de «Timpul». La fel va face și Mai-
orescu la 16 iulie 1879, precizând într-o notă că nu 
răspunde de conținutul articolelor publicate în «Tim-
pul»! Nu mai vorbim de anii 1880-1881, când Emi-
nescu, susținând programul Clubului politic condus 
de Emanoil Costache Epureanu și Th. Rosetti, devine 
redactor-șef. Constituirea Partidului Conservator îl va 
aduce la președinția sa pe fostul prim-ministru Las-
căr Catargiu. În ianuarie 1882, redactor-șef al «Tim-
pului» va deveni Grigore G. Păucescu, Eminescu ră-
mânând în continuare redactor pentru partea politică, 
cu obligația de a preda 3 articole pe săptămână și fără 
prezența zilnică în redacție. Încă un semn că sub noua 
conducere gazetarul inflexibil al «Timpului» nu prea 
era dorit în redacție. De fapt, la 2 iunie 1883, cu puțin 
înainte de nefericita zi de 28 iunie (derapajul mental 
și internarea la „Caritas”), Eminescu își dăduse de-
misia, intrigat la culme de felul cum articolele unui 
oarecare N. Bassarabescu, în care era vizat însuși Ma-
iorescu, apar în ziarul ce-și construise prestigiul pe un 
spirit de echipă și amiciție! 

Se cuvine a aminti aici truda de a edita „Curi-
erul de Iași” (începând cu nr. 55, an IX, din 19 mai 
1876 - până la numărul 118, an X, din 30 octombrie 
1877, onorat cu un articol dedicat „Austro-Ungari-
ei”), etapă după care va urma, iată, o alta mult mai 
stresantă, de aproape șase ani, petrecută în miezul 
fierbinte al politicii bucureștene. 

Cu data de 2 noiembrie 1877, Eminescu în-
cepe această a doua etapă de jurnalism profesionist 
cu articolul [„«Românul» continuă și acum…”], de-
dicându-se unor teme majore ale politicii românești, 
în care soarta românilor din teritoriile aflate sub stă-
pânire străină revine ca un laitmotiv istoric și de mai 
larg orizont național și geo-strategic. Nu e lipsit de 

interes a observa că, dacă în 1870, în articolele sale 
din «Albina» și «Federațiunea» poetul critica dualis-
mul austro-ungar, în ultimul său articol  publicat la 

26 iunie 1883 în «Timpul» critica sa privește politica 
de maghiarizare și racilele politicianismului din vre-
mea sa. Dat în judecată și amenințat cu închisoarea 
de către procurorul statului austro-ungar, în 1870, 
pentru ofensele aduse dualismului «nesuferit», po-
etul nu va pregeta să facă la «Timpul» o gazetărie 
de mare impact, atrăgând atenția guvernanților și Pa-
latului, dar și expunându-se supravegherii de către 
agenții serviciilor secrete vieneze, foarte zeloși în a 
întocmi rapoarte privind acele idei «naționaliste», 
«iredentiste» ce deranjau interese geo-strategice și 
cancelarii europene.

 Marile teme ale gazetăriei eminesciene din 
1878 sunt, așadar, cele privitoare la Basarabia (nr. 49/ 
3.III – nr. 55/ 7-19 IV.1978) și retragerea autorităților 
civile și militare din județele Bolgrad, Caliacra și Iz-
mail având loc în septembrie 1878 , la «anexarea» 
și «administrarea» Dobrogei, intrată în componența 
statului român la 8 octombrie 1878 (articolele din 2, 
4, 6, 9, 10, 12, 19, 20, 23, 25, 27, 31 august), precum 
și cele din septembrie (2 – 29), privitoare la «ches-
tiunea Dunării»,  la „Românii Peninsulei Balcanice” 
(26 septembrie 1978), precum și la atâtea aspecte de 
politică internă (passim), precum „chestiunea izraeli-
tă” (modificarea punctului 7 din Constituție, privind 
interzicerea naturalizării evreilor, cerută de Congre-
sul de la Berlin prin art. 44, în schimbul recunoașterii 
independenței de stat) ș.a.. Acestea sunt articole am-
ple, adevărate seriale gazetărești, în care argumen-
tele istorice, etnografice, sociologice și politice sunt 
temeinice, urgente și fără drept de apel… Nu lipsește 
din acestea o critică cât mai vehementă la adresa «or-
ganului fanariot» liberal, Românul lui C. A. Rosetti, 
și în general a politicii guvernanților, acuzați a con-
stitui o «pătură superpusă» de elemente alogene care 
nu are alt scop decât jaful și corupția, devenită ende-
mică, prin care a fost îngenuncheată țara, aflată pe un 
drum greșit al dezvoltării sale…

Mircea AGAFTON

EMINESCU şi BOIARDO

care au apreciat-o totdeauna comentatorii poemei „Or-
lando inamorato” a lui Matteo Maria Boiardo.

Într-adevăr, copioasa invenție verbală şi-o desfăşoară 
Eminescu aici mai degrabă în sensul – propriu lui Boiardo – 
unui ton serios, dacă nu chiar grav. În această privinţă, „Fata în 
grădina de aur” este departe de ironia ariotească sau de „mor-
bidezza” lui Torquato Tasso. În descrierile sale – a naturii, a 
castelului, a zborului demonului etc. - Eminescu întrece prin 
bogăţie imaginaţia comună din basmul popular; viziunea sa 
poetică are ceva din abundenţa, somptuozitatea, strălucirea, 
eleganţa şi graţia arhitecturii şi ornamentaţiei palatelor re-
nascentiste, precum şi a marilor poeme epice ale Renaşterii 
italiene. Un alt motiv care îl face pe cititorul acestui poem 
eminescian să se gândească la Boiardo este forma sa strofică, 
folosirea de către Eminescu a octavei perfecte –„octavă care 
nu-şi pierduse încă (în timpul lui Boiardo-n.n) intonaţia sa 
populară”, - cum observa Zottoli 7. Evident, Eminescu putuse 
găsi această formă strofică şi în „Orlando furioso”, şi în “Ge-
rusalemme liberata”, precum şi în opera lui Goethe 8. Dar, ceea 
ce pare ciudat este faptul că, dintre „toate” poemele lui Emi-
nescu de inspiraţie folclorică (şi sunt aproximativ douăzeci), 
poetul foloseşte „ottava rima” numai în „Fata în grădina de 
aur”. Dar, ceea ce este şi mai ciudat este faptul că, în „întreaga” 
sa operă poetică, această formă strofică este folosită „numai” 

în alte două poezii 9; şi anume, în două poezii scrise tocmai în 
„aceeaşi epocă”: prima – la doi ani după, iar a doua la patru ani 
după „Fata în grădina de aur”.

Mai este apoi un alt amănunt care ne surprinde, şi anu-
me, în episodul balaurului. Către sfârşitul episodului (versul 
116), balaurul este numit „centaur”. Dar denumirea este „im-
proprie” – din moment ce Eminescu îl descrie ca având solzi, 
o coadă lungă şi dinţi de oţel. Şi în „Orlando innamorato”, de 
asemenea, balaurul este impropriu numit un „centauro” 10.

O simplă coincidență? S-ar putea. Dar, pe de altă parte: de 
ce cuvântul „centaur” nu se mai întâlneşte în „întreaga” operă a 
lui Eminescu? Excelentul dicţionar al limbii lui Eminescu  11 „nici 
măcar” nu menţionează acest cuvânt. Nu putem, totuşi, afirma cu 
absolută certitudine că „Fata în grădina de aur” ar fi de inspiraţie 
„direct” boiardescă. Dar o asemenea ipoteză poate fi susţinută –pe 
lângă motivele expuse mai sus – şi de următoarele fapte:

1.În mediul cultural vienez şi berlinez, familiar poetului 
nostru, marile poeme epice ale Renaşterii italiene erau foarte 
apreciate 12. Mai mult: faţă de Ariosto şi de Tasso, Schmidt îl 
prefera pe Boiardo; Ranke, comparându-l cu autorul lui „Orlan-
do furioso”, admira implicit în „Orlando innanorato” “un zbor 
înalt al inimii şi al sentimentului intereselor supreme”; Morhof 
relevase de mult dependența lui Ariosto de Boiardo, în timp ce 
Fr. Schlegel sublinia puterea de invenție, mult mai bogată, a lui 
Boiardo 13.

2.După ce citise „Orlando furioso” şi „Gerusalemme 
liberate”, nu pare exclus ca Eminescu – dat fiind interesul său 
pentru poema epică – să fi citit măcar fragmente din „Innamo-
rato”. Cu atât mai mult cu cât în epoca studiilor sale vieneze şi 
berlineze (deci, tocmai în perioada în care fusese compus „Fata 
în grădina de aur”), capodopera lui Boiardo se găsea, în Bibli-
oteca Naţională din Viena, pe care Eminescu o frecventa, în 
numeroase ediţii italiene 14, precum şi în trei versiuni germane 
diferite 15.

3.La Viena, Eminescu urmase cursurile de filologie ro-
manică ţinute de Adolfo Mussafia, care, cu doi ani înainte, pu-
blicase un studiu 16  despre „Il Libro dei Sette Savi”, carte care 
îi servise lui Boiardo ca izvor pentru episodul lui Ordauro. Stu-
dentul Eminescu îl admira pe Mussafia. Este foarte probabil, de 
pildă, să existe o legătură între „lecţiile de dialectologie italiană” 
ţinute de Mussafia şi textul unui articol al lui Eminescu în care el 
recomandă insistent românilor să studieze dialectele italiene. Dar, 
pentru a putea afirma ceva mai precis în privinţa cunoaşterii lui 
Boiardo de către Eminescu, ar trebui să ştim şi ce cursuri ţinuse 
Mussafia în timpul perioadei vieneze a lui Eminescu.  O cercetare 
asupra ecourilor poemei lui Boiardo în literatura romană rămâne 
de făcut. Exemplul lui Eminescu este un îndemn.

NOTE:

1 Din comunicarea prezentată la “Convegno di Studi su Matteo Ma-
ria Boiardo”, care a avut loc la Scandiano și Reggio Emilia, la 25/27 aprilie 
1969.

2 Richard Kunisch: “Bucarest und Stambul. Skizzen aus Ungarn, 
Rumenien und der Turkei”, Berlin, 1861 (basmul “Das Madchen im goldenen 
Garten”).

3 Cf. G. Calinescu: “Istoria literaturii române, de la origini până în 
present”, București, 1941, p. 417.

4 Giulio Reinchenbach: “L’Orlando Innamorato” di M. M. Boiardo, 
Firenze, 1936, p. 16. –“Anche la produzione popolare era nota al Boiardo 
e presente alla sua memoria, una produzione vasta ed anonima, dai confini 
imprecisati, per buona parte sostratta per sembre alla nostra conoscenza…”. 
– Ibidem, p. 83.

5 Vezi  G. Calinescu: “Opera lui Mihai Eminescu”, vol. II, București, 
1935, pp. 61-63.

6 Cf. A. Zottoli: “Tutte le opera di M. M. Boiardo. A cura di –Secon-
da edizione”, vol. I, Mondadori, Milano, 1944, p. XXXIII.

7 Op. cit., p. XX.
8 De ex.: “Torquato Tasso”, “Geheimnisse”, “Tagebuch”, “Zueig-

nung din Faust”.
9 “Cărțile” si “Fiind băiet păduri cutreieram”.
10 Libro I, XIII, 49 si urm.
11 “Dicționarul limbii poetice a lui Eminescu”, Ed. Academiei R. S. 

România, București, 1968.
12 Vezi Giovanni Ponte: “La fortuna e la critica del Bioardo”(II). 

In “Rassegna  della litteratura italiana”, Anno 57, Serie VII, Nr. 4, Ott. -Dic. 
1953. –“Cosiche presto in Germania(…) si giunse a stimare il Boiardo piu 
dell’ Ariosto” (p.422).

13 Leonello Vincenti: “L’Ariosto in Germania”, Extras din revista 
“Nuove Lettere Emiliane”, numerele 9-10-11, din 1965, pp. 39, 43, si 45.

14 Biblioteca Natională din Viena posedă 24, toate apărute între 
1532-1873, - fapt ce demonstrează marea popularitate a lui Boiardo și la Viena 
(informație comunicată de regretatul prof. dr. Gh. Moisescu).

15 “Rolands Abentheuer in hundert romantischen Bildern”. Hrsg. 
Von Fr. W. Val. Schimdt, Leipzig  und Berlin, 1819-1820; “Verliebter Ro-
land.” Hrsg. Von Gottlob Regis, Berlin, 1840.(Informație comunicată de prof. 
D. Goga).

16 “Beitrage zur Litteratur der Sieben Weisen Meister”. –În: “Sitzu-
ngsberrichte  der K. Akademie der Wissenschaften”, LVII, Wien, 1867. Apud 
Reichenbach, op. cit., p. 66.
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 Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi sunt înfăptui-
torii celor mai radicale reforme poetice din lirica româ-
nească. Într-un fel se va scrie după Mihai Eminescu sau 
după Tudor Arghezi.

În repetate rânduri, Arghezi a fost asociat cu îna-
intaşul său, Mihai Eminescu. Reţinem mai întâi nume-
le lui B. Fundoianu care, pentru prima dată, a încercat 
să facă o apropiere între cei doi mari artişti ai cuvân-
tului, în revista ,,Contimporanul”, nr. 29/1923, în care 
realizează portretele celor doi, urmate de succinte pre-
zentări. Acelaşi, de la Paris, îi dedică un ,,Omagiu lui 
Tudor Arghezi”, în revista,,Integral”, nr.2/1925. ,,Un 
nou Eminescu” este titlul unui articol publicat de F. 
Aderca, în revista,,Viaţa literară” ,nr.28/1926. ,,D.Tu-
dor Arghezi e cel mai mare poet al nostru de la Emi-
nescu încoace”, afirmă Mihai Ralea, în ,,Viaţa româ-
nească”, nr.6-7/ 1927, reapărut în ,,Scrieri din trecut”, 
Bucureşti,E.S.P.L.A.,1958, ,,Portrete literare”. ,,...în 
cartea liricii noastre, începută de Eminescu, arată Pom-
piliu Constantinescu, poetul ,,Cuvintelor potrivite” se 
aşază imediat în primul rang” (,,Viaţa literară”, nr.53/ 
1927, republicat în ,,Scrieri” ,vol.1, Editura pentru Li-
teratură , Bucureşti,1967).În ,,Istoria literaturii române 
contemporane”, volumul al III-lea, într-un capitol spe-
cial din ,,Evoluţia poeziei lirice”, Eugen Lovinescu tra-
tează problema ,,Influenţei lui Eminescu în creaţia lui 
Tudor Arghezi”. Această temă e reluată de Pompiliu 
Constantinescu şi George Călinescu.

În ,,Tablete de cronicar” (E.S.P.L.A.1960), Tudor 
Arghezi manifestă o admiraţie extinsă până la cult pen-
tru marii artişti ai cuvântului(M. Eminescu şi I.L Cara-
giale), ai penelului (Ştefan Luchian, Camil Ressu) sau 
ai arcuşului (George Enescu, Menuhin, Oistrah), artişti 
autentici din toate domeniile artei. Pentru Tudor Ar-
ghezi, Eminescu a reprezentat un adevărat idol, acesta 
a fost un admirator sincer, de aceea, în repetate rânduri, 
şi-a exprimat sentimentele de aleasă preţuire pentru au-
torul celebrei,,Odă(în metru antic)”.

Într-una din tabletele sale, ,,Admiratorii....”, pu-
blicată în 1914, în care conţinutul acesteia contrastează 
cu titlul ei, urmat de puncte de suspensie, îi prezintă mai 
degrabă pe denigratorii lui Eminescu : ,,Rând pe rând, 
când unii, când alţii, din timp în timp, se încearcă cioclii 
cerşetori ai mormântului închis şi pecetluit cu piatră, se 
scoboară înăuntru şi după un Eminescu postum, care se 
va înmulţi înainte. Ce-i vinovat Eminescu că puterea lui 
de scriitor întrece pe a tuturora?”

Pe alocuri, Tudor Arghezi se dovedeşte a fi deose-
bit de caustic faţă de cei care manifestă indiferenţă pe de 
o parte şi ură pe de altă parte faţă de Eminescu,,Nimeni 
şi nici domnul Maiorescu n-a zărit în privirea lui însuşi 
Dumnezeu. Omagiile contemporanilor nu se mişcă afa-
ră din cale, astăzi când a nu respecta pe Eminescu este 
o dovadă de imbecilitate”. ,,El ar fi numaidecât contes-
tat de un Bianu, criticat de un Dragomirescu, insultat 
de Banu, bârfit de Locusteanu, izmenit în proză şi în 
versuri de nişte ucenici furibunzi şi tâmpi, care-l vor re-
cunoaşte cel mult ca un egal”. ,,Intrat în veşnicie, Emi-
nescu îmbălsămează toată arta între Aldebaran(stea de 
mărimea stelară unu din constelaţia Taurul) şi Terra”. 
Arghezi este necruţător faţă de epigonii lui Eminescu 
:,,Numeroase au fost moliile şi numeroşi gândacii care 
au căutat în Eminescu o pricină de celebritate şi s-au 
pudrat pe aripi şi labe cu polen din tezaurul lui”.În anul 
1943, Tudor Arghezi ţine o conferinţă la Ateneu, prin 
care aduce un omagiu geniului eminescian. Este o pre-

zentare făcută de un mare artist altui mare artist. Arghezi 
îşi începe conferinţa astfel: ,,A vorbi de poet este ca şi 
cum ai striga într-o peşteră vastă. Nu poate să ajungă 
vorba până la el fără să-i supere tăcerea”.O parte din 
textul conferinţei se va regăsi în tableta ,,Eminescu”, 
vol.,,Tablete de cronicar”.

  În această tabletă, datată 1957, Arghezi îl ido-
latrizează pe autorul poemului ,,Luceafărul”, acesta 
manifestă un sentiment de pietate, îl divinizează pe 
Eminescu:,,Într-un fel, Eminescu e sfântul preacurat al 
ghiersului românesc. Din tumultul dramatic al vieţii lui 
s-a ales un crucificat”. Într-un simplu enunţ, Tudor Ar-
ghezi condensează o idee despre care s-au scris pagini 
întregi şi anume, universalitatea lui Eminescu, condiţi-
onarea reciprocă dintre ,,naţional” şi ,,universal”:,,Fiind 
foarte român, Eminescu e universal. Asta o ştie oricine 
citeşte”. Este ceea ce numea Lucian Blaga ,,matricea 
stilistică” , înţelegând prin aceasta anumite particula-
rităţi proprii unei colectivităţi umane(popor), conferite 
de limbă, mediu geografic, fondul unitar al folclorului, 
tradiţie cuturală, sensibilitate specifică. O operă litera-
ră devine o valoare universală în măsura în care dă o 
înaltă expresie artistică trăsăturilor specifice naţionale. 
Titu Maiorescu afirmă că valoarea universală a operei 

de artă sporeşte pe măsura afirmării elementului par-
ticular etnic. George Călinescu defineşte deosebit de 
sugestiv relaţia dintre ,,naţional” şi ,,universal”:,,Însă 
universalitatea fiind un punct cosmic al unei verticale 
pe pământ, dar nu o abstracţie, orice poet universal este 
ipso facto un poet naţional. Homer era grec, Dante, flo-
rentin, Shakespeare, englez :extirpaţi din opera lor ceea 
ce e concret etnic, şi totul rămâne inert şi fără puls. Uni-
versalitatea este o inimă individuală, puternică şi sonoră 
ale cărei bătăi istorice se aud pe orice punct al globului, 
precum şi în viitor”.

  Suflet în sufletul poporului român, Eminescu 
s-a identificat cu tradiţiile, istoria, cultura şi năzuinţele 
neamului său. Aceasta nu înseamnă că trebuie acuzat de 
,,naţionalism”.

 Eminescu a fost tradus în peste treizeci de limbi 
ale pământului, iar în legătură cu aceasta, Arghezi afir-
mă cu părere de rău că,,lacătul limbilor nu poate fi des-
cuiat cu cheile străine”.,,Eminescu nu poate fi tradus 
nici în româneşte”.

 Ca să-l înţelegi pe Eminescu, trebuie un efort in-
telectual sporit, cultură şi sensibilitate: ,,Muntele începe 
de jur împrejur şi n-are poteci...Unde nu te poţi urca, te 

Lucian Gruia s-a născut la data de  
1 iulie 1950 în municipiul Dej, judeţul 

Cluj, şi a absolvit  Facultatea  de elec-
trotehnică din cadrul Institutului Politeh-
nic “Traian Vuia” din Timişoara (în anul 
1974). Colaborează cu versuri, proză, 
eseuri şi recenzii la majoritatea revistelor 
literare din ţară. Este membru al Uniunii 
Scriitorilor – secţia proză, din anul 2002 
şi redactor la revistele: Portal-Măiastra 
(Târgu-Jiu), Viaţa de pretutindeni (Arad), 
Vama literară (Bucureşti) 

A debutat cu versuri  la rubrica 
PRIMELE, condusă pe atunci de poeta 
Constanţa Buzea (rev. “Amfiteatru” nr. 
5/1975), apoi de  Cezar Ivănescu, poet 
care i-a consacrat un medallion  la rubrica 
NUMELE POETULUI (rev. “Luceafă-
rul” din 18.XII.1982).

A publicat până în prezent  do-
uăsprezece  volume individuale, dintre  
care: două de versuri, două de proză scur-
tă , un volum dedicate operei lui Lucian 
Blaga, trei sculpturilor lui Brâncuşi,  un 

triptic spiritual Eminescu, Blaga Brân-
cuşi, o antologie de proză scurtă, Culorile 
nelinştii (opera omnia – proză scurtă con-
temporană), Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2012 
şi unul de eseuri/criticăliterară/recenţii  
Ad libitum (opera omnia – publicistică 
şi eseu contemporan), Ed. TipoMoldova, 
Iaşi, 2012 

Volumul pe care-l semnalăm citi-
torilor,  Ad libitum, cuprinde capitolele: 

I.  Eminescu, Blaga, Brâncuşi:  
nocturnul, crepusculul şi diurnul spiritu-
alităţii româneşti; 

II.  III., IV., V. – dedicate 
poeţilor, prozatorilor, criticilor literari 
importanţi;

 VI.  Românii în oglinda timpu-
lui – care analizează cărţile gânditorilor 
români care au cercetat specificul româ-
nesc: Lucian Blaga, Mircea Eliade, Emil 
Cioran, Petre Ţuţea, Nae Ioneacu  etc;

VII. Brâncuşi apolinicul, care 

cerecetează eseistic următoarele teme: 
Brâncuşi demiurg, Brâncuşi şi reveriile 
materiei (text inedit), Brâncuşi şi tradiţia 
dacică hiperboreană.

În sfârşit, subcapitolul Comentarii 
la exegeza brâncuşiana, prezintă recenzi-
ile autorului la cele mai importante cărţi 
dedicate sculpturii brâncuşiene de cerce-
tători români.

Cercetările lui Lucian Gruia repre-
zintă rodul unei activităţi desfăşurate pe 
parcursul zecilor de ani şi aduc noutăţi in-
terpretative cum ar fi: studiul comparatist 
Luceafărul eminescian şi doctrina india-
na Shãmkyã-kãrika, viziunea universului 
clepsidră blagian, structurile imaginarului 
la Brâncuşi, reveriile produse în sufletul 
sculptorului de la Hobiţa de contactul cu 
elementele primordiale: pâmânt (piatră, 
metal), apă, aer, foc, locuirea brâncuşiană 
etc. Cititorii de toate categoriile vor găsi 
subiecte incitante în această carte.

tuDOr ArGHeZi DesPre miHAi emiNescu
Motto:

                                             ,,Păşiţi încet cu grijă tăcută, feţii mei,
                                               Să nu-i călcaţi nici umbra, nici florile de tei,

                                               Cel mai chemat s-aline, din toţi, şi cel mai teafăr
                                                Şi-a muiat condeiul de-a dreptul în luceafăr.”

                                                                             12 mai 1964
                                                             Inscripţie pe amfora Lui

                                              ,,Ce-i vinovat Eminescu că puterea lui de scriitor                                                       
                                              întrece pe a tuturora?”

                                                             Tablete de cronicar

uiţi şi te mulţumeşti cu câteva imagini vaporoase. Dacă 
aş râvni să agăţ de constelaţia lui Eminescu o lumină, 
ar fi o neînchipuită îndrăzneală. Constelaţia fuge me-
reu, se depărtează; cine ar putea s-o ajungă?” Deşi poe-
tul se află în plină maturitate artistică, recunoaşte impo-
sibilitatea de a se înălţa în ,,Constelaţia Eminescu”. În 
continuare, Arghezi se confesează în aceeaşi manieră: 
,,Aş fi încercat un portret de aspecte, dar cum s-ar putea 
reda portretul umbrei şi al timpului neisprăvit?” ,,Slo-
vele de faţă sunt numai o laudă de seară, ca un acatist”.

Urmează unele referiri la poezia erotică emi-
nesciană: ,,La Eminescu e dragoste şi durere de 
dragoste”.,,Dragostea lui Eminescu nu e amestecată 
cu visul. Visul lui începe când dragostea s-a isprăvit”. 
,,Femeia lui Eminescu nu e niciodată soţie, rămânând 
exclusiv amantă. E o dragoste de păsări albe, care stră-
bat eternitatea şi se întâlnesc în zbor în dreptul unei ste-
le”.Tudor Arghezi citează, la întâmplare, câteva strofe 
din ,,Pe aceeaşi ulucioară...”, ,,Dorinţa”, ,,Floare albas-
tră”, ,, Lasă-ţi lumea”, iar poezia ,,Din valurile vremii” 
este complet reprodusă ca fiind ,, de o sensibilitate de 
distanţă şi regret”.,,Dezamăgirea a dat limbii româneşti 
o capodoperă de amărăciune glaciară, precizează Ar-
ghezi, care se cheamă,,Luceafărul”.

 La împlinirea a o sută zece ani de la naşte-
rea ,,celui mai tânăr dintre poeţi”, M. Eminescu, Ar-
ghezi scrie o tabletă cu titlul ,,Eminescu”, publicată 
în ,,Luceafărul” , nr. 2 (37), 1960, apoi, republicată în 
,,Scrieri”,volumul 33: ,,Te întrebi de-i adevărat că s-a 
născut şi el, ori de nu s-ar fi ivit, aproape mitologic, pe 
o furtună de tunete şi trăznete lungi, de talazele mării, 
îndrăgostite de Joe, tatăl lui de drept”. Aceasta se în-
cheie astfel:,,În literatura românească, Geniul e împă-
răţia lui Eminescu, fiul biografic al unui fost minuscul, 
obscur târgoveţ din Ipoteşti”.

  În concluzie, se poate spune că aşa cum Vasile 
Alecsandri a fost un precursor, în teatrul românesc, al 
lui I.L.Caragiale, acelaşi rol l-a avut Eminescu pentru 
Arghezi, în lirică.

 Atât Eminescu cât şi Arghezi au impus o nouă 
estetică în poezia românească, primul, premergător al 
poeziei moderne, iar cel de-al doilea, prin extinderea 
registrului poetic, adăugând noi teme şi modalităţi li-
rice şi prin orientarea poeziei, ca ,,literatură concentra-
tă”, spre alte zone ale realului, cu referire la aşa-zisă 
,,estetică a urâtului”, fapt ce a dus la revoluţionarea 
limbajului poetic, adică ,,Arta de-a spurca frumos”.

Constantin E. UNGUREANU

Lucian Gruia - Ad libitum (opera omnia – publicistică şi eseu contemporan)
Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2012

P.M.
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OVIDIU VUIA despre

În concluzie 1. Prin studiul meu patografic, 
bazat strict pe documente si interpretarea lor herme-
neutica adica fara sa țin seama de alte împrejurari 
de ordin extern, neștiințifice, reiese demonstrat ca 
marele nostru poet, Mihai Eminescu, a suferit de o 
psihoza maniaco-depresiva, lipsita de substrat anato-
mic, numită și endogenă. Prin urmare nu a avut lues, 
deci nici paralizie generala progresiva ori alta forma 
a respectivei îmbolnaviri. 

În concluzie 2. Așadar, între anii 1883-1889 
nu a prezentat o „mare întunecime”, boala psihică 
nu i-a alterat capacitatile creatoare, s-a bucurat de o 
luciditate caracteristică unui creier normal. Nu există 
nici o bază științifică să explice activitatea sa poetică 
din timpul bolii ca o simplă reproducere mecanică 
din memorie a versurilor scrise înainte de 1883.Poe-
zii ca De ce nu-mi vii, Kamadeva, La Steaua, 55 de 
alte versuri intitulate Dalila din timpul bolii și adau-
gate la cele din manuscrisele aflate în posesia lui Titu 
Maiorescu sunt marturii greu de înlăturat, care, toa-
te, susțin păstrarea puterii sale creatoare și în timpul 
“marei întunecimi”. Desigur mai adăugăm traduce-
rile sale de mare calitate, ca o schiță presupusa a fi 
a lui Mark Twain, dar nu-i exclusă paternitatea emi-
nesciană, și piesa Lais de Augier, tradusă în germană  
K. Saar. Ultimei dându-i forma Scrisorilor din anii 
1881, dintr-o simplă tălmacire în versuri reușeste o 
capodoperă cu adevărat eminesciană, depășind pe 
ceilalti autori, dar înscriind-o în marea sa tradiție 
demonstrează și continuitatea, neatinsă de boala, a 
creativității sale. Lais e datată cu anul 1888, nu exis-
tă nici o îndoială asupra acestei realitati, P. Cretia 
confirmă data și el, decisivă pentru a ne apăra defi-
nitiv teza.Despre inexistenta unei “mari întunecimi” 
în perioada bolii la Eminescu pledează și alte studii, 
prin care se demonstreaza luciditatea poetului ca om 
de știință. Astfel A. Bhose, comentând studiile san-
scrite ale poetului, subliniază faptul că în anii 1884-
1886 cunoștintele sale au atins nivelul unui specia-
list, cele dinainte de boală purtând amprentele unui 
amator, începator. Să nu uităm că avem de-a face 
cu o cunoscătoare a respectivei limbi. Mai departe 
Octav Onicescu și Aurel Avramescu, matematicieni 
de valoare, cercetând manuscrisele eminesciene în 
materie, majoritatea concepute în timpul bolii, unele 
chiar în februarie-martie 1889, ajung la convingerea 
că poetul avea cunoștinte fundamentale în speciali-

tatea lor, calculele lui nu sunt producții “de dement” 
ci ale unui om lucid, în stăpânirea capacităților sale 
de a realiza un studiu știintific. La aceste contribuții 
trebuie sa adăugăm și articolul lui Al. Oprea despre 
omul de știintă Eminescu. La fel și cel al lui Marin 
Bucur privind corespondența lucidă a poetului din 
timpul bolii. 

În concluzie 3.Cauza morții poetului reiese 
din studiul obiectiv al acelorași documente, mult mai 
numeroase, în acelasi timp semnate de medici. Din 
raportul d-rului Vines, publicat mai târziu pe note-
le avute din 1889 ca și medic curant al poetului în 
sanatoriul dr. Șuțu, cât și raportul medico-legal în-
tocmit de același dr. Șuțu și dr. Petrescu, alături de 
care trebuie amintit buletinul aflat nesemnat la Aca-
demie probabil aparținând internistului dr. Tomes-
cu, ultimul valoros și pentru datele autopsiei, putem 
constata ca la internare (1889) Eminescu nu a avut 
decât discrete simptome maniacale și depresive, deci 
de natura psihică, subliniindu-se chiar lipsa fenome-
nelor organice de altă natură, aspect ce înlătură hotă-
râtor posibilitatea unei paralizii generala progresive. 
În spital, cam de la sfârșitul lunii aprilie - începutul 
lunii mai, poetul prezintă, tot mai accentuat, tremu-
rături ale membrelor, gurii, limbii și o ataxie, situația 
psihică se complică și ea cu un delir, totuși, însoțit de 
momente de luciditate, așa cum o descriu unii vizi-
tatori. Și în această stare se poate face diagnosticul 
diferențial cu o paralizie progresivă în stadiul ei fi-
nal (Bacaloglu) tocmai prin prezența remisiunilor fie 
și scurte, niciodată prezente la un paralitic a carui 
substanță cerebrală este total distrusă, în respectiva 
faza finală. 

Decisiv ne vine în ajutor dr. Vines, oricât simp-
tomele sunt de caracteristice pentru intoxicație, când 
scrie că bolnavului  i s-au administrat injecții cu mer-
cur. Poetul era sensibilizat din perioada fricțiunilor 
cu mercur de la Botoșani, pentru declanșarea grave-
lor simptome de intoxicație inclusiv sincopa cardia-
că, pe bază alergică, ar fi fost suficiente una sau două 
injecții într-a doua fază, totuși avem dovada că s-a 
facut o întreagă cură de tratament, -  de unde agra-
varea simptomelor și sfârșitul poetului prin sincopa 
cardică descrisă de d-rul Vines, martorul apropiat al 
evenimentului. 

Nu există  nici din simptomele bolii, nici din 
cele descrise la autopsie, motive științifice să accep-
tăm traumatismul cranico-cerebral, ca și cauză a mor-
tii poetului, mai ales că o atare situație nu ar fi putut 

fi mușamalizată, autopsia decurgând de-a dreptul ca 
un act public în prezența nu numai a oficialităților, 
dar și a ziariștilor. 

Cu această ocazie insist asupra unui aspect 
important. Nici dr. Iszak, nici ceilalti medici ieșeni, 
care au indicat greșit tratamentul cu mercur, nu pot 
fi incriminati de sfârșitul poetului. Explicarea o gă-
sim în faptul că ei cunoșteau complicațiile terapiei 
cu mercur și au știut să se oprească la primele semne 
toxice și astfel să prevină catastrofa. Am descris de-
aproape atitudinea doctorului Iszak, mai mult decât 
deontologică, atunci când, confruntat cu diagnosticul 
medicilor vienezi, deși convins ca are dreptate, a sus-
pendat cura de mercur. Interesant că dr. Vines, după 
atâta timp, nu pune în discuție intoxicația cu mercur, 
poate fiindcă intervenția unui atare factor e trecută 
sistematic cu vederea de către medici, încă si în tim-
purile noastre. Sigur, a avut o importanță diagnosti-
cul aprioric al “marei întunecimi”, astfel că medicii 
s-au concentrat asupra paraliziei generale, chiar și 
atunci când o combinau cu o schizofrenie (C. Vlad, 
52) sau alții până în zilele noastre o consideră, cu ni-
mic justificat, drept un sifilis congenital. S-au luat în 
considerare iar numele celebre ori G. Marinescu în 
acest context e întrecut de medicul anonim V. Vines 
prin descrierea sa, amintind și injectiile cu mercur…
În orice caz nu e misiunea mea sa stabilesc de ce 
mi-a venit chiar mie rolul să elucidez problema cau-
zei morții lui Eminescu, luând în considerare în pri-
mul rând documentul și nu omul care-l scrie. Aceasta 
e calea adevărului, singura metodă valabilă, de altfel 
nu întâmplator Eminescu se întreba unde poate găsi 
cuvântul să exprime adevărul, iar Heidegger desco-
peră esența Poeziei nu în frumos, ci în Adevar. 

1997 

Cum a purtat Eminescu în sufletul său dure-
rea românilor din toate timpurile și din toate țările 
românesti  n-a mai purtat-o nimeni. Numai urmând 
învățăturile lui, mai pot afla urmașii calea mântuirii 
din prăpastia în care am căzut. Cine va călca ală-
turi, va rătăci …Se nenoroceste pe sine și va neno-
roci și pe alții, facând să crească ruina țării, în loc 
de a o scădea. 

(Simion Mehedinți) 
NOTĂ:  Din cartile lui OVIDIU VUIA  și re-

vista «Buletinul Casa Română» - Oakland, CA, unde 
a publicat multe din articolele și poeziile sale 

Boala și moartea lui Mihai Eminescu
                                 -studiu patografic-
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Un înger literar botezând 
universul

Toţi prietenii mei
s-au călugărit
implicit M.N.Rusu,
Aurel Sasu, Mihaela Albu,
Vasile Andru, Gellu Dorian,
Ioan N. Roşca şi ceilalţi
mi-au luat-o înainte
aşa-mi trebuie
dacă am ales teologii
teologii se călugăresc ultimii
barba nu contează
la unii creşte în afară
la alţii înlăuntru
sau în ambele sensuri
problema e cum stai singur
în faţa lui Dumnezeu
nu-i aşa Gelule
Călugăria interioară nu-i utopie
M.N.Rusu ştie asta de mult
Andrule, Andrule
cum o iei peMiahela 
în isihia imperiului tău
poate ne spune Aurel
care e duhovnicul nostru
nealterat
de prejudecata lumii acesteia
el care pleacă cu îngerii
Veronicăi Balaj
la arat
sau poate Nelu Roşca
ce-şi construieşte filosofia
precum Kant
pe cerul infinit de albastru
ca-n visul neîmplinit
al Genovenei de Brabant

Prietenii mei călugăriţi înainte-mi
piramide vii
navigând
prin galaxiile acestui eon
în curând voi da binecuvântare
de liturghie
şi glasurile lor vor sfinţi universul
Kirie eleison

Toţi au sfinţit cele din jur
fiecare în felul său
ca Adam după facerea lumii
dând nume fiecărui lucru
pentru a-l feri de cel rău

Fiecare prieten al meu
este un înger literar botezând
universul
şi-l fac să crească
cum criticii ne cresc pe noi
poeţii
şi fac să ne scânteie versul

Aşa ţi s-a spus

Aşa ţi s-a spus:
aruncă darul acesta
închide ochii
şi aruncă-l pe apa
Sâmbetei
ai muncit o zi
şi ai cumpărat două pâini
le arunci
cum El Zorab striga
să-l arunce la câini

Bine, daca trebuie
o sa fac şi asta

îţi zici
dar unde-i apa Sâmbetei
că nici o geografie
nu ţi-o arată
ea nu-i din partea asta
de aici
înseamnă că-i de dincolo
dar dincolo cum să ajungi
ce taină este aceasta
poate vikingii să te ajute
cei ce cunosc 
al cincilea punct cardinal
şi meşteşugul corăbiilor lungi

Tu pregăteşte-ţi darul
să-l arunci pe apa Sâmbetei
pregăteşte-l cu grijă
ca fiica faraonului coşul
cu pruncul Moisi pus să plece pe ape
ca Maria şi Marta
îmbălsămându-l pe Lazăr
de parcă ştiau
că va veni Iisus
să-l dezgroape

Încă mai cauţi apa Sâmbetei
în lumea aceasta
dar regula este alta
întâi pregăteşte darul 
şi apoi caută
pentru că aşa 
te ajută şi darul
când eşti gata
închide ochii
şi lasă-te dus
ca Maria Egiptanca în pustiul
în care soarele
niciodată nu a apus

Poate însuşi darul
sapă albia apei
care leagă cele de jos
cu cele de sus

Ca să facă darul 
lucrul acesta
pentru tine
o singură condiţie se cere
să fie el munca ta
pentru pâinea 
cea de toate zilele
singura pâine care te trece
de la moarte
la înviere
să fie pâinea făcută

din lacrima 
trupului tău
de acolo începe apa
Sâmbetei
şi izbăvirea de cel rău

Dans une taverne du vieux 
Londres

Dans une taverne du vieux Londres
acolo ne-adunam câţiva străini
cadea noiembrie peste noi
cu flori de gheaţă
le ţineam în pumni cu uimire
aşa cum ţii în inimă
lacrima lunii
sperând să citeşti în ea
dacă după cele şapte zile
ale drumului tău
mai urmează o dimineaţă

Urmele mele clocotind

lui M.N.Rusu

Şi cum spuneam
iar am plecat să văd
ce mai fac
Munţii Carpaţi
de-o veşnicie aştept
să mă scald în apele lor
să le fulger peşterile cele frumoase
să le mângâi piscurile
înfometate
pe sub geografii de nouri
neexplorate

Din vârf în adânc
şi invers
aşa călătoresc
ca îngerul mesager
niciodată rătăcit
între pământ şi cer

Munţii au nevoie de mine
ca floarea de albină
le place umbletul pasului meu
şi dorul care-i despică 
în rădăcină

Şi tu ai fost, Mircea, pe-acolo
ţi-am recunoscut poemele
presărate prin peşteri
numele tău înscris pe strada mare
căci fiecare peşteră are
o stradă
şi un punct de plecare

Acum urmele mele prin munţi
clocotesc
fiecare peşteră adulmecând
cum năvalnic
în faţa morţii
îţi fierbe sângele
în trup şi în gând
aşa clocotesc
ca într-un ritual în care se moare
ca albina îmbăindu-se-n floare

Există o singură ţintă
peştera
indiferent unde mergi şi cum
tot acolo ajungi
şi chiar când nu mergi
eşti deja în ea
cum vikingii se nasc şi mor
în corăbiile lungi

Pr. Dr. tHeODOr DAmiAN
Profesor de Filosofie şi Etică la Facultatea de Ştiinţe sociale, Metropolitan College of New York; Profesor de Filosofie şi Literatură la Facultatea 
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Cenaclului literar “M. Eminescu” din New York, Paroh al Bisericii Ortodoxe Române “Sf. Ap. Petru şi Pavel”; Director al revistei de cultură şi 
spiritualitate română Lumină Lină. Gracious Light, New York, director al revistelor Symposium şi Romanian Medievalia, New York; Preşedinte al 
Filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România; ziarist, membru al Uniunii 
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La modul definitoriu, justiţia trebuie să restabilească 
normele axiologice care afirmă viaţa umană împotriva răului 
fizic sau moral. Dar justiţia umană este grevată de subiec-
tivism, dificultatea de a discerne la modul absolut moralul 
de imoral. Niciodată justiţia legiferată  de om nu va fi fără 
eroare. 

Există apoi justiţia naturală. Însuşi faptul că toate 
sfârşesc însemnează că natura îşi repară propria eroare de a 
fi creat o lume perisabilă a durerii şi a răului. Răul este un 
act comis de către om, deci de o fiinţă dotată cu conştiinţă 
şi capacitate de decizie - act care, agresând fizic sau moral 
pe celălalt, contravine legilor destinate să menţină ordinea 
naturii, echilibrul vieţii, al lumii în general. Ideea de justi-
ţie imanentă, care intervine implacabil şi plăteşte răul comis, 
constituie o realitate şi o convingere a tuturor popoarelor şi 
din toate epocile, experienţa a certificat acest fenomen com-
pensator: răul este propriul său călău. 

Dar omul dispune de asemenea de o justiţie care 
poate fi considerată fără eroare. Este justiţia poetică. Pentru 
că „poezia este mai adevărată şi mai elevată decât istoria”, 
afirmă Aristotel, iar Hölderlin afirmă „ceea ce dăinuie, poe-
ţii întemeiază”. Justificarea existenţei omeneşti sub forma ei 
perenă este poetică.

De pildă, plasând în plină lumină personajele poziti-
ve moral, şi aruncând în umbră pe cele nesemnificative sau 
negative, precum în Întoarcerea Fiului risipitor, Coborârea 
de pe cruce. Orbirea lui Samson de către filistini ş.a.,   Re-
mbrandt face justiţie poetică. Justiţie poetică face şi Rafael 
în tabloul Schimbarea la faţă: Iisus situat înalt străluceşte în 
lumina intensă, pe când în planul inferior mişună în semiob-
scuritate o masă de oameni îngroziţi de un copil pradă unui 
atac de epilepsie. Justiţie poetică au făcut  Pieter Brueghel 
cel Bătrân, Jerome Bosch, Francisco Goya, acesta mai ales 
în gravurile Capricii, demascând viciile umane, iar pe de altă 
parte,  Jan Vermeer şi Vincent Van Gogh creând o lume a lu-
minii absolute.

În teatrul grecesc antic şi cel shakespearean de câte 
ori intervine justiţia poetică, triumfă frumosul, sublimul: 
”Poezia restabileşte acordul majestuos, ordinea sublimă”, 
afirmă Hölderlin. În expresia sa cea mai înaltă, poetul a fost 
creat de natură pentru a-i sărbători frumuseţile şi a-i perfecta 
ceea ce nu a reuşit pe deplin, a-i conferi perenitate, chiar dacă 
intermitentă, de o clipă - prezentul etern. Poetul este justiţi-
arul frumuseţii lumii şi demiurgul înveşnicirii ei. Pentru că 
poetul, în calitate de homo significans - caută şi are intuiţia 
semnificaţiilor vieţii, a lumii şi creează noi semnificaţii.

Muzica instituie justiţia  supremă în eliberarea omu-
lui de servituţile vieţii de fiecare zi, prin dizolvarea eului nos-
tru empiric în inefabil, în nenumit, într-un dincolo al încân-
tării    pure. Structura ei trifazică : sunet, stingerea sunetului, 
naşterea sunetului nou din energia celui dispărut, constituie 
acea „veşnicie în mişcare” de care vorbea Platon, o veşnicie 
poetică, transfiguratoare, contracarând magic „vremuirea” 
ruinătoare. 

Poezia reinstituie primordialitatea.

Există în noi ceva mai mult decât noi înşine. Este un 
dincolo  purificator şi eliberator. Este geniul etern al poeziei. 
Poezia nu este o pură gratuitate, un joc facultativ, ci  un efort 
eroic de a exista semnificativ, atât a poetului, cât şi a vieţii, 
a naturii aflate mereu în paranteza morţii.  Poemul: realitate 
absolută, prezent peren, eliberare metafizică ultimă. Astfel, 
justiţia poetică salvează Natura de eşecul ei, salvează Fi-
inţa, o înveşniceşte totodată, o poartă spre cea mai înaltă 
frumuseţe. 

Căci poezia este o compensaţie din partea justiţiei 
universale, care încearcă să repare destinul uman al perisa-
bilităţii şi al nesemnificativului. Poezia este o experienţă en-
telechială a unui mai înalt posibil. Cassius Longinus scria în 
Tratatul despre sublim : sublimul poeziei ne înalţă tot atât de 
sus ca şi Dumnezeu. El ne deschide al treilea ochi, sau simţul 
spiritului, dincolo de raţiune,  viziunea invizibilului. 

Dar dacă justiţia poetică refundamentează viaţa, lu-
mea, existenţa în general,  tot ea  a  creat divinitatea afirmă 
Empedocle, Eckhart, Nietzsche.  Jacob Boehme vorbea de 
naşterea continuă a lui Dumnezeu  din poezia creată de om..  
Poeţii l-au descoperit pe Dumnezeu, iar Dumnezeu le scrie 
poemele. 

Un poem este autentic dacă este în stare să ne restituie 
nevinovăţia, candoarea primei întâlniri mirate cu lumina. Să 
atingem inexprimabilul dintâi, înainte de a fi fost umilit să 
coboare şi să se nască din nou din cuvinte.Reluarea eternă a 
creaţiei poetice dă seama de faptul că zidirea lumii reîncepe 
mereu şi nu sfârşeşte niciodată. 

Poezia este arta de a chema cuvintele la un sunet nou 
într-un nou sistem al înţelesurilor, iar lumea la un sens supe-
rior într-un sistem al cuvintelor căpătând energia unei alte 
ontogeneze. Astfel, poemul este cuvântul încă nerostit al lui 
Dumnezeu. Lumea este metafora lui Dumnezeu, poezia este 
metafora lumii ideale a omului.

Dacă lumea este răsfrângerea ontologică a divinită-
ţii, poemul este reîntemeierea ontologiei, prin suirea ei de la 
punctul lăsat de Creator  la un pisc cât mai aproape de poten-
ţialitatea sa ideală. Prin justiţie poetică Nietzsche a conceput 
mitul eternei întoarceri, un dar făcut de viaţă celor care au 
crezut în ea. 

Poetul -  causa sui.  

Poetul re-creează lumea, lucrurile ca simbol al său 
însuşi: fiind propriul său creator, el devine o primă cauză 
- causa sui. Poetul este cel care se află, metaforizat  în tot 
ce înfăptuieşte. A crea ceva inedit devii justiţiarul propriei 
reîntemeieri existenţiale. Justiţia poetică are drept ţel ultim  
sacralizarea. Ideala creaţie de artă este un act sacru: o luare 
în posesiune iluminată a existenţei, proiectată cosmic şi în 
răspundere faţă de esenţa ei divină. Natura a născut filozofii 
pentru a-i afla identitatea şi pe poeţi pentru a-i afla idealitatea 
sfântă. Filozofia reuşeşte rareori, poezia întotdeauna.

Poezia ne deschide monada singurătăţii noastre şi ne 
dă aripi pentru a ajunge la noi înşine : un poem ne dă elemen-
tele din care să construim propria noastră interioritate ireduc-
tibilă la oricare alta: o stare existenţială al cărei unic conţinut 
este o veşnicie aflată în exil, dar oricând putând locui pe cel 
care am putea fi, eliberat spre împlinire. Poezia întoarce faţa 
clipei tale către frumuseţea pe care tu i-o dăruieşti. Fără poe-
zie, clipa trece pe alături de tine. 

Poezia este eroism, este  unica posibilitate de reînte-
meiere sub specie aeternitatis a oricăruia dintre noi. Homo 
sui transcendentalis - ideal al lui Nietzsche. Hölderlin afirma 
: „un zeu este ascuns în cerul inimii al fiecărui om”. Astfel, 
poezia ne preschimbă în propria divinitate latentă. Poemul nu 
este un alter ego, ci eşti tu, cel care, altfel, nu te-ai fi cunoscut 
niciodată. Intre absenţa noastră din lume şi prezenţa noastră 
potenţială, aşezăm poezia ca o punte, ca un model posibil de 
existenţă. La poarta paradisului, arhanghelul de pază îl în-
treabă pe Goethe ce eroism a efectuat pe pământ ca să merite 
intrarea în rai, ce răni poate să-i arate. Iar poetul răspunde că 
rănile vieţii, ale iubirii sunt cântecele sale :

Ce merit am să intru-n rai,
Mă-ntrebi, Arhanghel Păzitor ?
În faţa ta un om tu ai
Şi asta-nseamnă-un luptător.

Aprinde-ţi flacăra privirii
Şi vezi-mi inima-n adânc
Cum cântă rănile iubirii,
Cum rănile vieţii plâng.

Ci eu slăvit-am cu credinţă
Că-mi fu fidelă draga mea,
Că-n lume-i Doamnă Dragostea.
Şi-i plină de recunoştinţă.

Cu cei mai buni, a mea simţire
Şi fiecare gând - lucrară
Ca-n cele mai frumoase inimi,
Să ardă-a poeziei pară.

Nu un nedemn alegi în mine.
Dă-mi mâna ta, ca zi de zi
Pe degetele tale fine
Să pot să număr veşnicii.

Alte hipostaze ale justiţiei poetice.

Există o justiţie poetică a iubirii al cărei ţel ultim este 
refacerea unităţii primordiale. Eminescu a trasat cel mai înalt 
parcursul singurătăţii în doi: restabilirea anteriorităţii abso-
lute. 

Are loc mai întâi contopirea cu natura :
Adormind de armonia
Codrului bătut de gânduri,
Flori de tei deasupra noastră
Or să cadă rânduri, rânduri. 

Mai sus are loc sacralizarea : 
Tu trebuia să te cuprinzi
De acel farmec sfânt
Şi noaptea candela s-aprinzi
Iubirii pe pământ. 

Mai înalt are loc îndumnezeirea : 
Două inimi când se-mbină,
Când confund pe tu cu eu,
E lumină din lumină
Dumnezeu din Dumnezeu. 

Iar cel mai înalt,  diada devenită monadă substituie 
pe Unul din ajunul creaţiei: „Suntem spiritul divin în mijlo-
cul universului asemenea spiritului divin înainte de creaţie…
Acest spirit divin eram noi”. Şi pentru Dante, în finalul Pa-
radisului,  justiţia poetică a iubirii suie la divinitate – L’amor 
che move il sole e l’altre stelle. La fel pentru Goethe în poe-
zia Mai înaltul şi cel mai înalt: 

       Ungehemmt mit heissem Triebe
Lässt sich da kein Ende finden,
Bis im Anschaun ew’ger Liebe
Wir verschweben, wir verschwinden.

- Liberi, în zbor arzător/ Vom sui fără hotare,/ Pân’ce-
n veşnica iubire/ Ne vom pierde, vom dispare.

 
Există şi o justiţie a unicităţii în poezie. Poemul este 

un act unic al unei sensibilităţi metafizice unice surprinsă 

JUSTIŢIA POETICĂ
Raţiunea este infirmă. Poezia are aripi.

Immanuel Kant
Căci există o justiţie poetică.

Friedrich Nietzsche

într-un moment al graţiei unic  de un dicteu unic, exprimând 
o deschidere ontopoetică unică. Şi fiind o experienţă solitară, 
absolut singulară, ea este irepetabilă şi astfel, intransmisibilă, 
incomunicabilă în adevărul ei originar. Aşa fiind, aceste mul-
tiple unicităţi sunt chemate să instituie un nou prim moment 
al Creaţiei.

Momentul inspiraţiei este o stare-limită a spiritului, 
constând din deschidere absolută şi înţelegere nemijlocită, 
unite cu enstatica ascultării unei insuflări, care se aude cu 
cea mai mare claritate şi puritate de ton, - neştiind de unde 
vine, dar despre care ai sentimentul că tu erai cel căutat, cel 
chemat să dai o nouă faţă lucrurilor. Este o transă, o bucurie 
inexprimabilă ce te vizitează, o stare de graţie care te uimeşte 
prin lumina orbitoare şi firescul, simplitatea cu care are loc 
miracolul. Este expresia supremă a justiţiei poetice care vine 
de undeva de dincolo de noi  Opera de artă autentică nu este 
autofania autorului, ci epifania unei voci care te-a ales..

O altă formă a justiţiei poetice constă în recunoaşte-
rea a posteriori a valorii unei opere, ignorată de contempora-
neitate, fie în perspectiva timpului. Justiţie poetică i s-a făcut 
lui Jan Vermeer după ce a fost uitat două secole în patria sa, 
precum şi lui Shakespeare uitat şi el aproape două secole de 
englezi, pentru a fi redat conştiinţei spirituale europene de 
Voltaire şi romantismul german. În ambele cazuri timpul a 
reparat injustiţia prin luciditatea  unor vizionari. 

*
Justiţia poetică înalţă omul spre inefabil,  neantul spre 

existenţă, existenţa spre eternul  reînceput. Fără poezie viaţa 
este o planetă fără soare, o pasăre fără aripi, un limbaj inter-
jecţional fără înţeles. Poezia este adevărata înţelepciune. Este 
înţelepciunea de a trăi în idealitatea care face să amuţească 
îndoielile, întrebările, tânguirile. Idealitatea frumosului şi a 
sublimului constituie realele adevăruri ale vieţii - ale unei 
vieţi superioare. Căci nu este adevărat decât ceea ce te face 
să vibrezi, să participi, să pătimeşti la înaltă temperatură spi-
rituală. Poezia este autentică în măsura în care poate deveni o 
normă de vieţuire ideală şi o normă de înfăptuire.

 Poemul - eliberarea prin imaginar din diversele for-
me de condiţionare – finitudine, zilnic, profan, nesemnifi-
cativ, eliberare mergând până la depăşirea radicală în inex-
primabil. Poezia are o singură definiţie: aruncă în minţi şi 
inimi cuvântul care  purifică şi sămânţa ce rodeşte aripi spre 
înălţare. Ca atare, poezia este suflu, fior şi deschidere cosmi-
că. Este vizionară. Aceasta este justiţia ei. Restul e literatură. 

Poetul este justiţiarul axiologic al Fiinţei. Experienţa 
poetică nu este pur estetică, nu doar celebrează existenţa, ci 
prin faptul că  transformă, poetul, lumea, cititorul, ne schim-
bă identitatea spirituală,  este etică. Etică în sens de sacra-
litate, pentru că orice creaţie este sacră. Aşa fiind, justiţia 
poetică este o etică neiertătoare. 

Ce rezistă dintr-un poem supus probei de foc a justiţi-
ei poetice ? Ea condamnă la dezgust şi uitare tot ceea ce Emi-
nescu numeşte „mlaştină” şi „bâiguit nărod”. Justiţia poetică, 
reduce la neant inducerea în derizoriu a poeziei - fie că este 
vorba de eliminarea calităţii de cânt, transformarea într-un 
prozaism segmentat pe verticală, fie mai ales sancţionează 
macularea spirituală de orice fel. Mai bine spus, este vorba 
de o producţie patologică, astfel că se elimină prin ea însăşi. 
Poezia este un templu, nu o cârciumă, nu un lupanar.

Esenţiala unitate a lumii este poetică. 

Giordano Bruno afirmă că totul se află în tot unitatea 
divinului. Tot este prezent în fiecare lucru, prin intercone-
xiuni universale. Tot ce faci şi gândeşti se răsfrânge asupra 
întregului univers şi asupra ta însuţi. Realitatea este ceea 
ce faci sau creezi. Or justiţia poetică ne conferă  conştiinţa 
comuniunii, a continuumului, a întrepătrunderii universale, 
„Toate – particule din unitatea divină, din Dumnezeu, nu 
Dumnezeu este în toate, ci Totul este în Totul, fiecare este în 
fiecare, unele în celelalte”. Filozofii care au găsit Unitatea, au 
aflat înţelepciunea. În afară de Unul nu este nimic. Cine nu 
înţelege unitatea, nu înţelege nimic. Universul este în fiecare 
lucru. Este un unic creator continuum.

Este oare atât de utopic să credem – cu Nietzsche – că 
energiile concertate ale  unei omeniri vieţuind la unison în 
patos poetic ar reuşi să instaureze în sfârşit prezentul absolut 
– eternitatea ? Energia, de o calitate superioară, dezvoltată de 
actul poetic -  fie artistic, fie al transformării unei secvenţe de 
viaţă într-un poem viu, - nu ar putea fi captată într-o zi aşa 
cum se captează undele hertziene, şi reutiliza pentru o fina-
litate, de asemenea superioară ? Ştim noi dacă, în realitate, 
această energie nu se pierde ci, după un mecanism necunos-
cut, este captată şi se află la originea unor acte cosmice ? 
Marile destine creatoare nu se vor fi hrănind cu o astfel de 
energie ? Nu ea creează geniile ? Căci justiţia poetică este 
acelaşi lucru cu justiţia spirituală.

George POPA
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Au proliferat în ultima vreme acuzele la adresa 
lui Maiorescu, care ar fi avut asupra lui Eminescu un rol 
«nefast», fiind considerat de-a dreptul «asasinul» moral 
al Poetului național. Nemaiputându-l tempera în critici-
le sale atât de incisive la sdresa guvernanților «roșii» și 
eventualelor jocuri politicianiste ale zilei care-i vizau și 
pe conservatori, criticul junimist i-ar fi înscenat, la 28 
iunie 1883, internarea la sanatoriul doctorului Șuțu, în 
cârdășie cu unii confrați de cauză (la directiva primită de 
la ministrul P.P. Carp, aflat la Viena: „Și mai potoliți-l pe 
Eminescu!”) și în deplină înțelegere cu factorii de ordine, 
care abia așteptau să-l pună pe «indezirabilul» jurnalist în 
«cămășoiul de forță», transportându-l de la Băile evreului 
Mitrașevski direct la ospiciu!

Pe tema aceasta, care vizează incriminanta sete de 
senzațional a unui public mai puțin avizat și deci ușor de 
manipulat, s-au scris cărți și seriale publicistice, care su-
feră de același fundamental neajuns: eludarea evidențelor 
de până atunci și împrejurărilor în care se produce întu-
necarea minții poetului și construirea unui scenariu / de-
mers ce se vrea argumentativ, dar din cauza «ipotezelor» 
însăilate frizează ridicolul unei documentaristici însetată 
de senzațional.

Numai că piesele menite a configura «desenul» 
credibil al conspirației neapărat «masonice» se asamblea-
ză după o logică tezistă, lăsând a se vedea un coassament 
lipsit de coerență, dezlânat, sugerând nu un adevăr probat 
de dovezi, ci imaginea strâmbă, incoerentă a unei «făcă-
turi», ca să nu zicem «scenarite, care, departe de a izvorî 
dintr-o firească naivitate, confirmă un exercițiu de rea-
credință și suspentă intenționalitate…

Reacțiile criticii așa-zis vigilente nu au întârziat să 
apară și încă de câțiva ani încoace, așa cum recent putem 
vedea în organul de presă al Uniunii Scriitorilor: „A fost 
în ianuarie ziua lui Eminescu, prilej pentru inițiative de 
tot felul, printre care și aceea de a reactiva teoria abra-
cadabrantă a asasinării poetului cu aportul lui Titu Maio-
rescu (v. „Tribuna”, nr. 249/2013). Și nu doar Maiorescu 
(„avocatul diabolic”) este pus în cauză, ci și Carol I („co-
manditarul”), complice la crimă, Regele, cu criticul, cu 
dr. Șuțu, cu Mite Kremnitz și cu alții. Așadar, un complot 
antieminescian la nivelul statului. Elucubraţii de factura 
acestora pot fi emise, mă gândesc, mai ales de două feluri 
de surse: fie de minţi cu totul rătăcite, iresponsabile, fie, 
dimpotrivă, de minţi lucide şi cinice, perfect responsabile, 
ambiţionate să hrănească pe orice cale foamea de senza-
ţional a publicului celui mai inocent (şi credul). Doar am 
mai văzut: şi Nicolae Labiş şi Marin Preda au avut parte 
de asasinări presupuse, scorniri lansate pe piaţă pentru 
efecte de senzaţie. Au făcut destulă vâlvă. Gabriel Di-
misianu, Lecturi libere: Despre Eminescu, în „România 
literară”, nr. 7/ 2013).

Așadar, în loc de a-l disponibiliza pe indezirabilul 
ce nu mai îndeplinea funcția de redactor principal de un 
an, Maiorescu preferă să-l lichideze! El, care îl susținuse 
pe Eminescu mai bine de zece ani, declarându-l încă din 
1872 „poet, poet în toată puterea cuvântului”, afirmând 
totodată că „ne vine greu să-l amintim îndată după Alec-
sandri”, cinquantenarul bard încărcat de glorie meritată și 
cu atâtea merite culturale și politice chiar, de vreme ce 
poetul despre care scria nu era decât autorul unor poezii, 
nu multe, publicate în „Convorbiri literare”, iar Alecsan-
dri avea deja mai multe cărți tipărite, adică o operă con-
figurată în linii mari în plan tematic și de un oarecare im-
pact estetic, în gustul epocii pe care geniul lui Eminescu 
urma a-l șlefui… Prezența „veselului Alecsandri” la Ju-
nimea ieșeană însemna sărbătoare literară, iar în casa lui 
Maiorescu de la București (îndeosebi în cea din „Strada 
Mercur”, 1), unde se întâlneau aproape săptămânal zecile 
de junimiști, - distincția și felul de a fi al „bardului de la 
Mircești” impunea admirație și respect, chiar din partea 

celui ce va citi aici, într-o seară de toamnă, la 28 octom-
brie 1882, poemul filosofic «Luceafărul». Să mai amin-
tim și referințele din anumite articole în care Eminescu 
fie îi recunoștea înaintașului meritele, fie îi lua apărarea 
când vreun confrate și-ar fi permis atitudini ironice ori 
insolențe la adresa bardului moldav. Iată cum îl admones-
ta pe «bardul din Mircești» autorul Nopții de decembrie: 
„Alecsandri, om bogat, membru al Academiei, cu stație de 
cale ferată pe moșia sa, primise premiul de 10.000 lei de 
la Academie: Rușine, de trei ori rușine, domnule Alecsan-
dri, domnilor Academicieni!”. În acest sens, însemnarea 
poetului la adresa lui Macedonski (Mss.2264) însemna nu 
numai o punere la punct a insolentului, amintind că acesta 
este nepotul acelui general care a jucat un rol esențial în 
trădarea lui Tudor Vladimirescu: 

„ Există aici în București un soi de smintit de care 
se păzește toată lumea – sârb de neamul lui, și anume stră-
nepotul acelui sârbotei trădător, Macedonski, care-a vân-
dut creștetul sfânt al lui Tudor pe mâna adunăturilor de 
vagabonzi ale grecului Ypsilante. Acest individ – smintit 
în opinia oricărui om -, deși nepot de sârb prost, se pre-
tinde neam de boier de Țara Românească, ca și când n-ar 
fi existând nimeni – în satul lui Cremene – care să știe 
vorbirea acestei țări. Dar nu numai atât. El în gândul lui 
de dobitoc, e mai mare poet decât Alecsandri și, ca s-o 
dovedească, înjură pe venerabilul bătrân în modul cel mai 
neomenos: el e mai învățat decât toată Academia la (un) 
loc, deci face Academia albie de câine. ”

Sau tot din același manuscris 2264:
 „Dar acest individ a mers și mai departe. S-a de-

clarat întâi el însuși renăscător al dramei și poeziei româ-
ne, a pus în foaie în margini negre de doliu numele tutu-
ror oamenilor cuviincioși care nu voiau să se aboneze la 
asemenea literatură și să-i fie intim în familiile lor, a făcut 
albie de porci pe nemuritorul nostru Alecsandri, necum pe 
alții. Și răsplata?

Bene-merenti clasa I – după recomandarea ilustru-
lui Urechia ni se pare[în 1880, n.n.Z.C.] (…)

Un escroc, un plagiator, un porno-
graf – decorat!”

 (Eminescu, OPERE, VIII. Publi-
cistica, Ed. «Gunivas» - Chișinău. Coor-
donatorul ediției: acad. Mihai Cimpoi, p. 
658).

Eminescu considera poeziile ver-
satilului Macedonski – care trecuse de 
la conservatori la liberali - „anomalii 
literare”, iar în „Timpul” din 8 aprilie 
1882, criticând „negustoria literară” a lui 
Macedonski, scria: „ Și acea fizionomie 
de frizor nu s-apucă doar să critice ceva 
de-o seamă cu el; nu, de Alecsandri se 
leagă.” (Materialuri etnologice).

Eminescu nu va uita de „escro-
cheriile din Dobrogea” ce i se impută 
directorului de  prefectură al plășii Silis-
tra Nouă cu reședința la Cernavodă (la 9 
aprilie 1879 se desființează județul Silis-
tra), devenit apoi, sub același guvern liberal, administrator 
al plasei Sulina (prilej de a experimenta în Insula Șerpilor 
mari emoții de ordin senzorial și estetic, cum vom vedea în 
Lewki și Thalassa). Nu uitase, desigur, nici că Macedon-
ski citise la Junimea, în seara de 5 martie 1882, «Noap-
tea de noiembrie», în care autorul își imaginase propria-i 
înmormântare într-o societate ingrată și incapabilă să-l 
înțeleagă, ceea ce se dovedea o preluare sui generis a epi-
sodului din deja publicata «Scrisoarea I», încă din 1881… 
Dar lectura, conform însemnării maioresciene din Jurnal, 
nu trezise nici un interes, dimpotrivă criticul îl găsise ex-
pressis verbis «teatral și arogant»! Văzându-se că nu se 
poate «integra» și nici nu poate fi «asimilat» de junimiști, 
Macedonski (care-i amintea mereu lui Eminescu sonorita-
tea slavă a numelui pe care i l-a românizat  Iosif Vulcan în 
1866!) se va retrage în propriu-i orgoliu invindecabil, de-
clarând apoi că Eminescu fusese „ridicat” de Junimea toc-
mai pentru a-l „coborî” pe el, «noua direcție» aclamată de 
Maiorescu părându-i lipsită de fundament, inconsistentă, 
ba chiar o iluzie în care se legănau adversarii săi literari! 
El se vedea pradă unui „injustiții” patronate de mentorul 
junimist, obsesie în funcție de care se va clădi pe sine și va 
deveni, mai târziu, desigur, inconfundabil, nefiind compa-
rabil cu Eminescu în totalitatea operei, ci doar pe alocuri, 
cum va observa cu îndreptățire un alt reprezentat de frunte 
al criticii estetice (G. Călinescu).

Dar să revenim la «conspirația» împotriva lui Emi-
nescu, al cărui «autor moral» este considerat tocmai cel 

care a jucat un rol considerabil în viața și în promovarea 
poetului „nepereche”.

Se știe că, încă din 1870, Maiorescu se interesea-
ză de tânărul student vienez  de la Filozofie ce trimitea 
«Convorbirilor literare» frumoase poezii. Iacob Ne-
gruzzi, secretarul literar al revistei, merge la Viena pentru 
a-l cunoaște pe misteriosul poet cu care intrase chiar în 
corespondență, iar Maiorescu, devenit apoi ministru, nu 
va întârzia să-l contacteze, propunându-i să-și dea doc-
toratul în filozofie, în vederea ocupării unei catedre uni-
versitare la Iași. Îi va trimite chiar în acest sens frumoasa 
sumă de 400 de galbeni, dar Eminescu se va întoarce de 
la Berlin fără doctorat! În situația creată, Maiorescu nu 
are decât să-l transfere pe mai vechiul poet și amic Sam-
son Bodnărescu pe o catedră, eliberând postul de direc-
tor la Biblioteca Centrală Universitară din Iași, pe care 
începând de la 1 septembrie 1874 este numit Eminescu. 
Rector fiind prof. Ștefan Micle, în fața acestuia poetul va 

depune jurământul de rigoare, care se 
păstrează sub semnătura sa. Intuind seri-
ozitatea și competența tânărului instruit 
la universitățile din Viena și Berlin, în 
toamna lui 1875 Maiorescu îl numește 
revizor școlar peste județele Iași și 
Vaslui, fiind mulțumit de rapoartele 
pline de substanță pe care acesta i le va 
trimite până în primăvara lui 1876, când 
guvernul conservator cade, iar poetul se 
va trezi târât printr-un proces de pomi-
nă, declanșat de înlocuitorul său liberal, 
poetul Dimitrie Petrino. Înlocuitorul său 
politic constată lipsa unei întregi liste de 
cărți din gestiune, ba chiar a unor piese 
de mobilier din inventarul Bibliotecii 
(2 fotolii, masă, dulapuri). Va deveni 
redactor la ziarul «Curierul de Iași», ar-
ticolele și notele publicate aici recoman-
dându-l drept un bun observator al eve-
nimentelor sociale și mai ales culturale. 

Rămas pe drumuri, poetul va locui o vreme la bu-
nul său prieten Creangă, dar în toamna lui 1877 Maiores-
cu îi scrie invitându-l la București, ca redactor la ziarul 
conservator «Timpul», pe care el însuși îl condusese câ-
teva luni: „Ți se propune colaborarea la Timpul împreună 
cu Zizin Cantacuzino și Slavici și cu 250 franci pe lună. 
Rosetti și eu te rugăm să primești și să pleci imediat la 
București. Răspuns simplu plătit. Maiorescu.”

 Astfel că la 2 noiembrie 1877 poetul semnea-
ză primul său articol aici, direct implicat în «polemică» 
deschisă ci oficiosul liberal („«Românul» continuă și 
acum…”), fiind de o neobosită vrednicie până la data de 
28 iunie 1883, «ziua cea neagră», a internării sale la Șuțu. 
Să menționăm că acesta a fost serviciul din care poetul 
și-a câștigat existența, beneficiind desigur și de unele 
înlesniri din partea criticului (cărți, drumuri la Iași, la 
unele spectacole, mese în familie, deplasări…). A fost în 
1880 și 1881 redactor șef, înlocuit în ianuarie 1882 de Gri-
gore G. Păucescu, poetul rămânând redactor pentru partea 
politică, având obligația de a aduce trei articole pe săp-
tămână, fără a i se cere prezența în redacție. Într-o seară 
de octombrie 1882 se citește la Junimea „frumosul poem 
Luceafărul al lui Eminescu șlefuit”, va nota Maiorescu în 
Jurnalul său, iar peste trei zile, la 31 octombrie, criticul, 
fiind invitat la Buftea, va citi familiei Știrbei „Luceafă-
rul lui Eminescu”… Să precizăm că  o primă versiune a 
poetului era gata din primăvara acestui an, căci la 17/19 
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aprilie 1882, în prezența a 12 junimiști, Eminescu citește 
în casa lui Maiorescu „frumoasa legendă, «Luceafărul»”, 
pentru ca la 24 aprilie criticul să consemneze: „iarăși 
lectură a nouei frumoase poezii a lui Eminescu, «Lucea-
fărul»”. Vara Maiorescu este plecat în Occident, în iulie 
1882 Clara, soția lui, este operată pentru prima dată de 
tumoare de Dr. Wells, la o clinică particulară în Anglia. 
Împreună cu fiica sa are prilejul să viziteze multe locuri 
din Londra și să rămână mai mult timp la Berlin, unde lo-
cuia tatăl soției sale (jurnalul operației Clarei se constituie 
într-un foarte antrenant fragment de roman, cu observații 
de caractere, locuri și situații pline de interes).

Un fel de autoritate a propriilor sale convingeri 
și-o câștigase gazetarul nu după multă vreme, astfel că 
la 19 octombrie 1878, I.A. Cantacuzino, redactorul-șef al 
«Timpului», îi cere lui Maiorescu să intervină pe lângă 
Eminescu să nu transforme ziarul în tribună a propriilor 
sale opinii, întrucât s-au stârnit în felul acesta nemulțumiri 
chiar în rândul conservatorilor! La 14 iulie 1879 Maiores-
cu vine cu precizarea că el nu se face răspunzător pentru 
articolele publicate în «Timpul» (trebuie să observăm aici 
că Eminescu scria despre unele cauze în care Maiorescu 
pleda ca avocat, cum e de pildă procesul unui îmbogățit 
de război!).

Boala nemiloasă care îl lovise pe Eminescu nu apa-
re, însă, din senin, cum ar putea crede cei ce văd în ges-
turile de bună credință și responsabilitate ale junimiștilor 
drept «scenarii» ale îndepărtării din dispozitivul 
gazetăresc și lichidării indezirabilului, în momente deli-
cate ale eventalelor combinații politice cu adversarii de la 
guvernare (apropierea de «liberalii sinceri»). Poetul dădea 
semne de câteva săptămâni înainte, în timp ce  unii cred 
că «indezirabilul» gazetar a fost trimis la Florești-Gorj, 
pentru două luni, în vara lui 1878, într-un fel de «exil 
floreștean»!...

Încă din toamna târzie a lui 1882 Eminescu 
începe să aibă probleme cu sănătatea. Unele informații se 
găsesc în scrisorile trimise Veronicăi, la Iași, cu care, din 
septembrie 1879, după moartea lui Ștefan Micle (4 aug.), 
avea o relație destul de apropiată, între timp având loc 
și episodul nefericitei poete cu I.L. Caragiale, numit de 
Eminescu, în furia geloziei sale, «pezevenghiul de grec», 
«șarpele veninos»… Maiorescu se opesese proiectului de 
căsătorie a poetului cu madam Micle, știindu-se antipatia 
criticului față de aceasta încă din vremea când, fiind elevă 
la Iași, aceasta dăduse o declarație nefavorabilă în proce-
sul intentat pentru imoralitate tânărului director acuzat de 
relații intime cu pedagoga nemțoaică.

În ianuarie 1883 poetul se află internat în spital. La 
3 iunie 1883 își dă demisia de la «Timpul», noul redac-
tor, Mihail Paleologu, care preia „direcțiunea politică și 
redacțiunea” trecându-și numele pe frontispiciu. ..

La 30 mai / 11 iunie 1883, Eminescu rămâne la 
cină la Maiorescu, cu Gane, Beldiman, Jacob Negruzzim, 
Kremnitz – „plăcută atmosferă până la 11,30”. De acum 
datează în Jurnalul lui Maiorescu o observație clară, răs-
picată: „Eminescu, început de alienație mintală, după im-
presia mea.” Joi, 23 iunie 1883, criticul notează din nou: 
„Seara la masă: fam. Th. Rosetti, fam. Beldiman… Și 
Eminescu, care devine, din ce în ce mai evident, alienat. 
Foarte excitat, sentiment al personalității prea exagerat (să 
învețe acum albaneza!), vrea să se călugărească, dar să 
rămână în București.” Duminică 26 iunie / 8 iulie 1883, 
Maiorescu consemnează: „Eminescu e vorba să plece as-
tăzi la Botoșani, ieri  era însă moleșit și mult mai liniștit.” 

Pentru ca marți, 28 iunie / 10 iulie 1883, să se 
producă începutul dezastrului: „Astăzi, Marți, la ora 6 
dimineața, o carte (de vizită) de la d-na Slavici (n.Szöke, 
Slavici fiind la băi la Halle), la care locuiește Eminescu, 
cu aceste rânduri scrise: «Domnu Eminescu a înnebunit. 
Vă rog faceți ceva să mă scap de el, că e foarte reu.».

Maiorescu ia legătura cu Simțion, cu care merge 
la Casa de sănătate a dr. Șuțu pentru a pregăti „o cameră 
pentru Eminescu”, „pe a mea plată – 300 lei”.

„Pe la 10 va veni cu trăsura la mine Eminescu – 
notează criticul -, binecuvântă, cu privirea fixă pe soția 
mea și pe Ilie Nicolescu (client), care tocmai pleca, mă 
îmbrățișă tremurând. Eu îi arătai pe Hermes și pe Venus 
din Melos, la care el zise, cu privirea în extaz: «Lasă, că 
va reînvia arta antică!» i-am spus să se ducă la Simțion 
pentru Societatea Carpați. Mi-a cerut 5 lei pentru trăsură.”

Apoi criticul a plecat la Curtea de Casație, iar 
Eminescu nimerește la Băile Mitrașevski, de unde, după 
ore de izolare în cabina de baie, este imobilizat și dus la 
Sanatoriul «Caritatea» al dr. Șuțu. În procesul verbal în-
tocmit de Poliţie nu se aminteşte nimic de vreo armă, ci 
doar că „Eminescu a venit singur la Băile Mitraşevschi, 
şi fiind atins de alienaţie mintală s-a încuiat singur pe di-
năuntru şi a refuzat să deschidă”, se specifică în proce-

sul-verbal întocmit de Poliție. De față fuseseră chemați 
prietenii săi de la Societatea „Carpații”: Simțion, Sideres-
cu și Ocășanu, care ar fi primit de la Maiorescu încă de 
dimineață dispoziția de a-l interna volens-nolens la casa 
de nebuni a dr. Șuțu, din strada Plantelor. Poliția primește 
și ajutorul acestora și astfel Eminescu este scos cu forța 
din cabina de baie, pus în «cămășoiul de forță» și dus cu 
duba la spital, unde îl aștepta camera pregătită încă din 
dimineața acelei zile.

Cam așa s-a produs «arestarea» poetului și «înde-
părtarea lui din viața politică», «moartea civilă»!…

Și de aici încă șase ani cu tratamente mercuriale și 
internări repetate, cu reveniri periodice și căderi, până în 
dimineața zilei de 15 iunie, când este găsit mort în izola-
torul de la „Caritatea” dr. Șuțu. 

Să menționăm că, în tot timpul când Eminescu, 
bolnav, se afla departe de București – fie la Iași, Neamț, 
Botoșani, Halle-Viena, Liman – Maiorescu se interesa de 
starea sănătății poetului, împărtășind – ce-i drept – con-
vingerea exprimată de medicii vienezi în primăvara lui 
1887 privind caracterul «incurabil» al maladiei, explicat, 
de fapt, surorii sale Emilia Humpel după primul acces al 
bolii din 1883.  Dar susținerea de care s-a bucurat poetul 
(prin sora sa Henrietta) din partea criticului și mai ales 
din partea Comitetului de femei coordonat de Cornelia 
Emilian-fiica  este major. În septembrie 1885, pe când 
Eminescu se afla la Băile Liman, lângă Odessa, criti-
cul, găsindu-se în interes avocățesc la Iași, îi înmânează 
surorii sale Emilia suma de 500 lei, reprezentând drepturi 
de autor pentru ediția a doua a poeziilor, sumă pe inimoa-
sa caritabilă o trimite augmentată Henriettei. Peste câteva 
săptămâni („Duminică 27/5 nov.1885), revenind la Iași, 
Maiorescu își vizitează sora, afând unele vești care nu-l 
bucură deloc, ceea ce face să consemneze sec, fără a co-
menta: „Eminescu decăzut cu fete de la Café-Chantant. 
Foarte rece, 0º R.” (Jurnal, II, 1881-1886, ed. cit., p. 315). 
Iar în 1887, criticul îi scrie doctorului Francisc Isac, medi-
cul curant al poetului de la Botoșani (care, spre deosebire 
de diagnosticul pus de medicii ieșeni în noiembrie  1886, 
când îl trimiseseră la Mănăstirea Neamț, spera să-l vinde-
ce pe suferindul cu sângele «stricat», cu doze considera-
bile de mercur injectabil, cu frecții mercuriale, decocturi 
și un regim alimentar și de recreere -  „sifilis congenital 
matern cu paralizie generală progresivă”), punând alături 
în plic și o scrisoare pentru Eminescu, prin care îi făcea 
cunoscut că pregătește a treia ediție a Poeziilor, pentru 
care îi cerea eventual «texte noi»).

Vreme de șase ani, din iunie 1883 până la data 
morții (și chiar d upă aceea), Maiorescu a decis de fiecare 
dată ce trebuie făcut și cum trebuie procedat, antrenând, 
desigur, nu numai contribuții pecuniare personale, dar și 
ajutorul «amicilor» junimiști, recurgându-se în sfârșit la 
solicitarea prin legislativ a unei pensii pentru bietul poet, 
pe care îl trăgea mereu ața la București, unde descinde 
alături de Veronica ăn aprilie 1888. 

*
Două sunt studiile în care Maiorescu se apleacă 

asupra poeziei eminesciene (Direcția în poezia și proza 
română de la 1872 și Eminescu și poeziile lui, 1889), rele-
vând încă de la început «însemnele» specifice („farmecul 
limbajului”, „o concepție înaltă”, „iubirea și înțelegerea 
artei antice”). Era, cu alte cuvinte, vorba de o poezie de 
meditație filosofică, creată de un „om un om al timpului 
modern”, pe care criticul îl găsea, deocamdată, „blazat 
în cuget, iubitor de antiteze cam exagerate, reflexiv mai 
peste marginile iertate”. Și până atunci „atât de puțin for-
mat”, încât îi vine greu să-l citeze „îndată după Alecsan-
dri”, concedând: „dar în fine poet, poet în toată puterea 
cuvântului”. Trei erau poemele comentate de Maiorescu: 
Venere și Madonă, Mortua este și Epigonii, publicate în 
primăvara și vara anului 1870 în „Convorbiri literare” – 
„singura revistă critică ce a avut-o România”, după cum 
remarca mai târziu mentorul junimist.

După ce relevase contribuția importantă a lui 
Alecsandri la impunerea „direcției noi”, din opera căru-
ia reținuse doar Pastelurile considerate „cea mai mare 
podoabă a poeziei lui Alecsandri, o podoabă a literaturii 
române îndeobște”, Maiorescu dedică un spațiu dublu în 
studiul său comentariului la poeziile lui Eminescu, citând 
copios din cele trei poeme. Dacă din Venere și Madonă și 
Epigonii sunt reproduse doar câteva versuri (două catrene, 
respectiv douăsprezece versuri), din Mortua est – socotită 
„cea mai bună” prin „precizia limbajului” și „ușurința ver-
sificării”, - sunt citate nu mai puțin de opt strofe, adică trei-
zeci și două de versuri, în care interogațiile și exclamațiile 
retorice reliefează spiritul acut al meditației elegiace.

Desigur, poeziile comentate îi oferă criticului 
și ocazia unor „observări critice”: în Venere și Mado-

nă ar fi vorba de o „comparare confuză” între „Venera 
antică” divinizată așa cum va realiza Rafael în „Madona 
dumnezee”, însă lui Maiorescu îi scăpa sensul „păgân” al 
imaginii feminine căreia poetul îi opusese marianica și 
eponima  expresie a creștinismului, de aici ușoara incri-
minare și retractata „certare” a demitizatei ipostaze vene-
riene. 

Oricum, menționarea lui Eminescu îndată după 
Alecsandri dar înaintea altor condeieri (Bodnărescu, 
Matilda Cugler, Șerbănescu, Petrino) cu care Maiorescu 
ilustra „direcția nouă” introdusă de Junimea în literatu-
ra noastră – era de natură să mizeze pe un poet de mare 
talent, al cărui geniu putea fi întrezărit încă de pe acum 
și pe care criticul nu va întârzia să-l recunoască și să-l 
proclame, precum în corespondența cu Eminescu însuși 
și mai apoi în studiul „Eminescu și poeziile lui”, scris în 
toamna lui 1889.

 Nu întâmplător, așadar, criticul sesiza la noul sosit 
„iubirea și înțelegerea artei antice”, pe care o vedea su-
verană față de „pasiunile politice” ale zilei, de care nici 
junimiștii nu erau străini: „În lumea fericită a artei timpul 
nu mai are putere și nu mai are înțeles, și cine, înălțat în 
sfera ei – dar numai acela -, a ajuns pe calea nemuririi”. 
Mizând pe Alecsandri, Eminescu, Bodnărescu, Matilda 
Cugler (devenită Poni), Șerbănescu, Maiorescu menționa 
în continuare „neajunsurile” din poezia unor contempo-
rani („intenții politice”, „afectări sentimentale”, „limbă 
forțată”, „expresii crude”), citând negativ din versificato-
rii minori ai zilei (Pătărlăgeanu, Petre Grădișteanu, Cos-
tache Ghimpeanu, Justin Popfiu, I.C.drăgescu, E.B. Stă-
nescu, N. Cristian, M. Bota, B. Petric, cicu Oeconomu 
ș.a.). Mai târziu, un Petre Grădișteanu (pe care Maiorescu 
îl persiflase ca poet pentru „o mică fantezie dramatică asu-
pra umbrei lui Mihai Viteazul”), venind în spijinul celor 
ironizați de la „Revista contimporană” (P. Ghica, Lauri-
an, Marian), îi va reproșa criticului junimist mai vechea 
susținere «nefondată» în privința lui Eminescu („genialul 
d. Eminescu pe care direcția nouă îl pune imediat alături 
cu d. V. Alecsandri!”). Neintimidat de grupul „contimpo-
ranilor” de la numita revistă, Maiorescu realizează pagini 
antologice de…execuție filologică!

După moartea lui Eminescu, Maiorescu publi-
că în „Convorbiri literare” Două poezii postume ale lui 
Eminescu; notiță la Sonet («Oricâte stele…») și Dalila 
(„Conv. lit.”, 1890, XXIII, pp. 913-917), iar în 1903 arti-
colul O rectificare literară – Eminescu (Ib.,XXXVII, nr. 
6, pp. 548-550).

*
Dar studiul care statuează în posteritate imaginea 

geniului eminescian va fi scris în toamna lui 1889, mai 
exact între 13/25 și 17/29 octombrie 1889. „Mâine aș vrea 
să încep articolul Eminescu”, își nota criticul în jurnalul 
său «Joi 12/24 octombrie», pentru ca în următoarele trei 
zile să se concentreze asupra poetului dispărut în urmă cu 
patru luni. În ultima menționată mai sus, adică «Sâmbătă 
14 și Duminică 15/27 oct.» găsim consemnarea: «dictat 
Anicuței și apoi poleit singur articolul asupra lui Emi-
nescu”. Să precizăm că Anicuța nu este decât Ana Rosetti, 
o femeie de mare sensibilitate, atotprezentă în anii ʹ80 
ai secolului al XIX-lea la reuniunile „Junimii” din casa 
lui Maiorescu (e vorba de locuința din strada Mercur, 
1, unde criticul se mutase începând cu 1 ianuarie 1879). 
Divorțând în 1886 de Clara (cu care va avea pe Livia), 
care părăsește definitiv România stabilindu-se în Berlinul 
parental, criticul se recăsătorise cu Ana Rosetti/ Anicuța, 
mult mai apropiată de preocupările sale (dar și pe aceasta 
o va pierde în 1914, când expiază într-un sanatoriu din 
Heidelberg). La 8/20 octombrie 1882, Eminescu citește 
„Luceafărul” într-o reuniune a „Junimii” la Maiorescu 
acasă, acesta lăsându-ne următoarea însemnare jurnalieră: 
„Seara Luceafărul lui Eminescu, cu el și Anette și familia 
mea, citit, corectând.”

Să reținem, așadar, ca martor implicat în redac-
tarea studiului despre Eminescu și contribuția Anicuței. 
La «17/29 octombrie 89» Maiorescu ăși nota în Jurnalul 
său: „Am terminat articolul sau articolele Eminescu, le-
am citit aseară lui Caragiale și Jacques Negruzzi și astăzi 
lui Zizin Cantacuzin, care a mâncat la noi (…). La 14/26 
octombrie a murit la Botoșani Henrieta Eminescu în etate 
de 28 (de) ani”.

După două zile studiul este dat la tipar, cum 
grăiește însemnarea de sub data: «Joi 19/ 31 octombrie 
89: De-abia ieri am dat la tipar arti(colul) Eminescu pen-
tru «Convorb(iri), 6 zile de muncă absorbantă.” (Titu Ma-
iorescu, Însemnări zilnice. Publicate cu o introducere și 
note de I. Rădulescu-Pogoneanu, III, 1887-1891, Editura 
Librăriei Socec&Co., S.A.R., București, [1939], pp. 178-
179).

Eminescu și poeziile lui (1889) 
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este întâiul studiu temeinic privind viața și valoarea, pre-
cum și însemnătatea poeziei eminesciene. Maiorescu în-
cepe ex abrupto, remarcând că „tânăra generație română 
se află astăzi sub influența operei poetice a lui Eminescu”. 
Încercând a da seama „de partea caracteristică a acestei 
opere” și totodată „a fixa individualitatea omului care a 
personificat în sine cu atâta strălucire ultima fază a poeziei 
române din zilele noastre!, criticul face mai întâi o scur-
tă prezentare a stării din cultura română de la acea dată, 
constatând că , după o oarecare „tendință erudită de lati-
nizare” pornită ca „o legitimă revendicare națională” pe la 
mijlocul secolului, se produce, începând de pe la 1860 în-
coace o „îndreptare” în cultura și literatura noastră. Aceas-
ta ar începe cu Alecsandri care a știut să deștepte „gustul 
pentru poezia populară”, literatură considerată „cea dintâi 
treaptă de înălțare a literaturii naționale”.  Odată așezată 
pe această „temelie firească”, literatura națională trebuia 
să răspundă la două cerințe majore: să reflecte întreaga 
mișcare de idei ce anima „inteligența europeană” în artă, 
știință, filozofie, și să-și „adopte” o limbă capabilă a expri-
ma „fără silă” această întreagă amplitudine de idei.

Amândouă aceste condiții le întruchipează poezia lui 
Eminescu, în limitele în care le poate realiza o poezie lirică, 
„de aceea Eminescu face epocă în mișcarea noastră literară”.

După acest preambul lămuritor, Maiorescu își or-
ganizează studiul în două părți. Prima parte începe direct 
cu celebra interogație retorică privind personalitatea po-
etului. Viața poetului e „simplă de povestit”, iar ceea ce 
a fost și a devenit Eminescu „este rezultatul geniului său 
înnăscut, care era prea puternic în a sa proprie ființă încât 
să-l fi abătut vreun contact cu lumea de la drumul său fi-
resc”… Ar fi trăit Eminescu în România, Franța, Austria 
sau Germania, ar fi avut el mai multă avere sau ar fi ocupat 
în ierarhia statului vreo poziție mai înaltă – „Eminescu ră-
mânea același, soarta lui nu s-ar fi schimbat”.

Dezvoltând această teorie a geniului, cuvânt repe-
tat de mai multe ori în cuprinsul studiului, Maiorescu în-
lătură astfel orice umbră de îndoială privitoare la răutatea 
exprimată de unii adversari politici cum că Eminescu a 
trăit și murit în mizerie. „Cât i-a trebuit lui Eminescu ca 
să trăiască în accepțiunea materială a cuvântului a avut el 
totdeauna”, iar grijile de ziua de mâine „nu l-au cuprins ni-
ciodată în vremea puterii lui intelectuale”. Nepunând nici 
un preț pe recunoașterile publice, poetul „aproape exclu-
siv în lumea ideilor generale” ce și le însușise printr-o în-
zestrare culturală admirabilă. Înzestrat cu o „covârșitoare 
inteligență”, dar și cu o memorie extraordinară „căreia ni-
mic din cele ce-și întipărise vreodată nu-i mai scăpa  (nici 
în epoca alienației declarate)”, Eminescu era veșnic preo-
cupat de varii lecturi și cufundat în meditații.

Dezinteresat de orice recunoaștere și de orice 
încercare de mângâiere a orgoliului propriu (premiere, 
premiu academic, distincție onorifică etc.), Eminescu a re-
fuzat să meargă la Palat pentru a fi decorat cu medalia Bene 
merenti: „rege el însuși al cugetării omenești, care alt rege 
ar fi putut să-l distingă?” Deși a avut „multe convorbiri li-
terare cu Carmen Sylva”, poetul da dovadă de multă „sim-
plicitate încântătoare” și bunăcuviință. Numai că ”Regina 
României, admiratoarea poeziilor lui”, ea însăși poetă, va 
găsi Luceafărul „o imitație proastă după Alecsandri, limba 
și versurile rele”, judecată taxată de domnișoara de onoare 
Livia Maiorescu, desigur în particular, drept emanație a 
unui „creer regal”!

Este interesant de observat că atunci când Vasile 
Alecsandri va primi distincția onorifică Bene merenti și 
pentru care va suferi o insolență invidioasă din partea lui 
Macedonski, Eminescu va reacționa destul de acid la adre-
sa acestui nepot de general trădător, amintind de vânza-
rea lui Tudor Vladimirescu, dar și de „neregulile” pe care 
egotistul poet al «Nopților» le comisese ca reprezentant al 
Guvernului «roșu» la Cernavodă și Sulina, în administra-
rea Dobrogei anexată la România prin hotărârea Congre-
sului de la Berlin (1878).

Expediindu-i viața într-o frază amplă de o jumă-
tate de pagină, Maiorescu scoate în evidență viața nu atât 
agitată cât dezordonată a poetului: „viața lui era neregula-
tă: adesea se hrănea numai cu narcotice și excitante; abuz 
de tutun și cafea, nopți petrecute în citire și scriere, zile 
întregi petrecute fără mâncare, și apoi deodată, la vreme 
neobișnuită, după miezul nopții, mâncări și băuturi fără 
alegere și fără măsură: așa era viața lui Eminescu.”

Dar nu această viață „neregulată” i-a cauzat ne-
bunia, scrie criticul, „ci germenele de nebunie înnăscut a 
cauzat această viață”. Toate „încercările” venite din partea 
prietenilor „nu au fost în stare să-l aducă la un trai mai 
regulat”.

Poetul era un perfecționist, ne spune Maiorescu, 
căruia trebuia întotdeauna cineva să-i ia poezia din mână 
pentru a o da la tipar, întrucât totdeauna mai avea de șters, 
de îndreptat, de adăugat ceva: „Când venea în mijlocul 

nostru cu naivitatea sa ca de copil, care îi câștigase de mult 
inima tuturor, și ne aducea ultima poezie ce o făcuse, o 
refăcuse, o rafinase, căutând mereu o formă mai perfectă, 
o cetea parcă ar fi fost o lucrare străină de el. Niciodată nu 
s-ar fi gândit poate să o publice: publicarea îi era indife-
rentă, unul sau altul din noi trebuia să-i ia manuscrisul din 
mână și să-l dea la Convorbiri literare.”

Prin urmare, retorizează criticul interogativ, „a fost 
fericit Eminescu?” Și răspunde cu o contraîntrebare: „cine 
e fericit?” 

„Adept convins al lui Schopenhauer, prin urmare 
pesimist”, Eminescu transfigura acest pesimism al lumii 
mărginite și egoiste, într-o formă „eterizată sub forma mai 
senină a melancoliei pentru soarta omenirii îndeobște”. Și 
chiar acolo unde el ăși exprimă indignarea împotriva epi-
gonilor și a demagogilor înșelători „avem de a face cu un 
simțimânt estetic, iar nu cu o amărăciune personală”. Din 
acest punct de vedere, Eminescu era „cel mai nepăsător 
om ce și-l poate închipui cineva”, tot astfel nu putea fi 
atins de vreun sentiment al fericirii și deci „nu putea fi 
expus la o prea mare nefericire”.

Eminescu se considera „oarecum ca organul acci-
dental prin care însăși poezia se manifest, așa încât ar fi 
primit cu aceeași mulțumire să se fi manifestat prin altula” 
, prin urmare era, spune Maiorescu, poetul era nepăsător la 
întâmplările „vieții externe” dar și în „relațiile lui pasiona-
le”: „Nici o individualitate femeiască nu-l putea captiva și 
ținea cu desăvârșire în mărginimea ei”. Pentru că, din lu-
mea ideilor impersonale în care trăia, el nu vedea în femeia 
iubită „decât copia imperfectă a unui prototip nerealizabil”. 
Cu acea nobilă „melancolie impersonală” poetul își căuta 
refugiul într-o lume mai potrivită cu el – „în lumea cugetă-
rii și a poeziei”, de aici detașarea ataraxică din Luceafărul, 
retragerea geniului în ipostaza lui apogeică, descătușat de 
orice legături cu lumea care, prin căutarea fericirii, te leagă 
de ea prin mii de fire văzute și nevăzute…

A doua parte a studiului, dedicată operei emines-
ciene, începe prin a indica sursele gândirii filosofice emi-
nesciene, deopotrivă antice și moderfne (Platon, Kant, 
Schopenhauer, dar și scrierile buddhaiste, îndeosebi Vede-
le indiene). Pasionat „pentru operele poetice din toate tim-
purile”, Eminescu „este un om al timpului modern, cultura 
lui individuală stă la nivelul culturei europene de astăzi”. 
„Înalta abstracțiune” a ideilor poetice eminesciene, înce-
pând cu viziunea cosmogonică  și sfârșind cu suferința 
„dureros de dulce” din Oda în metru antic ori cu catehis-
mul renunțării din   Glossa, este expresia profundă a unui 
geniu înnăscut, care a asimilat în propria-i ființă artistică 
toate mărețele cugetări ale simțirii omenești:

„Acel cuprins ideal al culturei omenești nu era la 
Eminescu un simplu material de erudiție străină, ci era primit 
și asimilat în chiar individualitatea lui intelectuală. Deprins 
astfel cu cercetarea adevărului, sincer mai întâi de toate, po-
eziile lui sunt subiectiv adevărate nu numai atunci când ex-
primă o intuiție a naturei sub formă descriptivă, o simțire de 
amor uneori veselă, adeseori melancolică, ci și atunci când 
trec peste marginea lirismului individual și îmbrățișează și 
reprezintă un simțimânt național sau umanitar.”

De aici „adânca impresie” ce a produs-o opera lui 
„asupra tuturor”, în opera sa Eminescu „îi rezumă pe toți” 
și „are darul de a deschide mișcării sufletești cea mai clară 
expresie, așa încât glasul lui, deșteptând răsunetul în inima 
lor, le dă totdeaodată cuvântul ce singuri nu l-ar fi găsit. 
Această scăpare a suferinței mute prin farmecul exprimă-
rii este binefacerea ce o revarsă poetul de geniu asupra 
oamenilor ce-l ascultă, poezia lui devine o parte integrantă 
a sufletului lor, și el trăiește de acum înainte în viața po-
porului său.”

În continuare criticul aminteștemprejurările în care 
a apărut primul volum de poezii al lui Eminescu (ediția I, 
decembrie 1883), conștient fiind (în ciuda unor corectări 
sui generis făcute „Luceafărului”, la publicarea în același 
an în „Convorbiri literare”!) că „nu aveam dreptul nici de 
a le modifica, nici de a le lăsa pe unele la o parte”. Ve-
nind, așadar, în întâmpinarea unei dorințe exprimate de 
poet, dar mereu amânate fie din cauza împrejurărilor, dar 
mai cu seamă din pricina unui scrupul de perfecționism, 
Maiorescu  face loc în următoarele ediții și altor texte 
scrise în aceeași frumoasă limbă literară și vădind aceeași 
înalțare de cuget, lansând o apreciere estetică discutabilă 
cu privire la unele admirabile poeme, reprezentative chiar 
pentru fondul de idei și estetica romantică a eminescia-
nismului: „Nici cele 8 poezii citate în prefața la ediția I, 
nici Călin, nici Epigonii, nici Strigoii nu sunt Eminescu”. 
Rezerva criticului privea „contururile tremurânde ale de-
scrierilor”, „lipsa de claritate a gândirii”, greșeli de ritm și 
rime aproximative, promițând ca în cercetărea următoa-
re să aibă în vedere doar poeziile („din norocire cele mai 
numeroase”) pe care Eminescu le-a scris „în epoca depli-

nei sale dezvoltări”.  În analiza textelor, Maiorescu are în 
vedere „mânuirea perfectă a limbii materne”, „înrudirea 
cu poezia populară”, „pătrunderea intimă a limbii vechi”. 
Prețuirea criticului, care citează emistihuri, versuri și stro-
fe întregi din Revedere, Ce te legeni, Mortua est, Melan-
colie, Scrisorile I, II, III, La steaua, Doina, Rugăciunea 
unui dac, Povestea teiului, Floare albastră, Și dacă… nu 
are margini:

„Nu au existat, nu vor exista în poezia română ver-
suri mai frumoase decât acestea.”

Bogăția rimelor prin varii procedee de versificare 
cu menționarea introducerii numelor proprii în astfel de 
împerecheri eufonice , prelucrarea artistică a limbajului 
familiar și prozaic, în genere frumusețea fără precedent 
a limbajului poetic eminescian smulg criticului aprecieri 
maxime.

Concluzia nu poate fi decât una pe care o întreză-
rim din începutul studiului și ea s-a adeverit. Diagnosticul 
critic maiorescian a făcut epocă nu atât prin capacitatea vi-
zionară premonitivă, ci prin însuși mersul literaturii noas-
tre, aflată multă vreme sub influența așa-zisului „curent 
eminescian”:

„Acesta a fost Eminescu, aceasta este opera lui. Pe 
cât se poate omenește prevedea, literatura poetică română 
va începe secolul al 20-lea sub auspiciile geniului lui, și 
forma limbei naționale, care și-a găsit în poetul Eminescu 
cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de 
plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmântului 
cugetării românești.”

*
Elogiul lui Eminescu poate fi găsit presărat și 

în alte studii maioresciene, precum în „Neologismele” 
(1881), „Poeți și critici” (1886), în care, luând apărarea 
lui Alecsandri, Maiorescu nu uită să afirme că „Eminescu 
a adus lirica română la o culme de perfecțiune” și că „Poe-
ziile lui Eminescu, Pastelurile și Ostașii lui Alecsandri vor 
curăța de la sine atmosfera estetică vițiată de Macedonski, 
Aricescu, Aron Densușianu etc., etc.” 

De fapt, contribuția decisivă la înnoirea literaturii 
se datora și altor poeți ca Nanu și Vlahuță, dramaturgilor 
Caragiale și Cerchez, prozatorilor Slavici, Creangă, Barbu 
Ștefănescu-delavrancea, N. Gane, Duiliu Zamfirescu, oa-
menilor de știință Hasdeu, Jarnik Bîrseanu, Ispirescu, G. 
Dem Teodorescu, T. burada, M. Pompiliu, cercetărilor cri-
tice ale d-lor Onciu și Bogdan. Mulți dintre aceștia fusese-
ră traduși în germană de Carmen Silva și Mite Kremnitz, 
cumnata lui Maiorescu ( v. art. „Literatura română și stră-
inătatea”, 1882).

La întrebarea „cine este mai mare poet, Eminescu 
sau Alecsandri?”, Titu Maiorescu crede că „neputința de a 
răspunde dovedește confuzia întrebării”. O asemenea ală-
turare este, zice Maiorescu, „nedreaptă”, întrucât Alecsan-
dri „are o altă însemnătate”, de ordin cultural, și în „aceas-
tă totalitate a acțiunii sale literare” constă valoarea unică 
a lui Alecsandri.

În 1891, în recenzia la traducerea în românește 
din opera lui Quintus Horatius Flaccus), de către Dumi-
tru Constantin Ollănescu („Ode, epode, carmen saecula-
re”, Ed. Socec, 1891),  Maiorescu are din nou prilejul să 
menționeze „admirabila” Odă în metru antic a lui Emi-
nescu, afirmând că această poem este scrisă în trohei și 
dactili, în catrene cu versus adonicus la sfârșit. „Eminescu 
este unic” în valorificarea metrului antic la noi, afirmă cri-
ticul. 

Trei ani mai târziu, în 1894, în rapoartele academic 
„Poeziile d-lui A. Naum”, „Poeziile d-lui Octavian Goga” 
(1906), numele lui Eminescu este amintit din nou, la fel 
în evocarea „În memoria poetului dialectal Victor Vlad 
(Delamarina)”, din 1898, unde este reafirmată „puternica 
influență a poeziilor lui Eminescu”.

Să mai amintim și «polemica» cu C. Dobrogeanu-
Gherea (Contraziceri? Mic studiu de strategie litetrară, 
1892), evocarea Întru amintirea lui Wilhelm de Kotzebue 
(1887), studiul Ion Popovici-Bănățeanul (1895), dar și alte 
scrieri (precum recenziile la unele cărți semnate de poetul 
Ioan N. Roman, G. Rotică, Ion Dragoslav, sau intervenția 
O rectificare literară), - și vom constata că  numele lui 
Eminescu revine ca un reper axiologic

*
Lui Maiorescu îi revine și meritul de a stabili, pe 

bază de documente strânse prin demersuri personale, data 
corectă a nașterii și locul nașterii lui Mihai Eminescu: 
Botoșani, 15 ianuarie 1850. Este consemnarea din «Mi-
trica partea I de nașteri și botezuri», începând din 1832, 
găsită la Biserica Uspenia din Boroșani, unde se află trecu-
tă data nașterii, numele și  părinții noului-născut, numele 
nașului și data botezului. Dan Radu ABRUDAN
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Printre multele idei referitoare la marele sculptor ro-
mân Constantin Brâncuşi – a cărui operă ocupă centrul ne-
clintit al artei moderne (Herbert Read) (1) –, aceea că el şi-a 
păstrat la Paris „ţărănia” originară şi funciară este, pe cât de 
vehiculată (de cei seduşi de pitorescul atelierului din Impasse 
Ronsin), pe atât de amendabilă în caracterul ei genuin fără 
nuanţe. Un brâncuşiolog american, Sidney Geist, a replicat 
de la început cu o serie de întrebări: … Când un ţăran în-
cetează să mai fie ţăran? Ţăranii trăiesc la Paris, făcând 
sculptură? (2) – mod de a sugera şi, apoi, de a demonstra că, 
la Paris, Brâncuşi a asimilat (ca nimeni altul!) înnoirile avan-
gardei artistice, căreia îi este, cel puţin, la fel de îndatorat ca 
şi izvoarelor folclorice natale.

Analiza aprofundată „din interior” a operei brâncuşi-
ene – efectuată, mai întâi, de Carola Giedion-Welcher şi, mai 
apoi, de Petru Comarnescu – a putut să reliefeze, în justa lor 
proporţie şi sinteză, „confluenţa” genială a elementelor nata-
le, arhaice, moştenite şi preluate şi a elementelor ce exprimă 
căutările artei moderne de la începutul secolului al XX-lea 
(3). Acest răspuns echilibrat nu a temperat însă poziţiile ex-
treme ale unor exegeţi; pe de o parte, aceia care, având în 
vedere mai ales ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, con-
sideră opera lui Brâncuşi ca expresie exponenţială modernă 
a spiritualităţii populare româneşti (4), pe de altă parte, aceia 
care, având în vedere mai ales celelalte creaţii brâncuşiene 
(Rugăciune, D-ra Pogany, Prinţesa X, Muza adormită, Adam 
şi Eva, Regele Regilor, Nou-Născutul, Cocoşul, Leda, Pă-
sările, Peştii, Ţestoasele ş.a.), înscriu opera lui Brâncuşi în 
registrul demersurilor formale, al tendinţelor şi experienţelor 
artistice de avangardă.

Cu toate acestea, marii istorici şi critici de artă (Her-
bert Read, Jean Cassou, Marcel Brion, Giulio Carlo Argan 
ş.a.) au formulat judecăţi de sinteză irevocabile, deplasând 
perspectiva în planul fundamental, al ontologiei. Cităm: … 
poziţia lui Brâncuşi în cadrul artei contemporane este cu to-
tul unică. Este singurul artist din zilele noastre care a ajuns 
până la originea, la rădăcina lucrurilor, la frontiera dintre 
real şi sacru …, care a reuşit să exprime în formele sculpturii 
sale o esenţă primară şi totală a realităţii, înţelegând prin re-
alitate nu numai natura, ci şi istoria, spaţiul şi timpul (Giulio 
Carlo Argan) (5).

Obiectivul intervenţiei de faţă este un demers meto-
dologic prin care încercăm să aplicăm în planul interculturali-
tăţii, ca un exemplu excepţional de instructiv, dilema cu care 
s-au confruntat exegeţii lui Brâncuşi, precum şi modalităţile 
în care ea a fost rezolvată. În mod concret, postulăm – în 
biografia şi opera marelui artist – un paralelism între raportul 
tradiţie natală – modernitate pariziană şi raportul encultura-
ţie-aculturaţie, paralelism care, pentru a fi viabil, va trebui 
să fie adecvat specificităţii vieţii şi creaţiei artistice, nuanţat 
corespunzător, dar în acelaşi timp, nu va putea ieşi îndestul 
din schema sa didactică aplicativă care-i este „raţiunea de a 
fi”, în contextul nostru.

Ca atare, se impun câteva considerente preliminare:
a) Dacă azi educaţia interculturală – ca una dintre 

„educaţiile noi” prin care pedagogia răspunde provocărilor 
lumii contemporane – îşi găseşte câmpul de investigaţie, pre-
dilect şi pragmatic, în armonizarea relaţiilor dintre comuni-
tatea etnică autohtonă dominantă şi comunităţile minoritare 
(de emigranţi, mai ales) (6), demersul nostru, raportându-se 
la domeniul artistic şi la cazul unui artist de geniu, se înscrie 
în sensul mai larg al acestui tip de educaţie, anume în cer-
cetarea polivalenţei relaţiilor Eu-Altul, Noi-Ceilalţi la nivele 
diferite economice-sociale-culturale-politice pe „scara” civi-
lizaţiei. Ca atare, tema de studiu ar fi în ce măsură un individ 
(artistul) alogen, doritor de integrare în preocupările creative 
din Capitala Artei (Paris) este aculturat (asimilat, integrat) de 
aceasta şi în ce măsură îşi mai păstrează, e drept, transforma-
tă, personalitatea iniţială (ca „formaţie” enculturală). Pentru 
a concretiza, este poate suficient să amintim şi să extrapolăm, 
la însuşi cazul lui Brâncuşi, celebra lui propoziţie: Nimic nu 
poate creşte la umbra marilor copaci, prin care şi-a motivat 
refuzul de a lucra în atelierul (şi în stilul) marelui Rodin (7).

b) Dacă enculturaţia exprimă procesul de transmitere 
implicită (adesea, involuntară) către urmaşi a tradiţiei cultu-
rale specifice pentru comunitatea etnică natală, iar aculturaţia 
înseamnă schimbul (împrumutul) reciproc de valori de la o 
comunitate la alta (8), raportarea acestor doi termeni contigui 
la nivelul individului poate înregistra, în procesul adaptării şi 
adoptării, aceleaşi trepte – marginalizarea, segregarea, inte-
grarea, asimilarea – tipice pe scara aculturaţiei (după Berry) 
(9). În cazul nostru concret, formulăm, ca ipoteză de lucru, 
întrebarea: În ce stadiu de aculturaţie pariziană îl putem con-
sidera pe Brâncuşi ţinând cont de faptul că, prin habitatul său 
casnic ţărănesc şi prin tehnica, predilectă, a cioplitului, el a 
putut să apară drept un primitiv, un marginal, dar prin modul 
său de gândire artistică, un artist profund şi revoluţionar? În 
acest sens, Jean Cassou scrie: Abia când devenise acel bătrân 
prodigios în magicul său atelier ca un vulcan în fierăria lui, 
ca un păstor trac în peştera lui, numeroşii lui vizitatori pu-
teau înţelege profunzimea mentalităţii sale ireductibile, ace-
ea a unui om în corespondenţă cu forţele universului şi iniţiat 
din fire în Lege şi Număr (10).

c) Literatura pedagogică mai recentă a identificat în  
fenomenul aculturaţiei şase tipuri de schimbări specifice care 
se produc în cazul individului sau al colectivităţii angrenate: 
schimbări fizice (locuire, urbanizare etc.), biologice (alimen-
taţie, noi boli etc.), politice (pierderea autonomiei, a dreptu-

rilor etc.), economice (şomaj, salarii etc.), culturale (limba, 
religia, educaţia etc.) şi sociale (noi relaţii intergrupale şi in-
terindividuale etc.) (11).

Or, într-o analiză detaliată, toate aceste tipuri de 
schimbări se vor regăsi mai mult sau mai puţin şi în viaţa 
lui Brâncuşi, măsurându-se un raport – invers proporţional 
– între influenţa (vectorul) enculturaţiei şi gradul (vectorul) 
aculturaţiei. Exemplificând cu un tip de schimbare, cel fizic, 
putem remarca, din biografia marelui artist, o serie de aspecte 
opuse, dar complementare:

• modul său simplu, ţărănesc de a locui într-o casă – 
atelier, situată, însă, în „inima” artistică a Parisului;

• nu se sfia să aibă un comportament perfect urban la 
expoziţii, la concerte şi filme şi mai ales în relaţiile cu „lumea 
bună” a artiştilor, aristocraţilor şi burghezilor; în acelaşi timp, 
nu şi-a ieşit din cumpătarea ţărănească exprimată în dragos-
tea pentru muncă şi în vorba măsurată.

Continuând şi cu alte aspecte, am putea verifica în 
ce măsură, pentru fiecare tip de schimbare în aculturaţie, se 
poate aplica, în raportul cu enculturaţia, o schemă vectorială 
precum în cele două ipostaze următoare (fig. 1):

Fig. 1. Schema vectorială  enculturaţie-aculturaţie
în două ipostaze graduale: a) şi b)

În această schemă, pe o scală convenţională de 5 ni-
veluri, cei doi vectori (ai enculturaţiei şi, respectiv, acultura-
ţiei) obţin valori (gradaţii) mobile, invers proporţionale, care 
definesc raportul în cauză ca, de exemplu, în schema de mai 
sus, raportul 3:2, când în favoarea enculturaţiei (a), când în 
favoarea aculturaţiei (b). Aceasta, pentru situaţia în care o 
concluzie calitativă privind acest raport comportă o prealabi-
lă perspectivă cantitativă.

d) Dinamica procesului de aculturaţie a evidenţiat 
adeseori un fenomen cu atât mai acut la nivel individual: 
şocul acultural. Întâlnit în fiecare din tipurile de schimbare 
aculturală şi datorat unor multiple cauze interne, dar şi exter-
ne, între care „centrarea” rigidă pe datele iniţiale (encultura-
le) ale eului şi discordanţa acută între criteriile de valorizare 
proprii şi cele ale mediului, şocul acultural produce reacţii 
variate: de destrămare a identităţii, de frustrare şi respinge-
re, de revoltă şi anxietate sau, de ce nu? de mirare şi fasci-
naţie în faţa noului (12). Or, toate acestea, după cum arată 
exegeţii biografiei sale, Brâncuşi nu le-a putut evita – dovadă 
şi dorinţa de a se sinucide încercată într-un anumit moment 
– şi este să ne întrebăm încă o dată în legătură cu rezistenţa 
şi performanţele lui: Ce a prevalat în portativul existenţei şi 
creaţiei sale: „bemolul” enculturaţiei? „diezul” aculturaţiei? 
„becarul” personalităţii? Fiecare într-un anumit grad sau toa-
te împreună? Care au fost predeterminate geniului său şi cum 
a depăşit cu ele momentele dificile ale aculturaţiei şi acultu-
raţia însăşi, dacă ne gândim că el a mers mai departe decât 
toate cuceririle artistice ale contemporanilor săi, continuân-
du-şi o originalitate inconfundabilă, crucială în istoria artei?

Cu aceste ultime întrebări, relevăm încă o dată că do-
meniul artistic la care ne aplicăm comportă o seamă de parti-
cularităţi ce pot aduce nuanţe noi în literatura de specialitate 
consacrată aculturaţiei.

Desigur, schiţa metodologică pe care am configurat-
o mai sus vizează o investigaţie complexă raportată atât la 
etapele biografiei, cât şi la etapele creaţiei lui Brâncuşi, la 
sursele şi devenirea fiecărei lucrări în parte şi a operei în an-
samblu, ceea ce presupune parcurgerea exegezei semnificati-
ve, inclusiv a valenţelor ei hermeneutice.

Un minim exemplu, din perioada primelor căutări 
şi înnoiri brâncuşiene poate fi edificator. Fântâna lui Haret 
(1914) a surprins neplăcut pe comanditarii ei prin frustrarea 
orizontului lor „de aşteptare” figurativ-mimetic. Brâncuşi a 
realizat o metamorfoză plastică, uşor decelabilă, totuşi, în 
România, ţară a fântânilor memorabile, în care omul ima-
ginat sub forma unui adolescent oglindindu-se în orizontul 
stelar al apei vii fusese tocmai cel care se dăruise o viaţă 
operei de edificare a învăţământului naţional, satisfăcând se-
tea de cultură a poporului (13). Gestul artistic al lui Brâncuşi 
venea, desigur, din spaţiul mentalităţii populare care, astfel, 
îşi omagia omul de bine, dar deranja, prin etos şi mesaj, pe 
cei care, de la „înălţimea” academismului, l-au refuzat până 
la urmă. Exegeţii au arătat că lucrarea a fost şi aculturală, în 
sensul integrării ei în tema mitului antic al lui Narcis (tatonat 
de Brâncuşi încă din 1910), fiind numită ulterior şi Fântâna 
lui Narcis. 

Din ansamblul ei, Brâncuşi va reţine motivul simbo-
lic al capului, care, abstractizat sub forma ovoidului arheti-
pal, va ajunge, sub mâna acestui artist unic, Sculptură pentru 
orbi şi apoi Începutul lumii (14).

Să reţinem din acest exemplu – ca şi din atâtea al-
tele – nu doar succesiunea enculturaţie → aculturaţie, ci şi 

o întrepătrundere procesuală, o inter-comunicare de sensuri, 
iniţială, ca şi finală, între acestea; întrucât în formele sale ar-
tistice finale Brâncuşi după cum a relevat Sergiu Al -George 
(15), re-creează formele arhetipale, implicând transcendenţa 
acestora ca expresie perpetuă. 

Faţă de un asemenea demers, covârşitor prin comple-
xitate, în cele ce urmează, ne vom limita să oferim în sinteză, 
pentru întrebările şi problemele expuse anterior, un posibil 
set de răspunsuri sub forma unor „propoziţii” esenţiale „dez-
voltate”.

Brâncuşi n-a uitat niciodată de unde a plecat şi nici 
unde a plecat! La Paris, şi în glumă şi în serios, se socotea 
oltean şi european (16), cu enculturaţie şi aculturaţie deopo-
trivă! În India şi-a regăsit amintirea locurilor natale, depar-
tele i-a relevat aproapele: În India, am găsit înţelepciunea 
mea milenară păstrată sub ploile Occidentului şi a tuturor 
stupidităţilor, am găsit la paix et la joie (pacea şi bucuria) 
(17). Aşadar, enculturaţia „păstrată” în structura de profunzi-
me a personalităţii; prin ea a regăsit ceea ce pierduse, a găsit 
ce căuta. Şi a comunicat contemporanilor descoperirea lui, 
îndemnându-i: … ne regăsim cu toţii la sfârşitul unei mari 
epoci şi este necesar să ne reîntoarcem la începutul tuturor 
lucrurilor şi să regăsim ceea ce s-a pierdut (18). Poate e o 
exprimare vagă, dar ea l-a dus la intuiţia sensului operei sale 
exprimat atât de esenţial la un moment dat: Eu vă dăruiesc 
bucurie curată. Prin cioplirea tradiţională şi prin polisarea 
modernă. Încă o dată, enculturaţia şi aculturaţia, împreună, 
tot mai îngemănate.

Brâncuşi a copilărit în satul natal (Hobiţa), unde – 
conform lui Petre Comarnescu – se află rădăcinile viziunii lui 
despre lume şi despre artă (19). El este, desigur, „produsul” 
elevat al „culturii minore” a satului, cel aflat în „orizontul 
cosmic” (20); opera lui poate fi interpretată ca o inflorescenţă 
mirabilă urcând din „solul” encultural. Într-o mare măsură – 
continuă reputatul critic de artă –, sculpturile plămădite sau 
cioplite ale lui Brâncuşi au realizat în lemn, piatră, bronz 
ceea ce făcuseră meşteriţele şi meşterii din popor cu secole 
înainte, când ţeseau covoare împodobite cu frunze şi flori, cu 
păsări şi oameni, când decorau costumele de sărbătoare ori 
de lucru, când plămădeau figurinele de lut ori crestau stâlpii 
pridvoarelor sau porţile modestelor case, atât de armonioase 
în simplitatea lor. De asemenea, sculptura lui s-a inspirat din 
basmele şi poezia poporului său şi nu este o simplă coinci-
denţă că în acestea animalele deţin un rol atât de important 
cât şi oamenii, iar comuniunea cu natura este un factor per-
manent (21). Iar la toate acestea am adăuga – împreună cu V. 
G. Paleolog, C. Zărnescu şi G. Anca – înţelepciunea din pro-
verbele şi zicătorile paradoxale („dodiile”), care au contribuit 
la formarea moralităţii înalte a omului şi artistului Brâncuşi.

În acelaşi sens, îşi construise o demonstraţie consis-
tentă V.G. Paleolog, identificând (în volumul Tinereţea lui 
Brâncuşi), marea majoritate a izvoarelor româneşti populare 
pentru opera celui pe care şi Giulio Carlo Argan era tentat 
să-l considere, în Gorj, un adevărat genius loci reprezenta-
tiv. O completare binevenită a ideii a adus mai recent Edith 
Balas, prezentând – în spiritul gândirii artistice brâncuşiene 
– diferenţa între setul de influenţe (formale) din partea artei 
africane şi bogăţia resurselor (spirituale şi formale) ale cre-
aţiei populare româneşti (22). Ca atare, trebuie să spunem 
că, la Paris, Brâncuşi a conştientizat enculturaţia sa etnică, 
corelând-o cu arhetipurile universale ale umanităţii.

Cu această extensie descriptivă a surselor populare 
pentru majoritatea temelor creaţiei brâncuşiene, nu dorim 
încă să „tragem jocul pe turta” enculturaţiei. Desigur – afirmă 
în continuare acelaşi estetician român, Petru Comarnescu –, 
arta lui Brâncuşi nu poate fi redusă numai la folclorul şi arta 
românească, deoarece în sinteza ei intră şi alte elemente, fie 
orientale, fie occidentale, precum şi viziuni contemporane, 
iar tehnica lui de artizan feudal răspunde şi unor predilecţii 
actuale (23). Confirmă această perspectivă în atâtea rânduri 
şi un Sidney Geist, scormonitor al biografiei, dar şi al istoriei 
formelor artistice brâncuşiene, şi un Giuseppe Marchiori, un 
Renè de Solier, un Giulio Carlo Argan, fiecare dintre ei ac-
centuând asimilarea de către Brâncuşi a tendinţelor artei mo-
derne, dar şi depăşirea lor pe un drum propriu inedit, de sin-
teză, frapant, care, în mod paradoxal, poate, este „povestea” 
„eternei reîntoarceri” (24) la originile, sacre, ale artei umane. 
O spune, într-un pasaj admirabil, şi Carola Giedion Welcher: 
Decisivă pentru sensibilitatea şi gândirea lui Brâncuşi, ca 
şi pentru concepţia sa artistică, era credinţa într-o «eternă 
reîntoarcere» a fenomenelor fundamentale, umane şi natu-
rale, care transcend desfăşurarea istoriei, legând neîncetat 
şi firesc prezentul de trecutul mitic (25). Or, cu acest „trecut 
mitic” se întâlnise Brâncuşi în copilărie şi se reîntâlnea la 
capătul întrevăzut al demersului său artistic, al formelor sale 
(încărcate!) de viaţă în absolut. Numai pornind de la folclorul 
şi arta populară românească – considera Petru Comarnescu 
– putem desprinde autenticitatea, orizontul, procedeele şi li-
mitele ei (26) (ale artei brâncuşiene –  n.n.).

Aşadar, raportul invers proporţional între vectorii en-
culturaţiei şi aculturaţiei funcţionează în cazul fiecărei opere 
– până într-atât încât se poate (deocamdată) aserta o legitate: 
cu cât elementul encultural este mai «tare», cu atât cel acul-
tural este mai «slab», şi invers!

Paralel, însă, cu acest raport şi, de fapt, prin interme-
diul lui, opera lui Brâncuşi este străbătută de un vector ca şi 
primordial, pornit din străfundurile „presocratice” ale encul-
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turaţiei, din planul profund şi universal al esenţei lucrurilor şi umanităţii; 
acest „vector” depăşeşte, în cazul lui Brâncuşi, nivelul acultural şi tinde 

ca, prin învestitura de formă şi sens a operelor nou-create (ţestoasa zburătoare, de exem-
plu), să le proiecteze pe acestea în lumea arhetipurilor, să le insufle viaţa eternă, a-istori-
că din profunzimea realităţilor, la care spiritul artistului s-a conexat cu ele, ca un iniţiat.

Astfel, schema vectorială nr. 1 se completează cu acest vector fundamental (S), 
conform fig. 2.

E: vectorul enculturaţiei
A: vectorul aculturaţiei

S: vectorul sensului operei
Fig. 2. Vectorii resurselor creaţiei brâncuşiene

Acest vector (S) n-ar fi fost posibil dacă Brâncuşi şi-ar fi propus la Paris un ideal 
mediu, al artistului ce se vrea doar corelat (aculturat) la tendinţele epocii sale; dimpo-
trivă, Brâncuşi, artist de geniu, a fost în stare, în interioritatea lui de „ţăran” cuminte şi 
înţelept în inima Parisului, să audă izvorul mai adânc şi să vadă steaua mai înaltă ce se 
oglindea în apele acestuia şi s-a proiectat pe acest traseu intermundan.

Acest izvor şi această stea le identificase Brâncuşi ab origine, atât pe cale encul-
turală (în creaţia ţărănească autohtonă), cât şi  pe cale aculturală (în creaţia universală), 
descoperind, chiar de la începuturile artei, ca numitor comun, voinţa figurativă şi voinţa 
de abstractizare, care sunt cei doi poli antagonişti ai creaţiei estetice (27) şi pe care 
Brâncuşi, cu o „ştiinţă secretă”, i-a făcut, în opera sa, complementari. Lecţia majoră 
a marelui sculptor a consistat în primul rând în integrarea figurii vii, sub formă de di-
namism (pasăre), în volumul elementar, debarasând-o de elementele fragile, precare, 
perisabile, mortale – scria Marcel Brion (28).

Începând mişcarea vitală prin forma în întregime închisă a operei, dar făcând-o să 
iradieze sensul ei dinamic prin transparenţa polisării, Brâncuşi a realizat esenţa formei şi 
i-a dat statut ontologic, cu o semnificaţie aproape religioasă (29). O pasăre a intrat, oda-
tă, prin fereastra Atelierului meu – povestea el cu tâlc. Şi încerca să iasă bătând în geam 
şi nu găsea ieşirea – căci se lovea mereu de sticlă. S-a aşezat apoi să se odihnească. Şi 
a încercat din nou şi a ieşit. Sculptura e la fel: dacă găseşti acel geam (acea ieşire), te 
ridici înspre cer, intri în împărăţia cerurilor … (30). Constituindu-şi, printr-o asceză uni-
că, acest modus vivendi al creaţiei între pământ şi cer. Brâncuşi a putut să spună la un mo-
ment dat: Nu mai sunt al lumii acesteia, sunt departe de mine însumi, deprins de propriul 
meu trup. Mă aflu printre lucrurile esenţiale (31). Era acesta rodul maximei obiectivări 
în formele operei sale, pe care şi le închipuia cum continuă să crească, în sensul arhaic 
al participării, depăşind strâmtele limite terestre ale realităţii lor profane. Ontologia 
formelor artistice se integrează astfel unei totalităţi superioare, cosmice, participând la 
acel ritm absolut care guvernează macrocosmosul şi microcosmosul deopotrivă (32).

Cu această perspectivă – în care trebuie să includem mai toate operele brân-
cuşiene (şi variantele lor multiplicate de autor) ca „obiecte” etern „vii” –  Brâncuşi şi-a 
asigurat, în felul său unic, deschiderea operei în universal şi întru „bucuria” veşnică a 
vieţii. Iar acest sens inefabil şi l-a croit întrucât, în plină epocă modernă, şi-a asumat o 
clasicitate de fond, ridicată pe temeiul celei de sorginte arhaică (enculturală) şi, respec-
tiv, greacă antică perenă în modernitatea parnasiană (aculturală). Ajunşi în acest punct, ne 
gândim ca, în încheierea demersului nostru, să figurăm – în fig. nr. 3 – vectorul (sensului) 
operei brâncuşiene (S) în forma unei linii curbe (semicerc) care se „întoarce” într-un punct 
(P1) paralel cu cel din care a plecat (P0) şi având o semnificaţie analogă: arta revine la arhetip, 
la general-valabil, exprimând spiritul omului care iubeşte adevărul dintâi şi ultim în pulsaţia 
formei esenţializate a vieţii. Măsurând traseul artei de la anonimat la individualitatea genială 
(şi reprezentativă), pe vectorul S sunt înscrise operele brâncuşiene (x, y, z) în trei secvenţe 
semnificative pentru procesul de creaţie: I – pre-procesuală, sursieră (în bună măsură, en-
culturală); II – procesuală, creativă (sinteză a enculturaţiei şi aculturaţiei) şi III – post-proce-

suală, „deschisă”, virtuală. Hotărâtoare rămâne secvenţa a II-a, a demiurgiei, în care forma 
rezultată este o chintesenţă a spaţiului şi a timpului, a naturii şi a culturii şi este proiectată în 
virtualitatea eternă.

Fig. 2. Schema vectorială a devenirii operei brâncuşiene
Acest periplu reliefează finalmente că, în raportul opus, dar şi complementar din-

tre enculturaţie (tradiţie, „cultură minoră”) şi aculturaţie (modernitate, „cultură majoră”), 
rolul primului termen este, fără nicio îndoială, prevalent. O spune, cu buna-cuviinţă, în-
suşi Brâncuşi, ca artist şi ca om înţelept: Am fost şi eu trimis de mic copil, la procopseală, 
prin lume. Nu mi-am pierdut legătura şi nu mi-am scos rădăcinile – pentru a umbla ca 
un năuc, pe tot globul. A profitat, pe urmă, şi Arta mea; şi m-am salvat ca om! (33)
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D IN ARH IVELE

AcADemiei rOmÂNe

La Biblioteca Academiei Române, la Secția de manuscrise, se 
află, printre epistolele adresate sau primite de la confrați de autorul  
Meșterului Manole,  poemul inspirat de una din păsările marelului 
sculptor român, Constantin Brâncuși. 

Textul olograf al acestei „făpturi” sau „clopot prin lume purtat” 
- mă gândesc ca nu trebuie să lipsească din „Portal Măiastra”, că tre-
buie alăturat Păsărilor care se mai află acasă şi a celor care au zburat în 
coleţii din lumea largă.

Nicolae MAREŞ

Ion St. LAZĂR
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Albumul cu acest titlu, semnat de Doina Lemny 
și publicat de Noi Media Print, a fost lansat la 24 noiembrie 
2012 la București. Este versiunea românească a volumului 
Brancusi au-delà de toutes les frontières, apărut în același 
an la Fage éditions din Lyon. Traducerea din franceză îi 
aparține autoarei și este rezultatul unui proiect editorial 
finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. 

Cele 168 de pagini ale cărții sunt repartizate în 16 
capitole bogat ilustrate (p. 5-151), o schiță biografică (p. 
152-162), o bibliografie selectivă (p. 163-164) și un index 
(p. 165-167). Fiecare capitol are drept motto o cugetare 
brâncușiană, selectată din volumele  Brâncuși inedit sau 
La Dation Brancusi. Sursele nu sunt indicate dar am reușit 
să le identific.

Primul capitol, „Brâncuși, artist universal” 
(p. 5-6), evidențiază situarea operei în atemporalitate 
și “măiestria artistului de a distila timpul și de a da o 
existență reală sufletului extras din materie”. Autoarea 
precizează că personalitatea artistului este o „îmbinare 
reușită dintre țăranul din Carpați și artistul modern din 
Montparnasse”. La p. 4 ne întâmpină planșa cu  imaginea 
din 1914-1915 a sculptorului așezat pe o bârnă, ce va 
deveni parte din Poarta achiziționată în 1916 de John 
Quinn. Legenda, scrisă pe chenarul negru, se citește greu. 
Lipsește identificarea fotografiei, conform inventarului 
fototecii. Am găsit pentru această imagine două numere, 
Ph. 708 sau Ph. 813. M-am străduit să identific toate 
imaginile din volum și am reușit, cu mici excepții.   

În capitolul “Traversând Europa. Așa se țese 
legenda” (p. 7-10), Doina  Lemny folosește notele de 
atelier și eseurile autobiografice ale sculptorului, care-
și creează deliberat o imagine de peregrin.  Autoarea 
menționează o excursie pe Dunăre până la Viena în 1897 și 
detaliază drumul artistului din 1904 spre Paris: cu vaporul 
până la Viena, apoi la München, Zürich și Basel, apoi 
îmbolnăvirea și în fine sosirea la Paris la 14 iulie. În plus, 
în schița biografică se precizează că în 1904 a plecat spre 
Paris, străbătând drumul mai mult pe jos, că a trecut prin 
Budapesta, Viena, München (unde vizitează Academia 
de Arte Frumoase), traversează Alsacia, și de la Langres 
ia trenul până la Paris. În capitol se pomenește și despre 
escala lui Brâncuși de două zile în Egipt, socotită de el 
„de ajuns ca să mediteze toată viața”. Schița biografică 
precizează că în 1938 a vizitat piramidele și muzeul din 
Cairo. 

Ilustrația capitolului constă din fotografii 
anonime din perioada studenției artistului, precum și din 
imaginea lui ca peregrin (Ph. 810). O planșă este dedicată 
grupajului exemplar – statuia antică model și Ecorșeul din 
lut, alături de un schelet și de fragmente anatomice (Ph. 
158). În text se spune că modelul a fost Antinous (p.8), în 
Schița biografică se vorbește de Hermes (p.153).

Următorul capitol „Înapoi spre artele primitive. 
Sursă de modernitate” (p. 11-15)  trece în revistă 
experiența sculptorului la Școala de Belle Arte din Paris, 
căutările din perioada popasului la Rodin, părăsirea 
modelajului pentru cioplirea directă. Din Schița biografică 
aflăm datele exacte ale stagiului la Rodin – 24 martie-27 
aprilie 1907.  

Ilustrația constă din imagini alb-negru ale 
lucrărilor din acea perioadă – bronzul Orgoliul, aflat la 
Muzeul de Artă din Craiova, și ghipsul  Supliciul (Ph. 
186) – precum și dintr-o planșă color a Cumințeniei 
Pământului, cu menționarea actualilor proprietari – Paula 
Ionescu și Alina Șerbănescu.

În discutarea lucrării Cumințenia Pământului 
autoarea citează opiniile exprimate în 1910 de Tzigara-
Samurcaș, Alexandru Vlahuță sau Theodor Cornel, dar 
utilizează traducerea textelor din volumul francez și nu 
originalele românești (v. p. 12, 14). 

În „De la bloc la corp. Particularitatea sculpturii” 
(p. 16-21), se prezintă detaliat evoluția temei Sărutului,  
de la primele lucrări până la Coloana Sărutului și Piatra 
de hotar. Se arată că modul de realizare a lucrărilor a fost  
socotit de sculptor “Drumul Damascului”.

Capitolul este ilustrat cu planșe color 
reprezentând lucrări de piatră din Atelier,  Sărutul din 
1923-25 și Piatra de hotar din 1945. O planșă alb-negru 
ne arată fotografia brâncușiană a Coloanei  Sărutului 
din 1933 (Ph. 232). Mici fotografii color ne înfățișează 
Medalionul-Sărutul din 1919 din Atelier, Sărutul din 
1907-1908 de la Craiova și desenul Proiectului pentru o 
Poartă a Sărutului din 1933-37.

În „De la Sărut la Rugăciune. Înfruntând 
convențiile” (p. 22-26) autoarea  analizează monumentele 
funerare create de Brâncuși, în care acesta a sculptat 
idei, simboluri, dincolo de rutină. Se prezintă și istoricul 
realizării lor. Pentru stela din cimitirul Montparnasse, la 
p. 26 se citează scrisoarea românească a comanditarului, 
Solomon Marbais, care figurează în Brâncuși inedit la p. 
237. Din păcate este folosită din nou traducerea traducerii 

din volumul francez.
Ilustrația capitolului constă într-o planșă cu 

imaginea Rugăciunii de la Muzeul Național de Artă al 
României, o mică fotografie anonimă a ansamblului de 
la Buzău și o planșă cu fotografia brâncușiană a stelei 
Sărutul din Cimitirul Montparnasse (Ph. 213). 

Capitolul “Portrete fără model” (p. 27-42)  
enumeră numeroasele lucrări în care se evidențiază 
filozofia artistului legată de portret – “abandonarea 
modelului, înlăturarea trăsăturilor fizionomice pentru a 
sugera o trăsătură de caracter sau pentru a exprima cât 
mai bine, printr-o anumită poziție, o secvență de viață”.

Cele 19 reproduceri din acest capitol ilustrează 
cu prisosință textul. Planșe color ne prezintă lucrări aflate 

la Centrul Georges Pompidou – bronzurile Muza adormită 
(1910), Danaida (1913), și Domnișoara Pogany III 
(1933), precum și ghipsurile Nancy Cunard și O Muză sau 
Dna Eugene Meyer Jr , studiu din lemn de nuc. În imagini 
alb-negru vedem fotografii brâncușiene pentru Somnul 
din marmură albă (Ph. 203), Baroana R.F. (Ph.209) și 
Danaida din piatră (Ph. 204). Dna Eugene Meyer Jr din 
marmură neagră este fotografiată la Galeria Națională de 
Artă din Washington. Fotografii color prezintă lucrări din 
Atelier ca Prometeu din bronz, Negresa blondă din ghips, 
Eileen Lane din onix, marmura Capul de copil dormind,  
și Noul născut din bronz. Ghipsurile ultimelor două 
lucrări alăturate au fost fotografiate de către Brâncuși 
(Ph. 241), ca și Narcisul de alabastru (Ph. 318). În atelier 
se păstrează ghipsurile a două variante de Domnișoara 
Pogany, pe care le putem admira aici. Ghipsul trimis în 
1913 la Armory Show are o valoare istorică. 

 Capitolul „Armory Show: Porți deschise spre 
America. Începutul  unei aventuri internaționale” (p. 43-
44) se referă la cele două evenimente care l-au propulsat 
pe Brâncuși în America – Expoziția internațională de artă 
modernă din 1913, așa numita Armory Show, și prima 
sa Expoziție personală de la Photo Secession din 1914. 
Capitolul nu are ilustrații. 

Capitolul „De la cânt la zbor. Magia în plină 
creație” (p. 45-53)   se ocupă de seria Păsărilor din creația 
brâncușiană, de la Măiastra la Pasărea de aur și apoi la 
minunatele Păsări în zbor. Doamna Lemny folosește 
această denumire, preferând-o  celor consacrate de Pasăre 
în spațiu sau Pasăre în văzduh.

Ilustrarea acestui capitol este încredințată 
fotografiilor brâncușiene în alb-negru. Imagini ale 
Măiastrei de marmură din 1915-1918 (Ph. 463) sau ale 
Păsării de aur din 1919 (Ph. 467, Ph.13) au fost realizate 
cu grijă de sculptor. Jocul de lumini și umbre este evident 
în fotografii ale Păsărilor în zbor din 1923, 1925 sau 1927 
(Ph. 472, 473, 475, 488, 494). Singura planșă color este 
dedicată bronzului din 1941, păstrat în Atelier.

Procesul cu vama Statelor Unite din 21 
octombrie 1927-26 noiembrie  1928  este descris pe larg 
în capitolul „Despre dificultatea de a trece de barierele 
artei americane” (p. 54-61) . Publicul american a putut lua 
contact cu arta lui Brâncuși, în expoziții din 1913, 1914, 
1916, 1917, 1922 și 1926. În 1926, la 50 de ani, sculptorul 
vizitează America, pentru două expoziții personale, la 
Galeriile Wildenstein și Brummer.   Colaborarea cu 
Marcel Duchamp pentru expoziția de la Galeria Brummer 
și sprijinul primit de la elita artistică l-au ajutat pe sculptor 
să câștige un nou statut pentru opera de artă modernă. 

Capitolul este ilustrat cu patru facsimile ale 
articolelor din ziarele vremii  cuprinzând relatări despre 
expoziții sau proces.  Planșa color reproduce Pasărea în 
zbor din 1924, din colecția Arensberg.

Capitolul „Despre ambiguitatea sexelor” (p. 
62-70)  se referă la lucrările în care caracteristicile 
masculine sau feminine sunt prezentate la modul ambiguu 

– Principesa X, Leda, Torsurile de fete sau băieți. 
Fotografiile artistului ilustrează evoluția de la 

Torsul de femeie tânără din 1909 (Ph. 363) la cel din 
1925 (Ph.77), de la Femeie care se privește în oglindă din 
1909 (Ph. 407) la Principesa X din 1915-16 (Ph. 415). 
Se pot vedea și imagini ale Torsului de tânăr din lemn 
(Ph. 370). Bronzul Principesei X din Atelier este vizibil 
într-o planșă color. Este lucrarea care a stârnit scandal 
în 1920. Leda apare într-o fotogramă (Ph.399), selectată 
din numeroasele imagini luate de artist în timp ce filma 
lucrarea în rotație..

În „De la Europa la Africa. Lemnul material 
esențial” (p. 71-83) se discută despre operele din 
lemn, sinteze perfecte între arhaic și modern. Autoarea 
precizează că sculptorul a recunoscut în “expresivitatea 
formelor simplificate din arta africană”  aspectul primitiv 
al artei românești tradiționale, dar s-a demarcat de sursele 
exotice și nu a repetat nici tradiția românească.

Numeroase fotografii de Brâncuși reproduse 
aici au ca subiect lucrările din lemn. Planșa de la p. 72 
este  închinată cunoscutei Ph. 12, în care apar Coloana 
fără sfârșit  din 1918, Platon și Doamna L.R. Planșa de 
la p. 79 ne prezintă Ph.18, unde pe socluri de lemn se 
văd Eva și Cocoșul galic, pe lângă alte lucrări. În acest 
capitol se mai întâlnesc Primul  pas (Ph. 590), Mica 
franțuzoaică (Ph. 596), Copilul în lume (Ph. 630), Himera 
(Ph. 635), Adam și Eva (Ph. 657), Cocoșul (Ph.509). Nu 
am reușit să identific imaginile pentru Cariatida-pisică de 
la p. 76 și Vrăjitoarea de la p. 80. Pentru ultima lucrare, 
autoarea sugerează ca sursă de inspirație costumul Lizicăi 
Codreanu, reprodus într-o fotografie brâncușiană din 
1922. Se mai dau și imagini independente ale unor lucrări 
păstrate în Atelier – Cap de copil, Soclu, Taburet, Proiect 
de arhitectură, ca și fotografia lucrării Fiul rătăcitor, de 
la Philadelphia.  

Capitolul “De la Voulangis la Târgu-Jiu și la 
Chicago. Coloana fără sfârșit” (p. 84-94) prezintă evoluția 
temei Coloanei fără sfârșit, de la primele coloane din 
atelier, la cea în aer liber de la Voulangis și în final la 
cea monumentală de la Târgu-Jiu.  Coloana visată pentru 
Chicago a rămas doar un proiect.

În acest capitol semnalez câteva inadvertențe. 
Inginerul Gorjan nu a fost “șef de șantier” (p. 86) ci a 
fost autorul concepției tehnice a coloanei monumentale, 
acceptată de Brâncuși în 1935, și coordonator al echipei 
care a materializat proiectul în 1937. Corespondența 
dintre cei doi este bine cunoscută.

Scrisoarea lui Brâncuși către Milița din 11 
februarie 1935 a fost scrisă în română și se află la 
Biblioteca Academiei. Traducerea traducerii publicată  de 
domnul Brezianu în 1964 nu este recomandată (p.86). 

Denumirea corectă este Calea eroilor, nu Aleea 
eroilor (p. 86, 91, 92). Sfințirea bisericii Sfinții Apostoli a 
avut loc la 7 noiembrie 1937, nu în 1938 (p. 92).

Citatul de la p. 172 din Amintirile inginerului 
Gorjan “Cam miroase a praf de pușcă” a devenit la p. 92 
din album prin  traducerea traducerii - „Miroase a sulf”! 

Ilustrația capitolului cuprinde 5 imagini realizate 
la Voulangis de sculptor, Man Ray sau Steichen (fotografii 
sau fotograme – Ph. 519, 525, 538, 541, 551), 2 vederi din 
atelier cu coloane (Ph. 20 și 71)   și doar câte o fotografie 
pentru fiecare componentă a ansamblului de la Târgu-Jiu. 

“Indore. Visând la Orient”(p. 95-99) relatează 
despre un alt proiect nefinalizat – Templul descătușării – 
pentru maharajahul de Indore. Semnalăm că la p. 6 și 10  
găsim o altă denumire – Templul eliberării.

Capitolul este ilustrat cu schițe de desen, 
proiecte pentru temple, din arhiva recuperată prin Dațiune 
și cu imagini ale păsărilor de bronz (planșa cu Ph. 481), 
marmură albă (planșa cu Ph.483) și neagră (Ph.507), care 
urmau a fi adăpostite de templu. În capitolul „De la note 
de atelier la desen. La hotarele scrisului” (p. 100-109) se 
valorifică materialele din arhiva recuperată prin Dațiune, 
în care multe desene au notații, iar multe texte sunt 
ilustrate cu schițe. Ilustrațiile de carte sunt de asemenea 
menționate, între care importante sunt portretele lui James 
Joyce, figurative sau abstracte. O planșă este acordată unui 
frumos autoportret desenat. Apar și desene reproduse în 
1925 în „This Quarter”  și în „Integral” – Dansul și Copil. 
Acesta din urmă este înconjurat de celebrul aforism despre 
a fi copil. Este inedită publicarea unor scrisori de dragoste 
dintre Brâncuși și Marthe Lebhertz, din 1926,  ilustrate 
cu numeroase desene, pe care sculptorul intenționa să le 
adune într-un volum. Sunt reproduse planșe cu coperțile 
volumului, precum și numeroase frize cu ideograma 
Sărutului, toate din arhiva recuperată prin Dațiune.

La p. 108 se vorbește despre editoarele volumului 
pentru care Brâncuși a creat Simbolul lui Joyce ca fiind 
două tinere, Harry și Polly Caress Crosby. În schița 
biografică, la p. 159, se menționează însă numele corecte, 

„Brâncuși, artistul care transgresează toate hotarele”

pag. 15
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Harry Crosby și soția sa Polly.
Capitolul “Despre arta de a-și 

sculpta propria imagine. Autoportretul fotografic” (p. 
111-125) demonstrează cu imagini bine alese (fotografii 
sau fotograme) deosebita preocupare a artistului de a se 
proiecta dincolo de timp și  de a-și impune propria viziune 
în privința operei.

Îl vedem pe Brâncuși în fotografii copiate după 
unele făcute  de autori anonimi, în haine de țârcovnic (Ph. 
811) sau ospătar (Ph. 809), în autoportrete realizate în 
atelier, înconjurat de pietre sau lemne (planșa cu Ph. 709), 
tăind un bloc de piatră ( Ph. 827) sau cioplind coloane (Ph. 
828, 832), odihnindu-se cu prieteni (Ph. 904, 1008), sau 
relaxându-se în mijlocul operelor (Ph. 273, planșa cu Ph. 
854). La p. 114 admirăm o planșă cu fotografia artistului 
în atelier, realizată de Edward Steichen. Remarcăm 
imagini ale lucrărilor din bronz șlefuit în care se reflectă 
atelierul (Ph. 344) sau chiar artistul în timp ce fotografiază 
(Ph. 333), suprapuneri măiestrite și încărcate de coloratură 
simbolică în care artistul apare sub un trunchi care dă 
lăstari (planșa cu Ph. 856) sau în fundalul unei fotografii 
a bronzului Nancy Cunard, alături de imaginea Cocoșului 
(planșa cu  Ph. 361).

La p. 115 (ca și la p. 153), numele străzii pe 
care se află biserica românească nu este Saint-Jean-de 
Beauvais ci Jean de Beauvais. Afirmația autoarei despre 
dezinteresul lui Brâncuși pentru slujbele religioase nu este 
argumentată.

Tot la p. 115, scrisoarea lui Brâncuși din aprilie 
1914 nu îi este adresată lui John Quinn ci lui Alfred 
Stieglitz, organizatorul primei sale expoziții personale (v. 
p. 97 din monografia legatarilor lui Brâncuși).

Ultimul capitol “Un loc în centrul atenției: 
atelierul” (p. 126-151) este și cel mai cuprinzător. Se 
enumeră diversele ateliere folosite de sculptor și se descrie 
în special cel din  Intrarea Ronsin, pe care artistul l-a extins 
în decursul anilor și în care și-a aranjat lucrările ca o operă 
definitivă. Vizitatorii atelierului apar în fotografii sau 
fotograme, iar imaginea sculpturilor, grupate sau izolate, 
ne sugerează cum trebuiau văzute. Atelierul a devenit un 
loc de pelerinaj, descris de nenumărate personalități, iar 
prin testamentul sculptorului a intrat în domeniul public, 
bucurându-i pe toți cei care-l vizitează. 

Capitolul beneficiază de șapte planșe, consacrate 
vederilor din atelier, fotografiate de artist în decursul 
anilor. Din 1920 datează Ph. 915 (cu Fernand Léger), din 
1923-24 Ph. 35 și 49, din 1929 Ph. 79 și 80,  din 1941-44 
Ph. 133, din 1943-46 Ph. 144. Pe lângă acestea există și 
fotografii mai mici cu atelierul (Ph.67 din 1926, Ph.132 
din 1930 și Ph. 454 din 1932). În Ph. 814 putem vedea 
grădinița atelierului din strada Montparnasse 47, cu 
nicovala.

Există o neconcordanță între text și schița 
biografică în privința succesiunii atelierelor. La p. 127, 

autoarea afirmă că sculptorul a conceput  opere în atelierul 
din strada Odessa, la numărul 23, apoi în cel din strada 
Montparnasse, la început la numărul 47, și apoi la numărul 
47.  La p. 154 aflăm că în 1907 artistul se mută în strada 
Montparnasse nr 54 și închiriază un al doilea atelier în 
strada Odessa nr 23. În volumul L’Atelier Brancusi se dau 
aceleași informații și se precizează că în mai 1912 mai 
închiriază un atelier în strada Montparnasse nr.47.

Capitolul este îmbogățit și cu imaginea 
vizitatorilor atelierului, fotografiați de sculptor cu 
prietenie. Îi vedem astfel pe Duchamp și Tzara (Ph. 925), 
pe Satie (Ph. 919) și  Man Ray (Ph. 528, 923), pe Eileen 
Lane cu surorile Codreanu (Ph. 929). În fotografii anonime 
Brâncuși apare alături de John Quinn, Erik Satie, Henri- 

Pierre Roché și Jeanne Robert Foster. Numele acesteia 
figurează greșit la p. 138 ca Jean Robert Foster.
        La p. 134, într-o fotografie pe care n-am reușit s-o 
identific în fototecă, le putem vedea pe Berenice Abbot, 
Mina Loy, Jane Heap și Margaret Anderson în 1921-22. 
La p. 140 o putem admira în fotograme pe Florence Meyer 
în 1932-33. La p. 142,  Ph. 1000 din 1926-27 ni-l prezintă 
pe Brâncuși, însoțit de surorile Codreanu și de Marthe 
Lebhertz, identificată în premieră de Doina Lemny.
      
       În “Schița biografică” (p. 153-162) am regăsit în linii 
mari informațiile din Catalogul Retrospectivei Brâncuși 

din 1995 și din volumul L’ Atelier Brancusi din 1997. La 
p. 152 se găsește o planșă cu fotograma autoportretului 
artistului, realizată în trenul Paris-Le Havre (Ph. 857).
         Semnalăm câteva inadvertențe. La p. 153  –  În 1876 
Hobița nu era comună ci cătun, conform autobiografiei lui 
Brâncuși. La p. 154 – Victor N. Popp câștigă Copilul la 
loterie, nu-l achiziționează la licitație. La p. 156 – Decesul 
mamei lui Brâncuși nu s-a întâmplat în septembrie 1919, 
atunci a aflat despre acest lucru artistul. Călătoriile în 
țară în 21 martie 1920 și în 1935 nu sunt certe. Despre 
participarea involuntară la „Arta română” a se vedea 
Brâncuși inedit, p. 225. În 1922 semnează rezoluția cu un 
comentariu. În 1926 nu-și organizează a doua expoziție 
la Brummer, ci prima. La p. 158/159, Charles de Noailles 
nu a fost căsătorit cu Anna de Noailles. La p. 160, Ion 
Alexandrescu a colaborat cu Brâncuși în 1938, nu în 1937. 
Cererea cetățeniei în 1950 poate fi documentată?

***
Traducerea realizată de autoarea textului este o 

reușită. Este modalitatea ideală ca autorul și traducătorul 
să fie aceeași persoană. 

După cum am arătat, nu este recomandată citarea 
de texte românești prin traducere după franceză. Cuvântul 
“zgârâie-nori”, care apare frecvent, ar trebui înlocuit cu 
„zgârie-nori” (p. 6, 56, 60,93, 161). 

Aceste semnalări sunt însă minore, față de 
importanța lucrării. Doina Lemny a valorificat în această 
carte  experiența sa unică de istoric de artă și cercetătoare la 
Muzeul Național de Artă Modernă din Paris, familiarizată 
ca nimeni altul cu arhivele brâncușiene și cu opera 
sculptorului. Contactul direct cu lucrările din atelier, 
interviurile cu persoane care l-au cunoscut pe sculptor, 
participarea la manifestări internaționale de anvergură, 
cercetarea amănunțită a corespondenței sculptorului, 
elaborarea de lucrări importante pe teme legate de Brâncuși, 
toate acestea i-au permis autoarei să-și formeze un punct 
de vedere personal în privința creatorului studiat. Lectura 
cărții de față ni-l apropie pe  artist și ni-l face mai drag.

Se cuvine relevată și prezentarea grafică de 
excepție a volumului. Ilustrația deosebit de bogată 
este de cea mai bună calitate și ne încântă. Autoarea a 
selectat imaginile cele mai adecvate textului. Facsimile 
ale desenelor, scrisorilor sau paginilor de ziar se adaugă 
splendidelor fotografii sau fotograme realizate de Brâncuși 
însuși. Menționăm că putem admira în acest album nu 
mai puțin de      147 imagini, din care 42 sunt color,  iar 
aproape 100 sunt fotografii brâncușiene. Cele 63 de planșe 
prezintă creațiile sculptorului pe câte o pagină separată, 
permițând o mai bună cunoaștere a lor.

Lucrarea se adaugă cu cinste celorlalte realizări 
ale Doinei Lemny în domeniul cercetării creației marelui 
sculptor.

Sorana GeORGeSCU-GORjAN

pag. 14

Într-un „Ordin prietenesc” datat «1972-1982, 83…», Nichita Stănescu scria de-
opotrivă cu spirit testamentar și premonitoriu: „Adam, sârbul, e singurul care mă poate 
traduce pe inima minunatului popor sârb!”

Adam Puslojič, unul din protagoniștii cărții „Belgradul în 
cinci prieteni” (alături de Srba Ignjatievici, Petre Stoica și An-
ghel Dumbrăveanu) a rămas, iată, și la 30 de ani de la trecerea în 
Eternitate a autorului „Necuvintelor”, cel mai devotat scriitor sâr-
bo-valah, în numele unei celebre prietenii ce amintește de cuplul 
epopeic sumerian Ghilgameș-Enkidu: „A murit Enkidu, prietenul 
meu, cu care am ucis lei în trecătorile munților!”, vrea să zică 
Adam, proiectându-l pe Nichita într-o amintire fabuloasă despre 
care niciodată nu pregetă a depăna amintiri, în inimitabilul far-
mec exhortativ al evocării adamice. Ca martor al multor întâlniri 
și mărturisiri, constat acum, în Florar de 2013, că Adam Puslojič 
duce mai departe, cu neclintită devoțiune, amintirea prietenului 
drag. Pare că între cei doi s-a cimentat o relație de adânc duh po-
eticesc, o secretă și mirabilă osmoză de cuget și faptă.

Recent, cu prilejul Festivalului Internațional „Tudor Ar-
ghezi” – Ediția a XXXIII-a, poetul din Kobișnița Timocului 
(Serbia de Răsărit) ne-a adus un masiv volum cartonat intitulat 
Jedino moj zivot / umreti za mene N. jednom – Cu viața mea 
însumi, împotriva morții mele, de 352 de pagini, care cuprinde 
traduceri în limba sârbă a unor poezii și eseuri, precum și evocări 
semnate de Srba Ignjiatovič, Artur Lundkvist, Adam Puslojič, 
Desanka Maksimovič, ba chiar poeme închinate aceluiași unic 
Nichita decunoscuții Ranko Risojevič, Zdravko Krstanovič, To-
maz Salamun, Predrag Bogdanovič Ci, Dragan Grbič, Srba Ignja-
tovič, Joan Flora, Alexandar Sekulič, Mirčia Dumitreskua…

Volumul (care cuprinde vol.11 Elegii în totalitate, plus o substanțială selecție de 
poezii, Ugriz/Mușcătura,din toate celelalte) se deschide cu evocarea Nichita Stănescu 
sau poetica polivalentă, semnat de Adam Puslojič, un sincer și devotat omagiu adus 
„celui mai mare poet român de azi”. Într-o secțiune finală, Poetica magna  (Umreti za 
mene jednom – cu viața mea împotriva morții), aceiași Adam Puslojič și Srba Ignjato-

vici glosează, învăluiți de evocări omagiale, pe marginea „fenomenului” poetic întru-
chipat de  Nichita.

În același context sunt reproduse două texte semnate de Eugen Simion (Nichita 
Stănescu postmodernistul și Nichita Stănescu – poet de o com-
plexitate genială), în care criticul academic și prietenul de o viață 
face puțină ordine în ceea ce privește atât locul poetului în cadrul 
generației sale cât și modul prin care „poetica nichitastănescia-
nă”, ca reformulare a gândirii și poeziei, a marcat definitiv desti-
nul poeziei române în deceniile ce au urmat sfertului de secol de 
afirmare și recunoaștere antumă. Textul preia profilul și caracte-
rizarea făcute poetului în studiul  monografic „Nichita Stănescu. 
Poezia poeziei. Criza de identitate. Un poet al transparenței” din 
„Scriitori români de azi” (I, 1978 ), destul de edificator în portre-
tizarea omului și definirea specificității poeziei sale.

Remarcăm, pe lângă o iconografie inedită (fotografii, 
portrete artistice, manuscrise olografe, înscrisuri) și publicarea 
unor poeme inedite (să amintim și „excepționala donație” făcută 
de Adam Puslojiç Academiei Române, constituită din „poeme-
le pe care vi le-a dăruit de-a lungul anilor marele poet Nichita 
Stănescu” (conform adresei, reprodusă la pag. 174, semnată de 
regretatul director general, istoricul literar și cercetătorul univer-
sitar acad. Dan Horia Mazilu).

Ideea de a-l traduce și edita pe Nichita Stănescu într-o 
editură belgrădeană (Filip Visnjic, 2013) se conjugă, totodată, cu 
o promovare a propriei imagini, Adam Puslojiç manifestând din-
totdeauna o empatie așa-zis „siameză”, de recunoscut de departe. 
Păcat că volumul nu este realizat bilingv, el adresându-se numai 
cunoscătorilor de limba sârbă, cei mai îndreptățiți să judece și 

modul în care Adam Puslojič îl echivalează pe inimitabilul Nichita în limba lui Vasko 
Popa și Miloș Crnjanski. 

Spiritul „clocotrist” al sârbo-valahului (cum își zice) Adam nu se dezminte nici 
de data asta, omagiul adus marelui Nichita mergând mână în mână cu „cinstirea” pro-
priului destin poetic,  și, desigur, a patriei sale. (Cezar BARAIA-BARASCHI)

Nichita Stănescu în limba sârbă
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Găsesc în evocările celor ce l-au cunoscut pe Brân-
cuşi câteva semnificative informaţii privind anii copilăriei 
genialului sculptor. Reţin că îl fascinau pietrele, pe care le 
culegea de pe râul Bistriţa, râu care trece prin zăvoiul de la 
marginea satului, şi faptul că un anume Petre Ceaureanu 
povestea că, fiind copil şi păscând oile împreună cu viito-
rul sculptor, Brâncuşi îi făcea chipul în huma umedă, re-
coltată din amintitul râu; mai adăugând că, la acea fragedă 
vârstă, alcătuia cu lejeritate chipuri din humă. 

„Ce îl va fi determinat pe copilul – sculptor să con-
diţioneze mutarea în humă a chipului colegului de păsto-
rit?”, m-am întrebat, excluzând din răspuns obţinerea unei 
recompense, fie ea şi materializată în alergatul după oi şi 
supravegherea lor pentru a nu depăşi graniţele terenului 
de păşunat şi a năvăli în vreun loc cu porumb verde ori în 
lanuri de grâu tânăr. Mai degrabă cred că explicaţia s-ar 
putea afla în faptul că, trecând la modelarea portretului 
tocmit cu preţul astfel stabilit, creatorul copil era absorbit 
de lucrare, concentrat în executarea ei şi se abandona ru-
pându-se cumva de cerinţele de vigilentă supraveghere a 
mişcărilor imprevizibile ale cioporului de ovine. 

Cât priveşte fascinaţia generată de pietrele viu co-
lorate şi îndelung cizelate în repedele şi misteriosul drum 
al apelor, e de desluşit o anticipare precoce a stăruinţelor 
de mai târziu ale sculptorului în a ajunge la perfecţiunea 
şlefuirii marmurei sau a metalelor folosite, ca un reflex 
peste ani al bucuriei încercate, atunci, în copilărie, la ve-
derea uimită a rezultatelor armonioase ale lucrării naturii. 
Lucrare materializată în surprinzătoarele forme ale pietre-
lor, care-l încântau pe copilul Brâncuşi şi îl uimeau prin 
tainele devenirilor lor. Sunt de comentat toate acestea, 
pentru că, mai târziu, urmele uimirilor din copilărie se vor 
fi reflectând în convingerile şi în operele marelui creator. 

Cât drum avea să fie străbătut de la acele precoce 
confruntări cu lutul frământat prin luncile Hobiţei, de la 
lemnul crestat cu cuţitaşul de copilul ce-i va surprinde, 
emoţionând, peste ani, pe vieţuitorii planetari, cel născut 
într-un sat în care erau cunoscuţi şi vestiţi numeroşi meş-
teri ai prelucrării lemnului, care înălţau şi înfrumuseţau 
tradiţionalele case ţărăneşti cu încântătoare pridvoare 
sprijinite pe stâlpi sculptaţi cu ancestrale motive, cu ma-
iestuoasele porţi de la intrarea în curţile gospodăriilor, ori 
cu alte obiecte de utilitate casnică, obiecte cărora nu li se 
refuza dimensiunea estetică! Cât drum avea să fie străbă-
tut de la acele încercări sculpturale ale viitorului genial ar-
tist, marcate de candoarea copilăriei, până la afirmaţia de 
deconcertantă simplitate, făcută la deplina maturitate, cu 
reţinere resemnată, cu disimulată amărăciune, dar mărtu-
risind o fermă conştiinţă a valorii operei sale, mărturisire 
adresată unor oficiali care nu realizau inestimabila valoa-
re a monumentalului complex sculptural de la Tîrgu Jiu! 
Ce le declara Constantin Brâncuşi mefientelor oficialităţi? 
„Voi nu pricepeţi şi râdeţi de ceea ce fac eu acum, dar vor 
înţelege alţii, mai târziu!” 

Întrebarea ce s-ar impune logic ar fi: „Au înţeles 
alţii mai târziu?” Răspunsul – cu toată celebritatea revo-
luţionarei opere sculpturale (o apreciez astfel pentru că 
Brâncuşi a revoluţionat şi prin aceste monumentale cre-
aţii arta sculpturală la nivel mondial) – nu este simplu de 
formulat. Avatarurile receptării şi preţuirii acestei opere 
unicat în lume nu îngăduie grăbite simplificări. Prin ase-
menea avataruri ale respingerii, la începuturi, a creaţiei 
brâncuşiene, prin nereceptivităţi flagrante, cum, de altfel, 
s-a întâmplat cu creaţii brâncuşiene, aşa cum aveau a fi 
întâmpinate nu o dată opere de radicală originalitate, cu 
decisiv rol în evoluţia artelor. Ar fi de amintit, în cazul 
inegalabilului sculptor, că până şi cu un bust realizat după 
canoane clasice – bustul generalului medic Carol Davila, 
comandă obţinută prin doctorul Gerota – sculptorul a avut 
de întâmpinat obiecţiile de vădită ignoranţă şi exemplar 
conformism ale unor generali comanditari, neliniştiţi de 
înfăţişarea nasului celui modelat, dar mai cu seamă de 
absenţa epoleţilor şi a decoraţiilor. Replica, revoltată şi 
încărcată de mânie a lui Brâncuşi, evocată de el însuşi, 
iat-o: „Ar fi fost o muncă uşoară, ca de prostituată [...] Am 
făcut stânga-mprejur, fără nici un salut militar, spre marea 
panică şi spaimă a doctorului Gerota, de faţă... şi dus am 
fost, pomenind de mama lor.”.

Incidentul evocat avea loc la debutul secolului tre-
cut, când artistul era la începuturile afirmării, iar onora-
riul consistent pe care l-ar fi încasat îi putea fi de mare 
folos pentru realizarea proiectatei călătorii la Paris, unde 
va şi pleca, totuşi, în curând, în toamna lui 1903, ca într-
o iniţiere de cunoaştere şi re-cunoaştere a lumii, dar şi 

de auto-verificare a solidarităţii concepţiilor sale despre 
rosturile artei şi rigorile artistului. Era preocupat şi hotărât 
să-şi completeze pregătirea teoretică, să-şi desăvârşească 
experienţa practică, să cunoască şi să se confrunte cu cei 
mai prestigioşi creatori, fără de care ţelurile ce şi le fixase, 
misiunea înnoitoare pe care – fie şi vag, poate – o intuia 
nu ar fi fost posibil a fi împlinite. Va avea, de aceea, de 
dus – pe lângă o permanentă şi titanică luptă cu exigen-
ţele materiale ale vieţii pariziene – o complicată bătălie 
cu inerţiile, cu tabuurile ce decurgeau din canoanele artei 
tradiţionale, ale cărei taine le desluşise, cu receptivitatea 
fatalmente limitată în cazul propunerilor înnoitoare, in-
clusiv (sau, poate, mai ales) când era vorba de critici de 
specialitate. Şi nu o dată cu împotriviri născute din invidii, 
declarate sau nu, ale unor membri din breaslă. Cum a fost 
cazul cu expunerea (la Salonul independenţilor, în 1920, 
la Paris) a „Principesei X”, lucrare acuzată ca având ca-
racter obscen, la sugestia glumeaţă (s-a spus) a lui Matisse 
ori Picasso, lucrare scoasă din sala de expoziţie de poliţie 
şi readusă tot acolo, după o oră. Pe aceasta Brâncuşi nu 
o va mai include între piesele expediate pentru o expozi-
ţie de artă modernă în S.U.A., fiind pus în gardă de către 
Joyce de intenţia unor delatori de a reînnoi motivele scan-
dalului parizian. Însă nici „Pasărea în spaţiu”, versiunea 
în bronz şlefuit, nu-l va apăra de neplăceri. Delatorii avu-
seseră grijă să înştiinţeze autorităţile vamale americane, 
prin denunţ, cum că nu ar fi fost vorba, în cazul acestei 
tulburătoare creaţii, de o operă de artă, ce putea fi scutită 
de vamă, ci de „o piesă industrială”, realizată pe deasupra 
dintr-un material prohibit. Delaţiunea, bineînţeles, i-a de-
terminat pe vameşii incompetenţi să considere lucrarea ca 
atare, să o supună unor taxe, ajutând, astfel, la atingerea, 
fie şi vremelnică, a scopului delaţiunii de a acredita ideea 
că eventualii viitori vizitatori ai expoziţiei s-ar fi aflat în 
faţa unei lucrări de industrie, şi nu de artă. A fost şi acesta 
un nedrept afront adus artistului, însă şi, prin recul, pre-
misa creşterii prestigiului, a celebrităţii sale, pentru că, în 
mod demn, ca în toate momentele vieţii sale, Brâncuşi nu 
a ezitat să-şi apere opera, să acuze, la tribunal, guvernul 

S.U.A. de nedreptatea ce i se făcuse şi de prejudiciul moral 
provocat. Iar în procesul de larg ecou, care a durat 2 ani, 
avea să aibă câştig de cauză, cum era şi firesc, în spriji-
nul artei sale pledând mari personalităţi ale lumii artistice 
şi ştiinţifice a vremii. S-au obţinut, astfel, datorită valorii 
operei, dar şi demnităţii omului Brâncuşi, o mare victorie 
şi o triumfală recunoaştere a artei moderne. Evoluţia către 
capodopere în serie şi admirativa lor recunoaştere nu ar 
fi fost posibilă fără intransigenţa comportamentală, fără 
verticalitatea consecventă a artistului; verticalitatea fiind 
de presupus ca o condiţie inevitabilă pentru structura de 
rezistenţă a arhitecturilor monumentale.      

Sunt de notorietate, azi, neacceptarea, de către ofi-
cialităţi române, a unor proiecte, a unor oferte generoase 
ale lui Constantin Brâncuşi, artistul care nu şi-a uitat nici-
când rădăcinile – „[...] nu mi-am scos rădăcinile pentru 
a umbla năuc pe glob. A profitat şi arta mea. M-am sal-
vat ca om”. Poate ar fi de interes de reamintit cum privea 
şi comenta Brâncuşi refuzul unor propuneri ale sale, aşa 
cum s-a întâmplat, de pildă, cu „Fântana lui Haret”. Are 
semnificaţiile sale evocarea neacceptării propunerii făcu-
te, despre care artistul se rostea cu muşcătoare ironie: „A 
venit la mine Vasile Morţun, un fel de socialist în redin-
gotă ministerială [...] S-a dus la Mercie, care m-a adus cu 
forţa din atelier în faţa excelenţei socialiste. Mi-a coman-
dat o statuie pentru Haret, care era ministru liberal, de-al 
lor. Îmi plătea bine [...] Am atras atenţia Excelenţei Sale 
că n-am să portretizez în marmură pe defuncta excelenţă, 
îmbrăcată în redingotă. Haret mi-era simpatic: un mate-
matician care se ocupa cu luminarea satelor. M-am gândit 
să fac o fântână arhaică şi stilizată, pentru una din pieţele 
Bucureştiului. O fântână reală, cu apă pentru călători în-
setaţi. Şi-am scris pe ea: «Fântâna lui Haret» [...] Morţun 
mi-a refuzat fântâna arhaică. Am rămas cu ea pe braţe şi 
cu turmentele intime sporite.”. 

Până şi în Hobiţa, unde sătenii se gândeau să înalţe 
un monument eroilor, iar Brâncuşi vroia să facă o poartă, 
avea să afle neînţelegere, fratele său, Ion, râzând de o ase-
menea propunere: „Auzi, părinte, fratele ăsta al meu s-a 
cam sucit; porţi ne trebuie nouă?”. 

Dar ce să pretinzi unor oameni simpli, când minis-
teriabili cu pretenţii îşi trădau opacitatea în faţa unor idei a 
căror profunzime nu o se sesizau? Îl va fi contrariat şi ne-
putinţa unor notabilităţi de a se ridica la înălţimea gându-
lui, a ideii din care se ivise „Coloana fără sfârşit”, întâm-
pinată cu nedumerită stupoare de către cei ce îşi dădeau cu 
părerea privitor la ce va pune sculptorul în vârful ei: „Un 
dorobanţ? Statuia lui Tudor? Un vultur?”, cum comunică 
reputatul brâncuşiolog, profesorul Ion Mocioi, pornind de 
la unele importante „reconstituiri” ale stărilor de spirit lo-
cale. Notabilităţile se vor fi arătând, probabil, consternate 
la răspunsul sculptorului, pentru ei deconcertant: „Vă rog 
să mă scuzaţi, dar e imposibil... Eu nu pot vedea în vârful 
Coloanei mele [s.n.] nici soldat şi nici un fel de pasăre. 
Nu vreau să văd decât cerul, dacă am fost bine înţeles.”. 
Şi, vrând-nevrând, înţelegând or ba, întristându-l, desigur, 
pe artist prin spiritele lor mărginite, nu s-au atins de „Co-
loană”, iar mai târziu, la năstruşnica idee a demolării ei, 
arta s-a dovedit mai puternică decât tehnica, întruchipată, 
pare-se, de un învechit tractor, de provenienţă sovietică. 
Izbândă simbolică, amintind, într-o altă actualitate şi con-
junctură, de verdictul neputincios până la urmă al vame-
şilor americani, „Pasărea de bronz” dovedindu-şi şi ea 
invincibilitatea prin nevăzutele, tainicile ei aripi. 

Aş avansă însă afirmaţia că (oricât ar fi fost de po-
trivnice atitudinile izvorâte din incapacitatea înţelegerii 
făptuirilor sale artistice, radical primenitoare pentru veş-
mintele artei sculpturale) nimic nu a fost mai împovărător 
pentru sufletul celui ce spunea, cu simplitatea învăţatului 
deprins cu adâncimile cuvintelor şi ale cugetului, că „şi-a 
iubit şi nu şi-a părăsit nici o clipă strămoşii şi filozofia 
lor, a naturalităţii”, străbunii fiind „destinul nostru”, decât 
decizia de-a dreptul apatridă a celor ce i-au refuzat dona-
ţia către ţara niciodată uitată a operelor sale, din celebrul, 
istoricul atelier din Impasse Ronsin. Era refuzat artistul 
aşezat împreună cu Shakespeare, lângă Dumnezeu. Mare 
păcat, odioasă decizie, clădită pe ignoranţa unor neche-
maţi şi girată, din păcate, în mod neaşteptat, prin autorita-

simbOLuriLe mONumeNtALităţii



Portal-Măiastra     v     anul iX, nr. 2 (354)/2013
17

tea (oportunistă, în acest caz) a unor prestigii academice. 
Din sacra moştenire brâncuşiană, muzeele ţării 

noastre numără nu multe opere, cărora unele neglijenţe şi 
voluntariste opţiuni de după 1989, sancţionate de conşti-
inţe intelectuale veritabile, erau pe cale să le aducă irepa-
rabile daune. 

Ne-a fost dat însă să se păstreze la Tîrgu Jiu An-
samblul arhitectonic-sculptural brâncuşian – „Masa tăce-
rii”, „Poarta sărutului” şi „Coloana fără sfârşit” –, lucrare 
monumentală a artistului, dintre mai multele sale proiecte, 
nerealizate însă. S-a spus despre Ansamblu – după cum 
scria Barbu Brezianu, în 1973, în revista „România lite-
rară” – că este considerat singura sculptură a timpurilor 
moderne care poate fi comparată cu marile monumente 
ale Egiptului, ale Greciei Antice sau ale Renaşterii. E cu 
atât mai de necuprins regretul că şi alte proiecte vizând 
monumentalul nu şi-au întâlnit conjuncturile favorabile 
realizării lor. Mă gândesc la visul său de a se înălţa, la 
Paris, „Pasărea în spaţiu”, la dimensiunile „Tour Eiffel”-
ului; la New-York – o imensă Coloană, de 500 de metri 
înălţime, cu spectaculoase atribuţii edilitare; la neducerea 
la împlinire a „Templului Eliberării”, aflat în intenţiile 
Maharajului din Indore, în care şi-ar fi găsit simbolic locul 
trei „Păsări în spaţiu”, pentru mormântul sacru al Mahara-
hinei; dar şi la nerealizarea, la noi în ţară, a „Fântânii lui 
Haret”, a „Craterului fumegând”, de la Ciucea, monument 
imaginat în onoarea lui Octavian Goga, poetul pătimirilor 
istorice ale românilor. Acestea toate ar fi multiplicat sim-
bolurile monumentalităţii lăsate de Brâncuşi moştenire 
Umanităţii. Lor li s-ar fi putut adăuga – suntem ispitiţi să 
ne imaginăm – şi înălţarea, la Chicago, a unei Coloane 
pe care administraţia locală, care venise cu propunerea, o 
vedea de 125 de metri, iar sculptorul – îmbrăţişând pro-
punerea – o vedea de 400 de metri, construită din oţel in-
oxidabil. Numai că, peste doar patru luni de la avansarea 
propunerii, Brâncuşi îşi va încheia existenţa pământeană, 
deplin conştient că se afla „în faţa perdelei celei negre”, 
cum îi spunea, cu doar puţine clipe înainte de sfârşit, în 
acel martie nefast, demiurgul „Coloanei fără de sfârşit” 
unui martor la asfinţitul său, în care rostea, între altele, 
extraordinarele vorbe: „Timpul nu înseamnă nimic – este 
nimic. Ceea ce ai făcut este important [...] Aici e munca 
mea, aici sunt sculpturile mele. Le-ai văzut pe toate. Mai 
uită-te o dată la ele. Le părăsesc acum.”. Ca, după un râs 
uşor, să încheie vizionar: „Dar nu pot să le părăsesc, de 
vreme ce ele sunt eu. Da, da. Sunt eu. Du-te şi uită-te la 
ele. Mă vei vedea pe mine, pe Constantin Brâncuşi, acolo. 
Îţi vor vorbi chiar cu vocea mea.”.

Propun doar câteva spicuiri din cele încredinţate 
de Brâncuşi meşterilor cioplitori cu care a colaborat la 
realizarea celor trei opere ale Ansamblului monumental 
de la Tg. Jiu, sau unor apropiaţi ce nu se înscriau în rân-
durile acelor oficiali suficienţi şi mulţumiţi de efemerele 
lor persoane. Spicuiri desprinse din cărţi datorate unor 
împătimiţi cercetători ai genezei şi semnficaţiilor operei 
brâncuşiene. 

Cum le înfăţişa ctitorul mesajul secret al operelor 
sale? Iată: „Drumul omului în viaţă porneşte de la fami-
lie, de la vatra părintească. Pleci de la mai multe cărări, 
trecând din etapă în etapă, unii rămânând în vraja iubirii, 
iar alţii pornind spre glorie care nu se sfârşeşte niciodată. 
Asta înseamnă masa şi scaunele, adică familia, care dis-
pare şi rămâne în tăcere, dar de neuitat. Aleile încrucişate, 
drumurile despărţite, scaunele grupate. Poarta sărutului 
este ultima etapă din tinereţe. Omul iubeşte viaţa, pe sine 
însuşi; băncile sunt un drum lung, drumul lung al vieţii, 
spre gloria care nu are sfârşit – aceasta o simbolizează Co-
loana.” (Ion Alexandrescu, în „Mărturii despre Brâncuşi” 
– culegere de Ion Mocioi) „Apoi, Coloana nu e netedă. 
De ce am conceput-o în romburi? Pentru că nu poţi merge 
în sus, lin, în linişte, ci suind pe trepte, ce le desăvârşim 
cu munca şi energia. Aceste trepte reprezintă urcuşuri şi 
coborâşuri şi nu isprăvim niciodată.” (Evocare de Theo-
dor Gâlcescu, identică şi cu a medicului Nicolae Hasnaş.)

Să menţionăm că, în timpul lucrului, Brâncuşi o 
nume „Masa familiei” şi „Masa flămânzilor”, iar masa 
rotundă din atelierul din Impasse Ronsin o numea „Masa 
flămânzilor de spirit”, „Masa omeniei”. Spre finalul lucră-
rii, Brâncuşi va numi-o „Masa tăcerii”. 

E cunoscut că interpretările, semnificaţiile ce li 
s-au dat în comentarii operelor componente ale monu-
mentalului ansamblu au fost foarte diverse: de la simbolul 
recunoştinţei la cel al marii treceri, al ideii ciclului meta-
morfozei cosmice. De la „Masa familiei” la „Masa tăcerii” 

este posibilă şi ducerea gândului spre Cina cea de taină, 
dar şi spre un simbol al rotirii planetelor şi al rotirii anilor, 
ori la roata morii, care măsoară timpul în trecerea-i netul-
burată spre o tainică tăcere. „Poarta sărutului” cuprinde, 
fireşte, ideea iubirii, dar poate îndemna gândul, prin unele 
din elementele ce-i aparţin, nu doar spre o trecere dintr-o 
vârstă în alta, ci, ca în basme, dintr-un tărâm în altul, iar 
în întregul ei poate deveni, simbolic, un arc de triumf al 
vieţii, însă şi un hotar spre transcendenţă. Nu întâmplător 
Brâncuşi nu a fost de acord cu situarea ei în buza parcului, 
ci în interiorul acestuia, spre a nu i se altera, prin caracte-
rul domestic, semnificaţiile, simbolistica oferită de ideea 
întregului. „Coloana” devine simbolul înălţării întru slavă 
a celor ce merită recunoştinţa generaţiilor, dar poate fi şi 
un simbol al aspiraţiei spre idealul perfecţiunii, după cum 
s-ar putea descifra în ondulaţiile ei o mutare a ritmurilor 
blagiene din peisaj („deal-vale”) în „mărgelele de fontă 
şlefuită”; sculptorul ridicând alternările „deal-vale” de pe 
orizontală pe verticală. După cum sugestia de zigurat ofe-
rită privirii poate duce gândul şi apropia de cântecul sui-
tor, vestitor al cocoşului socratic, spre înălţarea sufletelor 

către slava cerească. Dacă s-a spus că fiecare român s-ar 
cuveni să aibă un Eminescu al lui, ideal ar fi să aibă şi un 
Brâncuşi al său. Şi nu numai fiecare român. Cu condiţia 
de a nu ignora vrerile demiurgului Ansamblului. 

Ansamblul aduce argumente indubitabile privitoa-
re la excepţionala sinteză a concepţiei estetice şi viziunii 
genialului sculptor, ca expresie la nivel monumental a 
credinţei sale că sculptura modernă nu poate fi imaginată 
decât în condiţiile aspiraţiei către „metaforă şi simbol”, 
către „esenţa şi idee” („[...] voi pune ce gândesc în sculp-
turile mele”), opera împlinindu-se asemeni lecţiei eterne 
a naturii, printr-un nou limbaj plastic, ce, înainte de toate, 
va avea în vedere mişcarea, fără de care nu pot fi conce-
pute „esenţa vie, sufletul”, ideea însăşi, pe toate acestea 
Brâncuşi considerându-le „o altă faţă a naturii”, în miş-
carea ei necontenită. „Fără viaţă, mişcare şi avânt, sculp-
tura – susţinea el – ar da impresia de criptă, de funerar”, 
umplând lumea de „cadavre” (în piatră, lemn sau metal).

Cât de departe se află de o asemenea sumbră ipos-
tază, prin simbolurile monumentalităţii, cele trei mari 
componente ale Ansamblului, opere fără egal, ale căror 
chei de înţelegere se pot descoperi, înainte de toate, în 
mărturiile lui Brâncuşi, aşa cum le-a încredinţat el, în mo-
mente deloc oficiale, celor ce i-au fost reazim în edificarea 
Monumentului Eorilor, de lângă Jiu, această româneas-
că „Via Sacra”, cum exact a fost numită printr-o fericită 
comparaţie. Semnificaţiile încorporate au inspirat o vastă 
bibliotecă, dovedind că avem de-a face cu o copleşitoa-
re operă plastică vie, deschisă unor multiple interpretări. 
Unele dintre ele riscate însă, de vreme ce par a ignora ra-
porturile dintre naţional şi universal şi, deisgur, mărtu-
riile autorului însuşi despre propriile aspiraţii creatoare. 
Brâncuşi n-a fost artistul care să nu-şi fi definit lucid ceea 
ce îşi propunea să realizeze, dovadă stând şi revenirea la 
aceleaşi teme, în variante ce vizau elocvente stilizări. 

Când, în 1907, încheia lucrul la „Rugăciunea”, 
despre care va spune că găsise forma ce putea duce la 
ideea rugăciunii, aflându-şi astfel calea şi „salvarea de a 
copia întocmai”, Brâncuşi îşi punea semnătura, pecetea 
definitivă pe actul de naştere a sculpturii moderne, ca în-
temeietor de necontestat, considerat pe drept, mai apoi, 
clasicul acesteia. Un clasic al modernităţii. 

Drumul spre „Coloana fără sfârşit” începea acum 
şi va fi unul de decenii, de îndelungi căutări, de meditaţi-
ile unui filozof al simplităţii, de devoţiunea pentru lumea 
esenţelor, solid susţinut de idee – de ideea zborului, a iubi-
rii, a sufletului lucrurilor, a eternităţii cântecului, a vestito-
rului, a jertfei şi recunoştinţei, de via sugerare a mişcării, 
de disimulare, în aparentă încremenire, a materiei, al cărei 
spirit se cerea descoperit, de comuniune fertilă cu tainica 
natură, pe a cărei carte a fost neostenit şi necontenit preo-
cupat să o citească şi să o înţeleagă. Fără toate acestea ar 
fi fost de neimaginat sentimentul cosmic al creaţiei sale, 
comunicarea cu Divinitatea. Cum au relevat mulţi dintre 
avizaţii comentatori ai operei brâncuşiene. 

Când se rostea, cu gravitatea limpede ca adâncimi-
le lacurilor de munte, cu simplitatea unui adevărat filozof 
al artei sculpturale, ca un Socrate modern, care gândea 
în aforisme despre propriile lucrări, sculptorul avea în 
vedere, probabil, şi apărarea propriilor creaţii – deşi se 
apărau, în primul rând, prin ele însele – de interpretările 
excesive, de îndepărtarea de viziunile ce l-au însoţit prin 
reluarea unor motive, a unor idei călăuzitoare. Din această 
perspectivă, mă alătur celor ce consideră apelul la identi-
ficarea unei eventuale iniţieri masonice, spre explicarea 
operei, ca riscat şi fondat doar pe supoziţii vagi, aproxi-
mative. „Eu cu noul meu vin din ceva foarte vechi”; „În 
artă ce importă e bucuria. Te bucuri privind.”; „Am eli-
minat din sculptura mea tot ce nu este esenţial.”; „Eu nu 
doresc să reprezint o pasăre, ci să exprim însuşirea în sine, 
zborul, elanul ei.”; „Această Coloană nu este un obelisc 
pe care să fie înscrise faptele războinice ale cuiva. Ea s-a 
născut dintr-o idee.”; „Cocoşul meu nu e cocoş. Pasărea 
mea nu este pasăre. Sunt simboluri. Vreau să înalţ totul 
dincolo de pământ. Cocoşul sunt eu.” Şi multe alte ferme 
afirmaţii ale sale deschid drumuri spre înţelegerea operei 
lui Brâncuşi. Sunt afirmaţii memorabile, scrise de Magul 
de la Hobiţa, ori păstrate în memoria celor cărora li s-a 
încredinţat, confesându-se. Sunt tot atâtea căi de accede-
re la semnificaţiile, la simbolurile genialelor sale creaţii, 
constituind o veritabilă „grilă de lectură”, inclusiv în înţe-
legerea simbolurilor monumentalităţii, conţinute nu doar 
prin dimensiune în triada Ansamblului nepereche. Simbo-
luri pe care ctitorul însuşi le înţelegea ca pe adevăruri ale 
esenţialului. 

Acestea fac din Tg. Jiu un vast „muzeu fără pe-
reche”, cum atât de expresiv l-a numit un mai tânăr con-
frate, Vasile Vasiescu, împătimit de Brâncuşi şi de arta 
plastică, în general. 

Îmi îngădui să identific într-un asemenea ghidaj că-
tre sufletul creaţiilor brâncuşiene, către monumentalul său 
Ansamblu arhitectonic-scultpural, zidit în vastă metaforă 
a vieţii omului, a vieţii Umanităţii în general, dincolo de 
conotaţiile – şi ele însele de neocolit – ale scopurilor iniţi-
ale asumate: de înălţare a unui monument al recunoştinţei 
pentru jertfele unui moment eroic al neamului nostru. În 
fond, un monument al Vieţii şi al Istoriei. O exemplară 
identificare cu spiritul din adâncuri al lumii, adus în lumi-
nă prin una dintre cele mai originale opere ale Omenirii, 
datorată unui genial poet al scrierii în marmură, bronz sau 
lemn, cu o inegalabilă vocaţie şi putere de sinteză, numai 
prin acestea putând fi înţelese mesajul istoric al omului şi 
resturile veşnicirii lui. Aşa cum ni le-a comunicat un artist 
demiurgic, care nu gloria a urmărit-o. „Gloria – spunea 
uriaşul artist – îşi bate joc de cei care aleargă după ea. 
Când îi întorci spatele, vine ea după tine.”

Brâncuşi avea convingerea că datoriile faţă de sine, 
faţă de harul ce i s-a dat în zestre şi păstrare sunt de a găsi 
echilibrul sufletesc vital naşterii marilor, nepieritoarelor 
opere; numai astfel fiind posibilă o integrală exprimare a 
sinelui, cu exemplara demnitate a celor cu adevărat aleşi 
de destin, slujindu-şi crezurile estetice şi revelaţiile prin 
eforturi ce duc la perfecţiune, niciodată ocolite de mun-
citorul-artist, implicat cu jertfa propriei vieţi în străbate-
rea cu bucurie a divinului act al creaţiei. Înlăuntrul căreia 
aspiraţia monumentalului poate şi trebuie a deveni o su-
premă cauză. Avea să şi-o împlinească integral şi etern 
prin „Masa tăcerii”, „Poarta sărutului” şi „Coloana fără 
sfârşit”, din Gorjul României, prin idei zidite în piatră şi 
metal, în capodoperele cunoscute şi recunoscute în lumea 
întreagă, care fac parte din patrimoniul universal şi vor ră-
mâne aşezate pentru totdeauna la temelia bibliei moderne 
a artei sculpturale. 

NICOLAE DRAGOŞ
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TRIPTIC
Pentru Liviu Damian
I.
Peste faţa mea –
foaie de scris –
Lunecă o umbră 
umbra unui vis

Mă tot înfioară
cerc s-o înfior -
Trece ca o umbră
umbra unui dor

Parcă mi-i tot una
parcă mă frământ
Tremur ca o umbră
umbra unui cânt

Nu-mi zice să vin
deşi-i zic să vină
Poate nu e umbră
poate e lumină

II.
E lumină-n casă
şi, cum merg spre ea,
Mă pândeşte o umbră
şi nu-i umbra mea

E lumină-n suflet
şi, cum merg spre ea
Mă-nsoţeşte-o umbră
şi nu-i umbra ta

E lumină-n lume
aurie-albastră
Ne-nspăimântă-o umbră
şi nu-i umbra noastră

III.
Dar a cui e oare
visul dorul cântul
Umbra şi lumina
ce-nvelesc pământul

Dar a cui e oare
steaua din înalt
Iarba care creşte
şi pe sub asfalt

Dar a cui e oare
sufletul plăpând
Liniştea din zgomot
lacrima din gând

De-oi fi eu stăpânul
sunt şi robul lor – 
În lumini şi umbre
şi trăiesc, şi mor

MEREU

Iubind mereu
mereu urând
Prin viaţă trecem
galopând

Iubind mereu
mereu arzând
Prin lume trecem
dispărând

Urând mereu
mereu iubind
Mi-i cântecul
ca un colind

În ceruri stele
Noi, se-aprind

CA HAMLET

La margine de noapte
şi început de zi
De-o parte e lumina
de alta – bezna şi

Balanţa oscilează
incertitudini gri
De-o parte e lumina
de alta -  bezna şi

Înţelegându-mi moartea 
m-aş teme a trăi
De-o parte e lumina
de alta -  bezna şi

Nu mă-ntreba nimic
nu am de unde şti
De-o parte e lumina
de alta -  bezna şi

Dilema e aceeaşi
A fi sau a nu fi
De-o parte e lumina
de alta -  bezna şi

 
CA O PASĂRE

I.
În viaţa aceasta 
am fost 
şi mai sunt 
ca o pasăre 
între cer şi pământ

Zbor şi cântec 
cântec şi zbor 
vis şi împlinire 
trecut 
viitor?

II. 
Nici să zbor 
şi nici să cânt
între ceruri 
şi pământ

nici să cânt
şi nici să zbor 
ca o pasăre 
de dor

Ca  un gând, 

sau ca un vis
lunecând 
spre paradis -  

Ca un vis 
sau ca  un gând
lunecând 
alunecând 

OM ÎNGÂNDURAT

Nimic nu e al meu 
din câte am

Nu-mi aparţine
frunza de pe ram 
nici trestia 
ea câte oleacă 
ca omu-ngândurat 
se-apleacă 
nici valul 
nici steaua 
nici aerul sfânt
 Dar taina aceasta 
ce se cheamă 
cuvânt?!...

CA PLÂNSU-N GRAI

Dragoste dintâi
cu mine rămâi

În veşnic popas 
ca bunul rămas

De acum înainte 
numa-n cuvinte

La poarta de rai 
cu mine să stai 
ca plânsu-n grai

CONTRADICŢIE

Cine poate scrie-n paradis?

Eu unul cred, că pentru această 
îndeletnicire 
cel mai potrivit loc e Infernul

Dat fiind acest fapt, îmi creez zilnic 
un infern personal 
un câmp imens de observaţie 
în care se întâmplă de toate: 
cutremure, inundaţii, războaie, trădări

Aici totul are culoarea cernelei cu 
care scriu 
iar ea, ca de obicei, este neagră

SONET
         „Unde vei găsi cuvântul 

        ce exprimă adevărul?”
                                   M. Eminescu

Totul depinde de-un cuvânt 
ce adevărul îl exprimă 
şi nu contează doar pe rimă 
ci pe un suflet în frământ

Rostit el alte guri animă 
prin secoli face legământ 
şi plânsul îl preface-n cânt
Gura de sfânt ce-l însenină

Totul depinde de-un cuvânt 
de înălţarea lui sublimă 
crescând ca pâinea din pământ

Şi să nu-l spui ar fi o crimă 
căci el în suflete răsfrânt
Nu poate fi numai veşmânt

DE-A PURURI

Mai aproape de tine cu o frunză 
cu-n fir de iarbă înrourat
Mai aproape de mine c-un cântec 
pe care de mult l-am uitat

Mai aproape de tine cu-n zbucium 
c-o lacrimă, prelinsă-n tăcere
Mai aproape de mine cu-n zâmbet 
stăpân peste-o ascunsă durere

Mai aproape de tine c-o taină 
sau poate cu atât mai departe 
Vom fi noi iubito de-a pururi 
în lucruri  în viaţă  în moarte

STARE

Devreme-i clipa-n care eu 
mă macin în păreri de rău
Cuprins în ploi de toamnă reci 
pe întristatele poteci

Târzie-i clipa-n care tu 
nu poţi să zici nici da nici nu
Nu poţi să vii nu poţi să pleci 
nici cu uitarea să te treci

Un gol în noi se tot extinde 
şi timpul prea ieftin ne vinde
Încât acum nici nu mai ştiu 
devreme e sau prea târziu?

DULCE-AMAR
DE BUCOVINA

De la floare până la rod
Viaţa-i dulce de izvod

De la vorbă până la grai
Viaţa-i dulce de Mihai

Printre ani de suferinţă
Viaţa-i dulce de credinţă

În iubire şi-n nemoarte
Viaţa-i dulce de departe
Între leagăn şi mormânt
Miresmată-i de pământ

CONTRATIMP

Încă nu e târziu să te naşti 
încă  nu încă  nu încă  nu
Cât strămoşii în tine îi adaşti
numai tu  numai tu  numai tu

Încă nu e târziu să iubeşti
încă nu  încă nu  încă nu
lucrul pe care acum-l numeşti
numai tu  numai tu  numai tu

Încă nu e târziu şi să mori
încă nu  încă nu  încă nu
Râs de ţambale plâns de viori 
Numai tu  numai tu  numai tu

Vasile Tărâţeanu
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Piatra este, prin nume, garanţia durabilului. Pusă de să-
mânţă este promisiune (pro-misie!) a păstrării, în toată dezvol-
tarea organică a semnului tăriei conţinute. Chiar şi piatra este 
veche şi nouă, deşi în relativitatea raportării noastre la timp, 
neoliticul este antichitate, primitivă, ca început civilizaţional 
nou. Se spune că piatra s-a înoit atunci când a fost şlefuită de 
om  şi i s-au dat virtuţi noi. O făcuse şi natura cu vântul, plo-
ile, îngheţul-dezgheţul, cu lucrul apei curgătoare, dar perioada 
finisării, pentru aceşti… meşteri răbdători, părea infinită faţă de 
graba meşterului uman să-şi mărească puterile cu noul aliat. Vor 
fi venit şi aliaţii noi prin preajmă, precum bronzul, fierul, dar 
zidul chinezesc, un hotar vizibil de pe lună, cetăţile, burgurile 
vor fi rămas de piatră ca şi muniţia prăştilor, catapultelor şi a 
interminabilelor intifade. Ca toate semnele înnoitoare, intrate în 
scena vieţii oamenilor, piatra şi-a păstrat blazonul, fiind asociată 
puterii omului reprezentativ: Piatra Craiului, Piatra lui Crăciun, 
a… neamţului, a fetii, uneori a râului ca Piatra Olt, a copacilor, 
precum Piatra Teiului, a păsărilor, ca de pildă Piatra Şoimului. 
Nu de puţine ori porţile printre munţi de piatră se numesc… porţi 
de fier. Preţuirea pietrei a obligat limbile pământului să-şi aibă 
nume pentru toate pietrele „preţioase”. Piatra este un atribut al 
greutăţii. De piatră devin lucrurile dificil de urnit. Piatra–greuta-
te ne inspiră gravitaţia, cu fixarea ei direct în centrul pământului. 
Toate sarcinile ce trebuie cărate, luate pe sus, capătă greutatea 
…pietrelor de moară. Multe sensuri şi-a câştigat cuvântul piatră, 
pornind de la împrietenirea sa cu omul. Piatră a sorţilor, piatră de 
altar, piatră de încercare,  piatră cu legi (tablele lui Moise, codul 
lui Hamurappi!), piatră de hotar, piatră unghiulară etc., toate bu-
curându-se de … preţuirea oamenilor. În natură le-am remarcat, 
apoi le-am luat să ne fie de folos. Le-am văzut, le-am folosit, 
ne-am minunat, le-am preţuit. Preţuirea noastră le-a fetişizat şi 
le-a dus în sacralitate. Iată-le intrate  în limbile sacre – cum sunt 
toate limbile pământului, slujind neamurile de oameni!- şi dând 
un destin pietrei în dogmatică, arheologie, filosofie, geografie, 
artă etc.  

*
Pietrele au greutatea şi sensul aşezării în spaţiul şi tim-

pul curgător. Când se împropriază cu sens, curgerile împrumută 
semnificaţie şi pietrelor din cale. Apa trece pietrele rămân, să 
mărturisească sensul prelingerilor. Apa trece şi şlefuieşte piatra, 
înnoind-o permanent. Când trecerea este şuvoi de oameni atin-
gerea omenescului lasă urme scrise de cuvinte împrietenite, mai 
mereu, în încifrări greu descifrabile. Mare noroc cu piatra de la 
Rosette şi cu prelingerea târzie a lui Napoleon printre piramide-
le, şi ele de piatră,  ca să descifrăm urmele date de faraoni cu-
vintelor nepieritoare. Atunci când din voinţă şi puterea zidirii cu 
limbajul inefabil al simbolului, trebuie să transmitem o anumită 
datină, o poruncă asumată ca datorie şi suntem chiar noi în şuvoi 
şi intuim sorocul unor hotare trebuie să ne supunem... Ce să fa-
cem când vremea rea este anunţată de cerul tot mai plumburiu şi 
de răzbunarea unui vânt neostoit? Ce poţi altceva face când spul-
berarea este iminentă de vremelnicul torent vijelios? Să căutăm 
răspunsul la cel ce a cioplit, nu numai în piatră ci şi în duh (după 
spusa lui Ştefan Stăiculescu!), adică la Constantin Brâncuşi. 
Sunt multe  căutările noastre, consonante îndemnurilor sculp-
torului gorjean, pentru descifrarea din simbolurile întreţesute ce 
a vrut să spună cu „Piatra de Hotar” ca o „bornă de frontieră”? 
credem că toţi cei ce au dat un răspuns au adevărul personal, ca 
un ecou al vibraţiei inculcată în ansamblul simbolurilor, pe care 
sculptorul le-a folosit ca pe un alfabet cu ideograme. Invoc aici 
sinteza lui Dumitru Dănău şi el gorjean cu Jaleşul în capilarele 
sale tributare Jiului, ca un meridian al curgerii oltene – pentru 
a argumenta dreptatea noastră… privată, din sinteza poliedrică. 
(Şlefuirea colţurilor poliedrului descoperă corpul rotund care as-
cunde în sine taina, înfrânând reflexiile!). Norocul nostru este 
că părerile (le numeam adevăruri private!) nu pot merge până-
n adâncul… punctului să mai putem prinde un capăt al firului 
concret, prin labirintul abstractizărilor, adică urma concretului, 
pipăibil totuşi, înaintea resorbţiei finale a materiei în forma, care 
devine, gând, idee. Cunoaştem şuvoiul de oameni. În momentul 
îngheţat al istoriei (ca timp static al contemplaţiei!), ne minu-
năm, gândim şi ideile noastre redevin forme virtuale cu înţelesul 
pus de creator. „Piatra de hotar”, opera lui Constantin Brâncuşi, 
are patru feţe identice, pentru fiecare punct cardinal, câte una, la 
o potrivire a aşezării în spaţiul imanenţei  care o înconjoară şi o 
înseriere a trei registre distincte pe verticala transcendenţei.

În descifrarea gândului, cu nume anume: titlul lucrării, 
începem căutarea noastră, încurajată de meşterul care a botezat 
lucrul mâinilor şi al minţii sale. Piatra, cu toate conotările sale 
este un trup statornic care comunică, iar hotarul, şi el cu multe 
semnificaţii, este ambiguitatea care ne pune la treabă să descope-
rim prin participarea efectivă, cu multe încercuiri ale pătratului, 
să-l putem transforma în cercul ca o horă. Din ce în ce mai şlefuit 
cercul devine punct (chintesenţă a unităţii lărgimii!), să dea de 
ideea, ca un sâmbure luminos al atingerilor tuturor convergen-
ţelor ideatice, ca un miez din centrul sferei, ca un miez al pă-
mântului oamenilor răspunzător de înnodarea tuturor rădăcinilor 
gravitaţionale. Salutăm truda lui Dumitru Dănău care ne uşurea-
ză cercetarea printr-o sineză a multor puncte de vedere, cărora le 
adaugă concluzia personală, privind semnificaţia… hotarului şi a 
bornei sale. Brâncuşiologul Dănău publică în 2012, prin Editura 
MĂIASTRA, din Târgu Jiu : „De la „Piatra de Hotar” din neo-
litic la „Piatra de Hotar” a lui Constantin Brâncuşi şi după…”  
pe care o vom invoca în continuare.

Carte-studiu cu fotografia Pietrei de hotar –lucrarea lui 
Brâncuşi din 1945- pe coperta I şi cu aforisme reprezentative din 
rostirea lui Brâncuşi, pe coperta a IV-a (preluate din Aforismele 
şi textele lui Brâncuşi, cartea lui Constantin Zărnescu!) începe 
cu cele patru catrene : Mesajul real al unei „Pietre de hotar” 

şi în sinteza sa poetică ne pune-n vedere funcţiile utilitare ale 
pietrei prin mesajul ei:

     -martor al celor consfinţite, lucruri sacre, de milenii;
     -semn clar, intrat în cutume, lege a pământului;
     -poruncă,săpată în conştiinţă, cu funcţia echivalentă 

a hrisoavelor;
     -transgresarea realului în artă duce orice semn într-un 

simbol tutelar şi se expune lumii din punctul de maximă vizibi-
litate, oraşul luminilor: Paris!

Poezia aceasta, cu patru catrene, se destăinuie în cele 
patru zări, dintr-un punct central al lumii oamenilor, de unde se 
va fi aşezat şi sculptorul în …Parnassul său, după ce va fi lăsat 
semnul personal, cu aceleaşi patru puncte cardinale.  Semnul 
acesta, al trecătorului, îmbrăţişează lumea oamenilor, cu sărut 
românesc, din zestrea de iubire a strămoşilor, către urmaşii cu 
însemnul răbojul neamului său nemuritor. Apoi, poezia-prefaţă 
îşi argumentează sentinţele în cuprinsul cărţii.  În studiul care îi 
dă numele, drumul de la ontologic la simbolic este demonstrat, 
pe înţelesul omului obişnuit,  cu argumente: mitologice, istorice 
(cu susţinerea arheologiei!) incontestabile (vezi citatul din Ili-
ada lui Homer!). Trimiterile la Tacit, Herodot, Ovidiu, Pindar, 
Cantemir, N. Densuşeanu, invocarea dovezilor arheologice cu 
inscripţii latine, prin Dacia traiană, ori pe teritoriile cucerite de 
romani către limesul renan, ori prin nordul Africii, adăugate ri-
tualului public dedicat de  măreaţa Romă pietrei de hotar, toate 
vorbesc de antichitate, de hotar, hotărnicie şi de respectul faţă 
de cele consacrate. Este aici o definire a hotarului între neamuri: 
daci, sarmaţi, germani etc., şi romanii învingători la acel soroc 
al inundaţiei … Romei. Un înţeles al limesurilor ca o putere a 
braţului înarmat şi a întinderii puterii de administrare, domina 
Asia, Africa, Europa unde cetăţenia devenise distincţie faţă de 
lumea… barbară, dinspre lumea  civilizaţiei greco-romane. Pia-
tra de hotar este pe toate continentele şi este confirmată demult. 
Ca stâlp cu funcţii speciale şi … poruncă, una cu adresabilitate 
celor subtile, putem include şi însemnul columnar, totemic, nord 
american. 

*
Hotărnicia este un instinct natural. Ea dobândeşte, trep-

tat, atribute diverse – corect sesizate de autorul studiului – dar şi 
însemnul, simbolul tutelar , care te poate trage de mânecă să-i 
exprimi diversitatea (uneori cu constatări noi, nenumite încă şi 
pe care, punându-le în evidenţă, le  poţi considera, având bucu-
ria lucrului adăugat de tine, ca un prinos al tău pentru ceilalţi 
căutători!) ascunsă frumos, ca toate comorile, în…instrumen-
tul numit piatră de hotar. În acesta se intersectează gândurile 
profanilor cu cele ale iniţiaţilor care le duc apoi în cutume şi 
norme de comportament cu putere juridică cum sunt, de pildă, 
landmarcurile preluate de masoneria universală. Se pun hota-
re între lucrurile care diferă: exoterişti /ezoterişti, pământeni/
extratereştri (vezi argumentele paleoastronauţilor!), abstract/
concret, legendă,mit/ adevăr ştiinţific, prezent perpetuu/ istorie,  
etc. Punem pentru orientare semnul de semnalizare şi în lungul 
drumului, ca traiectorie a unui proces cu trepte, etape. Semnul 
vorbeşte, acolo unde a fost pus, despre loc şi semnificaţia lui. El 
, însemnul, este povaţa celui care a trecut, pentru cel ce urmează, 
în firescul curgerii.

Cel de-al doilea studiu : „Piatra de hotar”, Jurămân-
tul şi Blestemul   este un elogiu al binomului moşie-moşnean 
cu esenţa lui, moşul. Moşneanul stăpâneşte de-a împreună cu 
ţarina şi ţărâna în care s-au topit strămoşii. Pământul moştenit 
îi conţine pe toţi înaintaşii. Valoarea pământului primit spre a 
te hrăni din el are inclusă şi firea neamului din care te-ai născut. 
Întru brazda din care ai fost plămădit acolo te vei întoarce. De 
aceea la jurământul pentru reatestarea hotarului te înfăţişezi cu 
toţi înaintaşii. Mai târziu, când crucile cu epitaf vor fi păstrat şi 
numele şi un arbore genealogic, multe hrisoave au putut depune 
altfel dovada, anonimatul ţărânei din traistă va fi rămas doar ca 
ultimă soluţie, cea a mărturiei sub jurământul îndătinat. Pământ 
sub picioare, pământ pe cap (uneori în semn de căinţă şi iertă-
ciune!),  şi între cele două… curgerea omenească cuvântătoare 
a jurământului. 

Când idolii de piatră au fost sfărâmaţi şi zeităţile au fost 
creştinate semnul chemat să dea întărire jurământului a fost cru-
cea. Au apărut atunci păduri de cruci, inclusiv acolo, unde mai 
înainte un stâlp funerar cu o pasăre duh deasupra lui marca o 
trecere. Stâlpii de pe marginea drumurilor şi mai ales cei de la 
intersecţii se vor fi retras să lase locul troiţelor. Nerespectarea 
jurământului, indiferent de modalitatea prestării aducea şi adu-
ce blestemul. Nu te poţi dezice de ceea ce eşti (etnic, religios, 
comunitar etc.), fără a risca excomunicarea, acuzaţia de înaltă 
trădare şi alte consecinţe grave. Sperjurul este sancţionat întot-
deauna, iar asumarea interioară a încălcării regulilor firii înseam-
nă grele mustrări de conştiinţă. Azi un jurământ valabil, pentru 
morala creştină de exemplu, se depune pe cruce şi/sau pe cartea 
sfântă (Biblia), care conţine pe copertă, explicit semnul crucii. 
Jurămintele se primenesc pentru fiecare generaţie nou venită, 
aşa cum fiecare nou leat venit sub arme, ori nou val de aleşi se 
leagă să slujească cu credinţă firea în care s-au născut, tălmăci-
tă de obiceiuri, cutume, legi , reguli etc. Cei vii îngenuncheaţi, 
de-a împreună cu toţii, pe cei care i-au înzestrat, rostesc solemn 
spre toate zările, cuvintele jurământului pentru păstrarea legii 
pământului, nu întotdeauna scrisă, pentru a rămâne neştirbită 
zestrea urmaşilor, urmaşilor…

Hotarul trasat împotriva firii îşi are pietrele de hotar ca 
martori, de regulă blestemaţi, de cei oropsiţi. Un hotar nedrept 
pus pe o moşie, până de curând întreagă, este o rană adâncă în  
trupul sângerând şi sufletul amărât. Ceva, cineva din exterior, 

mai mereu cu complicitatea Iudelor, trădătorii interioarelor, dis-
truge ceea ce fusese unit şi desparte fraţii. Apoi neunitatea poate 
mări prăpastia şi adânci toate durerile. Să ne amintim aici de o 
ţară profundă şi de statele vremelnice care nu-i pot ţine hotare-
le de suflet, rămase neşterse din memoria responsabilă. De la 
Nistru pân la Tisa tot românul… a plâns şi mai plânge. Istrul şi 
Podunavia, chiar şi Cadrilaterul, ca loc de adunare al români-
mii balcanice (după 1913!), Banatul , Timocul etc., vorbesc de 
o istorie potrivnică de neunitatea blestem, care nu a putut sorbi 
fluviile şi râurile devenite hotare, cum se va fi potrivit cu Mil-
covul. Dacia strămoşilor noştri este în gena noastră, landmarc 
nepieritor pe care îl purtăm în grai, obiceiuri, artefacte ascunse 
de vreme rea şi de clevetirile răuvoitoare. Facem aceste preci-
zări constatând că blestemul neunităţii este o boală a mai multor 
neamuri. În versurile poeziei din Danzing (pe care ne-o citează 
autorul!)  constatăm pe cei rămaşi izolaţi de neamul cel mare al 
nemţilor, de puţin timp împreună după căderea … Zidului Ber-
linului. Aflaţi departe de cercul cu orizontul etnic al firii noastre, 
adică de aceea vatră a focului viu, tânjim şi nutrim nădejdea că 
vremurile se vor răzbuna şi vor reface o rânduială pierdută. Con-
turul cu pietrele de hotar, locul ce ne legitimează firea, este acel 
acasă pe care atunci când te întorci din robirile soartei mai întâi 
îl săruţi. Este locul unde, mamă fiindu-ţi, să te culci la sânul ei 
ai vrea şi chiar să mori ai vrea, cum se tânguia şi  Brâncuşi în 
vecinătatea unei borne…

*
În studiul  „Piatra de hotar” a lui Constantin Brâncuşi 

piatră unghiulară între utilitar şi transcendent ne sunt aduse, la 
un loc, mai multe interpretări date de brâncuşiologi recunoscuţi 
… pietrei de hotar. În jurul acestei borne de frontieră se vor fi 
spus multe adevăruri, spuneam noi private, evident incontesta-
bile în argumentele de susţinere… Fiind o lucrare realizată în 
1945, acest an în cronologia secolului al   XX-lea, cu conotaţia 
lui evidentă în trasarea frontierelor lumii, după marele măcel 
mondial, interpretările l-au pus bornă pe axa timpului… modern. 
Tema operei brâncuşiene este vădită, cum remarcam mai sus, 
de numele dat sculptor: Bornă de frontieră. Dar acest nume este 
conotat uneori diferit, alteori asemenea, cu nuanţări specifice, 
după cum se situează comentatorul. Motivul unităţii şi al iubi-
rii universale, remarcat dinspre toate direcţiile, poate determina 
adevărul comentatorului avizat care îşi plasează „piatra de ho-
tar” pe limesul, frontiera intuită şi de aici începe interpretarea. 
Fiecare cu punctul său de vedere şi într-o anumită corespondenţă 
afectivă cu sculptorul, cu baştina lui. Dintre opinile prezentate 
de studiu remarcăm:

Ion Mocioi: această operă pare a fi un semn despărţi-
tor pentru două epoci, cea din urmă fiind epoca păcii , fără 
de care opera este neîmplinită…; Sidney Geist raportat la con-
textul politic şi istoric al anului 1945, spune „ Către sfârşitul 
celui de-al II-lea război mondial, Iosif Stalin a promis să redea 
Transilvania României, omiţând însă să menţioneze Basara-
bia , luată de Rusia  în 1940 în timpul unei scurte perioade în 
care României i se răpise o treime din teritoriu. Probabil aces-
te evenimente – ultimele  dintr-o istorie de ocupaţie a patriei 
de către armate străine- au fost cele care l-au determinat pe 
Brâncuşi să facă Piatra de hotar”; Mihai Cimpoi (Brâncuşi şi 
Basarabia!) împărtăşeşte, cu nuanţări Sbl. D. Dănău!) ideea lui 
Geist; Ion Pogorilovschi are studiul „ Bornă pentru provincile 
româneşti, un gând pentru Basarabia şi Bucovina de Nord”, în 
care titlul este edificator. Demonstraţiie comentatorilor care au 
pus semnul cu un scop, între ţara rămasă, după război şi cea pier-
dută, constată de-o parte şi de alta liniei despărţitoare elemente-
le comune ale unui neam şi motivaţia specială a sculptorului… 
patriot (Miliţa Petraşcu, basarabeancă; C. Stere, poporanistul cu 
influenţă mare asupra-i; substratul comun gorjeano-basarabean 
din folclorul acestor zone etnografice. Acestor considerente 
adăugăm, nu pentru susţinerea demonstraţiei noastre pe această 
temă, (oricum cu alt punct de vedere!) ci pentru un motiv în plus 
din multele fire care ne leagă şi nu le mai observăm, constatarea 
lui B. P. Haşdeu. În invocarea raportului substrat-strat nu trebuie 
să-l omitem, niciodată pe lingvistul, istoricul de excepţie invo-
cat, cu atât mai mult cu cât el va fi susţinut că neamul Basarabilor 
care dă numele teritoriului de peste Prut este din Gorjul Olteniei 
de sub munte! Să fi uitat domnul academician Mihai Cimpoi ce 
va fi spus domnul academician Hasdeu? (vicepreşedinte al Aca-
demiei Române!), amândoi cu baştina prin vecinătatea Hotinu-
lui… Reducerea plângerii doar la Bucovina de Nord şi Basarabia 
o vedem limitativă. Eminescu întinsese hotarul de la Nistru pân 
la Tisa, înainte de a se fi realizat acest deziderat. Şi azi uităm că 
Ţara Maramureşului este , în fiinţa ei, pe ambele maluri ale Tisei 
montane. Limitarea o vedem în raport cu anul 1945 ca bornă 
semnificantă, deşi simbolul ar trebui văzut dincolo de timp şi 
spaţiu. Momentul Doinei lui Eminescu (1883!) nu surprinde Ti-
mocul, vlahiile neamului rătăcit prin Peninsula Balcanică, deşi 
din presa vremii ştim că poetul era complet şi corect edificat. 
Raportarea la… spiritul ianic , privind borna de frontieră pe o 
curgere liniară a timpului marcat ni se pare o reducere a circula-
rului la liniar, a ciclicităţii la ireversibil. Graniţa între stări: starea 
de război şi de pace ne-ar vorbi de lipsa premoniţiei. Cortina de 
fier, continentală, arestarea lui Dumnezeu în lagărul răsăritean, 
în care ne vom fi găsit ispăşind… pacea, ca robiţi pentru o lungă 
perioadă de timp, toate vorbesc despre altceva. Accentul pus , 
prea mult pe semnificantul politic,credem că sărăceşte mesajul 
universal al operei. Are dreptate autorul (D.D) când face elo-
giul ambiguităţii cu amplificările ei benefice: „starea specială 
de ambiguitate îi sporeşte mesajul scoţând-o din onticul pur şi 
plasând-o, osmotic şi cosmic atât în 
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estetic, simbolic, mitic, precum şi în politic”. Subscriem la fap-
tul că orice supralicitare a unei feţe a poliedrului este purtătoare 
de smintire.

Bifrons are două frunţi, căutând cu privirile în senuri 
diametral opuse. Sărutul brâncuşian, efigie pe stâlpul de hotar, 
are frunţile unite, ochi sunt dintr-o tulpină, uniţi într-o lumină 
buzele rostesc acelaşi cuvânt iar îmbrăţişarea sugerează în mod 
explicit iubirea. Cuvântul are şi ideograma, un cerc conţinând 
jumătăţile. Frunţile lui Ianus caută trecutul şi viitorul, în orien-
tarea lor exterioară, în timp ce frunţile semnului de hotar (de 
aici şi conotaţia bornei de frontieră!), se caută, se găsesc, devin 
unitate, una trăitoare a sentimentului pur… iubirea, fără conota-
ţii etnice, rasiale, confesionale. Frunţile îngemănate ale bornei 
de hotar, opt la număr, generează prin lipirea ochilor cele pa-
tru simboluri, ideograme, ale sărutului, căte una pentru fiecare 
punct cardinal.

*
Credem că borna de frontieră îşi găseşte menirea într-un 

interior căruia să-i vorbească despre căutarea de sine. Această 
căutare particularizată ne poate da fiecăruia leacul căutat. Noi 
credem că locul potrivit este în chiar centrul umanităţii, din care 
putem invoca pacea întregului pământ (după un război mondial 
o pace… cuprinzătoare!), cu cântul de slavă al popoarelor în-
frăţite, de mult inspirat de Schiller şi armonizat de Beethoven, 
ca Odă Bucuriei, în fapt un imn dedicat victoriei omului asupra 
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propriilor sale metehne. În invocarea divinităţii şi a comuniunii 
în iubire a oamenilor ne situăm, obligatoriu pe verticală. Aici 
referinţa nu se mai face la timp. În acest demers al registre-
lor stâlpului, al coloanelor (vezi Poarta sărutului!) credem că 
frontiera bornei de hotar este locul unde se instituie vama, ca o 
atingere de pe Capele Sixtină, În mentalul nostru colectiv, toa-
te obişnuinţele îl aşază pe Dumnezeu în cer, unde străluceşte 
ca soarele, şi drumul către El îl vedem, neapărat, vertical, deşi 
căutarea de noi înşine şi regăsirea noastră în adâncul (şi el în-
dumnezeit!) ne spune că fărâma divinului roditor este demult 
însămânţată în noi. Pe aceasta o căutăm, precum Dante, înainte 
de-a ne creşte aripi cu care să ne înnălţăm. Drumul spre adânc 
este şi el vămuit. Ne ghidăm după rădăcinile primite de zestre, 
plătim la frontiere obolul pregătit şi când ne găsim în adevărul 
punctului primordial, cu povestea lui despre noi, rugăm în ge-
nunchi divinitatea, să ne dea rodul cel nou. Ne vedem de acum 
nutrind, viitoarele căutări de sine, din lada de zestre în care vom 
fi fost puşi de sămânţă.  Între cele două ceruri, ca două lăzi de 
zestre suntem cât iubirea ne ţine,  viaţă pe cale, apoi devenim 
lăzi de tezaur… Cea a mamelor este comoară a substratului ca 
nişte sâni cu seve inepuizabile, iar cea a tatălui nostru, obligato-
riu aflat în cer, (după cum ne somează toate dogmele!), ascunsă 
printre stele, în soare, să lumineze toate frunzişurile în zilele în-
sorite. De aici putem desluşi şi sensul cosmic, ori poate enigma-
ticul yin, yang, jocul jumătăţilor în căutarea lui Dao, aspiraţia 
către unitatea androgină şi comuniunea cu Dumnezeu. În acest 
sens ne regăsim în gândul lui D.Dănău când observă codifica-
rea religiei din aproape toate miturile esenţiale. 

Privind cerul de deasupra, unul dedicat zborului şi lu-
minii directe, amintindu-ne de stâlpii funerari cu păsările duh 
şi de stâlpii totemici ai indienilor nord americani, observând 
coexistenţa dualităţii încercuită numai de unitatea îmbrâţişării 
şi aşezarea în substraturile ciclicităţii, ca inelele copacilor şi re-

petiţia brazdelor întoarse, credem  că frontiera dintre jumătăţi, 
şi borna ei simbolică, este permanenta chemare în slujba vieţii 
a cerului şi pământului în ipostaza lor identificată întru părinţi, 
proto-părinţi, moşi, stră- strămoşi. O astfel de chemare se poate 
da monument umanităţii în punctele de maximă vizibilitate ale 
planetei

Duhul acestei opere, reprezentativă pentru arta mo-
dernă, universal după cum s-a demonstrat, peren prin milenii, 
s-a exprimat româneşte, prin simbolurile asamblate în lucrare: 
ladă de zestre, rugăciune, sărut, stâlp , prin priceperea mâinilor 
şi minţii, dar mai ales prin credinţa sa românească, aceea care 
vorbeşte tuturor, în limbajul universal, venind de departe din 
substraturi fertile. Pentru că arta poate vorbi limba formelor cu 
duh şi că tematica este fără frontiere, piatra aceasta de hotar se 
poate aşeza oriunde, confirmând faptul că atunci când orizontul 
pare nesfârşit, centrul poate fi oriunde. Piatra de hotar cu sensul 
centripet al unităţii prin iubire trebuie aşezată în centrul lumii 
oamenilor, oricum între cer şi pământ cu direcţia rădăcinilor 
spre centrul de gravitaţie şi cu capul spre soare, aşa cum este 
şi Coloana fără sfârşit, ca un axis mundi, nu întâmplător în 
Oltenia de sub munte, la Târgu Jiu.

După ce am remarcat poezia-prefaţă trebuie să adă-
ugăm în încheiere că autorul (D.D) îşi formulează concluzile 
finale în poemele pline de substanţă, consonantă materiei studi-
ilor. „În cec închis” (ca unul pus în cele două lăzi de zestre!), El, 
adică Dumnezeul cu chipul nostru omenesc, bărbat, şi Ea, adică 
Dumnezeu cu chipul omului–femeie, se pot zăvorî  în cercul 
închis de îmbrăţişare, Adam  nou, androgin, gata să ivească o 
nouă umanitate. Două râuri în contracurent îşi opresc curgerea 
preţ de-o contemplaţie, bornă de hotar pentru o lume nouă.

Mihai SPORIŞ

De la psalmii davidieni, la evlaviosul Dosoftei, la 
prima încercare heliadescă, apoi la Arghezi, la psalmii lui  
Eugen Dorcescu ori la imnele lui Ioan Alexandru, ispita 
psalmodierii atinge multe sensibilităţi lirice, iar formulele 
trec de la incantaţia evlavioasă, aproape eclesiastică, la 
cea laicizată şi mai apoi la cea abstractă, ideatică, 
radicalizată în formulări filosofice care fac din start 
selecţia cititorului. Revolta împotriva datului, lamentaţia 
profană a efemerităţii, drama lucidităţii şi neputinţa 
desăvârşirii duc adesea la inventarea unei ontologii 
paralele în care transferul metafizic spre o de-construcţie 
şi  mai apoi la o re-construcţie a unui alt întreg, dar care nu 
mai este Totul fiindcă spulberă misterul Unului. O carte 
bine structurata pe această temă a scris la noi Maria-
Daniela Pănăzan (Poezia religioasă românească, Ed. 
Reîntregirea, Alba-Iulia, 2006). O  retrospectivă similară 
mi-a prilejut recent lectura unei cărţi mai vechi a lui 
Dumitru Velea, Cartea fragmentelor I.Cuvinte fără 
orizont (Ed. Fundaţia Culturală „Ioan D. Sârbu”, Petroșani, 
1995), o carte cu o istorie care se regăsește în ea însăși: 
„Între o Carte retrasă și alta imposibilă, ce faze să 
dezlănțui, Eu cu mințile tulburate?”  Cartea, refuzată, în 
chip firesc la vremea aceea, de Editura Eminescu, avea să 
aștepte în sertar douăzeci și trei de ani. Important este că, 
în fine, avem o carte cu  patruzeci și unu de poeme în 
proză, notate pe versete, pusă sub semnul pendulării între 
faustian și dantesc nu printr-un refuz al ordinii, după 
modelul lui Nietzsche (Die Geburt der Tragödie, Also 
sprach Zarathustra, Jenseits von Gut und Böse, Götzen-
Dämmerung, Der Antichrist etc.), ci pur și simplu din 
rațiunea hegeliană potrivit căreia „Cugetarea și reflexia au 
depășit artele frumoase”, așa cum se reține ca motto 
anticipând discursul în-van-ostentativ al autorului. Cartea 
lui Dumitru Velea nu este una de „poemozii” (stranie 
formulă poetică!), ci una care riscă cititorul comun în 
favoarea unei armonioase relații conținut/formă; cunoscut 
om de teatru, autorul găsește o formulă elevată de colocuție 
cu un alter-ego (asemenea Supraomului lui Nietzsche), cu 
o exigență a experienței și a rațiunii neîndoielnice, 
referențiale. De altfel, versetele sunt culese în cursive 
pentru omul derutat, obosit de sine, hăituit de întrebări, iar 
cele ale referentului extratemporal sunt culese cu litere 
drepte, nu de puține ori referințele fiind bolduite, mai ales 
când sunt atribuite unor nume sonore eternizate în istoria 
științei, a culturii și a filosofiei: Einstein, Simon Weil, 
Heinz Politzer, Hegel, Watson William etc. Impreună cu 
acestea, Dumitru Velea nu re-construiește lumea în 
aceleași coordonate socio-istorice, ceea ce nu ar fi fost 
nimic deosebit, ci o re-gândește, uneori cu sabie şi sânge, 
cu stânci şi prea multe canale pestilențioase, cu frânghii, 
cu prea mult și disolut carnal, cu imagini în negativ. 
Titlurile sunt la fel de variate ca şi lumea refuzată de poet 
spre a fi re-gândită: Belciuge şi Hotare, Stâncă şi Piatră 
vie, Zgură fierbinte şi Dialog, dar şi Operă ascunsă şi 

Plânsul lui Nagg, Vacuumul lui Weis şi Cadranul Ahaz, 
Neutru şi Veghere, Măslini desfrunziţi şi Porţile 
pentragramei etc. Aparent independente, textele nu au 
sens decât citite de la început, aşa încât să se poată aduna 
destulă substanţă (în alomorfisme şi izomorfisme subtile), 
fiindcă spre final poetul conturează „Semnele cărții”, 
disoluția propriu-zisă: „Pe apele fără orizont, eul despărțit 
satisface moartea (...) Dreapta-mi și stânga se strâng cu 
teamă ‒ străine-s în inversa călătorie, nici degetele nu 
mai formează o mână...”(p.89). Ca în epica fantastică 
populară, spațiul și timpul se supun altor legi, ca și 
cauzalitatea de altfel: „Cartea de sus, cine-o citește 
orbește; cine orbește-o-nțelege; cine-o-nțelege piere; cine 
piere o scrie; cine-o scrie se scrie; cine se scrie se 
naște!”(p.88). Poetului îi apare „altfel temelia sub care 
trebuie să piară”(p.86), eul fragmentar nu mai intră în 
relație cu nimic, nici cu sine, mai ales că de la început 
tocmai cu sine este într-o permanentă contradicție. 
Daimonul său, magica și divina Odette (desigur, personajul 
principal din Lacul lebedelor, opus 20, de Piotr Ilici 
Ceaikovski, sau poate chiar fermecătoarea actriță 
californiană Odette Annable), îi răvășește gânduile precum 
zburătorul eminescian, ori cel heliadesc: „Îmi e paharul 
plin pe valea asta și capul uns de fericire și Odette mă 
cară, ca-ntr-o visare...”(p.45). Reculegerea vine însă 
liniştitorare în poemul XVIII (între voi), închinat 
bunicului său, Lie, un fel de spirit protector, desprins din 
arhaicul cult autohton al strămoșilor: „Am renunțat la 
mine. Unde e lumina? Mereu mai îndepărtat: cine să-mi 
spună de und ești, până unde sunt? De unde încep Eu și 
unde apari Tu?”(p.35). Drama începe cu Facerea 
epistemică, cu zvârcolirea țărânei în sânge, ceea ce 
precede împăcarea în pustietate, sau întru continua 
pustiire în timpul rezumării, de după ființa ființării și în 
sensul culturii: „Misionari cu schimbul, funcționari de 
fraze (...), încă nu ați aflat că ultimul poet al lumii a murit 
acum un secol?” (p.34). Ispita eternelor întrebări cu mereu 
nesatisfăcătoarele lor răspunsuri devine, dacă nu este 
cumva de la început, irezistibilă: OM-ul, eternul miracol 
pe jumătate nedezlegat, se relevă dantesc în poemul XVII 
(dialog), conceput în ideea unei colocuții ipotetice (Eu am 
întrebat, Tu n-ai răspuns; Eu am zis, Tu n-ai zis). Poemul 
se încheie cu o notă: „De la o vreme omul nu mai întreabă 
nimic. Se așează pe ultima treaptă și așteaptă. Știe că 
dintr-atâtea răspunsuri, acum, unul singur i-ar fi de ajuns, 
al întrebării: Cine sunt?”(p.33). Răspunsul, de fapt, a fost 
dat de Socrate: Știu că nu știu nimic, și nici măcar asta nu 
știu. Însoțitorul dantesc nu se statornicește în echivoc, dar 
mimic din ceea ce este referențial în experiența mundană 
nu găsește decât o jumătate de răspuns satisfăcător celei 
mai grave întrebări ale ființării, ca să folosim un termen 
heideggerian: „Erai jumătate în istorie, jumătate în 
logic; acum decide singur de partea cui este 
eroarea...”(p.33). Că istoria este frecvent ilogică, știm din 

istoria însăși, de unde abducția ne conduce spre ipoteticul 
plauzibil, ca parte logică a unei ecuații cu două 
necunoscute, iar OM-ul, kantian, nu poate fi predicat real 
în nicio propoziție, scolastic este jumătate(?) essentia și 
jumătate(?) existentia, ca după ontologiile moderne ființa 
să fie concepută atât ca res extensa, cât și ca res cogitans. 
Poetul Velea rămâne undeva între tezele ontologiei 
moderne și teza logicii (omul-ființă a copulei; este-le). 
Obsesia jumătăților, ca simbol al incertitudinii, revine 
frecvent: „cu o față spre umbră și alta spre lumină, 
însemnând linia obscură dintre coajă și miez, 
improbabilă...” (p.87); „Privești într-o lacrimă: vezi 
ghemuit, ca un fetus, un om: jumătate copil, jumătate 
bătrân ‒ sub transparentul perete, copilul plânge și 
bătrânul privește uimit în lacrima lui” (p.75) etc., după 
regula dihotomiilor și a congruențelor. Cu un supratitlu, 
Cartea fragmentelor a lui Dumitru Velea, umbrit parcă de 
celălalt titlu, Cuvinte fără orizont, ne trimite cu gândul la 
filosofia eleaților (fie și la cartea lui D.M. Pippidi; 
Fragmentele eleaților, Ed. Casa Scoalelor, 1947), Școala 
din Eleea (sec. V, î.Hr.) fiind cea care a preluat prin 
Xenofan teza pitagoreică a Unului-Tot, la care ne trimite 
cumva însăşi psalmodierea ca atare. El notează: „4 
(Marginal: O voce mă părăsește întru dovedirea 
nonidentității, când aprob noua lege din Cartea 
fragmentelor, fără să iau seama sub textul cui piciorul 
reintră în laț.)” (p.18). Plânsul lui Nagg (eng.: sâcâitor; 
nagging!) trimite și el, printr-un bufon (râsul ca evadare și 
terapie), la filele unei cărți tainice despre un Deus 
absconditus, mai degrabă cel din Isaia (Eu întocmesc 
lumina și fac întunericul, Eu dau propășirea și aduc 
restriștea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri ;45.7 și 
unde se mai adaugă: Vai de cine se ceartă cu Făcătorul 
său! ;45.9), dar nu un Deus otiosus, care și-a abandonat 
creația, ca în mitologiile păgâne. Poetul trăiește însă 
nebunia nobilă a creației profane (nu ca furor, ci ca 
psyche):„Apăsătoarea indeterminare a Operei ridică în 
față neantul determinării ei și coboară aventura, sub 
îndoieli, în tenebre. Truda spre centrul secret se 
impune din afară. Să fie nebunia operei!?”(p.44). Și 
fiindcă mi se pare că nu aș fi spus suficient despre 
psalmodierea lui Dumitru Velea, nu pot să nu observ 
indicativitatea, psalmică și ea, legată de un citat preluat 
din Pascal, care se cere și trebuie lăsat sub semnul 
certitudinii: „Există destulă lumină pentru a-i lumina pe 
cei aleși și destulă obscuritate pentru a-i umili. Există 
destulă obscuritate pentru a-i orbi pe cei dezaprobați și 
destulă claritate pentru a-i condamna”(p.53). Numai așa 
înțeleg de ce Cartea fragmentelor I. Cuvinte fără orizont, 
la care mă întorc după atâția ani, a trecut, după Purgatoriul 
aşteptării, prea puţin observată prin râșnițele știrbite ale 
critici românești, tot mai asistemice și suficiente. 

Iulian CHIVU

Psalmodieri la  morile abstracte
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Profesorul Zenovia Cârlugea s-a dedicat trup 
şi suflet interpretării operei titanului din Lancrăm şi 
a unor aspecte din biografia acestuia. Până în prezent 
a publicat: două cărţi de analiză a liricii balgiene 
(dintre care ultima sintetizează teza sa de doctorat): 
Poezia lui Lucian Blaga (1995) şi Dinamica antino-
miilor imaginare (2005); una dedicată muzelor po-
etului-filosof (Domniţa Gherghinescu-Vania, Coca 
Rădulescu, Eugenia Mureşanu şi Elena Daniello): 
Lucian Blaga - solstiţiul sânzienelor (2010); una de 
interviuri cu personalităţi care l-au cunoscut pe auto-
rul spaţiului mioritic: Lucian Blaga – între amintire 
şi actualitate (2011); una de comentarii la exegeza 
balgiană:  Lucian Blaga – sfârşit de secol, început 
de mileniu (2012) şi în sfârşit, cartea pe care o co-
mentăm în continuare, Blaga – Goethe, afinităţi 
elective (2012).

Cercetarea autorului nu se referă numai la 
traducerea capodoperei lui Goethe, Faust de către 
Lucian Blaga, ci constituie şi o analiză a fausticului 
structural blagian. Cartea cuprinde două mari capi-
tole.

În primul dintre ele, Lucian Blaga – „cosmo-
peea faustiană”, Zenovie Cârlugea consideră că doi 
mari poeţi români au avut viziuni faustiene: Emi-
nescu şi Blaga.

La Blaga, interesul pentu Faust, s-a trezit de 
timpuriu, când, la 13 ani, adolescentul descoperea în 
biblioteca tatălui său, preotul Izidor, un fragment din 
celebra opera goetheană.

Mai târziu, studiind filosofia la Viena, Blaga 
va intra în contact cu expresionismul şi filosofia lui 
Nietzsche, care rezonează prin exaltare şi vitalitate 
dionisiacă. Nitzscheanismul conţine, prin decretarea 
morţii lui Dumnezeu şi teoria supraomului care să-l 
înlocuiască, ceva demonic, de sorginte faustică. 

Dar pasul important spre faustic l-a realizat 
Blaga după ce a analizat daimonicul ghoethean, 
elaborând el însuşi o teorie originală, Daimonion 
(1930).

Spre deosebire de un Mefisto malefic, Goethe 
consideră că mai există un Daimonion pozitiv,  care 
stimulează creaţia umană (J. P. Eckermann – Con-
vorbiri cu Goethe, E.P.L.U., 1965):  „Acest ceva nu 
e divin, căci pare iraţional; nici omenesc nu e, căci 
n-are intelect, nici drăcesc, căci e binefăcător.”  

Dacă Daimonionul lucrează asupra omului 
prin intermediul inconştientului, pactul faustic re-
prezintă o acţiune conştientă a omului cu Diavolul 
căruia îşi vinde sufletul în schimbul atotputerniciei 
terestre. 

În Faust-ul lui Goethe, eroul este salvat de 
la prăbuşirea în iad, pentru că, în sfârșit, înțelege a 
se dedica transformării naturii, punându-se astfel în 
slujba omului.. 

Blaga se apropie de faustic treptat, devenind 
tot mai conştient că acesta reprezintă o componentă 
structurală a sufletului său. Prima etapă este marca-
tă de o frenezie păgână, exprimând atracţia faţă de 
păcat şi setea de nemărginire exprimate în Poemele 
luminii (1919). Poemul Pustnicul, din volumul omo-
nim, este chiar faustian prin antinomia demonism 
întunecat - sete de lumină dumnezeiască, cât şi prin 
personajele uzitate: Lucifer, Spiritul pământului, Te-
ologul, Corul celor buni, Osândiţii. 

A doua etapă de apropiere a spiritului blagi-
an de faustic se concretizează în starea daimonică 
de care se simte cuprins în lupta împotriva familiei 
Brădicenilor care se împotriveau căsătoriei sale cu 
Cornelia (şi nu au consimţit la logodna lor din mai 
1917):  „Nici porţile iadului nu mă vor clătina! Aşa 
judecă sângele meu (...) Să ştii că am încheiat un 
contract cu Satana care să mă ducă înainte, – şi mă 
va duce, – în schimb după ce mi-am atins ţinta voi fi 
al lui.”  (scrisoarea către Cornelia din 25 aug. 1917).

Zenovie Cârlugea consideră că aproape toate 
poeziile din Poemele luminii sunt, în principal, faus-
tice. Totodată, năzuinţa formativă blagiană, stihialul 
expresionist sunt de  sorginte faustică, fapt ce se re-

găseşte şi în drama Meşterul Manole, în care eroul 
este cuprins de frenezie daimonică entelehială, iar 
personajele complementare, Bogumil şi Găman, în-
truchipează o antinomie transfigurată. Setea faustică 
de mântuire şi scindarea sufletului între bine – rău o 
sesizăm şi în alte piese de teatru: Arca lui Noe, Nona, 
Cruciada copiilor, Ivanca. 

Exegetul sintetizează succint şi observaţiile 
altor cercetători români care au studiat faustianismul 
blagian: 

Liviu Rusu, în Viziunea faustică în opera po-
etică a lui Lucian Blaga (De la Eminescu la Lucian 
Blaga, Ed. Cartea Românească, Buc., 1981) consi-
deră că întreaga operă blagiană este impregnată de 
viziuni faustiene, tinzând spre explicarea întregii lu-
mii printr-o percepţie antinomică, autorul simţind cu 
două suflete prezente în pieptul său.

George Gană comentează afinitatea faustică 
blagiană în prefaţa la Opera literară a lui Lucian 
Blaga - Opere I (Poezii) Ed. Minerva, Buc., 1976. 
Ion Muşlea, Sextil Puşcariu, Mircea Vaida etc sesi-
zează şi ei acest aspect..

Cornel Ungureanu (Vârstele ordinei şi ale 
ereziei) consideră că Blaga, în Poemele luminii,  se 
manifestă prometeic, luînd în răspăr demonic limi-
tele fiinţei.

Pentru Marin Mincu, în Poemele luminii se 
manifestă un „nietzscheanism exacerbat”, „etnici-
zat” în Paşii profetului, transformat în „ton imperso-
nal” în volumul În marea trecere şi, în final, „stilizat 
şi spiritualizat până la anonimat, abstractizându-se 
definitiv”, precum în Lauda somnului.

Al doilea capitol al cărţii, Dosarul Faust, pre-
zintă momentele realizării traducerii, nu înainte de a 
trece în revistă evoluţia temei, de la 1587, de când 
datează prima versiune populară (tipărită la Fran-
kfurt am Main) şi până la Faust-ul gothean.

Sunt menţionate şi abordările autohtone, de 
la  Bolintineanu, Victor Eftimiu, Ion Gherghel, Liviu 
Rusu, Tudor Vianu, Mihail Ralea şi până la Constan-
tin Noica.

Începutul aventurii îl povesteşte însuşi Lucian 
Blaga – Cum l-am tradus pe Faust (Steaua nr. 5/mai 
1957). Iniţial i se propunsese de la Uniunea Scriitori-
lor să traducă o piesă de Shakespeare, traducătorul ar 
fi dorit ca aceasta să fie Hamlet, dar subiectul fusese 
încredinţat altui scriitor; i se recomandă Macbeth, 
dar Blaga propune Faust şi i se acceptă. Blaga avea 
afinitate pentru temă, pornind de la freamătul nietzs-
chean din Poemele luminii şi din Daimonionul cu as-
cendenţă goetheeană. Blaga vrea să facă o traducere 
poetică a cosmopeiei goetheene, o re-creare în spe-
cificul românesc și într-o matrice stilistică proprie. 

Zenovie Cârlugea ne prezintă şi condiţiile ne-
favorabile în care Lucian Blaga a lucrat la această 
traducere: în anul 1949 i s-a desfiinţarea catedra şi a 
fost încadrat simplu cercetător la Institutul de Isto-
rie şi Filosofie al filialei Academiei din Cluj (1949-
1951), apoi bibliotecar şi bibliotecar şef la aceeaşi 
instituţie (din 1951), iar oprea sa era pusă la index. 
Trăia cu frica de a nu fi arestat din cauză cu nu fă-
cea compromisuri cu regimul totalitar. Nu i se iertase 
prestaţia de subsecretar de stat la Externe în Guver-
nul Goga-Cuza (28.12.1937-10.02.1938) şi diplomat 
regal în diferite apitale europene în perioada 1926-
1939.

Deşi Blaga începuse să lucreze la traducere 
începând cu anul 1951 (când, la Gura Râului citea 
fragmente în casele familiei Manta), contractul cu 
ESPLA a fost semnat la data de 4 martie 1953, sti-
pulându-se un tiraj 3000 de exemplare, care în final 
va  creşte la 25000. Traducătorul era nemulţumit de 
faptul că munca sa era încadrată la categoria a III-a 
de remunerare, fapt ce se va mai corecta pe parcurs. 
Pentru că filosoful-poet se obligase să ajute familia 
fiicei sale Dorli căsătorită cu matematicianul Mihai 
Gavrilă (şi o va face până la divorţul acestora), el 
apelează de mai multe ori, prin scrisori, la Mihai Be-
niuc pentru achitarea la timp a sumelor stipulate, dar 
acesta nu i-a răspuns niciodată. Pe Blaga l-au mai 
iritat unele observaţii ale referentului Andreas Lillin 
care-i reproşa că a acordat prea mare atenţie specifi-
cului ardelenesc, în Prolog, de parcă Mefisto ar fi în 
Ţara Dacilor… 

Din corespondenţa oficială cu ESPLA (1953-
1954) reiese că la încheierea contractului Blaga tra-
dusese deja 8000 versuri din cele 12000, iar la 23 
sept. 1953 erau traduse 11000 versuri,  Blaga dorind 
ca lucrarea să fie inclusă în planul editorial pentru 
anul 1954. Traducerea va fi încheiată  la 20 sept. 
1953, dar tipărirea va fi amânată pentru anul 1955, 
întrucât s-a solicitat examinarea traducerii, poetului 
Alexandru Philippide. La sfârşitul anului 1953, Bla-
ga lucrează la îndreptările cerute de editură, după re-
facerea în urma gripei contactate ca urmare a vizitei 
efectuate la Bucureşti, în perioada 26-30 decembrie 
1953. Alte avatarii au mai fost pricinuite de ilustra-
rea cărţii, până la urmă se acceptă celebrele litografii 
ale lui Eugéne Delacroix, propuse de Blaga, dar nu 
toate.

Cartea a avut un uluitor succes de public şi i-a 
adus traducătorului şi satisfacţie financiară. 

Putem concluziona, aşa cum de altfel sublini-
ază şi autorul în Creion final, că a urmărit pe parcur-
sul lucrării metamorfozele spiritului blagian pornind 
de la modelele goethean- wertherian şi nietzscheean, 
ajungând în final, prin decantări succesive,  la mitul 
onto-poetic specific, original, clasicizat într-o struc-
tură subiacentă de  cosmopee faustiană olimpiană. 
Dincolo de deosebirile inerente (Blaga nu optează 
pentru faptă ca Faust, ci pentru meditaţia metafizică 
unduitoare), titanul din Lancrăm se situează în linii 
mari pe linia universalismului goethean. Motivul 
constă în faptul că între sufletele celor doi mari gân-
ditori şi artişti au existat afinităţi elective. 

În ştiinţele naturii, ne spune autorul prin cu-
vintele lui Goethe din romanul omonim, afinităţile 
elective desemnează aspectul combinatoriu al sub-
stanţelor şi corpurilor care se caută, se atrag, se 
absorb şi apar într-o formă schimbată, nouă, iar în 
chimie, valenţe combinatorii. Aşa se explică titlul 
remarcabilei cărţi Blaga-Goethe, afinităţi electi-
ve (Scrisul Românesc Fundaţie – Editură, Craiova, 
2012), semnată Zenovie Cârlugea.

Prin cartea de faţă, Zenovie Cârlugea realizea-
ză cea mai vastă cercetare a relaţiei Blaga – Goethe, 
sub semnul olimpianismului, universalismului şi 
faustianismului din exegeza blagiană, iar pentru  în-
tocmirea dosarului traducerii lui Faust, cercetând nu 
numai arhivele dar şi datele biografice cât şi epoca, a 
realizat istorie literară. 

 Lucian GRUIA

Lucian Blaga – «cosmopeea faustiană»
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Zoe Dumitrescu Buşulenga este una dintre 
personalităţile celemai importante ale culturii 
româneşti, a cărei prezenţă se păstreazănealterată 
de trecerea vremii. Chiar dacă vremile tulburi prin 
careau trebuit să treacă i-au umbrit uneori traectul 
vieţii şi totdeaunaau învăluit cu o aură de taină 
întreaga ei activitate.

Am cunoscut-o in casa bunilor mei prieteni, 
Neli şi Dinu Comorovski, unda se adunau de multe 
ori   oameni deosebiţi din acea lume zbuciumată a 
anilor ‚50. În seara aceea   se aflau acolo numai ea 
şi cu soţul ei,  frumosul avocat Tulică Buşulenga, 
macedonean de origine. În afară de ea, eram cu 
toţii destul de tăcuţi întrucât ea, susţinându-şi 
cuvintele cu privirea unor ochi strălucitori ca nişte 
steluţe, vor bea cu un fel de nesaţ despre tot solul 
de lucruri pasionanta ale tre cutului nostru istoric, 
literar,filosofic, despre spiritualitatea ro mânească 
integrată armonic merilor trasee ale vieţii şi culturii 
euro pene, despre vitejiile şi suferinţele noastre prin 
secole. O ascultam fascinaţi. Iar eu, în seara aceea 
de neuitat, am îndrăgit-o puternic pentru tot restul 
zilelor mele.

Deşi firele vieţii noastre aveau să ne 
despartă, ne-am rămas alături cumva ca „de 
departe”, e ca având parte de un urcuş spectacu-
lar căpătând conducerea Institutului Călinescu, 
o catedră Eminescu la Facultate, mai târziu o 
apartenenţă la Academia de Romania din Roma ş.a., 
iar eu răsturnându-mă într-una in vârtejul din jur» 
Si-a început existenţa - fără să aflu aceasta decât 
după plecarea ei „dincolo” - urmând clasele primare 
- cum erau denumite atunci - «ca şi mine, la şcoala 
călugăriţelor catolice germane Sf. Maria - denumită 
in deobşte Pitar moş, unde, desigur, a căpătat o 
anume înclinaţie monahală, ascunsă cu grijă in 
viaţa civilă, dar împlinită cu modestie, efectiv, către 
sfârşitul vieţii.

Liceul l-a urmat la Şcoala Centrală de fete 
din Bucureşti, sub di rectoratul dnei. Elena Rădulescu 
Pogoneanu. Aceasta era o şcoală spe cială , urmaşă 
a pensionului de fete nobile şi sărace, înfiinţat de 
o polcovniceasă,  iar clădirea, ridicată de curând 
după planurile mare lui arhitect Ion Mincu, avea o 
formă de mănăstire medievală. Coridoare ample şi 
lungi înconjurau ca nişte loggii o curte interioară 
mică, un patio având un copac la mijloc (  aşa după 
cum institutul Pitar Moş avusese până la venirea 
comuniştilor stătuia Sf. Iosif). Elevele se constituiau 
ca da la sine într-o mare familie, purtând peste ani 
amprenta unei rigori, eleganţe şl a unor aspiraţii 
superioare de neconfundat. În acea perioadă în 
care începuseră să apară tot soiul de „prime femei” 

prima femeie - pilot, prima femeie - arhitect, sau, 
ca în cazul minu natei Sofia Ionescu, prima femeie- 
chirurg pe creier, multe dintre ele proveneau dintre 
elevele Şcolii care purta pe frontispiciu numele unor 
Doamne şi Domniţe de seamă din trecutul nostru 
istoric, înscrise pe plăcuţe de ceramică. La venirea 
regimului comunist, acestea au fost strânse şi 
păstrate de domnişoara Badetti, vrednica monitoare 
superi oară  a şcolii.

Zoe Dumitrescu s-a integrat atmosferei 
generale, căpătând la maximum patina locurilor 
şi a aspiraţiilor. Fără a deveni propriu-zis o 
comunistă(ceea ce nici nu ar fi fost cu putinţa) a 
ştiut să extragă din doctrina materi alist-dialectică 
latura pozitivă a unei democraţii bine strunite, spre 
realizări de anvergură în cultură. Ca atare s-a impus 
în viaţa noastră de zi cu zi ca un mentor preţios şi 
de neînlocuit. În acea perioadă a anilor ‚50 când 
regimul comunist, sub Gheorghiu Dej ajunsese la 
o culme a puterii sale şi ţara se umpluse de lagăre 
do exterminare şi închisori. Zoe Buşulenga şi-a 
legat activitatea şi numele de Eminescu, care i-a 
fost sprijin şi apărător, el care a suferit atât de mult 
şi ale cărui poezii au modelat şi au rămas la baza 
limbii române moderne. Cu câtă nerăbdare aşteptam 
emisiunile ei de la televiziune împreună cu Iosif 
Sava despre istoria şi cultura românească. Este de 
închipuit durerea cu care şi-a ţinut cursurile într-o 
lume nu numai atee dar care se şi opun oricărei 

forme de înălţare sufletească, sfinţenie şi pomenire 
a existenţei celor sfinte. Şi totuşi a avut mulţumirea 
de a conduce lucrarea de doctorat a Amitei Bhose, 
indiancă venită la noi în ţară să studieze cu mare 
acribie manuscrisele lui Eminescu, găsind asemănări 
izbitoare eu versurile lui Rabindranat Tagore.   A 
aflat în toată cultura română afinităţi cu cea indiană 
şi a ţinut un curs la facultate pe această temă.

Cu perspicacitatea privirii ei, a lucidităţii şi 
sensibilităţii care a caracterizat-o, a privit la oamenii 
din jurul ei şi a ştiut să îi contureze în volumul ce le-a 
dedicat şi unde figura părintelui Dumitru Stăniloae 
traducătorul şi interpretul de prestigiu a douăsprezece 
volume din Sfinţii părinţi (filocalia) e evocat eu 
o acurateţă şi căldură impresionante. Tot astfel, 
1-a integrat pe Eminescu , deosebindu-l în acelaşi 
timp de poeţii vre mii lui conturându-i trăsăturile ca 
urmare a dezvoltării generale europene, a mişcărilor 
sociale prin care a trecut şi nu în ultimul rând a 
sfârşitului perioadei romantice pa care a trăit-o.   Ii 
sunt recunoscătoare pentru singu ra amintire pe 
care o păstrez de la ea: o fotografie a Sf. Paisie pe 
spatele căreia a însemnat eu scrisul ei clar şi mare: 
„pentru Nina Stănculescu, împătimită   de frumuseţe 
şi sfinţenie.”   E poate singura persoană care a ştiut 
sa desprindă în încâlcita şi varietatea preocupărilor 
mele, direct şi simplu, trăsătura de profunzime 
ascunsă.

Ultima oară când am întâlnit-o a fost la 
Institutul Goethe, unde m-an dus cu un prieten, sas 
din Braşov,   Dieter Fuhrmann, excelent traducător al 
lui Eminescu în limba germană. Acolo i-am ascultat 
o prelegere remarcabilă într-o germană splendidă 
despre Hölderlin şi unde ne-am îmbrăţişat pentru 
prima şi ultima oară. Nu aveam să ne mai vedem nici 
o dată . 

In zilele acelea în care precumpănea 
platitudinea şi aşteptam   emisiunile Iul Iosif Sava 
de la televizor să ne umple sufletul de deschideri 
culturale, mai existau încă în jurul nostru urmaşii lui 
Tudor Vianu: prof. E. Papu (Edz, Ion Frunzetti, E. 
Schileru, Ruxandra Oteteleşanu sau Vasile Drăguţ, 
Petru Comarnescu şi alţii), oameni vechi ce  trebuiau 
înlocuiţi cu tineri care nu cunoşteau gustul cărţii,  
al studiului, al liniştii şi al bucuriilor spirituale.  
Piereau unul câte unul   fără măcar să ne dăm scama, 
aşa după cum şi smerita Maică Benedicta, altădată 
academician Zoe Dumitrescu Buşulenca, impozantă 
prezenţă într-o zi s-a pierdut dinaintea ochilor noştri, 
mistuindu-se în lumină!

Nina STĂNCULESCU

Academician Zoe Dumitrescu Buşulenga –
Maica Benedicta

Joi, 11 aprilie curent, în Sala 
«Mihai Eminescu» a Bibliotecii 
Județene „Christian Tell” din Tg.-Jiu 
a avut loc o triplă lansare de carte 
organizată de Editura Tipo Mol-
dova din Iași. Este vorba de cărțile 
de poezie apărute în Colecția „Op-
era Omnia” ale cunoscuților autori 
ce locuiesc în orașul lui Brâncuși: 
Gheorghe Grigurcu (Oglinda văz-
duhului, 798 p.), Zenovie Cârlugea 
(Ochiul înrourat, 665 p.) și George 
Drăghescu (Acasă la greieri,248 
p.). Totodată a fost lansat și vol. I din 
Antologia poeziei române contempo-
rane, apărut la aceeași prestigioasă 
editură, coordonată de scriitorul Au-
rel Ștefanachi.

Editura «Tipo Moldova» la Târgu-Jiu



Portal-Măiastra     v     anul iX, nr. 2 (354)/2013
23

Publicistica poeziei şi poezia publicisticii, la Nichita stănescu
Opera literară a lui Nichita Stănescu are cumva calitatea cernoziomurilor: ea reprezintă un 

teritoriu foarte fertil pentru interpretări şi revelaţii speculative – mai mult sau mai puţin consis-
tente. O operă atât de spectaculoasă îşi împlineşte hegemonic anvergura, potenţând şi publicistica, 
văzută de regulă ca ruda modestă din provincie. În acest domeniu, Nichita Stănescu a desfăşurat o 
activitate sporadică. E și greu de crezut că firea boemă a acestuia ar fi suportat disciplina unei ru-
brici permanente. Revistele vremii găzduiesc mai mult interviuri acordate de poet decât însemnări 
ale sale. Însă publicistica lui, aşa izolată, reflectă plenitudinea spiritului stănescian. De aceea, poate 
că Nicolae Manolescu s-a precipitat considerând-o „vorbărie goală”1. 

E drept, articolele lui Nichita Stănescu inspiră, ca dimensiuni, o aparentă comoditate. Dar poe-
tul căuta să surprindă esențialul. Astfel, el nu defilează în publicistica sa cu surle și trâmbițe de erudiție, 
ci urmărește concizia efectivă, practicând o parcimonie substanțială. Textele pe care le-a încredințat 
diferitelor publicații, mai ales în perioada anilor ’70, împrumută frecvent stilul poeziei stănesciene. 

Altă posibilă justificare a drasticei sentințe formulate de reputatul critic o putem afla în 
exuberanța magnanimă prin care condeierul întâmpina diverși debutanți. Poate tocmai acest con-
secvent entuziasm l-a indispus pe N. Manolescu, socotindu-l nociv, pentru că ar fi riscat să submi-
neze autoritatea criticii. De altfel, autorul Contradicției lui Maiorescu nota: „Lecturile lui Nichita 
Stănescu din poeții vremii sunt exclusiv și exagerat laudative. Ale lui Sorescu sunt profesioniste.”2 
În privința debutanților, prestigioasa recomandare primită de la Nichita Stănescu sălta semnificativ 
cota celor în cauză, mai mult decât ar fi reușit o cronică regulamentară, pozitivă. Să ne înțelegem: 
poetul nu provocase, prin „filantropia” sa debordantă, o expansiune a diletantismului literar. Și 
atunci, în ce consta mansuetudinea lui? Acolo unde un critic ar fi fost sever, el adopta o poziție 
indulgentă, evidențiind calitățile „împricinatului”. Această atitudine se bazează pe o finalitate pro-
gramatică, dezvăluită constant de autor: „Apropierea de un tânăr poet este un act de profundă aten-
ţie pentru toţi cei ce o fac, în sensul grijii sporite pe care poetul mai în vârstă şi scriitorul în genere 
mai în vârstă trebuie s-o aibă faţă de tinerii scriitori şi tinerii poeţi şi faţă de debutanţi în genere. 
Din acest punct de vedere, în ceea ce mă priveşte eu nu accept critica negativă, ci numai cea con-
structivă şi, în anumite cazuri, critica de încurajare”3. Cu alt prilej, spre a-și motiva toleranța, re-
curge la un exemplu celebru: „Eminescu, dacă nu era încurajat de Iosif Vulcan, poate că se pierdea 
de multă vreme”.4 (Idee desprinsă dintr-un text apărut la 11 decembrie 1983, cu două zile înainte 
de stingerea poetului Necuvintelor.) Sau: „La urma urmelor, amicul meu Rainer Maria Rilke debu-
tase cu două cărţi sub nivelul poştei redacţiei, şi deodată brusc, din senin, din iarbă verde, Cartea 
Orelor. Dacă îl descuraja cineva la început s-ar fi descurajat pe sine însuşi, mai apoi.”5 Așadar, 
generozitatea lui Nichita constituia mai degrabă o înaltă prudență, ca nu cumva să fie periclitat un 
mare destin creator. Altfel spus, atitudinea benevolentă arătată de poet tinerilor scriitori exprima, 
de fapt, profunda sa responsabilitate față de literatura română. Această nobilă preocupare amintește 
interesul lui Goethe pentru novicii autori germani, interes consemnat de Eckermann: „Aș vrea, 
continuă el [Goethe, n.n.], să te îndemn să studiezi cu deosebită grijă operele tinerelor noastre 
talente [...] Vom putea astfel să vorbim despre ele în paginile revistei «Kunst und Altertum» [Artă 
și antichitate, publicație îngrijită de Goethe, n.n.], lăudând tot ce e bun, nobil și vrednic.”6 Acum, 
sigur că ar trebui să ne referim la evoluția celor încurajați de Nichita, ca să vedem dacă au meritat 
cecurile în negru pe alb oferite. Din perspectiva eficacității, intuiția poetului nu s-a dovedit deloc 
sterilă. În general, poeții pe care pariase au continuat decent, e drept, fără ecouri extraordinare, 
care să producă cine știe ce gaură în canon. Oricum, la fel de onorabil ca aceia de care a avut grijă 
critica. Pentru că, dacă Nichita n-a girat un geniu, nici critica n-a fost mai presus. Iar etalarea lim-
bajului de specialitate nu este o condiție primordială pentru a scrie despre literatură. Prin urmare, 
dacă lipsește recuzita critică nu înseamnă că textele poetului sunt „vorbărie goală”.

Deci, chestiunea vidului pică în privința acestei amenități ideologice. Dar prestația pu-
blicistică a poetului nu s-a rezumat numai la sprijinirea tinerilor. Foarte multe portrete realizate 
confraților sunt realmente poeme epice. Să ne oprim, de pildă, asupra unuia aniversar dedicat lui 
Mihai Beniuc, în care erupe, chiar din titlu, „În toamna primăverii lui”, expresivitatea funambu-
lescă a liricii stănesciene: „Acum, în toamna primăverii lui, ne închinăm în fața meșterului, de la 
care noi cu toții am școlit să facem și mai și ce ne-a învățat că trebuia să facem și mai și, și tot de 
la care noi am învățat să nu-i repetăm greșelile, că le-a făcut el și pentru noi [...] Acum, la 75 de ani 
de vulturime peste versul românesc, haide să-i dedicăm un vers maestrului pe care-l binemerităm 
și care, pe noi, elevii lui ne binemerită.”7 (Un text salubru din punct de vedere moral, pentru că 
publicistul-poet nu eludează inveteratul proletcultism care cotropise la un moment dat poezia lui 
Beniuc.) Cuvântul „vulturime” este elocvent pentru evidențierea reflexului liric. Mai întâi, proce-
deul derivării poetice, prin sufixul abstractizant –ime, un procedeu abundent în lirica stănescienă; 
apoi ușorul efect de verbalizare a substantivului, conversiunea – în cazul de față doar insinuantă, 
relativă – fiind altă uzanță a poetului. Splendidă este evocarea lui Marcel Breslașu, „Un om din 
breasla fluturilor” – jocul de cuvinte Breslașu-breaslă oglindește apetența ludică a poetului: „La 
atâția amari de ani fără de el, am început să-i simt lipsa. Era un fermecător și un fricos. Se temea 
de rază, de iepuri, de gheață, dar mai ales se temea de necunoscut, da, pentru că el era un om care 
cunoștea, care știa. Se emoționa de fiecare ființă și lăcrăma cu lacrimi lungi cât pipa lui. Neîntrecut 
maestru al limbii românești, inventa mai multe nume decât lucrurile care să le poarte. Era tot o vor-
bire și era tot, o dragoste de literatură. Traducea din Nemțește, din Englezește, din Vulturește, din 
Iepurește, din Șerpește și din Îngerește! Și asta din dragoste de creierele noastre. Era un drag. As-
tăzi, pentru sufletul meu lipsit de el, este un drag din care este, a zburat la ceruri. Marcel Breslașu, 
meștere de odinioară, iubit. Fie-ți cerul ușor!”8. Din nou, conversiunea: „La atâția amari de ani fără 
de el” – substantivizarea adjectivului și adjectivarea substantivului, „Era un drag.” – substantivi-
zara adjectivului, și derivarea poetică – „Iepurește, Șerpește, Îngerește”, urmată iarăși de substan-
tivizare, –ește fiind un sufix adverbial. Ca și Eminescu, Nichita exploatează vechiul fond lexical, 
arhaicizându-și discursul – „lăcrăma” – și conferindu-i astfel o solemnă ancestralitate. Sau, într-un 
alt articol: „[...] cetim cu plăcere această revistă[...]”9.  

Derivarea cu prefixe negative creează cuvinte insolite, având dublă valență. În primul rând, 
de antonimie explicită: „Aşa se face că geometriei argheziene îi putem adăuga o geometrie near-
gheziană, începând cu neparalelismul păsărilor pe un cer emisferic […]”10; „Până la generaţia 
anilor ’60, poetul era poet, mai tânăr sau mai bătrân, mai poet sau mai nepoet.”11; titlul „De spusul 
și nespusul Mircea Micu”12. Aceeași derivare capătă uneori accente metaforizante: „Martin Con-
stantinescu are această profesiune nedureroasă pentru fiinţa lui de om nedureros.”13; „[…] cu ce 
putere îşi ţine mâna netremurătoare […]”14. 

Remarcăm și derivarea cu sufixul –os, o sursă de excentrice epitete în poezia stănesciană: 
„[...] obcinele bucovinene atât de auroase [...]”15. Dar în exemplul citat, Nichita apelează la un 

1 În Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Paralela 45, Piteşti, 2008, p.1024.
2 Idem, p.1033.
3 Theodor Râpan, în Nichita Stănescu, Opere, vol. V, Publicistică-Corespondenţă-Grafică, ediţie alcătuită de Mircea Coloşen-
co, Editura Academiei Române, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2003, p.367. Apărut în Flacăra, 22 aprilie 1983. 
4  Idem, [ROMEO CĂTUNEANU], p.352. Apărut în Suplimentul Literar Artistic al Scînteii Tineretului, 11 decembrie 1983.
5 Idem, Despre starea tânărului poet, p.366. Apărut în Flacăra, 15 aprilie 1972.
6 Johann Peter Eckermann, Convorbiri cu Goethe în ultimii ani ai vieții sale, în românește de Dragoș Iliescu, prezentare de Al. 
Dima, Editura pentru Literatură Universală, București, 1965, p.86.
7 În Opere, ed.cit., p.19. 
8 Idem, p.38. Apărut în Secolul 20, octombrie 1973. 
9 Idem, Săptămâna – 10, p.168. Apărut în Săptămîna capitalei, 12 decembrie 1980.
10 Idem, Frumuseţea frumosului, p.21. Apărut în România liberă, 21 mai 1980.
11 Idem, Ion Bănuţă, p.27. Apărut în Flacăra, 3 septembrie 1982.
12 Idem, p.74. Apărut în Flacăra, 15 octombrie 1982. 
13 Idem, Martin Constantinescu, p.45. Apărut în Flacăra, 8 aprilie 1983.
14 Idem, Andrei Firică, p.58. Apărut în Flacăra, 7 ianuarie 1983. 
15 Idem, Mona Lisa..., p.161. Apărut în Convorbiri literare, supliment Pagini bucovinene, iulie 1983.

epitet individualizator („auros”) folosit și de Bolintineanu – „Ca flutur ce scutur aripi auroase/ 
Pe crinii ce cresc” (La Patrie) – și Eminescu – „Cînd din stele auroase/ Noaptea vine-ncetișor” 
(Misterele nopții)16. 

Publicistul este nemulțumit de sugestivitatea unor cuvinte, cărora le intensifică spectaculos 
sensul, sfidând limbajul comun: „[...] mi-a dat pe loc să beau cu dânsul o sticlă de tăritură anglo-
saxonă[...].”17; „[...] muțenia mea stupefăcută [...]”18.

O conversiune mai rară este adjectivizarea adverbului: „[...] am putut da o repede 
ochire[...]”19. Alt adverb cunoaște o derivare forțată, cu sufixul adjectival –atic: „[...] mai târziatic 
am numit-o [...]”20. Compunerea condensează limbajul poetic: „Linia, ea reprezintă fără-de-culoa-
rea absolută”21; „[...] raze binemirositoare.”22. „Raportul sintactic aberant”, prezent adesea în liri-
că, nu ocolește nici publicistica: „La Porțile-de-fier și de Suflet ale celor două țări [...]”23; „[...] acest 
suav și cult și poet de Țopescu [...]”�; „Atât de splendidele și timidele și finele și neapăratele celule 
gri [...]”24; „[...] Acasa noastră cea veche și cea adolescentă”25. Strania adjectivare a unor gerunzii 
insuflă însemnărilor o viguroasă și firească dimensiune lirică, în tradiția poeziei lui Bolintineanu 
sau Eminescu: „Sute și mii de copii își datorează astăzi adolescența existândă intervențiilor lor de 
savant [...]”26 „[...] ochiului fix și neplângând”27; „[...] expresia cea mai ființândă a eticii [...]”28; 
„[...] o minciună, care, s-a vădit ulterior [...] ca nefiindă”29. Ori: „Versurile tale îmi par a fi fiind.”30. 
Și structurile oximoronice sunt întrebuințate: „[...] coșmar fericit [...]”31 ; „[...] neuitarea noastră 
uitucă [...]”32; „[...] fiorosul poet sfios [...]”33 – sintagma din urmă, pe lângă fracturarea logicii, atin-
ge și paronomaza, la rândul ei „titulară” în lirica publicistului. Cu adevărat impresionant este acest 
ansamblu paradoxal: „Poetul tânăr îl are pe nu îl are, curge la munte de-a dreptul în sus, zvârlind cu 
păstrăvii după vulturi.”34 Din articolul citat merită reprodus și următorul pasaj, care materializează 
sublimul liricii stănesciene: „De veți citi fără prejudecăți fărădelegea versului lui, vă veți umple de 
un cântec mut, de o aripă care își caută zburătoarea, de un fulg de zăpadă care își caută iarna. 
Vi-l arăt astăzi mândru de el și bogat de mine.” De asemenea, surprinde contradicția, ca marcă a 
unei fulgurante plasticități: „Uităm prea repede, dar de fapt nu uităm de fel că A. E. Baconky a pus 
umărul sub Carpați, iar nu sub un sicriu.”35 Perturbațiile topice denotă iarăși spontaneitatea lirică: 
„Pe acest drag al meu de poet [...]”36; „[...] să o auzi îngânându-se pe sine însăși în dulce dorul 
tău.”37. Și tautologia descinde în publicistică: „Și uite așa vine oul de lemn de-mi sparge oul de 
ou.”38; „Natura are numai natură.”39 De evidențiat și un joc de cuvinte care frizează tautologia: „[...] 
roșie pe mâini de roșii [...]”40. 

Publicistica lui Nichita ascunde și intertextualități eminesciene: „Nu credeam să învăț cuvân-
tul a-l scrie, scriere[...]”41; „Piramidele, monstruoasele piramide, creiere uriașe de piatră [...]”42. Dacă 
primul exemplu este unul familiar, cel de-al doilea nu are aceeași răspândire. Îi aflăm apartenența 
chiar într-un eseu mai vechi al lui Nichita Stănescu, care dezvăluie fascinația acestuia pentru 
percutanța metaforei eminesciene:  „Am impresia că o metaforă n-are nici o valoare, dacă nu poți să 
ți-o închipui cuvânt cu cuvânt [...] Nu pot să nu-l cred pe Eminescu atunci când numește geologicul 
fenomen: Creierii de piatră ai munților. Îmi închipui munții ca pe niște creieri imenși de piatră”43.

Până și tendința spre asintaxism este vizibilă ocazional: „Marcel Breslașu, meștere de odi-
nioară, iubit.”44; „Frumoasă ca oul? Da. Frumoasă ca oul. Fragilă stare aceea a nașterii. Bunăoară 
a nașterii de cuvinte. Frumoase și ele ca oul. [...] Ou cu coajă alb-gălburie, cu albuș, cu gălbenuș. 
Ouă abstracte cu coajă alb-gălbuie abstractă, cu albuș cu gălbenuș abstract.”45 Absența predicatelor 
accentuează caracterul descriptiv. Publicistul nu s-a dispensat nici de forțarea tranzitivității, o spe-
cialitate a liricii sale: „Și totuși el ne călătorește.”46. 

În fine, intertextualitatea îi permite să asocieze temelor moderne discursul cronicarilor: 
„Nu nasc numai născătorii și numai neapărat «nasc și în Moldova oameni» [...]”47; „În mod solemn 
îți mărturisesc, iubite cititorule, că întâia mea cravată de pionier a fost și îmi rămâne această re-
vistă a noastră a tuturora.”48 (de subliniat și ludicul jocului de cuvinte „cravata de pionier” - pionie-
ratul literar). Totodată, o marcă a poeziei moderniste – identificarea cititorului ca interlocutor – se 
regăsește și în perimetrul publicisticii, realizată prin recursul la stilul Cronicarilor. Titlul ultimului 
articol citat, „Un tandru vers”, este edificator pentru ilustrarea reflexului poetic.

Așadar, Nichita coagulează în articolele sale elementele fulminante ale liricii, înfăptuind o 
publicistică dominată de prospețimea și magnitudinea instinctului poetic. 

Se știe că poezia sa a declanșat – ca orice poezie extraordinară – un turbulent epigonism. 
Eugen Barbu denunța fenomenul în felul său malițios: „[...] Nichita Stănescu care a terminat o 
generație de poeți învățîndu-i să mimeze filosofia de dicționar, neasimilată [...]”49. Comentariul pro-
zatorului pare la prima vedere ostil poetului. De fapt, Barbu nu face decât să semnaleze că tehnica 
poetică a lui Nichita, la o apreciere superficială, pare facilă și că mulți și-au însușit doar „mecanis-
mul necuvintelor”. Analiza atentă a textului stănescian – fie în proză, fie în vers – demonstrează 
peremptoriu că ingeniozitatea lexicală este fundamentată pe profunzimea gândirii, vastitatea culturii 
și cunoașterea resorturilor de mare subtilitate ale limbii române, o bază care nu poate fi asumată de 
imitatori. Aceștia se străduiesc să o revendice galopându-și ambiția prin „dicționarele de filozofie”.  
Cu alte cuvinte, poetica lui Nichita Stănescu, prezentă, cum am văzut, și în proză, este unică.  

Alexandru DUMITRIU

16 Apud Tudor Vianu, Epitetul eminescian, în Studii de stilistică, ediție îngrijită, studiu introductiv de Sorin Alexandrescu, 
Editura Didactică și Pedagogică, București, 1968, pp.165-166. 
17 În Opere, ed.cit., Destinul creator, p.92. Apărut în Contemporanul, 10 februarie 1982. 

18 Ibidem.
19 Idem, Florin Zamfirescu, p.99. Apărut în Flacăra, 24 decembrie 1982. 
20 Idem, Un om de Argeș, p.153. Apărut în Argeș, mai 1981.
21 Idem, Fără-de-culoarea absolută, p.90. Apărut în România literară, 9 ianuarie 1969.
22 Idem, Un om de Argeș. 
23 Idem, Urare, p.139. Apărut în România literară, 18 mai 1972.
24 Idem, Suav și cult și poet, p.98. Apărut în Luceafărul, 5 noiembrie 1977. 
25 Idem, Zdrobitor desciorchinător, p.142. Apărut în Luceafărul, 8 octombrie 1977.
26 Idem, De Felicia, p.70.
27 Idem, Martin Constantinescu, p.45.
28 Ibidem. 
29 Idem, Autoportret, p.8. 
30 Idem, Aurelian Titu Dumitrescu, p.355. Apărut în Luceafărul, 25 iulie 1981. 
31 Idem, Despre starea tânărului poet, p.366. 
32 Idem, De spusul și nespusul Mircea Micu, p.74.
33 Idem, Despre starea tânărului poet.
34 Ibidem.
35 Idem, Starea poetului tânăr, p.356. Apărut în S.L.A.S.T., 1981.
36 În amintirea de neșters a poetului A. E. Baconsky, p.23. Apărut în Luceafărul, 14 februarie 1981.
37 De Felicia, p.70. Apărut în Orizont, 15 ianuarie 1981.
38 Ibidem.
39 Oul de lemn, p.132. 
40 Ut pictura poesis, p.155. Apărut în Flacăra, 27 august 1982.  
41 Ars poetica, p.206. Apărut în Luceafărul, 11 iunie 1981.
42 Timpul patriei, p.13. Apărut în România liberă, 1 mai 1976. 
43 Zdrobitor desciorchinător, p.142. 
44 «Creierii de piatră ai munților», pp.118-119. Apărut în Contemporanul, 13 august 1965.
45 Un om din breasla fluturilor, p.38. 
46 Oul de lemn, p.131.
47 [Johnny Răducanu], p.89.
48 Oul de lemn, p.131.
49 Un tandru vers, p.167.
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Între biobibliografiile, puține de altfel, consacrate scriitorilor români con-
temporani, recenta lucrare semnată de Stan V. Cristea, Marin Preda. Repere 
biobibliografice (RCR Editorial, Buc., 612 p.) este, dincolo de documentarea 
aproape exhaustivă, un omagiu adus „celui mai mare scriitor 
ivit în câmpia însorită și eternă a Teleormanului”, la împlini-
rea a 90 de ani de la naștere și a 70 de ani de la debutul său 
literar.

Structurată pe trei mari secțiuni (1.Reperele biogra-
fiei; 2.Reperele operei – în volume și periodice; 3.Reperele 
receptării), lucrarea utilizează atât criteriul analitic cât și pe 
acela cronologic în ordonarea operei și a referințelor critice, 
adăugându-se la acestea un masiv «pachet» de indici (privind 
opera și de nume), facilitând astfel o consultare «rapidă» a da-
telor privind opera și receptarea acesteia în timp… Este vorba 
de „o premieră editorială absolută”, după cum se exprimă au-
torul, dacă avem în vedere paginile biobibliografice incluse 
în diferite volume sau chiar «Bibliografia» realizată în cadrul 
serviciului de documentare al Bibliotecii Metropolitane 
București de Bogdan Corneliu Stănescu.

Foarte bun cercetător al vieții și operei lui Marin Preda 
(el însuși autor al unor masive documentări în etnofolcloris-
tica Teleormanului), dl Stan V. Cristea a consultat – vreme 
de câțiva ani buni – un vast material arhivistic atât la Biblioteca Națională și la 
aceea a Academiei Române, dar și la Biblioteca Județeană din Teleorman cât și 
la Bibliotecile Universitare din Iași și Cluj-Napoca.

Rămânând îndatorat specialiștilor din aceste instituții, dar și altor cercetători 
care i-au pus la dispoziție prețioase informații, autorul se arată mulțumit de în-
cununarea editorială a îndelungatei sale trude și totodată chiar  (și pe drept) 
mândru de a fi fost contemporan și coregional cu autorul „Moromeților”: „cel 
mai important scriitor din a doua jumătate a secolului al XX-lea, o conștiință 
scriitoricească emblematică pentru această epocă, un «caz literar» complex, pen-
tru care cercetarea nu poate fi declarată încheiată niciodată”. Pentru că  „oricând 
mai rămâne ceva de înțeles, de analizat, de explicat, de argumentat”, oricând „o 
nouă lectură îl va descoperi altfel pe scriitor.” (Notă asupra ediției)

Scriitor «complex» și adevărată «conștiință a veacului» (E.Simion), adică 
„scriitor european”, cum îl vedea Nichita Stănescu, istoria vieții lui Marin Preda 
este, de fapt, „istoria operei sale”, așa cum scrie cu îndreptățită admirație mono-
grafistul din „Scriitori români de azi” (I), unul din cei mai temeinici portretiști și 

comentatori ai operei, dar mai ales acei comentatori atașați scrisului predist încă 
din deceniile 7-10 ale secolului trecut, precum: Sorin Alexandrescu, D. Micu, 
Mihai Gafița, Al. Piru, Mihai Ungheanu, Ion Bălu, Ov. S. Crohmălniceanu, 

Voicu Bugnariu, Victor Atanasiu, Vasile Popovici, Nicolae 
Manolescu, George Muntean, Mircea Iorgulescu, Al. Balaci, 
C. Regman, Magdalena Popescu, Sava Dumitrescu, Andreea 
Vlădescu, Monica Spiridon, Andrei Grigor, Grigore Smeu, 
Cornel Munteanu, Adrian Dinu Rachieru, Mircea Dinutz, 
Eugen Măicăneanu, Marian Ciobanu, Aureliu Goci, Mariana 
Sipoș, Marin Iancu, Emil Manu, Răzvan Voncu…

În privința operei, autorul consemnează diferite ediții 
de proză și teatru, de articole, eseuri, confesiuni, pagini de 
jurnal și corespondență, scenarii de film, versuri, reflecții și 
cugetări, traduceri (din Gorki, A. Miller și A. Camus). 

Să amintim aici și faptul că primele teze de doctorat 
despre autorul „Moromeților” au fost susținute în câteva cen-
tre universitare de tradiție (București, Iași, Timișoara), având 
drept conducători științifici nume importante din critica 
românească (Eugen Simion, Mihai Zamfir, G.I. Tohăneanu, 
cărora li s-au adăugat: Cornel Ungureanu, Liviu Leonte, 
George Gană, Manuela Cernat, Cornel Moraru, Dan Mănucă, 
Constantin Cubleșan, Livia Cotarcea, Victor V. Grecu, Mir-

cea Tomuș…).Tot astfel, în ceea ce privește receptarea operei, sunt evidențiate, 
în primul rând, abordările de prim-plan din periodice și volume, inventariindu-se 
și interviurile acordate de scriitor de-a lungul vieții, convorbirile și dezbaterile 
cu și despre scriitor (pp. 110-502). Foarte utili sunt și indicii privind opera (pp. 
503-533) și indicii de nume (pp. 534-608).

Deși aproape că uitasem colaborarea de altădată la revista «Tribuna» 
(1981), rămân plăcut surprins că modesta mea abordare privind «Cel mai iubit 
dintre pământeni» (Istorie și individ. «Barbaria concretului») este catalogată 
la „receptarea operei” și „Indicii generali de nume”. Încă o dovadă, subiectivă 
desigur, despre temeinicia demersului documentaristic.

În total, lucrarea realizată cu vădit profesionalism de dl Stan V. Cristea 
constituie întâia biobibliografie aproape completă ce se dedică lui Marin Preda, 
după mai bine de trei decenii de posteritate, alta de acest fel fiind posibilă numai 
pe fundamentele și reperele celei de față.

Zenovie CÂRLUGEA

Stan V. CRISTEA
„MARIN PREDA. 

Repere biobibliografice”

vLibertatea este oxigenul 
conştiinţei.
vArmonia cerească se lasă greu 
descoperită, căci ne apropie tot 
mai mult de Dumnezeu.
vGândul incognito poate fi 
mai valoros decât cel îndelung 
aşteptat.
vVaza pictată e mult mai 
valoroasă decât cea reală în 
schimb, florile nu au miros.
vFii atent la detalii; evenimentul 
şi-l amintesc toţi.
vFotografia opreşte clipa 
(uneori mişcată).
vPictura: exodul culorilor spre 
idee.
vDirijorul traduce sunete.
vCând îţi vine ora, îţi bate 
ceasul.
vA mai trecut un an… Va mai 
trece şi altul?
vÎn groapa cu lei a ideilor e un 

frig polar.
vSoarele vede multe, luna ştie 
multe.
vPrietenii şi duşmanii au acelaşi 
zâmbet.
vTristeţea: medalia 
SINGURĂTĂŢII.
vFrunzele toamnei devin adesea 
plapumă pentru amintirile verii.
vNumai raportat la prezent, 
trecutul contează.
vCând pierzi timpul, nici timpul 
nu te iartă.
vAplauzele: omagii specifice 
palmelor.
vEscaladarea timpului înseamnă 
îndepărtarea de inocenţă.
vSe schimbă totul. Până şi 
schimbarea.
vDacă moartea este începutul 
unei noi vieţi, atunci de ce ne 
temem de ea?

Adrian VOICA

Amalgam Instantaneu...

Imagine de la 
Festival Arghezi 

2012
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Unamuno este un scriitor emblematic pentru omul 
iberic şi, totodată, pentru spiritul european.  A scris în timpul 
crizei valorilor umaniste, la începutul secolului trecut. Dacă 
pentru Nietzsche “moartea lui Dumnezeu” înseamnă afir-
marea virtuţilor laice, pentru Unamuno constituia un simp-
tom tragic al vieţii moderne. Erodarea umanismului creştin 
începuse din Renaştere şi a continuat, prin Reformă şi 
Revoluţie, până la triumful ştiinţei contemporane.Unamuno 
consideră însă că nici un umanism autentic nu poate exista 
în afara valorilor religioase. Prototipul uman propus de Una-
muno nu este Faust de Goethe, ci Don Quijote de Cervantes, 
aşadar nu eroul progresului civilizator, ci cavalerul credinţei 
fanatice în idealul vieţii izvorând din inimă, nu din raţiune.

Opera poetică a lui Unamuno, publicată între anii 
1911(Poesias) şi 1936 (Cancionero) este puţin cunoscută 
în ţara noastră, în afara cercului de hispanişti. În ultimii ani, 
Carmen Bulzan a publicat două florilegii bilingve (Oneşti, 
2009 şi Iaşi,2012) omagiind astfel trei sferturi de veac de 
la trecerea poetului din “viaţa visului” în “visul vieţii”. 
Ultimul florilegiu a fost prefaţat de Alfredo Perez Alencart 
de la Universitatea din Salamanca. Acesta relevă, în pro-
logul său, relaţiile lui Unamuno  cu personalităţi din cul-
tura română interbelică – Iorgu Iordan, Graziana Oniciu, 
Al. Popescu- Telega, Mihai Tican, Sebastian Leonar, in-
sistând, îndeosebi, asupra unei scrisori, trimisă romanistu-
lui Iordan, în care se confesează astfel: “Regret că abia pot 
să înţeleg româna. Cunosc, în afară de franceză , engleză, 
germană, italiană, limba daneză, suedeza şi olandeza, dar 
îmi sunt închise limbile slave. Citesc, în afară de greaca 
clasică, limba neogreacă, dar, privind limba Dv., româ-
na, deşi este latină, eu care stăpânesc, în afară de spani-
ola mea, franceza, italiana, portugheza şi catalana, m-am 
convins că nu este lesne accesibilă pentru noi,ceilalţi la-
tini. Am intenţionat s-o învăţ pentru a citi pe Eminescu, 
dar îmi cerea timp şi efort care îmi erau necesare pentru 
alte studii”. Acest fragment epistolar este edificator pentru 
impresionantul orizont poliglot al poetului cât şi pentru 
solidaritatea sa latină cu spiritualitatea românescă.

Poezia lui Unamuno este, cu predilecţie, medi-
tativă, apăsând pe substanţa mesajului şi pe forţa nudă 
a expresiei. În poemul Credo Poetico declară că “siente 
el pensamiento y piensa el sentimiento”(simte gândul 
şi gândeşte sentimentul) , că el e un „sculptor”, nu un 
„croitor”, că nimic nu e mai frumos decât „desnuda la 
idea”(nuditatea ideii),  pe care o cultivă  în toată opera sa 
literară – epică, lirică şi dramatică .

Lirica sa filozofică a fost receptată cu admiraţie, 
dar şi cu proteste. Iată ce spune Ruben Dario despre im-
pactul poeziei lui Unamuno cu cititorii: “Când a apărut 
volumul Poesias de Unamuno s-au auzit voci admirative, 
dar şi multe proteste. Cum acest om care a scris atâtea 
paradoxuri stranii, acest erudit care ştie greceşte şi care 
vorbeşte într-o jumătate de duzină de limbi, care a învă-
ţat singur suedeza <ca să citească pe Kierkeqaard>, care 
înalţă incomparabile „zmeie de hârtie”, vrea totuşi să fie 
poet.  Când m-am exprimat în faţa unora că Unamuno 
este, înainte de toate, un poet, am fost privit cu uimire şi 
cu credinţă că în vorbele mele se află anumită ironie....... 
(vezi Nacion de Buenos Aires, 2  mai 1909). Pledoaria lui 
Ruben Dario este actuală, căci personalitatea lui Unamuno 
trimite cititorul  contemporan, în primul rând, la celebrele 
eseuri de filozofie a culturii, nu la poezia lirică. Volumele 
Viaţa lui Don Quijote de la Mancha (1905), Sentimentul 
tragic al vieţii (1914) şi Agonia creştinismului (1924) au 
intrat în patrimoniul culturii europene . Totuşi, citind po-

emul de largă inspiraţie Crist a lui Velásquez, capodopera 
cu rădăcini în lirica lui Luis de Leon, suntem cuceriţi de 
fervoarea substanţei şi acordurile de orgă  ale expresiei 
proprii unui excepţional poet.

Cunoscut mai mult ca filozof, Unamuno este re-
cunoscut ca mare poet în perioada interbelică a secolului 
trecut. A abordat toate genurile literare şi se consideră, în 
primul rând, poet. Poemele sale transfigurează două mari 
teme, una filozofică-meditaţii asupra condiţiei umane-şi 
alta teologică, interpretarea textelor biblice. Motivele po-
etice sunt varii: îndoiala existenţială, viaţa ca vis, nostal-
gia copilăriei, iubirea de patrie, afirmarea binelui, revolta 
contra morţii, cultul familiei etc. Dacă în prima etapă a 
creaţiei (1880-1913) domină interogaţiile metafizice şi an-
goasa existenţială, în a doua etapă a creaţiei (1914-1924) 
sunt preponderente poemele religioase, iar în a treia eta-
pă (1924-1936) triumfă încrederea în puterea creatoare  a 
omului, exprimată într-un stil concis, gnomic, evident în 

Cancionero, publicat postum (1953), care cuprinde circa 
1755 de micropoeme, scrise în ultimul deceniu al vieţii 
sale (1923-1936)

Meditaţia asupra condiţiei umane se referă la fiinţa 
noastră, la problema adevărului şi la curgerea timpului. 
Suferinţa domină viaţa umană şi se datorează naturii on-
tologice, limitată în timp şi spaţiu, dar care năzuie spre 
nemurire. În om, pătimeşte însă divinitatea încătuşată în 
finitudine. Conştiinţa identităţii umane este întruchipată în 
Don Quijote. Acesta, în crezul său de hidalgo, afirmă fiin-

ţa, ca voinţă de viaţă şi visul, ca viaţa utopică. Unamuno 
are înaltă concepţie despre om şi despre poet. El se des-
tăinuie: “Sînt adiere în lut, om de cuvânt, nu scriu pentru 
a trece clipa măsurat, ci pentru veşnicie” (No escribo por 
pasar el tiempo rata, si no la eternidad) –Omul nu trebu-
ie să se îngrijească de imaginea sa în lume, ci de chipul 
în care se va prezenta în ochii lui Dumnezeu, căci acesta 
este “realitatea cea mai reală”. În problema adevărului, 
Unamuno respinge calea de mijloc raţională şi consideră 
că lupta contrariilor duce la descoperirea adevărului. Ten-
siunea polară domină opera sa: pământ-cer, corp-suflet, eu-
tu, care, în final, se converteşte într-o simboză a umanului 
cu adevărul. Adevărul ţâşneşte din lăuntru în afară: “Pen-
tru a vedea adevărul în cuvânt/E bună lumina ţâşnind din 
adânc.” Pactul caută adevărul în conflictul dintre extreme: 
“Caut război în pace, pace în război, linişte în furtună şi 
furtună în linişte, joc în viaţă şi viaţă în joc”. În aria timpu-
lui, poetul preferă prezentul, socotind viitorul ca posibilita-
te latentă, netrăită, promisiune care poate deveni minciună. 
Prezentul este timpul fiinţei trăite, hic et nunc. În privinţa 
trecutuui, Unamuno introduce conceptul de intraistorie, 
fapte repetitive – tradiţii, obiceiuri, mentalităţi – care, prin 
acumulare,asigură perpetuarea vieţii cotidiene. În poemele 
sale, apar frecvent aceste fapte: jocul copiilor, iubirea tine-
rilor, reveria şi contemplarea vîrstnicilor - toate urmărind 
bucuria spiritului şi năzuinţa spre eternitate. Chiar dacă se 
repetă sunt, de fiecare dată, altele: “Trăieşte şi simte ce se 
petrece/Căci nicicând nu va reveni.”

Poezia religioasă constituie altă emisferă a creaţiei 
lui Unamuno. Arhetipul încarnării Verbului este un leit 
motiv purtător de mister. Scriptura spune: Verbo caro fac-
tum est. Cuvântul lui Unamuno devine hrană pentru citi-
tor, întrucât cuvântul umanizează cartea, iar cartea, prin 
lectură, sensibilizează cititul. Căci Dumnezeu-om (Dios 
hombre) şi omul carte (hombre-libro) potolesc foamea 
spirituală: “Citindu-mă, te vei înfiora/Şi eu în tine voi  vi-
bra” Trecerea de la  teologie la bibliofagie, de la sacralita-
tea euharistei la comuniune şi convenţie,  se produce prin 
metamorfozarea cuvântului în substanţa ziditoare de cuget 
şi simţire. Unamuno caută o divinitate concretă, mântui-
toare, care ajută supravieţuirea, întrucât fiinţa umană este 
cutremurată de sentimentul tragic al vieţii.

Tipărirea acestei masive antologii din poemele lui 
Unamuno în limba română reprezintă un eveniment edi-
torial. Hispanista Carmen Bulzan echivalează creaţia unui 
mare poet european în versiuni confine cu originalul. Tim-
pul n-a întunecat lumina ideilor şi prospeţimea imaginilor, 
ci ,dimpotrivă, le-a sporit strălucirea. Unamuno intră în 
cultura română, aşa cum visase: Hacerme, al fin, el que 
soné, poeta. 

Diana DIACONESCU

Mihaela Albu este întâi de toate ol-
teancă de-a noastră mai bogată decât toţi 
banii Craiovei unde locuieşte în prezent şi 
este mai înzestrată decât toate fiicele lor.

Să nu dea însă nimeni năvală la 
zestrea sa fiindcă nu este nici de peţit, nici 
de măritat. Marea bogăţie – zestre a Miha-
elei Albu este CUVÂNTUL. Iată că v-am 
descurajat vânătorilor de zestre.

Mihaela Albu este membră a U.S.R. 
şi a U.Z.P., profesor universitar şi nu mai 
continuui că zestrea este mare de tot.

I-am citit cartea „Eu nu regret ni-
mic” şi spun cu mâna pe duhul meu că 

nici eu nu regret că am citit-o. Ba duhul 
meu m-a bruscat, că aşa a voit el, şi a tă-
bărât cu pixul pe hârtia de scris de pe bi-
roul meu. M-a pus în faţa faptului împli-
nit. Cum poate oare un pix dedat numai 
la poezie să scrie despre o carte de proză 
care te cuprinde şi cu o neobişnuită forţă 
te teleportează instantaneu pe tărâmurile 
vieţilor oamenilor, ale gândurilor lor, prin 
trăirile lor pe care ţi le deschide, te face să 
le vezi, să le pipăi, ba chiar să le trăieşti şi 
tu odată cu eroii Mihaelei Albu, autentic 
şi profund trăitori ai vieţii pe care ei înşişi 
o descoperă şi învaţă din mers s-o trăiască 

– şi autoarea face aceasta cu o încântă-
toare simplitate pentru că frazele Miha-
elei Albu cântă, încântă, transformă totul 
într-o simfonie romanescă prin densitatea 
şi în acelaşi timp prin amploarea unei 
misterioase comunicări. Secretul acesta, 
cred, constă în faptul că Mihaela Albu în-
săşi este o profundă trăitoare a celor 23 
de grame de suflet de care orice trup ome-
nesc este animat. Nu voi recurge la nici o 
exemplificare rupând din context eşanti-
oane aşa-zis semnificative pentru că totul 
este semnificativ, este viaţă, fiinţă, adevă-
rate, pe care le-aş mutila dacă în acest caz 

aş recurge la această metodă, proza ei nu 
poate să înşele însă aşteptările cititorului 
decât în cazul în care nu este citată sau ci-
tită în întregime. Mai am o impresie deo-
sebită, unică, eroii cărţii Mihaelei Albu te 
însoţesc o vreme încă bucuroşi să înceapă 
un dialog cu tine, cititorul. Gata!, mi-am 
deşertat impresiile mele de cititor împăti-
mit, dixit duhul meu oarecum liniştit. Ci-
tind-o pe Mihaela Albu nu-ţi scoate peri 
albi, dimpotrivă, simţi că tu însuţi iei parte 
la întâmplările, trăirile eroilor din paginile 
cărţii ei fermecate „Je ne regrette rien”.

Florian SAIOC

UNAMUNO
Un poet hispan cu destin european

MIHAELA ALBU:

je ne regrette rien – eu nu regret nimic
(proză scurtă)
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Volumul „Poezii cu aripi” de Adrian VOICA1  este 
o carte de citit, de învăţat şi de ţinut minte. Cam tot aşa 
cum, în urmă cu vreo câteva sute de ani, cărturari inimoşi 
de la începuturile culturii române moderne editau o „Foaie 
pentru minte, inimă şi literatură”; pentru că, o bună parte 
din cartea poetului şi universitarului ieşean se situează cu 
voluptate în universul plin de farmec al unui Anton Pann, 
bunăoară, autorul împletind dezinvolt cuvinte, înţelesuri 
şi viziuni vechi cu textura de astăzi a limbii şi a literaturii 
române.

Cartea aceasta este o „antologie de autor”, cu toa-
te calităţile şi riscurile pe care le presupune o asemenea 
alcătuire literară. Antologia priveşte trei dintre cele şase 
volume de versuri publicate de autor între 1980 şi 2003, 
pe parcursul unui sfert de veac aproape şi paralel cu studi-
ile aplicate pe marea poezie a literaturii noastre, cercetări 
de profunzime care fac din Adrian VOICA unul dintre cei 
mai buni prozodişti ai literaturii române din toate timpuri-
le. Universitarul exigent, care a susţinut o viaţă la catedră 
şi un curs de poezie şi care a studiat, ca puţini alţii, textele 
eminesciene (aproape cu microscopul, aş zice) – căutând 
şi găsind cele mai fine structuri ale prozodiei şi fondului 
imagistic al celui mai mare poet al românilor – încearcă 
la rându-i şi reuşeşte, transformat în poet, ca în basmul 
acela cu nuieluşa fermecată, să lanseze un model clasic al 
originalităţii.

Poetul Adrian VOICA adună, aşadar, între coperţi-
le volumului „Poezii cu aripi” trei dintre cărţile pe care le 
crede reprezentative în creaţia sa literară: „DavinciAna” 
(Junimea, Iaşi, 1983), „Hanul Cuvintelor” (Fides, Iaşi, 
1999) şi „Distihuri” (Scrisul Prahovean, Ceraşu, 2000) – 
în prima parte a acestei antologii remarcabile. În partea a 
doua, parcurgem un mozaic literar, alcătuit din epistole 
surprinzătoare primite de autor de la Constantin NOICA, 
de la Ion FUNERIU, de la Gh. I. TOHĂNEANU, de la 
Gheorghe BULGĂR, de la Mircea COLOŞENCO, în vre-
me ce ultima secţiune a mozaicului este purtătoarea unui 
interes real pentru receptarea acestor cărţi în critica de 
întâmpinare, autorul reproducând nouă astfel de cronici 
literare. În fine, antologia se încheie cu o Postfaţă a auto-
rului, care „are încredere în rotiţele Timpului, ce se mişcă 
necontenit, în favoarea valorilor (mari şi mici) pe lângă 
care contemporanii trec adesea indiferenţi.”

Un amănunt savuros, demn de a fi reţinut de istoria 
literară... „Această carte – îmi mărturisea autorul, pe care 
îl rog să mă ierte că fac acest lucru public – a fost scrisă 
în patru ani.” Este vorba de una dintre primele lui cărţi 
de poezie, inspirate din fondul arhaic, extrem de bogat al 
limbii noastre; patru ani de lecturi sistematice, de răscolire 
totală a unei epoci aproape uitate, din urmă cu câteva sute 
de ani, de parcurgere a zeci de dicţionare, ziare şi reviste, 
de lectură înverşunată a cărţilor de referinţă ale epocii, de 
studiere îndârjită a documentelor şi înscrisurilor de isto-
rie, dar şi de istorie literară. Pe scurt, o muncă enormă, o 
muncă de Sisif! Decenul Facultăţii de Filologie de atunci, 
distinsul profesor Alexandru ANDRIESCU, văzând cum 
Adrian VOICA se risipea în literatură – cel puţin lui, aşa i 
se părea – îl presa cu lucrarea de doctorat: „Dă-ţi, domnu-
le, doctoratul!”, îi reproşa acesta; iar Voica, pe atunci un 
tânăr asistent universitar, crezând că viaţa este nesfârşită 
– cum crede prosteşte tinereţea! – amâna, amâna şi iarăşi 
amâna, pretextând:

–  Lăsaţi, am timp, domnule profesor!

Şi este bine că a făcut aşa, că a luat această decizie 
atunci, în tinereţe, pentru că poezia înseamnă trăire supre-
mă, înseamnă ardere, în urma căreia rămâne, de obicei, 
cenuşa! „Primum vivere, deinde philosophari!” – spuneau 
latinii.

„Romanticul din cap până-n picioare”, – după cum 
îl caracterizează regretatul profesor Const. CIOPRAGA, 
pe Adrian VOICA, în prefaţa primei cărţi „DavinciAna”, 
dă măsură forţei sale literare prin versuri care i-au luminat 
sufletul, dar şi calea, într-o cavalcadă de culori, de imagini 
şi de sunete ameţitoare. Un întreg volum se defineşte prin 
câteva versuri finale:

„Quo vadis?” Iată întrebarea
Neliniştită ca şi marea
Ce poartă în adâncul ei
Răspunsul scrijelat de zei...

Sunt câteva Distihuri, selectate  dintre arpegii mai 
largi, autorul publicând deja, până în prezent, mai multe 
cărţi dominate de armonia distihului, acest veritabil canon 
al literaturii: pentru că este foarte greu să exprimi doar în 
două versuri înălţimea cerului înstelat de deasupra noas-
tră. Ai nevoie de concizie maximă, de rigoare şi de talent 
pe măsură. În literatura română nu ştiu decât un singur 
autor care a încercat asta, într-un mod şi mai radical, mai 
restrictiv: Ion PILLAT, cu ale sale „Poeme într-un vers”. 

1  Editura Cugetarea, 266 p., Iaşi, 2005

O carte exemplară!

Ce resorturi interioare îl vor fi chemând pe Adrian 
VOICA să sondeze adâncurile limbii, vocabularul acela 
plin de parfum arhaic, ieşit din comun prin frumuseţea sa 
plastică, nu vom şti niciodată; pentru că oamenii sunt alţii 
şi altele sunt şi realităţile imediatului. Dar acestui autor 
singuratic (şi singular!) în literatura noastră, nu-i pasă. Po-
etul face un pariu cu cititorul, zâmbind ironic, şi-l invită 
să păşească fără teamă prin relieful uneori abrupt al limbii 
române de odinioară. Şi culmea, chiar reuşeşte, chiar câş-
tigă acest pariu. De aceea, „Hanul Cuvintelor” reprezintă 
un fel de vioară pe care arcuşul de virtuoz al poetului lan-
sează melodii unice, arpegii, armonii şi ritmuri în suişuri 
şi coborâşuri repezi, cum este, de altfel, şi sufletul ome-
nesc, de pretutindeni şi de nicăieri.

Iată-l:

„Hai, sus bărdaca! Să uităm o clipă
Că bate vântul morţii din aripă!”
sau:
„Trecând pe lângă mine, asfinţea
Un basm uitat: copilăria mea”
ori:
„Dacă întorceam capul
Auzeam cum strigă veacul;
Inima de întorceam
Auzeam şoptind un ram.”
Ne aflăm în faţa carbonului pur, supus la tempe-

raturi şi presiuni incredibil de înalte, care se transformă, 
brusc, în diamant: ce altceva este metafora?

Cartea aceasta reînvie o lume uitată, cu aşezări, cu 
oameni şi îndeletniciri pe nedrept pierdute, iar marea artă 
a universitarului poet constă în ştiinţa lui rară de a struni 
cuvintele cele vechi, ce se aşază cuminţi pe tapiserii largi, 
uimitoare, care te invită să meditezi cu adâncă melanco-
lie la vibraţia care anima odinioară spiritul românesc. At-
mosfera de burg medieval, cu oameni îmbrăcaţi în straie 
complicate, colorate, cu paftale, cu dantele, cu pambriuri, 
cu linouri, cu cojoace, cu fesuri orientale; o lume popu-
lată de meseriaşi şi meserii, de asemenea, de mult uitate, 
de simigii, de pildă, de bragagii, de salepgii, de şerbetari, 
alunari (ce făceau, oare?) – în fine, de ruptaşi, de clăcaşi, 
sudiţi, scutelnici, zapcii, calemgii (aceştia, oare, ce mai 
făceau?), arnăuţi, condicari, arabagii, faliţi, ispravnici, ne-
guţători, lefegii, gabroveni etc ... etc ... etc ...

„Din hurmuz şi din sileaf
A rămas un pumn de praf.
Doar opinca străluceşte
Timpul când bătătoreşte!”
Doamne, ce lume! Ce minune de lume! „Vino, 

lume, soro lume!” Şi, invocată astfel, lumea aceasta retre-
zită în cartea poetului, chiar vine şi ia loc pe la mesele din 
Hanul Cuvintelor; nici că se putea o mai potrivită alege-
re pentru un loc memorabil de întâlnire „la roşii porţi de 
Orient”:

„Grăbeşte-te-şi amintirii lasă
Un loc în veşnicia de mătasă!
Te-ai întrebat, cumva, ce urme poartă
Acest tărâm, la început de Poartă?”
Excelentă rimă. Şi, tot la fel, în versurile:
„Vai, nescrise, dar gândite
Umbra lor lângă un schit e”
şi în versurile: 
„Dar, prinsoare pun că nu stă
Că-i urechea prea îngustă”
sau în versurile:
„Ce vorbeau (pe ocoliş)
Despre un alişveriş”
ori:
„Într-o altă Veneţie
Sufletească, vineţie!”
Lumea aceea pestriţă, plină de târgoveţi şi negus-

tori fumând din trabuce lungi, ori din narghilele orientale, 
cu tarabe pline de nimicuri utile sau inutile, ori de priviri 
furişate, piezişe, lumea aceea, aşadar, tresare când pe cor-

zile unei cobze, când în tremolloul unei viori:
„Mocofane, tu cauţi certă
Atingând albul meu de narcis!
– Iertare, boierule! Iartă!
Coboram dintr-un vis...”
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
„– Boierule, iar te-ai schimbat la faţă!
–Tăcerea, Costandine, se învaţă!”

Uneori, te întâlneşti cu un parfum din Lucian 
BLAGA, în adâncimea unei fântâni.

„Cine sapă,
Dă de apă!” 
Alteori, spusa poetică atinge cupola albastră a Bol-

ţii Sixtine:
„Numai omul crede că
Pururi e duminecă!”

Aproape firesc, prin faţa ochilor, pe „tapiseria 
aceasta uriaşă ale cărei capete îndepărtate nu le vede ni-
meni, niciodată” – aşa cel puţin definea Istoria romancie-
rul american Th. Willder – se perindă personaje puterni-
ce, care au făcut carieră în literatura română. Aşadar, pe 
la Hanul poetului Adrian VOICA au trecut mulţi, dar nu 
putea lipsi cărturarul introvertit Pirgu, bunăoară, cu care 
eruditul profesor se identifică în mod vizibil, amândoi ră-
tăcindu-se printre metafore pătrunzătoare şi tot la fel de 
reci ca gheaţa arctică:

„Crepusculară vale. Drum tăcut.
Ce aripe de fum i-au descrescut!
Voi coborî. A mai rămas o lege.
Cine, de ea, să mă dezlege?
Nici El nu poate. Chiar să vrea. Nici El.
Cad fulgi - reci aşchii de oţel.
Rămâne doar cuvântul să mă ducă
Închis în el, ca într-o nucă.
Voi fi tovarăş beznei şi tăcerii.
Va rămânea departe gustul mierii. 
Ce mână mă va înălţa din tină
Şi îmi va sparge coaja cu lumină?
Cui miezul dulce îl voi duce-n dar?
...Mă tem de visul meu stelar...”
Printre fulgii reci, la fel ca aşchiile de oţel, îl în-

trezărim pe Pirgu, braţ la braţ cu Adrian Voica. Amândoi 
contemplă apusul unei lumi:

„Crepusculară vale! Drum tăcut!”

Era fatal ca cei doi să se întâlnească şi să schimbe 
singurătăţi. Amândoi sunt ultimii romantici ai unui uni-
vers crepuscular. Amândoi sunt fotografii unei lumi apu-
se. Amândoi – şi Pirgu şi Voica – sunt ultimii crai ai unei 
curţi străvechi.

„Grăbeşte pasul...lacrimile toamnei,
Când glabene, când roşii ca durerea,
Pe suflet cad şi pe reverul hainei.
Din urmă, Pirgu rupe trist tăcerea.”
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
„Pierdute-s în vara cu umbră  oliv
Flaşnete chemând obsesiv.
Nici roata norocului, vai, n-a rămas
În amintirea trecutului ceas!”
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
„Cum au fugit, neştiuţi, pe-nserate
Cu o lespede-n spate!
Deodată, negru, mă ia cu frig.
Întorc capul şi strig.
...Târziu, mâna lui Pirgu pe umăr
Promiţând bucurii şi dureri fără număr.
– Ce bine îmi pare! – suspin cu ardoare – 
Să nu mă laşi singur nicicând, frăţioare!”

Ca şi Pirgu, nici Voica nu poate să înţeleagă spec-
tacolul trist al dispariţiei unei lumi!

Mă uit la Nastratin HOGEA, venit din România 
profundă, mă uit şi la Cibili MOISE; şi tot din România 
profundă sosiţi, mă uit la Păcală şi la Tândală; mă uit, 
apoi, la „povestea vorbei”, o minune de carte, precum ce-
rul înstelat, mă uit la epoca aceea uimitoare în adâncimile 
ei şi conchid că nimeni nu a mai fost, totuşi, ca Anton 
PANN – „finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb.”

Dar, nimeni nu va mai fi în literatura română, atâ-
ta timp cât va mai exista această literatură, asemenea lui 
Adrian VOICA, cel răsărit cu timiditate (pentru că asta îi 
este firea) ca firul de iarbă ivit dintre proverbe şi zicători, 
dintre balade şi eresuri, dintre expresii şi locuţiuni, dintre 
cuvintele de adâncime ale unei limbi strălucitoare şi, din 
păcate, uitate! Cuvintele de adâncime ale limbii române, 
cuvinte care nu mai sunt!

Şi, iarăşi sunt, datorită acestui magician pre nume-
le lui Adrian VOICA.

Lucian TEODOSIU
Iaşi, 2005–2013

Plutind liber peste un Paradis pierdut
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Despre români se spune de multă vreme și 
de către mulți că se urnesc greu la treabă, dar se 
opresc repede, că încep mai multe lucruri deodată, 
dar numai unele au șansa să fie isprăvite, că sunt 
ancorați în provizorat, în lucruri de mântuială, lipsiți 
de exigențe ale rigurozității, ale punctualității, de 
vocația monumentalului și mai degrabă fac ce fac 
și alții numai de teama de a nu greși, fără să-și dea 
seama că astfel pierd mult în factualul fundamental 
afundându-se în facticitate prin caracterul gratuit al 
existenței, prin lipsa justificărilor raționale.

Citind și crezând cam tot ce s-a spus despre 
români fie de către străinii care i-au cunoscut în 
treacăt, fie de proprii lor intelectuali, ai toate motivele 
să te uimești că acest popor mai există. Ei bine, în 
ciuda tuturor celor spuse despre ei, românii își duc 
mai departe, într-un netulburat festina lente, destinul 
lor național nepăsători la tot ce li s-a spus de la obraz 
și fără vreo speranță că vor fi mântuiți prin cuvinte. 

Faptele lor istorice, cu toate că au fost 
preponderent  accidentale, nu au fost covârșitoare în 
destinul lor european și nici dacă ar fi fost definitorii, 
programatice, cred că ele nu ar fi reușit să-i impună 
identitar în primul rând că de prea puține ori au ajuns 
să-și facă singuri istoria, cu toate că presimțirea 
destinului nu le-a lipsit ca reprezentare. 

Cel mai adesea românii nu au fost subiect, ci 
obiect istoric al marilor puteri, din calculele cărora 
nu puteau ieși fiind așezați la intersecția intereselor 
acestora. E ușor să le reproșezi lipsa de bărbăție 
istorică dacă neglijezi că de nenumărate ori s-au 
trezit fie singuri în fața unui dușman copleșitor, fie 
ca monedă de schimb în jocurile politice în care nu 
erau decât debitori. Nu-mi propun să-i mântuiesc de 
evidențe, dar nici nu le voi face un proces pentru ele.

Numele unor personalități care trăiesc prin 
invențiile lor (Diorama lui Grigore Antipa, Tunul 
Basilic al lui Orban, Cibernetica lui Ștefan Odobleja, 
Pila Karpen a lui Nicolae Vasilescu-Karpen ‒ o 
varietate de perpetuum mobile, Scaunul ejectabil al 
lui Anastase Dragomir, Vaccinul Antiholeric al lui 
Ioan Cantacuzino, Insulina lui Nicolae Păulescu, 
Gerovitalul Anei Aslan, Avionul cu reacție al lui 
Henri Coandă etc.), ale acelora care s-au remarcat 
în istoria culturii și artelor, a muzicii (Mircea Eliade, 
Emil Cioran, Constantin Brâncuși, George Enescu 
etc.) e adevărat că sunt doar un indiciu despre un 
popor care își mută destinul încet, poate prea încet, 
dinspre timpul intuițiilor matriciale spre cel al 
experienței creștine și al actualizării moderne printr-
un neprefigurat om de vocație ca model viu, nu ca 
ființă providențială.

  E doar o imagine statică, amăgitoare ar spune 
alții, a făptuirii sinelui național reflectată în interior, 
caz deosebit de modelul saxon sau de cel germanic; 
psihologia popoarelor face ca unele dintre ele să 
refuze ceea ce altora li se pare firesc, demonstra 
Gustave le Bonn1. Factualul etnic are logica, 
coerențele și  particularitățile lui și nu de puține ori 
este judecat prin raportări la un altul extern.

 Românii nu se pot plânge de astfel de judecăți 
despre care am mai vorbit, ceea ce nu îi scutește de 
reproșuri privitoare la cauză și ritm, la scop și mijloc, 
dar și la referenți și referințe. Proiectul faptei este o 
determinare a ceva, o constrângere sau o necesitate 
care poate rămâne în așteptare și se poate stinge 
în simple intenții, sau declanșează acțiunea a cărei 
finalizare este tot o intenție. Un studiu etnologic a 
făcut pentru români exact în această chestiune Ernest 
Bernea2. 

 Observațiile lui Bernea privind cauzalitatea, 
pusă în relație cu perceprea timpului și a spațiului, 
trimit la determinările românului cele mai motivate; 
adică între sus și jos, la dreapta și la stânga, între rai 
1 Lois psychologiques de l’évolution des peuples - Paris, Félix 
Alcan, 1894
2 Timpul la țăranul român, 1941, reluat prin adăugire sub titlul  
Timp, spațiu și cauzalitate la poporul român, după 1989

și iad, între succesiv și discontinuu, între excesiv și 
insuficient. La o întrebare pe care și-o punea Johan 
Hiuzinga (în Homo ludens) dacă în deșertarea unei 
banițe cu grâu zgomotul îl face primul bob sau toate 
la un loc, românul ar răspunde fără ezitare: curgerea! 
Și asta pentru că uneori este tentat să despice firul 
în patru, iar alteori pierde din vedere atodetitic, cum 
ar fi spus Noica, tocmai cauzalitatea, fiind tentat de 
general. 

Românul  tradițional nu a avut o gândire 
metafizică prin excelență, deși a conceput universul 
după reprezentări teocentrice; în centrul unversului 
său, dacă nu era Dumnezeu, nota și Bernea, atunci 
era el, omul, iar centrul lumii putea fi chiar satul lui. 

 Gândirea românească tradițională a vizat 
preponderent materialul, fără a fi esențialmente 

materialistă, de aceea pentru românul obișnuit nici 
acum vidul nu are relevanță (nici ca spațialitate în 
sine, nici ca idee), iar infinitul românului e ilogic 
atât timp cât tot ce-l înconjoară e finit. Pe aceste 
coordonate de gândire, fapta românească a fost și 
continuă să rămână lipsită de determinări consistente 
(horetită) din cauza unor carențe ale înțelegerii 
și asumării generalului exterior (catholită). Ca 
luciditate, românul nu acuză incoerențe fiindcă are o 
determinare interioară a generalului bine structurată, 
după cum ni-l arată și Bernea, după cum îl vede și 
Noica, dar și cum promite el însuși să rămână încă 
multă vreme.

 De ce încă multă vreme? Pentru că dincolo 
de generalul factualului, identic până la un anumit 
punct la toate popoarele, apar particularități în planul 
determinării și al consistenței făptuirii. Fapta, ca 
secvență a factualului tinde spre facticitate dacă nu 
vine din rațiune, în sensul unui scop sau din direcția 
unei cauze, adică dacă nu este, respectiv inovatoare 
(ca soluție a unei probleme), dacă nu este algoritmică 
și de răspuns (de proprie motivare).

De aceea fapta nu poate fi decât rațiune 
a existenței (fapta bijectivă; cugetarea ca faptă 
desăvârșită), scop al acesteia (fapta surjectivă; faptă 
dezlănțuită) și cauză a existenței (fapta injectivă sau 
înlănțuită). Cele mai multe fapte ale românilor sunt 
din cauză că, apoi cu scopul să și mai puțin în temeiul 
unei rațiuni; tocmai lucrul acesta îl îndreptățea pe 
Emil Cioran să-i acuze că trec prin istorie privind 
mereu înapoi, nu înainte. Factualul românesc se 
edifică așadar în evocativul fiindcă și orientativul ca 
să, însă mai puțin în argumentativul pentru că, de 
aceea  pragmatismul lor este mai mult retrospectiv 
(cauzal) și mai puțin proiectiv sau algoritmic și nu 
de puține ori se stinge în facticitate, în excesiv, în 
exuberanțe pasagere, într-un umor al detașării nu 

al autoreglarii. Condiționarea și natura factualului 
consistă în funcțiile lui de proiectare, de mijlocire și 
de redresare.Un român, spre deosebire de un japonez 
sau de un neamț, este mai puțin meticulos fiindcă el 
proiectează mai mult în fiindcă și ca să, iar eșecul 
căii este și eșecul mijlocirii; decât o redresare, el 
preferă un nou început dacă nu cumva abandonează 
cu prea multă ușurință însăși ideea atât din exces de 
imaginație, cât și din comoditate. Faptele sociale 
îi sunt de obicei indiferente și are tendința de a se 
sustrage de la responsabilități civice.

Mănă largă, dar nu risipitor, românul poate fi 
și econom, dar nu avar. Dedicat familiei, precum 
spaniolul, fiindcă vede în ea universul în care e cu 
adevărat liber, românul intră tocmai din această 
cauză în contradicție și chiar în conflict de acceptare 
cu socialul.

Mai grijuliu cu al meu (pe care îl apără cu 
înverșunrare), decât cu al nostru (din care se înfruptă 
copios  și fără prejudecăți), el se urnește greu în fapte 
sociale și de aceea imaginea comunităților rurale 
și chiar urbane lasă de dorit. În apartamentele din 
centrul capitalei opulența este izbitoare, însă în jurul 
blocului vezi toate semnele lipsei de simț civic. Până 
și de-a lungul celor mai importante drumuri, șanțurile 
și parcările sunt pline de peturi, de resturi menajere, 
iar câinii vagabonzi, adesea pripășiți în haite până 
și în centrul orașelor, rămân pe carosabil, dacă au 
fost loviți de mașini, până li se împrăștie cadavrele. 
Mai orice picnic lasă în camping urma românului 
care iubește natura doar în poezia lirică. Lipsa de 
determinații (ahoretită, la C. Noica) persistă și astăzi, 
până chiar și la cei care au luat contactul cu țările 
occidentale; întorși acasă, le este mai la îndemână să 
facă asemenea celorlați, decât să dea pilde că tot ce 
au văzut i-a și convins.

 Din același motiv, cântecul lor tradițional, pe 
ispita țigănească, e sufocat de manele și de mejasul 
lor melodramatic oriental pentru care sunt în stare 
să-și scoată și ultimul ban din buzunar în fața unui 
pahar de vin.

  Locuințele lor, pe ispita compromisului 
Orient-Occident, sunt învăluite de kitsch în loc de 
forme și proporții care să îi reprezinte în armoniile 
lor spirituale, unde se întâlneau linia dreaptă cu 
liniile curbe, iar culorile lor lipsite de incandescență 
agresivă, vesele ca sufletul lor, se sting în combinații 
neinspirate, incompatibile și țipătoare, compoziția 
lor rarefiată și echilibrată în ornamente și câmpuri 
alunecă spre un baroc de confluență, lipsit de criterii 
estetice.Spiritul lor este tot mai puțin el însuși, 
fiindcă personalitatea lor, preponderent catabasică, 
este nesigură de sine ca si inițiativa în fapte ‒ tot 
mai debusolată. Sociologia muncii i-a identificat 
în statornicie și de aici în stagnare pentru că la ei 
schimbările nu au fost niciodată radicale. 

Cei mai tineri încearcă să se adapteze sub 
presiunea crizelor economice și au plecat peste 
hotare din același motiv: nu au reușit să se identifice 
într-o cauză națională. Și de aceea numărul lor în 
Spania, de pildă, este incomparabil mai mare decât 
cel al ungurilor sau al polonezilor care au înțeles 
că trebuie să proiecteze și să făptuiască mai întâi la 
ei acasă. Politicile de ocupare a forței de muncă în 
România sunt și ele lovite de aceeași insuficiență a 
inițiativei, a cointeresării, a motivării individuale și 
de aceeași  lipsă a determinărilorilor psiho-sociale 
capabile să construiască un sistem funcțional, pe 
măsura reacțiilor tipice ale cetățeanului în  raportul 
lui cu sistemul, cu valorile, cu nevoile civice.

 Inițiativele lor individuale și mai puțin cele 
sociale le definesc istoria fără a-i da și  consitență și 
de aceea o astfel de istorie e mai mult temporală și 
mai puțin factică; o istorie a lui a exista ca dăinuire 
și nu a lui a fi ca prezență.

Iulian CHIVU

Despre fiind-ul românesc:
Factual și facticitate
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În cuvântul înainte al cercetării Georgetei 
Blendea Zamfir, intitulată Orizont psihanalitic în 
„Ion” de Liviu Rebreanu (Ed. „Dealul Melcilor, 
Braşov, 2009), lectorul univ. dr. Virgil Borcan menţi-
onază cu îndreptăţire că titlul acoperă numai primul 
capitol al cărţii, cu revenire succintă dar importantă 
în capitolul III şi desigur cu o concluzie a autoarei, 
la sfârşitul cărţii. Capitolul doi, cel mai extins este 
dedicat artei narative a lui Liviu Rebreanu.  Remarca 
pertinentă a prefaţatorului este că cercetarea Geor-
getei Blendea Zamfir este didactică şi utilă în primul 
rând elevilor şi studenţilor.

În primul capitol, Preliminarii, autoarea expu-
ne succint relaţia conştient – subconştient din teoria 
freudiană, subconştientul, ca sediu al instinctelor pri-
mare, acumulate în decursul evoluţiei speciei, fiind 
cenzurat de conştient, pentru a nu periclita compor-
tamentul uman civilizat.

Analiza psihanalitică a personajului principal 
Ion, porneşte de la episodul povestit chiar de auto-
rul care, ieşit la vânătoare de porumbei sălbatici pe 
coastele din împeurimile satului, surprinde un ţă-
ran îmbrăcat în haine de sărbătoare care: „deodată 
s-a aplecat şi a sărutat pământul. L-a sărutat ca pe 
o ibovnică.” Scena a aprins imaginaţia scriitorului 
şi a generat scrierea romanului Ion, publicat în anul 
1920. 

Eroul romanului, este un ţăran sărac, care 
pune la cale un plan diabolic pentru îmbogăţire. O va 
seduce pe Ana, fiica bogatului Vasile Baciu şi dacă o 
va lăsa însărcinată, acesta nu se va putea opune căsă-
toriei tinerilor. Ceea ce se va şi întâmpla. 

Analiza psihanalitică a Georgetei Blendea 
Zamfir începe prin cerectarea viselor eroului, în care 
obsesiile apar uneor sub formă simbolică (mai ales 
că în cazul lui Ion acestea erau imorale), alteori re-
cognoscibile, totdeuna ca dorinţe refulate. În perioa-
da detenţei, Ion visa numai pe Florica, părea că se 
duce la George ca să vorbească despre moşie şi mun-
că, dar o vedea numai femeia de care era îndrăgostit.

Altă dată, voind să mergă la Ana, se trezeşte 
inconştient, în faţa casei Floricăi. Sub aspectul obse-
siilor pentru femeile iubite, Georgeta Blendea Zam-
fir compară cazul Ion, cu cel descris în nuvela Gra-
diva de Jensen şi analizat de Freud. Comportamentul 
lui Ion devine nevrotic din cauza patimei/obsesiei 
pentru pământ dar, după cum remarcă Lucian Raicu, 
Liviu Rebreanu nu-i poate face o fişă clinică, întrucât 
ar anula efectul  tragic al romanului. 

Cercetătoare atentă, Georgeta Blendea încear-
că să vadă dacă în biografia lui Liviu Rebreanu ar 
fi trăiri asemănătoare celor descrise în roman dar 
nu află decât scena cu ţăranul care sărută pămân-

tul, restul aparţinând virtualului. Continuând anali-
za psihanalitică, autoarea observă cu îndreptăţire că 
dragostea lui Ion pentru Florica apare sublimată prin 
dragostea pentru pământ şi viceversa. Aşa se explică 
titlul capitolelor: Blestemul pământului şi Blestemul 
iubirii, care sunt una.

Dar Liviu Rebreanu mai face o mărturisire im-
portantă pentru analiză şi anume că lui Ion pământul 
i-a fost drag ca o mamă. 

Acum e momentul să relevăm complexul lui 
Oedip indus prin această scenă. Se ştie că în mito-
logiile agrare, pământul reprezintă zeiţa mamă, ze-
iţa fertilităţii. Sărutând-o ca pe o ibovnică, iubita şi 
mama se confundă şi Ion ilustrează astfel complexul 
lui Oedip care, pentru Freud, reprezintă dorinţa in-
conştientă a copilului de a se uni sexual cu mama sa. 
Iar în final, uciderea lui Ion de către George cu sapa 
cu care se lucrează pământul, reprezintă o eliberare. 
Moartea eliberatoare prin care îşi izbăveşte fărăde-
legile generate de dragostea sa pentru, nu se putea 
realiza decât cu o unealtă agrară.

Pe tot parcursul cărţii, autorea se străduieş-
te să cerceteze cu acribie şi minuţiozitate, părerile 
criticilor literari, care să ilustreze evoluţia receptării 
romanului şi aprecierea personajului, de la simplu la 
complex. Astfel Ion nu este o brută ci acţionează sub 
impulsul necesităţii de pământ şi avere, iar romanul 
nu e simplu, rural, ci o frescă a vieţii de la sat, în care 

personajele nu sunt numai ţăranii ci şi intelectualii, 
între care se stabilesc relaţii fireşti de comunicarei. 

Georgeta Blendea îşi continuă cercetarea, 
abordând arta narativă rebreniană în capitolul al doi-
lea, intitulat Eposul. Analiza începe încă din primul 
capitol, în care ni se prezintă, pe lângă analiza psiha-
nalitică a personajului Ion, şi: succinte date biografi-
ce ale autorului, condiţiile soci-economice şi referin-
ţe critice (fapt care a necesitat lecturi şi investigaţii 
laborioase). 

Dizertaţia Georgetei Blendea Zamfir constă, 
în principal, în relevarea viziunii cinematografice şi 
a  structurii simfonice a arhitecturii romaneşti (evi-
denţierea canonului, interludiilor şi strettei).

În ceea ce priveşte stilul prozatorului, autoa-
rea apelează întâi la afirmaţia lui Rebreanu conform 
căreia el a urmărit să se exprime veridic şi nu fru-
mos, apoi citează pe Călinescu: „Frazele considerate 
singure, sunt incolore ca apa de mare ţinută în palmă, 
câteva sute de pagini au tonalitatea verde-neagră şi 
urletul mării.”

Capitolul al treilea, Aspiraţia spre rotund, dă 
unitate analizelor cărţii. Aspiraţia spre rotund o avea 
în vedere şi Rebreanu în tehnica sa narativă. Auto-
rul lui Ion afirma că toate iţele romanului trebuie să 
se adune în final într-un deznodământ care să înche-
ie rotund  acţiunea epică. În Ion, observă Georgeta 
Blendea, motivul horei, care revine ca un leit-motiv, 
întăreşte impresia de rotund. Fatalismul destinului 
pare rezonant pentru Georgeta Blendea cu Teoria on-
dulaţiunii universale elaborată de Vasile Conta. Au-
toarea accentuează cu îndreptăţire că destinul impla-
cabil din romanele rebreniene este similar cu cel în-
tâlnit în tragediile antice greceşti. Georgeta Blendea 
Zamfir observă că în comportarea lui Ion se poate 
releva Complexul lui Oedip, ei încecând să ocoleas-
că fatalitatea dar fără succes. Sfârşitul lui Ion, ca şi 
al lui Oedip este expresia catharsisului aristotelian, şi 
astfel eroii sunt absolviţi.

În final, aspiraţia spre rotund este urmărită în 
relaţia scriitor – operă – cititor. 

Cartea Georgetei Blendea Zamfir este meri-
torie din toate punctele de vedere. Scrierea ei a ne-
cesitat consultarea unui bogat material documentar, 
pe care autoarea ştie să-l folosească pentru relevarea 
complexităţii structurale a romanului şi a persona-
jului principal, Ion, observat de data aceasta dintr-o 
nouă perspectivă, psihanalitică. Metodologia este ex-
pusă limpede şi demersul convingător. Ea este rodul 
dragostei autoarei pentru literatură şi pentru cititori.

Lucian GRUIA

Orizont psihanalitic în „ion” de Liviu rebreanu

DestiN sFeric

Încă de la naştere, fiecare om
Devine captivul unei sfere de carne
Cu care Dumnezeu şi Diavolul
Joacă biliard.
Întâi loveşte cu tacul Dumnezeu,
Umplând cu har
Trupurile labile.
Unele se înalţă grăbite la cer,
După prima pălitură.
Apoi urmează Deavolul
Să le trimită în Iad,
Pe cele mai slabe de înger.
În final, jocul rămâne nedecis,
Dar pe pajiştea verde
Nu mai rămâne nici o bilă.
După o duminică de odihnă,
Partida următoare poate începe.

OPtimism

Oricât am vrea,
Noi nu putem muri de tot.
Îngropaţi în pământ,
Din carnea putrezindă,
Câteva molecule rebele
Vor ajunge în pânza freatică,
De unde,  plantele, prin rădăcinile lor,
Le vor reda circuitului naturii.
Mai târziu,  vom deveni o mână de oase.
Incineraţi,
Vom lăsa un pumn de cenuşă
În urna familiei îndoliate.
Şi dacă un nou big-bang va pulveriza 
universul,
Vor ramâne din noi
Câţiva fotoni de lumină.

LumiNA mAmei

În pântecul mamei,
Mă vedeam crescând
Într-o lumină interioară.

Când m-am născut,
O altă lumină
Mi-a brăzdat faţa
Cu riduri.

Trăiesc între două lumini.

Când voi muri
Am să-mi regăsesc
Lumina interioară
Din care m-am născut.
 Lucian Gruia

Lucian GRUIA
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De regulă, oamenii de ştiinţă proeminenţi 
îşi exercită şi îşi consumă talentul în ograda lor 
specifică, în profesiunea, mai „caldă”, mai „aridă”, 
pentru care s-au pregătit îndelung. Şi unde domină 
betonul exactităţii, al necruţătoarei obiectivităţi. 
Apare şi pe atare teren o câtime de joc - nu de joacă 
- a imaginaţiei, se infiltrează şi aci surprize eficiente 
ale inspiraţiei. Totuşi, omul de ştiinţă, savantul, 
cercetătorul, se determină el însuşi, îşi defineşte şi 
îşi construieşte sinele către un domeniu sau altul 
unde investigaţia exactă nu-i prea îngăduie să „bată 
câmpii”. 
Dar, ca în tot ce există şi mişcă pe pământ, 
funcţionează şi în lumea oamenilor de ştiinţă - 
consacraţi ca atare - excepţii. Mai ales în ce priveşte 
–uneori - îngemănarea între o profesie pur ştiinţifică 
şi exprimarea talentului într-o artă sau alta. Fără a 
deveni mare violonist, Einstein cânta pătimaş la 
vioară; strălucitul matematician Ion Barbu a fost unul 
dintre cei mai originali poeţi moderni ai literaturii 
române. În cazul său, prestigiul poetului l-a depăşit 
considerabil pe cel al matematicianului. A.P. Cehov 
a fost medic practicant. Nu savant în înţelesul curent 
al cuvântului, exercitând, totuşi, o meserie cu un 
proeminent statut ştiinţific. În acelaşi timp - cum prea 
bine se ştie - Cehov a fost unul dintre cei mai talentaţi 
şi originali povestitori şi dramaturgi, din literatura 
universală, cu o operă artistică inestimabilă.
Aşadar, au existat, există şi vor exista - dacă nu-i va 
anihila ceea ce am început, cu toţii, să trâmbiţăm pe 
toate cărările, drept „globalizare” - şi unii savanţi 
înzestraţi nu numai cu „bisturiul” exactităţii ştiinţifice, 
ci şi cu imprevizibile şi spumoase fantezii artistice. 
Ca în cazul cunoscutului lingvist Marius Sala, actual 
vicepreşedinte al Academiei Române. Romanist şi 
dialectolog de talie europeană, recunoscut şi apreciat 
ca atare, academicianul Marius Sala exprimă, cu 
naturaleţe şi savoare, un proeminent talent literar, de 
portretist. Avem în vedere volumul Portrete, Ediţia a 
II-a (Editura Universităţii din Suceava, 2007), despre 
care va fi vorba în cronica de faţă.
Aş spune, însă, că în cazul acestui savant este 
vorba de un dublu talent artistic: unul, exprimat la 
maturitate, cel de portretist literar; şi un altul cu 
mult mai vechi, pare-se încă din copilărie, care s-a 
dezvoltat neîncetat, cel de imitator. Acesta din urmă 
fiind, în fapt, talentul veritabil al unui interpret de 
teatru. Să se fi ascuns, cumva, în „pielea” savantului 
Marius Sala şi un autentic actor înfrânat, nedus 
până la capăt? Cine ştie!...Oricum, năstruşnicul 
imitator - cu rezonanţă, impunîndu-se ca atare -este 
perfect conştient de darul său şi face caz de el ori 
de câte ori are prilejul. Dacă la talentul său literar, 
de savuros portretist, Marius Sala nu se prea referă, 
nu-l prea declară răspicat, „aăcându-se că plouă”, pe 
cel de imitator îl exaltă în flux continuu, năvălind 
cu el, când nu te aştepţi, chiar în structurile literare 
ale portretizărilor. Am întâlnit în volumul de acum, 
Portrete, un original procedeu epic, bazat pe o 
repetiţie-duplicat: autorul îşi ia, din când în când, 
la mişto propria-i imitaţie, propriu-i dar actoricesc, 
re-imitându-l. Rezultatul în receptor este sporirea 
unui tonic haz admirativ. Am insistat, întrucâtva, 
asupra nu tocmai simplului talent actoricesc al lui 
Marius Sala şi pentru că mi-a rămas viu în percepţie 
încă „de pe timpuri”, din tinereţe. Subsemnatul am 
crescut, sub raport ştiinţific, aproape permanent în 
ograda Academiei Române, de la vârsta de 21 de 
ani. Adică din anul I de facultate, când am devenit 
- cu carte de muncă - bursier al „Institutului de 
Istorie şi Filosofie” al Academiei Române, spre a 
mă forma, treptat, în ipostaza de cercetător ştiinţific 
profesionist. Şi în ograda Academiei am rămas, până 
acum, la bătrâneţea pe care o port în traistă, fiind 
colaborator, deci chiar şi după pensionare.
În contextul unei atare permanenţe l-am cunoscut 

pe Marius Sala de timpuriu, cam de prin anii 1953-
1954. Amândoi fiind cercetători „pălmaşi”, Sala 
ne fermeca în diverse întâlniri „colectiviste” cu 
surprinzătoarea naturaleţe a darului său actoricesc, 
de imitator.
Şi acum, mai pe verticală, despre volumul Portrete. 
Aş remarca câteva trăsături mai de ansamblu, 
proeminente, ale lucrării.
Toate cele 44 de portrete (dacă am numărat corect) 
„nelingvistice” - cum şi le caracterizează, şăgalnic, 
autorul însuşi - dispun de o naturaleţe epică, în dublă 
tonalitate: a purei generozităţi umane şi deopotrivă 
a efortului tacit de a apropia, cât mai lin şi mai mult 
posibil, de percepţia cititorului, valori ştiinţifice într-
un domeniu anume. Fiindcă, în totalitate, textele 
„nelingvistice”, din cartea lui Marius Sala, sunt 
portrete despre lingvişti şi operele lor. 

Desigur, să nu exagerăm, mai mult decât 
se cuvine, valoarea unei seducătoare cărţi de 
portretizări literare, inspirat executate de un savant. 
Dar nici să trecem cu uşurinţă peste acuitatea unor 
semnificaţii, mai ample, pe care aceasta le comportă 
în clipa de faţă. Neîndoielnic, cartea despre care este 
vorba are o semnificaţie aparte: constituie un elogiu 
- cum să zic? - înmuiat artistic, pe bază de adevăruri 
şi fapte strict ştiinţifice, al limbii române, al evoluţiei 
ei istorice şi al prestigiului ei în lume. „Ei, şi?” - 
n-ar fi exclus să exclame, ironic, împătimiţii de tot 
soiul de „globalizări”, care nu mai dau prea multe 
parale pe ceea ce a reprezentat şi încă reprezintă 
valori naţionale. Şi de o vreme încoace, tot încearcă 
să demonstreze aceştia că valorile culturii române, 
cu limba ei cu tot, ar reprezenta o „cultură mică”, 
puchinoasă, lipsită de „aplomb”, care n-ar putea, nici 
pe departe, să facă faţă, vis-à-vis, de „marile culturi 
apusene”. Or, volumul Portrete al lingvistului Marius 
Sala, induce receptorului, în tonalitate literară, ideea, 
anevoie de respins,că valorile limbii române sunt 
autentice, profunde şi pot sta, fără complexe, alături 
de prestigioase valori cultural-lingvistice ale lumii. 
Poate că dovada cea mai grăitoare în această privinţă 
o constituie faptul că din cele 44 de portretizări ale 
volumului în discuţie, câteva dintre ele sunt ale unor 
străluciţi lingvişti străini, care au pledat, specializat, 
în lume, pentru autenticitatea şi frumuseţea limbii 
române. Exemple, ilustrate şi demonstrate de autorul 
Portretelor: Manuel Alvar, lingvistul spaniol de talie 
mondială, cel mai bun prieten al lui Marius Sala, a 

elogiat, invocând România, lingvistica romanică, a 
scris despre Atlasul lingvistic român, etc.; Jiři Felix, 
prestigiosul lingvist ceh, a fost - cum subliniază 
Marius Sala - „nu numai unul dintre cei mai renumiţi, 
dar şi unul dintre cei mai activi cercetători străini 
în domeniul limbii române şi, în acelaşi timp, unul 
dintre cei mai fideli prieteni ai ei” (pg. 81); francezul 
Alf Lombard, naturalizat până la urmă suedez, este 
considerat de autorul cărţii pe care o discutăm drept 
„cel mai profund cunoscător al ei” (al limbii române 
- subl. ns. Gr. S.), pg. 145. Alf Lombard a fost unul 
dintre marii romanişti suedezi. „Pasiunea cu care 
a cercetat limba noastră, de la cele mai vechi texte 
până astăzi - apreciază portretistul - se descoperă în 
monumentala sa operă Le verb roumain, de peste 
1000 de pagini, publicată la Lund (1955). Este o 
operă fundamentală nu numai pentru română (nu se 
poate scrie nimic în acest domeniu fără a o consulta), 
dar şi pentru alte limbi romanice” (p. 146-147).
Pentru orice cititor atent şi de bună credinţă, astfel de 
portretizări foarte amănunţite - in actu - sunt de natură 
să mai tempereze pe cei ce vor să marginalizeze 
valorile limbii române, ale culturii autohtone,  în 
general, şi să-i îndemne să facă „ciocu mic”, cum 
zic, drăcoşi, ziariştii.

Ca un profan ce sunt în domeniu, am 
avut uneori senzaţia că lingvistica este un gen de 
„matematică” a limbii, ce nu prea este dispusă să 
zâmbească. Şi că un lingvist profesionist - care se 
formează ca atare, anevoe - este solicitat până în 
pânzele albe, cu mare rigurozitate, să fie exact, să 
descurce iţele şi să ajungă la ecuaţia adevărată. Şi 
cum această „matematică” este prezentă aproape 
în fiecare portret creionat de Marius Sala - tocmai 
fiindcă despre lingvişti profesionişti vorbeşte - 
ar fi putut, eventual, să se insinuieze, în percepţia 
receptorului obişnuit, monotonia. Ei, bine, în locul 
monotoniei, lectorul întâmpină deschiderea liniştitoare 
a unei diversităţi ideatice, fiindcă autorul ştie să 
facă rigurozitatea lingvisticii să zâmbească. Cum? 
Evident, aci intervine autenticul  talent scriitoricesc al 
portretistului. Care găseşte calea-secretul autorului! - 
să îmbine „morga” ştiinţificului cu vibraţia seductivă 
a unor irepetabile individualizări. Şi - procedeu de 
rafinament epic - când, câteodată, pe portretist îl paşte 
sentimentalizarea, îl temperează deîndată tonalitatea 
mucalită, tentaţia actoricească a imitatorului, ironia şi 
autoironia. Aproape fiecare portret în parte - din cele 
44 câte cuprinde cartea - este intens individualizat. Şi 
după ce ai parcurs întregul volum, ai, parcă, senzaţia 
paradoxală că te afli în faţa unei riguroase evoluţii 
istorice a lingvisticii româneşti şi în acelaşi timp, 
în faţa fragmentărilor ei în multiple momente acut 
individualizate.
Aproape fiecare portret în parte, creionat de Marius 
Sala, este exemplar. Şi nu ezit să spun că toate la 
un loc constituie un model de generozitate umană, 
din perspectiva căreia un savant consacrat ca atare 
subliniază la nesfârşit cât de mult a învăţat de la alţii, 
cât de mult datorează altora.

Fireşte, cei pe care Marius Sala nu osteneşte 
să-i tot portretizeze - în cuprinsul întregii cărţi - 
sucindu-i şi răsucindu-i pe toate părţile, pe toate 
feţele fiinţelor lor, sunt cei doi maeştri ai săi: Iorgu 
Iordan („Pi mini? Pi Rosătti l-am văzut, îl faşi foarte 
bini”) şi Alexandru Rosetti (Ha, ha, ha... „Te numesc 
Draculea...Toate le faci şi le desfaci ca dracu”). Pe 
Iorgu Iordan şi pe Alexandru Rosetti, doi dintre cei 
mai mari lingvişti români, Marius Sala i-a imitat la 
nesfârşit, cu indicibil şi spumos talent, iubindu-i cu 
adevărat pentru cât l-au încurajat şi l-au sprijinit într-o 
lungă carieră ştiinţifică. Şi cu desăvârşit tact, elevul a 
şi reuşit, din când în când, să-i tempereze, să-i împace 
pe cei doi maeştri ai săi, când, năzdrăvani, se mai 
băteau şi ei în „capete”, ca toţi muritorii de pe lume.

Grigore SMEU

uN sAVANt POrtretist
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Est silentium 
in caelo

Liniştea holului de la etajul 7
Stelele străzilor nemişcate
memorate-n ferestre
Ochiuri pătrate împărţind nopţile
în care  indivizi
tresar 
adunând drumurile petrecute 
sub tălpile visului

Liniştea rolului 
neînscris în scenariul începuturilor
Linişte ca-n cer
acompaniată de lifturile care urcă
mereu
cu oameni escaladând muntele suferinţei
Cărarea  
e tot a lor
chiar dacă trece
prin 
holul de la etajul 7

fiecare pas e un front
cucerit

In nómine Patris 
et Fílii 
et Spíritus Sancti
Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam

Pe bune

Omule

Omule
Tainică scorbură 
Ţi-a fost dat în tine să ai

Adame 
Mărul din care ai muşcat
A fost propria ta inimă
Nu acuza nici şarpele 
Nici femeia
Nici pe stăpânul grădinii

Pe care l-ai ignorat
Chiar dacă ţi-a spus
Că afară-i doar suferinţă
Şi aprigul dor de întoarcere te va măcina
Ţi-ai ieşit din tine
Gol
Înfometat
Şi ars de sete
Te-ai acoperit şi tot gol ai rămas
Ai mâncat şi nu te-ai săturat niciodată
Ai băut râurile 
Dar seceta buzelor n-ai potolit
Fiu rătăcit
Pe drumul pustiei
Grădinarul a păstrat seminţele fiinţei pierdute
În scorbura părăsită
Nevăzută ochilor tăi
Ce privesc spre orizonturi străine

Macii aşteaptă să înflorească
Din colbul depus pe-amintire

În lăuntrul tău
Dumnezeu a sădit un copac

Cântec pentru 
sfârşitul zilei

Mai întâi instrumentele tac
Maiestuoso
Instrumentiştii se retrag în partitura nocturnei
Soliştii îşi demachiază chipul
şi rolul atârnă pe umeraş ca o haină de gală 
de seară 
de serviciu 
Pianissimo 
Trotuarele se întind
obosite de paşii
cadenţat trecători 
peste trupurile lor 
şerpuind prin oraş
Andante
Încep umbrele să danseze pe străzi luminate de 
spoturi ritmate-n ferestre
În gară se-aude torsul recitant al
motorului de locomotivă
Zeiţa Bastet adormită sub spectrul turnului de 
control
în timp ce-o surată 
Rinforzando
îşi miaună sosirea şi plecarea
spre ştiinţa batistelor fluturând
ale celor ce vor să plece altădată 
vreodată
Şi alte mâini vor mângâia aerul peronului 
Dirijori indicând un pasaj 
Ritardando
către ultimul act

Un cântec pentru sfârşitul zilei

Paşi nefăcuţi

Ceasul din crucea nopţii
Ticăitul sec al secundarului 
întrebări născute din întrebări

până când 
pleoapele închid cortina 
dinspre o lume spre alta deschizând-o.
o lume zidită trainic pe dunele fumegânde ale 
ţigării uitate în scrumieră
o lume 
mijind pâlpâiri în umbrele umbrelor
în urmele urmelor
amestecate în ceaunul pendulând peste jarul 
trecutului
Ora aceea când pana ţintuită între degete
muiată în sângele gândurilor
valsează peste foaia albă construind armonii în 
alb şi negru
hierograme povestind despre drumuri
crucificări şi învieri
şi apocalipse
şi eclipse
şi scylle
şi gomore
şi mări moarte
Ora încovoiată ca unghiile moirelor decupând 
pâlcuri de litere 
când punctele de suspensie adorm
în nesiguranţa esoterică a textului 
învăluit de mirosul aromat al iluziei
Căinţă şi rugăciune
către moaştele
paşilor nefăcuţi

Aripi de 
pământ 

(II)

Sunt aripi care 
se fac mai întâi pământ
şi din lipsă de Pegas
zborul lor este doar o aruncare
“pulvis es et in pulverem reverteris”
În urma copitelor 
cailor albi
cailor roşii
cailor galbeni sau negri 
aripi stropite de sânge albastru
înălţate eroic
din osul trezit către moarte
să poarte
ultima respiraţie
decoraţie baroc
înspre goticii nouri
postmoderni
plastici 
Sunt aripi de pământ
într-un zbor hieratic
„Las alas se atrofian si no se usan”

viorel surdoiu
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     Născut la 13 iunie 1951, în localitatea Slobozia-Po-
peşti, judeţul Argeş, a urmat şcoala în localitatea natală, liceul 
la Piteşti, Facultatea de Filologie, secţia română- franceză, la 
Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca.   

După absolvirea facultăţii, a fost numit profe-
sor de limba şi literatura română la Liceul Industrial din 
Mizil, de unde se transferă la Liceul Teoretic „Tudor Ar-
ghezi” din Târgu-Cărbuneşti, iar din 1990 predă la Liceul 
„Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu  până în martie 2011. 
A făcut parte din colectivul de redacţie al revistei „Echinox”, 
în paginile căreia a debutat cu comentarii critice privind opera 
unor mari scriitori români. Activitatea scriitoricească începu-
tă la revista „Echinox” va fi continuată la o serie de publicaţii 
literare: „Tribuna”, „Ramuri”, “Gorjul literar”, „Hyperion”, 
„Steaua”, „Vatra”, „Viaţa Românească”, „Observatorul cultu-
ral”, „Literatorul”, „România literară”. Ion Pecie a fost mem-
bru titular al Uniunii Scriitorilor din România -  Filiala Craiova.  
A debutat editorial cu lucrarea Romancierul în faţa oglin-
zii (Editura Cartea Românească, 1989), o culegere de ese-
uri critice. Urmează: Meşterul Manole. Prozatori ai lumii: 
Creangă, Sadoveanu, Rebreanu (Editura Viitorul Românesc, 
2001).

   Phallusiada sau epopeea iconoclastă a lui  Crean-
gă (Editura Maiastra, 2010; Editura Paralela 45, 2011) ne 
oferă o interpretare inedită a operei lui Ion Creangă, despre 
care criticul Ion Pecie mai scrisese în volumul Meşterul Ma-
nole. Prozatori ai lumii: Creangă, Sadoveanu, Rebreanu. 

Fascinaţia lui Ion Pecie pentru opera lui Creangă da-
tează, după cum însuși mărturiseşte în postfaţa cărţii, încă 
din copilărie, când chiulea de la şcoală pentru a se delecta cu 
Amintirile:”Însă ceva din duhul lui a trecut în mine, destinul 
meu a fost mereu marcat şi mascat pentru totdeauna de al 
lui.”

În „Precuvântarea” cărţii, Ion Pecie afirmă că: 
„Phallusiada a pornit la drum ca un eseu liber despre cele 
două poveşti licenţioase, Povestea poveştilor şi Povestea lui 
Ionică cel prost, scrieri mai puţin cunoscute şi comentate, dar 
la fel de valoroase ca şi celelalte.”  “Aşa stând lucrurile, spu-
ne criticul, cartea de faţă se vrea şi o reparaţie critică adusă 
celor două poveşti, în principal, dar şi o reevaluare a operei 
de ansamblu a lui Creangă, din convingerea că în ele, orop-
sitele, geniul humuleşteanului se manifestă la fel de sigur, 
precum în Moş Nichifor Coţcariul, Povestea lui Harap-Alb, 
Povestea lui Stan Păţitul, Ivan Turbincă sau în  Amintiri din 
copilărie.”  

Se respinge de la început orice atracţie faţă de „por-
nografie, trivialităţi, zicerile grosiere”, cele două texte fiind 
situate în seria firească a literaturii erotice, aşa cum a fost ea 
ilustrată de „maeştri ai genului, precum Cervantes, Shakes-
peare, Chaucer sau Fabliaux-urile medievale”. Povestirile 
scriitorului moldovean îl cuceresc „prin fantezia autorului, 
prin umorul suculent, ingeniozitatea construcţiei epice şi o 
privire de sus asupra relaţiilor umane”.  Ion Pecie caută o altă 
cale de acces spre universul artistic a lui Creangă, “pe uşa din 
dos”, adică prin cele două poveşti licenţioase, arătând „cum 
simbolurile fundamentale circulă nestingherite dinspre cele 
două poveşti însemnate cu litera stacojie spre celelalte, şi in-

vers, cum teme şi figuri, motive şi tipuri umane sunt reunite 
sub acelaşi corpus de arhetipuri ale imaginarului”.

În “Precuvântare”, Ion Pecie anunţă structura căr-
ţii, dezvăluidu-ne şi perspectiva de relectură a textelor lui 
Creangă. Astfel “Phallusiada sau epopeea iconoclastă a lui 
Creangă cuprinde, în redactarea finală, texte inedite, grupate 
în patru capitole, primele două fiind intitulate Povestea lui 
Irimiea Oişteanul, respectiv Phallusiada. În capitolul III, 
“Anexe la Phallusiada, am grupat noi comentarii  pe mar-
ginea unor poveşti despre care am mai scris Punguţa cu doi 
bani, Povestea porcului, Fata babei şi fata moşneagului, 
citite de data aceasta din perspectiva erotismului, debordant 
în scrierile licenţioase. Ultimul capitol, IV, dezvoltă o intu-
iţie venită pe parcursul relecturilor provocate de “corozive” 
pe tema natura plangens, a unei naturi agonice, temă care 
subîntinde problematica naturii vitaliste, de care ne-am ocu-
pat în prima parte a cărţii. Tot aici se regăsesc analize axate 
pe înclinaţia lui Creangă de a dialoga permanent cu textele 
evanghelice pe care le îngână, le ia în răspăr, le parafrazează, 
le parodiază, le subminează sau le depreciază într-o măsură 
mai mică sau mai mare.”

“Este de spus, consideră Ion Pop în articolul Un 
Ion Creangă corosiv şi iconoclast (“România literară”, 
09.11.2012-15.11.2012), că în abordarea acestor dificile per-
spective asupra unei opere definitiv instalate în nişa ei de pre-
stigiu clasic, Ion Pecie porneşte înzestrat cu un instrumentar 
critic bine pus la punct, folosit cu degajare, şi găseşte, inspi-
rat, tonul potrivit pentru un discurs ce ar fi putut cădea uşor 
fie în morga superior academică, moralizator-minimizantă, 
fie într-o complezenţă de modă recentă faţă de licenţele de 
limbaj pur şi simplu triviale. El se situează oarecum la jumă-
tatea drumului dintre analistul serios, la curent cu universul 
simbolurilor mari şi cu cercetările asupra imaginarului, de 
natură tematico-stilistică, şi cititorul de plăcere, spectator 
empatic, dar şi liber în distanţările sale, în stare să guste fără 
false pudori grivoiseriile cele mai colorate şi să le demonte-
ze, sensibil la nuanţe, mecanismele producătoare de emoţie 
estetică.”

Cartea lui Ion Pecie, el însuşi contaminat de spiritul 
ludic, bonom şi hâtru al prozatorului, cucereşte prin stilul co-
locvial, cu asociaţii livreşti, hazlii, cu ingenioase jocuri de 
cuvinte (“triumfalic”, “a camumfla”,”epoca sclabagistă”) şi 
formulări familiare din limbajul curent de azi (Moş Nichifor 
este “un taximetrist de epocă”, un “Don Juan care are pană de 
haraba”, se dă o divină “ordonanţă de urgenţă” , ţăranul care 
cultivă phalusuri e “dealer de produse naturiste”, Ionică e “un 
gigolo rural”, părintele Isaia Duhu e văzut ca “un predicator 
alungat din templu” şi “un filosof din Şcoala lui Diogenes”, 
se vorbeşte de CV-ul unui personaj, de o scenă “de bussines 
de acum un veac şi jumătate”,Vasile Bârgaoaie e “instructor 
matrimonial cu tarif redus”).

În contrast cu aparenta degajare lingvistică, cerce-
tătorul apelează la o bibliografie bogată : Dictionarul de 
simboluri, Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Enciclopedia 
semnelor şi simbolurilor culturale - Ivan Evseev, Mircea 
Eliade, M. Brion, Frazer, Denis de Rougemont, E.R. Cur-
tius, R. Girard, Jung, G. Durand. Referinţele analogice sunt 
numeroase, de la Herodot (“complexul kandaulic”), Durand  
(“complexul Harpagon”), Platon (“carul înaripat a lui Moş 
Nichifor”), Shakespeare (un “complex Lear” în “Fata babei 
şi fata moşneagului”), la Mihai Eminescu (Ionică, “un Cătă-
lin viclean”). 

Mottoul Phallusiadei, un fragment din scrierea lui 
Erasmus din Rotterdam, Elogiul nebuniei sau cuvântare spre 
lauda prostiei, este un alibi care vine dinspre necanonic, pen-
tru a justifica tema şi a contracara posibilele reacţii pudibon-
de împotriva a ceea ce trebuie să recunoaştem că se înscrie 
în firescul existenţei, de la începutul până la sfârşitul lumii.  
Este nevoie de un cititor specializat pentru a gusta acest gen 
de literatură, un cititor care să aibă “un cer al gurii dedat cu 
mirodeniile”, după cum afirma  G. Călinescu referidu-se la 
poezia lui Arghezi.

În primul capitol, Povestea lui Irimiea Oişteanul, Ion 
Pecie pleacă de la motivul străinului, al rătăcitorului dornic 
să se aşeze într-o comunitate, care trebuie câştigată prin fap-
tă. Satul în care soseşte Ionică este privit dintr-o altă perspec-
tivă decât a sarbătorescului perpetuu din “Amintiri”. Aceeaşi 
prosperitate, dar care dă aici tupeu şi infatuare, spiritul de 
competiţie devine invidie răutăcioasă, legile ospeţiei sunt 
încălcate, sfânta familie e vulnerabilă, valorile tradiţiona-
le, degradate. Ionică se impune acestei lumi, îşi dobândeşte 
dreptul la replică prin fapte abominabile, minciună, trădare a 
binefăcătorului, abuz de încredere, compromiterea şi înjosi-
rea publică a unei femei. Ion Pecie face apel în demersul său 
critic la teme, motive, scheme narative, personaje, situaţii din 
literatura română şi universală, dar şi din textele biblice, pen-

PHALLUSIADA
sau epopeea iconoclastă a lui Creangă

Motto: “O viaţă întreagă am trăit totuşi din 
citanie.

Asta a fost soarta mea!” 
                                                                                                                  

Ion Pecie

tru a le identifica în scrierea lui Creangă într-o ipostază degra-
dată. Un Creangă, nu doar corosiv, ci şi iconoclast persiflează 
gravul, eroicul, miraculosul, sacrul, dezvăluind spectacolul 
unei lumi pe dos, în care “fericirea altora e un afront deschis 
adus spiritului gregar al comunităţii”. 

 Eseistul ne conduce prin lumea pe care ne-o tălmă-
ceşte altfel decât am fost obişnuiţi, ne poartă din capitol în 
capitol, din înteles în înţeles, deschizând mereu câte o fereas-
tră de lumină, nu ne lasă închişi în cinismul unui adevăr, ne 
îndeamnă să nu ne fixăm într-un punct de vedere, să înmulţim 
perpectivele spiritului, ne oferă faţa şi reversul. E un du-te-
vino fascinant dinspre spaţíul operei lui Creangă spre orizon-
turile literare, filozofice, mitologice ale lumii şi invers, iar la 
fiecare întoarcere suntem mai îmbogăţiţi.  

De la ipostaza lui Ionică “aşa de străin de parcă era 
căzut din ceruri “, ne duce la Dictionarul de simboluri în care, 
meditează Ion Pecie, “definiţia dată străinului te umple de ne-
linişti şi tristeţi cioraniene”. “Acest termen, spune dicţiona-
rul, simbolizează condiţia omului. Adam şi Eva, alungaţi din 
paradis, îşi părăsesc patria şi dobândesc un statut de străini , 
de emigranţi.” Glosând pe marginea textului citat, se conşti-
entizează  condiţia tragică a primilor oameni “mătrăşiţi din 
paradis şi blestemaţi să demenajeze în ţarină, cu şarpe, cu 
măr, cu tot.” De la aceste gânduri grave, se repliază în lumea 
prozaică a poveştii lui Creangă, la situaţia lui Ionică, un străin 
atipic care nesocoteşte tradiţia.

Imaginea “grădinii răvăşite” din textele lui Creangă 
este opusă grădinii lui Voltaire, autorul celebrei replici,«il 
faut cultiver notre jardin». Ion Pecie concluzionează că  per-
sonajele lui Creanga îşi cultivă şi ele grădina lor, dar mai ales 
au tentaţia fructului oprit, “simt o atracţie irezistibilă să sară 
pârleazul în grădina vecinului”. 

Gabriel Coşoveanu, comentând cartea lui Ion Pecie 
în articolul Panerotismul lui Creangă (“România literară”, 
nr.20/ 2011), remarca la acesta “apetitul destabilizator al 
obiectului investigat”, “interpretările dezinhibate” prin care 
se trece uşor de la principiul “totus mundi agit histrionem” 
la teoria catharsisului şi de la complexul Harpagon la com-
plexul kandaulic. Dacă pentru primul complex sunt invocaţi 
Durand şi Bachelard care cred că orice realist e avar şi orice 
avar e realist, al doilea complex ne trimite la Herodot. Aflăm 
din Istoriile lui Herodot că un comandant de gărzi, Gyges, 
îndemnat de Kandaules, regele Sardesului, să se convingă de 
frumuseţea soţiei sale, în nuditatea ei tainică, refuză propu-
nerea, considerând că frumuseţea trebuie păzită şi neispitită, 
dar regele insistă, în trufia lui, devenind, în final, victima or-
goliului său. Femeia îl zăreşte pe Gyges, ascuns de soţul ei 
în dormitor, înţelege despre ce este vorba şi îi cere acestuia 
să repare ofensa, alegând să moară sau să-l ucidă pe rege şi 
să-l înlocuiască.

Triunghiul, Ionică, Vasile Bârgăoaie şi soţia sa Catri-
na, reface, în registrul minor, caricatural, povestea lui Gyges. 
Dacă regina Lydiei nu poate tolera dezonoarea, Catrina joacă 
teatru, acceptând ipocrit complicitatea cu Ionică, pentru care 
onoarea unei femei valora o vadră de vin şi nouă lei.

 Ideea lumii ca teatru devine un pretext pentru a face 
diferenţierile între sentimentul onoarei din teatrul antic şi 
derizoriul spectacolului pus la cale de cei trei actori şi cei 
patru spectatori din Povestea lui Ionică cel prost. În lumea 
Ximenei şi a Cidului se moare în numele onoarei, în scena di-
alogului, gesturile eroilor au grandoare nepământeană. Con-
cluzia criticului e amară: “Vorbiţi-i despre onoare şi despre 
duel acestei lumi a lui Creangă, ahtiată să asiste la spectacolul 
dezonoarei, mulţumită că mizeria tuturor este şansa ei pentru 
a intra în matcă.”

“Scrise cu evidentă plăcere, eseurile dedicate celor 
două poveşti au propriul lor procent de comedie sau epopee 
burlescă”, constată Ion Pop. Autorul îşi numeşte astfel “cân-
turi” secvenţele scrise despre Povestea poveştilor, ca părţi 
ale unui poem critic. Pe de altă parte, Ion Pecie realizează 
o analiză tematică  aprofundată a structurilor imaginarului 
crengian. Este “un imaginar predominant erotomorf, dacă ţi-
nem cont de simbolistica, metonimiile şi izomorfismele ero-
tice identificate de autor (“cânepă-sac-femeie”, “gard, oişte, 
grădină, păpuşoi”, cocoşul şi găina, prepeleacul etc.)”, după 
cum observă Gabriela Gheorghişor în articolul  Spre Creangă 
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pe uşa din dos (“Ramuri”, nr.9, 2011).
În lumea carnavalescă, răsturnată, nimic nu mai e 

sfânt, valorile tradiţionale sunt degradate cu voioşie şi super-
ficialitate, scenariile religioase şi arhetipale, binecuvântarea 
şi creaţia divină sunt parodiate şi caricaturizate.

Ion Pecie trasează profilul divinităţii pe care o propu-
ne Creangă în această poveste,  un “Iisus distrat, autoritar şi 
colţos, iritabil, decis să-şi sancţioneze vorbitorul obraznic”   
sau un “Dumnezeu artist, un spirit jucăuş în postura de zei-
tate supremă a naturii, stăpân peste forţele genezice şi crea-
tor panic ingenios”. Citită prin această grilă, povestea capătă 
semnificaţii multiple, unele comice, altele de o gravitate ne-
bănuită. Povestea poveştilor devine, dincolo de trama comi-
că, “o adevărată dramă religioasă”, o dramă a cuvântului rău 
folosit. „Cuvântul nu mai înfiinţează cerul şi pământul, nu 
mai delimitează lumina şi întunericul, nopţile şi zilele, Cu-
vântul nu mai desparte apele de uscat”, iar “creaţia se vede 
redusă la o viitoare pro-creaţie”.

Povestea are o morală superioară, prin curmarea ano-
maliei şi prin salvarea unui suflet, al preotului care, după lup-
ta cu diavolul la marginea pădurii, renunţă la toate bunurile, 
plăcerile şi ispitirile lumeşti, fugind în lume, fără întorcere, 
asemeni lui Lot din Gomora. “Departe de a interzice hierofa-
niile şi teofaniile, afirmă criticul, viziunea bufonă, chiar gro-
tescă, protejează parabola. De pe trunchiul necioplit al unei 
povestiri licenţioase, eretice, se degajă mirosul de smirnă şi 
tămâie al unei morale superioare.”

 Anexe la Phallusiada cuprinde inspirate comentarii 
ale celorlalte povestiri şi poveşti de la Punguta cu doi bani, 
Povestea porcului, Fata babei şi fata mosneagului, Cinci 
pâini, Prostia omenească, Povestea lui Harap-Alb, Dănilă 
Prepeleac, Ivan Turbincă, Povestea lui Stan Paţitul, Poves-
tea unui om leneş, Moş Nichifor Coţcariul. Ne întâmpină 
aceeaşi perspectivă interpretativă iconoclastă, suntem averti-
zaţi asupra intruziunilor “eretice ale imaginarului crengesc în 
litera şi spiritul textelor sfinte”. Se fac referiri surprinzătoare 
la condiţia umană, incursiuni fascinante printre simbolurile 
esenţiale şi experienţele iniţiatice, printre miturile şi motivele 
culturale universale. Asemenea “ucenicului vrăjitor”, cum el 

însuşi se defineşte, Ion Pecie sfidează cu îndrăzneală anali-
zele critice cuminţi, dedicate de-a lungul timpului operei lui 
Creangă… Filonul erotic al viziunii este comentat cu fineţe, 
urmărindu-se “o constantă sexuală a imaginarului”. Pungu-
ţa cu doi bani este interpretată din perspectiva “complexului 
falus - aur - nuntă - senectute virilă şi calmă”, “baterea co-
coşului este autoerotism”, barbianul “act clar de narcisism”.

In relectura lui Ion Pecie, rând pe rând , “textele cu-
rate canonice de manual arată o faţă nevăzută”. In Prostia 
omenească, anonimul care vrea să ducă lumina în casă cu 
oborocul este numit “omul absurd al literaturii  române”, iar 
insistenţa lui e comparată cu truda lui Sisif.

Comentarea basmului Povestea lui Harap-Alb prin 
schema romanului cavaleresc devine pretextul unor asocieri 
subtile între ipostazele eroului de basm şi personaje celebre 
din literatura universală. Harap-Alb, “prinţ şi cavaler creş-
tin”, întreprinde o călătorie iniţiatică asemenea lui Perceval 
(Parsifal) şi a celorlaţi cavaleri, căutători ai Graalului, pentru 
a reda lumii vitalitatea pierdută. “Aşadar, Natura plangens. 
Plânge natura, plânge natura umană, iată o temă devenită 
laitmotiv al scrierilor lui Creangă.” Călătoria de întoarcere 
a eroului din basm, iubirea pentru fata Împăratului Roş, care 
trebuie dusă spânului, în virtutea jurământului dat, trimite la 
celebrul mit Tristan şi Isolda.

 Ion Pecie consideră că valoarea scrierilor lui Crean-
gă, “încărcate de semne şi minuni”, stă mai ales în arta as-
cunderii unor teme de provenienţă biblică. Cinci pâini este 
subintitulată «anecdotă» tocmai pentru a oculta titlul de re-
zonanţă evanghelică. In interpretarea lui Ion Pecie, drumul 
celor doi călători anonimi ,”pelerini porrniţi spre unde i-a 
îndruma Dumnezeu”, un drum “fără vreun indicator toponi-
mic” poate duce spre “un centru de spiritualitate”. Răchita 
pletoasă, la umbra căreia se opresc să mănânce “este şi ea o 
deghizare vegetală a diavolului”. Călătorul singuratic, care le 
oferă cinci lei pentru a cinsti un pahar de vin sau pentru a face 
cu banii ce vor pofti, ar putea avea o dublă natură, ispititor 
şi îndrumător. Vinul împreună cu pâinea ar putea fi merin-
dă spirituală, împărtăşanie, dar banul devine ispită, “ochiul 
dracului” .”Misterul cristic al împărţirii pâinilor, comentează 

Ion Pecie, este înjosit cu bunăstiinţă în operaţiunea aritmetică 
atât de profană a împărţirii banilor”. 

   In capitolul “Noapte de mai sau cu Don Juan în 
Rai”, susţine că Moş Nichifor este “personajul în pielea că-
ruia Creangă se răsfaţă cel mai în voie”. Personajul este un 
“don Juan modern”,”un seducător”, “un duh atemporal”, un 
observator atent al spectacolului lumii, care nu-şi găseşte loc 
în toposul lâncezelii al universului domestic şi care, ducând-
o pe Malca la destinaţie, îşi încheie “mandatul tristanesc”…

Părintele Duhu, memorabil în creaţia lui Creangă, 
devine la fel de fascinant în tălmăcirea lui Ion Pecie, fiind 
numit “un filozof din şcoala lui Diogene”. Este asemănat cu 
Dionisos din nuvela lui Eminescu prin dezordinea materială 
în care trăieşte, dar şi prin ordinea din spiritul său, este un 
“duh malefic” pentru confraţii săi împiedicaţi în dogme, “un 
duh luminat” pentru Creangă.

 Ivan Turbinca este “o poveste dramatică despre im-
perfecţiunea comunicării dintre om şi Dumnezeu”, despre 
înfruntarea omului cu moartea, “cea mai radicală formă de 
protest, în faţa stingerii”. Ivan Turbinca poate fi văzut deopo-
triva drept “măscărici divin”, dar şi „un utopist sui generis”, 
încercând să edifice o lume fără de moarte. O rapidă trecere 
în revistă a viziunii asupra morţii în literatura română rele-
vă originalitatea lui Creangă prin comparaţie cu alţi autori 
precum Dosoftei, Cantemir, Eminescu, Arghezi, Blaga. Ivan 
nu vrea să înveţe a muri, în faţa morţii “nu există nici demni-
tate, nici cuvânt, nici resemnare”, moartea nu este “singurul 
dor”, nu este “joc de-a v-aţi ascunselea”, nici “marea trece-
re”, moartea trebuie şicanată, păcălită, amânată cu orice preţ.

“Într-un cuvânt, după cum subliniază şi criticul Ion 
Pop, Phallusiada lui Ion Pecie e o carte ce trebuie reţinută 
în bibliografia lecturilor ce împrospătează viziunea operei 
unui Creangă care se îndumnezeieşte citind Evangheliile, şi 
un altul, îmboldit de necuratul când le tălmăceşte, când le 
predică şi la care lumea ecleziastică şi lumea laică trăiesc 
într-o dulce devălmăşie.”

 Prof. Mariana STAICU 
GSIM “C.Brâncuşi”- Peştişani
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                 *
De la mine pân’ 
la tine
Vorbe aspre, 
sibiline.
Din demult ṣi 
până azi
S-a strâns liniṣte 
în brazi
De la râs pân’ la 
uimire,
Nu-i decât o 

despãrţire.
Între pasãre ṣi-apus
E-o dorinţã de mai sus. 
Între semn ṣi zid înalt
Îl aṣtepţi pe celălalt.
Între viaţa mea ṣi-a ta
E la fel, e altceva.

                *
A fost ṣtii bine luna
femeie
o capcanã
ṣi noi am tresãrit
de-o bucurie vană
prea am crezut cã pot sã beau
din apa-nneguratã
sub salcâmi
ṣi umbrele se prelungeau
în spaţiul unei alte lumi
dãdeam pietriṣului o nerãbdare
în mersul meu suit
ṣi fãrã zare.

                *
Noi doi ne-am iubit
e-un tâlc în tãceri
sã pot lãmuri
aṣ vrea
nostalgii
cu pradã cu tot
veneau dintr-un ieri
depãrtat
corãbieri.

                                         *
Singurãtatea te pierde in umbra ei din 
grădini.
Vezi numai gânduri in preajmã, 
oamenii n-au ce să-ţi spunã.
Eu aṣ fi vrut, tinereţe, ṣi de cuvânt sã 
te-anini,
Ca sã-i pot spune femeii cã am rãmas 
împreunã.
E o tristeţe de veac, o zãbovire 
ciudatã,
De parcã zborul s-a frânt ṣi numai 
sunt primãveri.
Eu aṣ fi vrut, tinereţe, să te mai scutur 
o datã,
Sã nu pot spune vreodatã- eṣti 
întâmplarea de ieri.

                         *
E-o nouã zi ṣi grija se-nteţeṣte.
Întinde numai braţul în afarã!
O fiarã se apropie omeneṣte
Ṣi omul te pândeṣte ca o fiarã.
Ai meṣterit, ca viaţa sã vibreze
Precum un cerc zvârlit dintr-o suflare.
Ṣi nu zãreṣti, suit pe metereze,
Decât sclipirea apelor murdare.

                        *
Cãrãri strãine sufletului meu.
Tot ce spuneam cândva era întreg.
Eram copil ṣi totuṣi semizeu,
Al vieţii mele încercat strateg.
Din încleṣtare culegeam izbândã
Ṣi mã lãsam izbit de soare-n mers.
În toiul ierbii mã ṣtiam la pândã,
Stãpân peste un colţ de univers.

                         *
Era atât de singur Dumnezeu
Cã omul n-a-nţeles sã IL urmeze.
Ne-ameninţã o negurã mereu.
Fiinţe dorm, deṣi par încă treze.

ROBERT  TOMA
                   *
Ea, aceeași – nicicând.
El, cum e – se arată.
Ea – în liniște stând.
El – făptură mirată.
Ea răsfrântă-i în sine, 
El pe sine se vrea.
Ea – cu gând să-l domine,
El – cu gândul la ea.

*

De n-ai fi tu, s-ar frânge-n mine 
toarte,
Așa fi copac de trăznet doborât.
Pământul însuși ar crăpa atât,
Că ar duhni a stârv în orice parte.

De n-ai mai fi, n-aș mai putea pricepe
Nimic din toate câte se petrec,
Și ziua s-ar târî sub ochiul sec,
Aș alerga spre nicăieri, prin stepe.

                   *
Zăcusem într-o pulbere 
Pe care prietenii mei încercau s-o 
descrie,
Dar nu găseau cuvinte.
Mi-am scuturat haina, zicându-le - 
Iată, 
Puteți vorbi acum,
Aveți dovada !
Ce alte amănunte să vă dau,
Decât pulberea însăși ?
Vă intră-n nări, 
Vi se strecoară-n ochi,
Și faceți gol în juru-mi.

                   *

S-a făcut târziu
în oraș 
încep să se vadă fibrele serii
păsări ca niște bulgări de negură
plutesc la orizont
dogoarea obrajilor abia acum

se domolește
glasuri de mame
ajung până la muguri
miresme tari de buruieni
sub stele.

                   *

A plecat
cu frumusețea ei cu tot
cu nepăsarea și tristețea ei
de femeie în care am crezut
pentru care 
mi-am zis
m-am născut
s-a dus ca și cum n-ar fi fost
niciodată
într-un cer înalt
respirată.

                   *

Un zâmbet de femeie rară
Și acceptata mea povară.
O mână caldă, mână ninsă,
Și o tristețe neînvinsă.
Nelămurit, de ea aproape,
Încerc pământul de sub ape.
S-o strâng în brațe, s-o descos,
De grija chipului frumos,
De spaima chipului surpat, 
Mi-am zis că pot și că mi-e dat.

                   *

De n-aș fi cunoscut iubirea,
Cruzimea ei de ne-nțeles,
Măruntă mi-ar fi fost uimirea
Și-aș fi privit mai mult spre șes.
Eu aș fi râs, dar inutil,
Aș fi crezut în tot ce pare.
Aș fi tânjit ca un copil
Lipsit de-a mamei sărutare
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AFECTIVITATEA

Dospită-n cuget și-n organe,
A simțurilor gingășie,
Din care în devălmășie
Sorb sentimentele umane:

Iubire, dor, prietenie...
A noastră aură întreagă
Ce ne înalță și ne leagă
Și n-ar putea altfel să fie.

 AFINITATEA

Pe cât din trupuri și din minte
O reciprocă-ademenire
Spre unitate să aspire
Cu largi deschideri dinainte.

O dăruire în neștire
Cu rădăcinile-ancestrale,
Sorbind umori transcendentale
Ce se revarsă în iubire.

ALEANUL

Mă bate-un gând răscolitor
Ca vântul spulberând frunzare,
O fibră-n inimă tresare
Sub nostalgia unui dor.

Aud un svon tânguitor
Precum o doină în surdină...
Aș vrea trecutul să revină
Dar toate sunt la vremea lor.

ASPIRAȚIA

Pe calea către împlinire
Dorind să urci treaptă cu treaptă,
Ființa-ntreagă se îndreaptă
Cu un surplus de investire

La o puternică chemare
Firesc răspunsul ți se pare:
Continuă înaripare
Cu noi valori în afirmare.

AVARIȚIA

E ca o boală, nu se-ndură.
Un cancer – ducă-se pe plută,
Zgârcenie cu fața slută

Ajunsă la caricatură.

Te poți băga între guzgani
Dar nu lăsa să faci, nebune,
Din a avea o pasiune
Și un fetiș din gologani.

BLÂNDEȚEA

E omenie și putere                     
Dospite în ființa-ntreagă,
Cu multă dragoste se-ncheagă 
Și  modelează caractere.

De-aceea a rostit Cuvântul,
Proniator întotdeauna,  
Când celor blânzi le-a pus 

cununa:
“Că ei vor moșteni pământul”.

BUCURIA

De-i cauza-n profan sau sfântă,
Un val benefic te inundă,
Ființa-ntreagă, la secundă,
Spre încântare se avântă.

Dispar necazuri și migrene.
Cu toate simțurile-n floare,
Privești un răsărit de soare
Sub tonuri bethoveniene.

BUNĂTATEA

Virtute simplă dar înaltă
Cu jertfă sfântă-n temelie,
Ca omul pentru om să fie
Cu cerul însuși laolaltă.

Comportă-te cât poți mai bine – 
Cu cât vei prețui pe-un altul
Cu-atât mai important e saltul,
Înnobilându-te pe tine.

CANDOAREA

Virtutea pruncilor, intactă – 
Ei singuri sunt fără de vină.
În viața de ispite plină
Se ofilește și contractă.

Deși greșeala e firească,
Stăpân pe gânduri și trăire
Poate tot omul să aspire,
Candoarea să îl definească.

CHEMAREA(VOCAȚIA)

Este-n urzeala firii tale
(Cu toți asemeni,unic însă)
Prin zestrea clară sau ascunsă – 
Alcătuiri fundamentale.

Îți dă aleasa iscusință
De a crea ceva anume

Și a te împlini în lume.
Urmând-o, totu-i cu putință!

COMPASIUNEA

Când iei la suferință parte,
Cu dăruirea de-a reține
Durerea altuia în tine,
Iar el cu tine o împarte...

Această jertfă-ți este-n fire – 
Mizericordie cerească
Și poate să se împlinească
Prin empatie și iubire.

CURAJUL

Izvor de avânt și victorii,
Coloană a forței morale
Oferă potențe reale
Și considerații notorii.

Când viața ni-i dată ca luptă,
Urcând către cote înalte
El poate ușor să te salte 
Pe calea oricât de abruptă.

DORINȚA

Simțurile, poate găndul...
O nutresc și ea apare
Ca lăuntrică chemare
Farmecul adulmecându-l.

S-o urmezi cu detașare!
Fără scrupule te-nșeală:
De n-o crezi te bagă-n boală,
De-o-mplinești, ea reapare.

DORUL

Ancestrală nostalgie,
Telepatică chemare
Dinspre-o dragoste prea mare,
 Dintr-o lacrimă prea vie.

Voluptoasă reverie
La o clipă mai bogată,
Cu plăceri de altă dată,
La ce-a fost sau vrem să fie.
 

DRAGOSTEA

Luând de martor pe Iisus,
Chiar dacă inima palpită
E o emoție-ncropită
De nu-i ca viața mai presus.

Simțire-adâncă și deplină
Cu rădăcinile divine, 
Esența vieții îi revine –
E calea noastră spre lumină.

DUREREA(SUFERINȚA)

De te sustragi sau i te dărui,
În viață-i norma principală – 
Ca moștenire ancestrală 
Sau ca răsplată fiecărui.

Prin caznele istovitoare
Pătunde-n cuget și-n viscere.
Atâta numai ți se cere:
Să o transformi într-o valoare.

DUȘMĂNIA(URA)

Venin de viperă,firește,
Hrănind atavice impulsii
Cu iritare și convulsii – 
Ades la crimă îmboldește.

Cu terapie-simulacru
În van se-ncearcă vindecarea.
Ni s-a prescris eradicarea:
Iubirea e vaccinul sacru.

 EGOCENTRICUL

A tras în jur un cerc narcisic,
Avid de energii induse,
Apoi un cerc tiranic puse – 
Stăpân deplin, moral și fizic.

Celui păgân îi veni rândul,
Cu pânze până-n cer întinse,
Când, în nucleul lui, se stinse
Efortul centripet frângându-l.

EMOȚIA(AFECTELE)

În prea sensibila ființă
Realitatea infinită
Tumultul mării îl imită – 
Opunere și-ngăduință.

Sunt stările elementare
Țesând viața afectivă – 
Iubire, ură... deopotrivă,
În cosmos fără-asemanare.

 EMPATIE

Fantaste și totuși reale – 
În sinea-mi există precis
Și sunt ale mele deși-s
Ecoul trăirilor tale.

Vibrează ființa întreagă,
Emoții și gânduri galante...
Speranță că poate și alte
Enigme comune ne leagă.

VASILE MUSTAȚĂ
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După monografia doctorală dedicată lui Petru 
Comarnescu (2008) și culegerea de cronici literare 
„Lecturi în oglindă” (2010), Monica Grosu revine 
în actualitatea literară cu o „incursiune” foarte 
interesantă în Literatura Apusenilor (Eikon, 2013, 
232 p.), care se dorește, conform precizării autoarei, 
„un exercițiu de recuperare și readucere în discuție 
a unor scriitori, în speță ardeleni, dar nu exclusiv, 
care au abordat, în scrierile lor, spațiul de tradiție 
și românitate al Apusenilor”. E vorba de o selec-
tare „cât mai liberă și deconsertată de orice fel de 
prejudecăți”.

Avem, așadar, de a face – cum constatas-
em deja pe marginea precedentei lucrări – cu «un 
exercițiu de geografie literară», autoarea identificând 
în cărțile analizate figuri ale spiritului creator, as-
pecte de psihologie artistică, individualități tempera-
mentale, mentalități specifice, detalii de atmosferă 
culturală și ambientale, polifonii semantice, emoții 
creatoare, itinerarii și opțiuni spirituale…

În „modesta” sa abordare, Monica Grosu 
încearcă a contura prin câteva linii directoare, „mod-
ul în care spiritul Munților Apuseni reverberează în 
literatură”. Este vorba de o literatură de un profil 
distinct, coagulată pe câteva direcții de convergentă 
specificitate, de la vibrația istorico-patriotică (de 
plenitudini și ritmuri omagiale) la descripția realistă 
de autentică referențialitate și, de aici, bineînțeles, la 
modalitățile fantasticului cu inserții de autohtonism 
mitologic și reprezentări folclorice („sursă sigură și 
profund individualizată”). 

În concertata lor convocare critică, comen-
tariile de acum, cu relevanță pentru tema și spațiul 
circumscris, se situează pe linia unor preocupări 
constante, dacă avem în vedere numeroasele croni-
ci și recenzii, studii șu eseuri publicate fie în presa 
culturală românească (de la „Discobolul”, „Vatra”,  
„Viața românească”, „Luceafărul de dimineață”, 
„Observator cultural”, la „Acasă”, „Reflex”, „Portal-
Măiastra”, „Pro Saeculum”, „Cetatea culturală”, 
„Ethos XXI”, „The Scientific Journal of Human-
istic”, „Studies”, „Tracing Back Europe” etc.), dar 
și în volume colective editate la Cluj-Napoca, Alba 
Iulia, Târgu-Mureș, Târgu-Jiu, precum: Ion Brad 
în oglinda criticii (2009), După Brâncuși (2009), 
Texte de ultimă oră (2009), Radiografii contempo-
rane (2009), Teze și antiteze ale actualității litera-
re (2009), Cultură și educație în context european 
(2010), Dimitrie Cantemir și vocația europeană a 
gândirii românești (2010), Studii doctorale filologi-
ce la Alba Iulia (2011)…

Să reamintim că de la Ion Breazu cu a sa Li-
teratură a Transilvaniei din 1944 (dar și Viaţa lite-
rară românească în Ardealul de după Unire, Cluj, 
1934), interesul istoricilor și criticilor literari a cres-
cut simțitor în această direcție, ceea ce e un câștig 
enorm pentru cultura românească. 

Ideea de policentrism cultural articulează, în 
datele esențiale, o veritabilă geografie literară deza-
vuând, așadar, anumite prejudecăți centriste (ideea 
e relativ nouă în cultura română, ea înflorind în 
studiile franceze de sociologie, teoria comunicării 
și istoria mentalităților (v. A. Dupouy, Géographie 
des lettres françaises, 1942 și A. Farré, Géographie 
littéraire, 1946; Robert Escarpit, Sociologie de la 
Littérature, Paris, 1973), dar promovate și de școala 
anglo-saxonă (Hans Robert Jauss, Wofgang Iser, 
Walter Bulbst ș.a.). 

Având în vedere și anumite tradiții identitare, 
putem observa, la ora de față, - bine individualizate 
și coagulate în spiritualități și diferențieri – arii lit-
erare regionale de mare impact cultural și valoric. 
Dincolo de orice reținere (fie ea nu numai tematică 
ori axiologică), putem individualiza unele hașurări 
geografice care ne îndreptățesc a vorbi de o litera-

tură a Banatului (că tot e el «fruncea»), arondând 
pe scriitorii români din Serbia, de alta a Olteniei, de 
alta a Câmpiei Române, cum cu îndreptățită mând-
rie își cer dreptul în acest context policentrist – una 
a Dobrogei (cu „spațiul apelor”, cum ar zice Vasile 
Băncilă), alta a Maramureșului, poate și una a Țării 
Bârsei, neuitând a recunoaște o literatură a Bucovi-
nei (arondând desigur pe frații scriitori bucovineni) 
ș.a.

În privința literaturii transilvane, putem iden-
tifica anumite diferențieri specifice, zona Munților 
Apuseni dobândindu-și un contur proeminent în 
cadru geografic mai larg, destul de coerent și organic 
pentru a răspunde tematic și ideatic demersului în-

treprins de criticul literar Monica Grosu, ea însăși 
fiică a Văii Sebeșului.

Autoarea este o pasionată cercetătoare a 
fenomenului literar transilvan (în cartea precedentă 
comentase cărțile și altor poeți, prozatori, istorici și 
critici literari din Ardeal) și felul în care a analizat 
pe autorii în cauză trădează o judicioasă și profundă 
empatie, departe de acele epidermice cosmetizări 
întâlnite mai peste tot în publicistica locală înde-
osebi.

Conștientă așadar de faptul că „Apusenii pot 
constitui încă un punct de rezonanță pe harta liter-
aturii române de ieri și de azi”, Monica Grosu începe 
cu „o incursiune” privind „Cadrele imaginarului so-
cial”, convocând unele cercetări și evocări privind 
„moții și problemele lor” (Valer Gligor), în general 
acele scrieri care au evidențiat, uneori cu patetică 
vibrație istorico-patriotică, că „întotdeauna Apusenii 
au coborât în noi, deopotrivă, legendă și desaga cu 
merinde pentru Limba Română”, un fel de „pâine 
mirabilă pentru toate zilele” (Ion Mărgineanu). 
Dincolo de „lecția de eroism” – cum frumos și ex-
act formulează profesoara Monica Grosu – pe care 
Apusenii au reiterat-o de-a lungul unei întregi isto-
rii, această Terra mirabilis a devenit, iată, un «to-
pos» destul de generos al cercetărilor în domeniul 
imaginarului, o direcție destul de nouă dinspre care 
pot veni, cu siguranță, aprofundări argumentative, 
nuanțări inevitabile și substanțiale articulări. 

Prefigurându-i și înțelegându-i acestui habi-
tat acea intrinsecă „dinamică a imaginarului spiri-
tual”, autoarea creionează câteva „Profiluri literare 
în gestiunea timpului” (pp. 17-56), în fruntea cărora 
așează figura părintească a marelui Ion Agârbiceanu. 
Iată, așadar, tabloul unor destine literare în a căror 

operă se pot întâlni atât „coborâșurile și suișurile 
vieții pe povârnișurile destul de abrupte ale Munților 
Apuseni”, cât și „întortocheatele destine ale Câmpiei 
transilvane”, de la Liviu Rebreanu, Alexandru Ciu-
ra, Pavel Dan, Ovidiu Bârlea, Eugen Uricaru, Petre 
Sălcudeanu, la Mihai Pascaru, Cornel Nistea, Valer 
Gligan, Ion Arieșanu, Aron Cotruș, Ioan Alexandru, 
Vlaicu Bârna, Alexandru Andrițoiu, Ion Brad, Teofil 
Răchițeanu, Ion Mărgineanu, Maria D’Alba și mulți 
alții.

Despre mirabila „Țară de piatră” (Geo Bogza) 
nu poți vorbi fără să amintești de realismul și inserția 
mitico-simbolică a prozei agârbicene ori de „aspirația 
spre absolut” și de vibrantele „dezmărginiri ale eu-
lui” (Al. Ruja) din proza lui Aron Cotruș.

Dincolo de comentariile în general aprofun-
date asupra autorilor citați, Monica Grosu reține „ca-
ligrafia expansiunilor temperate” la Al. Andrițoiu, 
„melancolia originilor” la Ion Horea, „ceasul 
însingurărilor crepusculare” la Ion Brad, unele 
„incursiuni epice în zodia roșie” la Cornel Nistea, 
„plurivalența rostirii” la Mihai Pascaru, „vivacitatea 
condeiului” la Gheorghe Jurcă, alternanța între eros 
și mistic în poezia albaiulianului Gh. Dăncilă, „iu-
birile din amurg” la Dumitru Mălin, „enarmoniile” 
redempțiunii la Maria D’Alba… 

Printre cei abordați îi regăsim – cum puteau 
fi altfel eludați! – pe albaiulianul Ion Mărgineanu 
(scriitor plurivalent și om de cultură cu amprentă 
semicentenară, veritabil „fiu al Ardealului”) și pe 
Teofil Răchițeanu, acest „Orfeu al Apusenilor”, fixat 
pe melosul dolorific cu adâncimi de mythos poporan 
și accente eminesciene ori blagiene, despre care noi 
înșine am scris în mai multe rânduri, ca și despre 
„cuvintele” și „îngerii” lui Ion Mărgineanu…

Completată – cum bine îi stă unei lucrări de 
asemenea coerență tematico-ideatică  și structurală  
̶  cu secțiunea de «Repere bibliografice», în care 
găsim atât „bibliografia de referință” cât și pe aceea 
„critică” (ori alte surse), abordarea Monicăi Grosu 
se sprijină, în demersul ordonator, clarificator și ar-
gumentativ, pe un material destul de bogat și variat.

Desigur, Literatura Apusenilor rămâne o lu-
crare deschisă, având în vedere și alți autori coborâ-
tori din acest areal transilvan (de ce amintirea lui Lu-
cian Blaga nu a fost și ea punctată, „vâlvele Apuse-
nilor” sensibilizând imaginația lui «Lulu al popii», 
conform mărturisirii din Hronic, și autorul de mai 
târziu al dramei istorice „Avram Iancu”din 1934?!), 
ba chiar fenomenul aflat în desfășurare. Potrivit re-
centelor cercetări, numărul scriitorilor ardeleni (y 
compris, evident, și „coborâtorii” Apusenilor, ca și 
„urcătorii” acestui spațiu moțesc) este unul consider-
abil. O „panoramare” care să cuprindă atât pe creato-
rii propriu-ziși (poeți, prozatori, dramaturgi), cât și 
pe cercetătorii arealului (istorici, critici literari, teo-
reticieni, eseiști, publiciști) ar putea să evidențieze, 
încă o dată dacă ar mai fi nevoie, aportul Transil-
vaniei la marea literatură, partea ei distinctă de 
creație și contribuție științifică, plurivalentă, fără de 
care marele tablou al culturii române nu ar fi întreg. 
Prin această opțiune (și nu numai prin aceasta), lu-
crarea d-nei Monica Grosu se dovedește îndreptățită 
atât în „a pune problema”, cât și de mare actualitate, 
în proconizatul context de reluare a entităților ad-
ministrative regionale.

Între „sufletul” și „spiritul” transilvan 
reverberează din adâncuri acel duh al Ardealului, 
deopotrivă legat de htonic și transcendență, pe care 
orbi am fi de nu l-am înțelege și muți am fi de nu 
l-am vedea în mirabila-i specificitate și plenitudine.

Zenovie CÂRLUGEA

„LITERATURA APUSENILOR – O INCURSIUNE”
de Monica GROSU
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Beneficiind de o prefaţă-îndrumar pentru mai 
buna înţelegere a poeziei predominant conceptuale cu 
care se prezintă publicului Zoia Elena Deju în ultima 
sa carte Pridvor de septembrie (Editura Fundaţiei 
Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2013), Lucian Gruia 
stabileşte priorităţile tematice ale acesteia, precum 
şi legătura intimă cu volumul precedent (Îngerul din 
cadru, 2011). Probabil de aceea şi-a intitulat textul 
De la rogatio la problematizarea sacrului, făcând 
numeroase legături cu filosofia lui Cioran din „Pe 
culmile disperării” (1934) şi „Căderea din timp” 
(1965), ale cărei idei (nu toate!) le prelucrează poetic.
De fapt întreaga sa creaţie de până acum concretizată 
în volumele: Limpezimi de mărgăritar (1994), 
Iluminări în amurg (2005), Măiastra cerului (2008), 
La Ghetsimani (2009) şi menţionatul deja Îngerul din 
cadru (2011) se constituie în elementele unui dialog 
continuu cu Divinitatea, în care predominante sunt 
întrebările existenţiale. Numai că atitudinea poetei 
este alta – şi chiar dacă ea a plecat (să presupunem) de 
la Emil Cioran, nici pesimismul pronunţat al acestuia, 
nici revolta sa de fiinţă dominantă şi totuşi pasageră 
nu şi-au găsit în Zoia Elena Deju epigonul ideal. 
De fapt, poeta gorjeană admite statutul ontologic în 
limitele impuse de divinitate iar zbaterile sale – câte 
sunt – nu depăşesc un cadru predestinat (acela cerut 
de finitudinea sa). De aceea fronda ei nu iese prea 
mult în relief, ci se nuanţează, printre sentimente 
care-şi schimbă necontenit conţinutul.
Cartea are trei părţi: panoramă, fereastră aprinsă şi 
cu smicele pe umăr. Dar, dedicându-le unor fiinţe 
apropiate (Anemona, Cristi şi Zenovie), ea limitează 
de fapt universul cognoscibil la cel familial, chiar 
dacă, prin extensie, s-ar putea vorbi de prototipul 
aplicat umanităţii. Impresia se menţine şi după 
lectura poeziei liminare (în pridvorul pleoapei), 
având pe contra-pagină gravura «Belvedere» (1958) 
a germanului M. C. Escher. Ceea ce surprinde omul 
obişnuit într-o asemenea construcţie sofisticată cu 
rol de «foişor», menită să-i modifice adâncimea 
percepţiei vizuale echivalează, în cazul poetului, cu 
rolul jucat de ochii aflaţi sub pleoapa ca un «pridvor». 
Numai că ei nu privesc doar  înainte, aşa cum li se 
propune în gravura respectivă, ci atât în propria 
conştiinţă şi mai ales spre cer, acolo unde sunt atâtea 
mistere greu sau imposibil de dezlegat. Dorinţa 
întoarcerii într-o lume sortită schimbării (dor de 
întoarcere) ca şi convingerea că există o discrepanţă 
reală între fiinţa trecătoare şi creator (cu limpezimea) 
formează substanţa unor versuri care fac legătura 
cu volumul anterior: „întreb poemul de ce surâde / 
şi îngerul / de pe umărul drept / mă alintă”. Printre 
preliminariile lirice în care se încearcă identificarea 
în eter a unor „semne” terestre (în şesurile neantului, 
în consens cu viziunea lui Eminescu, poetul care 
vorbea despre „ale chaosului văi”), se numără 
panoramă şi iluminări de zăpezi. În ultima poezie 
citată mai ales rugăciunea este văzută ca o fiinţă vie, 
ca şi biserica, de altfel, două prezenţe fundamentale 
în viaţa omului: „acolo / lângă tâmpla / bisericuţei 
/ în pulsul grăbit / al rugăciunii”. Zoia Elena Deju 
îşi poate compara poemul cu „un taur ridicat / din 
praf” sau altfel, ca o prezenţă aflată în singurătatea 
sfântă cu miros de tămâie a sufletului: „ca într-o 
chilie / a sufletului / poemul sporea în taină / în cartea 
deschisă / la pagina 13” (în chilia sufletului). Cele 
două imagini traduc de fapt disponibilitatea poetei 
de a conferi creaţiei sale forme variate, fără să uite 
marile probleme existenţiale sortite să rămână fără 
răspuns. 
Se ştie – ideea este de circulaţie notorie – poezia 
se naşte din mirare şi nimic nu există (artistic) în 
afara ei. Pentru Zoia Elena Deju până şi tăcerea are 
o asemenea origine: „tăcerea se naşte / din mirare 

/ şi dispare în ea” (mirări). În fond, poezia este 
mijlocul ideal de iluzionare, căci „Ţara Făgăduinţei” 
rămâne mereu „ în depărtări” (toiag). Cuvântul iluzie 
este chiar rostit, asociat cu „amintirea” şi „ploile” 
determinând rodul sufletului sau al pământului: 
„cum aburii deasupra / mării /amintirea evaporată / şi 
iluzia / că totul se va întoarce / odată cu ploile”(cum 
aburii).
Plouă cu îngeri ne aminteşte de asemenea de volumul 
anterior, însă numai prin versurile de început. 
Celelalte, care formează a doua parte a scurtului 
poem, propun o sugestie/ soluţie ontică îmbrăcată în 
lirism: „la ţărm / de mileniu / se decojesc / straturile 
plămădirii”.
În concepţia poetei Zoia Elena Deju, între «cuvânt» 
şi «poem» este o legătură organică aşa cum în natură 
există o legătură veşnică între elementele constitutive. 
Plecând de la comparaţie sau o metaforă, ea constată 
saturarea cuvântului de real şi mai ales funcţia sa 
evocatoare : „pânda poemului / între lumină şi umbră 
/ de veghe / în lanuri târzii” precum şi : „poemul cu 
toată / cenuşa / cum tăcerea fierbinte / între cuvinte” 
(dimineţi de armindeni).
Prezenţa lui Dumnezeu în lumea creată de el se face 
simţită în variate feluri. Este evocată constant setea  
sa creatoare dar la aceasta sunt asociate numeroasele 
ecouri din natură care-i atestă prezenţa: „Dumnezeu / 
dăltuieşte pământul // cântec de toacă / ciocănitoarea 
/ în plopul uscat” (cântec de toacă).
Nu s-ar putea spune că ciclul fereastră aprinsă 
nu aduce elemente noi faţă de cel anterior intitulat 
panoramă. Gravura lui M. C. Escher stă mărturie. 
Ea înfăţişează un peisaj urban halucinant, cu case 
suprapuse, peste care un „Balcon” (1945) sub formă 
de balon supradimensionat favorizează imaginea 
alianţei propuse de civilizaţie între sticlă şi beton. 
De aici Zoia Elena Deju reţine ideea suprapunerii pe 
care o utilizează creator în poezia înfloreşte castanul 
- , una dintre cele mai frumoase din volum, axată 
pe simultaneitatea a trei anotimpuri : „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 apus de toamnă / se aprinde soarele”. Totuşi, 
imaginea ca atare nu are doar valenţe lirice ci şi unele 
dramatice, pentru că traduce o dramă existenţială, 
nenumită dar bănuită.

Cu toate acestea, din poeziile parcurse până 
acum nu reiese de nicăieri sentimentul de revoltă 
specific gândirii lui Cioran. Dimpotrivă. „Tresare 
/ o rugăciune / pe muchea jucăuşă / a orizontului” 
– spune autoarea în poezia care împrumută ca titlu 
primele două versuri dintre cele citate. „Îngerul” este 
şi el „obosit”, în timp ce „poemul” este comparat 
cu o „pasăre vestitoare”. Tabloul în care sacrul 
este amalgamat cu profanul mai include o scenă 
statică, utilizată în spirit manierist: „un înger obosit / 
poposeşte / pe umărul tău” (înger obosit). Desigur, se 
poate spune că speranţa şi îndoiala coexistă (pâlnia 
devoratoare), dar să afirmi că „în toate / (se aude) 
/ un plânset / abia perceptibil / al demiurgului” ca 
în ape lustrale ni se pare o forţare a notei. Bucuria 
creaţiei divine, recunoscută în atâtea poezii / poze cu 
„îngerul pe umăr” îşi modifică acum tonalitatea, dar 
efectul nu este nicidecum cel scontat. Poeta însăşi se 
vede urcând „o scară spre cer” prin versurile pe care 
le scrie, conţinând adesea meditaţii de tipul: „cine se 
naşte /drept înţelept / moare câte puţin / în fiecare zi” 
(drept înţeleptul).
Motive florale (crini şi buchete de liliac) apar 
în diferite poezii, edificându-ne totodată asupra 
culorilor preferate ale autoarei. Oricum, albul şi 
movul îşi păstrează simbolul străvechi, însemnând 
puritate şi speranţă. Lor li se adaugă şi galbenul, 
culoarea admirată de împăraţii otomani îndeosebi, 
pentru strălucirea sa evocatoare. Câteva poezii sunt 
menite să ilustreze cele spuse: fereastră aprinsă, 
migraţii, vamă, prin iureşul păpădiei.

De obicei, trecerea la alte tonalităţi se face 
dintr-o dată. După un grupaj de trei-patru poezii 
având tema derivată din aceeaşi idee, se ajunge la 
o alta, complementară, care-şi găseşte expresia 
lirică în versuri conceptuale. În nu poţi auzi, de 
pildă, Zoia Elena Deju avansează ideea necesităţii 
comunicării macrocosmosului cu microcosmosul, ca 
părţi ale aceluiaşi univers: „nu poţi auzi / cântecul / 
constelaţiilor / cu fereastra închisă”.

De altfel, recentul volum Pridvor de 
septembrie nu se caracterizează prin inovaţii tematice 
decât într-o mică măsură. Excelează în schimb 
grija pentru expresia artistică (ursita rătăcită, har 
suspendat, ideograme, dor abisal, de s-ar îngădui, a 
trecut îngerul etc.) conferind acestor versuri calitatea 
de poezie autentică. Cizelarea expresiei artistice ca 
formă a cinstirii cuvântului şi a forţelor lui magice 
face din Zoia Elena Deju un nume de reţinut, care 
evoluează constant de la carte la carte.

În al treilea ciclu al volumului de faţă 
intitulat cu smicele pe umăr (şi dedicat soţului) 
autoarea activează ideea de cuplu, având amândoi 
trăiri la fel de intense. „În fiecare amurg / ard cu 
tine” – afirmă aceasta în linişte de schit. Singurătatea 
în doi are totuşi ceva divin în desfăşurarea ei 
temporală, comparabilă cu o „linişte de schit”. E o 
atmosferă conturată în poezia cu smicele pe umăr, 
ca o întoarcere spre increat („gândul s-a întors în 
cuvânt”) şi spre semnificaţia neînţeleasă („absurdul 
îşi despleteşte / graţia în poem”). Alte poezii (pe 
muchie, fericiri neofite, cer şi apă etc.) reiau idei mai 
vechi putând figura şi în ciclurile anterioare. Totuşi, 
poezia cu care se încheie Pridvor de septembrie, 
intitulată alesături, dovedeşte că între realitate şi 
imaginea acesteia se află versul purtător de inefabil. 
O transcriem în întregime, pentru simbolistica ei: 
„poemul / din căuşul palmei / precum visul ales / 
din devălmăşiile clipei / steaua salvată /de găleata 
din cumpănă // alinat de lumină / susură / plânge / 
irumpe / se-ncheagă / curge ca mierea…”.

Prof. univ. dr. Adrian VOICA, 
Iaşi

Pleoapa ca pridvor
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   Scriitorul sau omul de ştiinţă este singurul 
care cunoaşte ecoul pe care îl produce opera lui în 
rândul cititorilor. Cel mai adesea acest ecou ia forma 
recenziei, a unor referințe, multe din ele risipite în 
ani, prin publicații adeseori inaccesibile. Câteodată 
semnul pe care-l primește ia forma încă mai intimă a 
unei corespondențe. Nimeni, nici măcar cei mai 
curioși cercetători, nu ajunge să cunoască multitudi-
nea acestor reacții, vocile diferite ale celor care i-au 
parcurs cărțile. Abia peste o generație sau două, 
apariția unei bibliografii va îngădui accesul la 
informația de la care se poate porni în investigații. A 
avea, de aceea, la îndemână, strânse într-un volum, 
întregul sau aproape întreg fondul de reacții la cărțile 
tipărite în cursul unei vieți, este o noutate editorială 
care se cere remarcată. Este ceea ce ne oferă recent 
apăruta carte Iordan Datcu sau a trăi printre și pen-
tru cărți, Cuvânt înainte de Acad. Eugen Simion, 
Ediție alcătuită de Iulian Chivu, Editura „Grai și Su-
flet – Cultura națională”, București, 2012. Iordan 
Datcu este, fără îndoială, unul dintre cei mai 
însemnați cercetători contemporani ai literaturii po-
pulare românești și cel mai harnic și priceput editor 
și redactor de carte de foclor pe care l-a produs cul-
tura noastră. Este deajuns să amintesc aici că, într-o 
primă ediție, în colaborare cu Cornelia Sabina 
Stroescu, apoi singur, a publicat versiuni tot mai cu-
prinzătoare și mai detaliate ale Dicționarului etono-
logilor români, lucrare de pionierat, indispensabil 
instrument de lucru pentru cei interesați de cultura 
noastră populară. Cea de-a treia ediție, ultima, 
conține 795 de articole care includ nu numai culegă-
tori, cercetători, publicațiile și instituțiile științifice 
din țară ci și cele din Basarabia, și restul lumii, igno-
rate vreme de jumătate de veac. Așa cum era de 
așteptat, mult timp după apariție, volumul a continu-
at să genereze discuții și aprecieri. Nu este surprinză-
tor, de aceea, acest comentariu al lui  Paul Petrescu, 
unul din străluciții etnografi moderni: Ce-ați făcut 
Dvs pentru etnografia și folclorul românesc va rîmâ-
ne ca o importantă piatră de temelie și mărturie în 
istoria  științifică românească a celei de a doua 
jumătăți a secolului al 20-lea, adică anii în care s-a 
încercat cea mai sistematică și amplă anihilare a 
ființei noastre și a spiritului românesc. Într-adevăr, 
grație acestei lucrări devenea dintr-odată posibil să 
cunoști viața și contribuțiile științifice ale unor colegi 
de profesie, mulți dintre ei stinși din viață cu generații 
în urmă. Alături de Bibliografia generală a etnogra-
fiei și folclorului românesc, II al cărei editor a fost de 
asemeni, aceasta este una din lucrările de bază ale 
disciplinei. Se cuvine să remarcăm nu numai numă-
rul, impresionant, al celor care au contribuit la inter-
pretarea operei științifice a lui Iordan Datcu, ci, de 
asemeni, faptul că aceștia aparțin unor generații și 
specialități diferite în câmpul vast al științelor uma-
niste. Dicționarul etnologilor români a fost remarcat 
nu numai de folcloriști, ci și de istorici ai literaturii, 
printre ei Șerban Cioculescu sau Mircea Anghelescu, 
muzicologi ca Viorel Cosma și chiar un istoric ca Al. 
Zub. Comentariile recenzenților sunt importante fi-
indcă, alături de justificatele recunoașteri ale 
calităților lucrării, nu au fost puțini aceia care au gă-
sit necesar să semnaleze omisiuni sau să sugereze 
îndreptări. Faptul de a include în corpusul cronicilor 
asemenea texte îl absolvă pe editor de posibila 
tentație de a-și flata mentorul spiritual. Ceea ce-l in-
teresează pe autor și pe editorul lucrării este, înainte 
de toate, o dreaptă recunoaștere a meritelor, dar și 
căile prin care  punctele de vedere sau aserțiunile pot 
fi schimbate în bine în edițiile viitoare. Ca autor, Ior-
dan Datcu este interesat deopotrivă de opere ale lite-

raturii orale (Un mit – Toma Alimoș), de definirea 
trăsăturilor caracteristice ale unei zone tradiționale 
(Tradiții din Maamureș), ca și de prezentarea în am-
ple studii monografice sau de evocare a unor 
personalități care au adus contribuții majore la stu-
diul literaturii orale (Gheorghe I. Neagu, etnolog; 
Ioan Șerb, poet, folclorist, editor; Ioana Andreescu. 
Eseu despre proza și studiile sale de antropologie; 
Sabina Cornelia Stroescu, etnolog). Mai presus de 

toate, el urmărește cu atenție tot ce se poate produce 
în domeniul studiilor de cultură populară și semna-
lează cititorului lucrările de care va trebui să țină sea-
ma. Nu este puțin lucru într-o vreme în care puțini 
sunt aceia care par să acorde atenție unor asemenea 
fapte. Reflecțiile pe tema cărților de folclor sau lite-
ratură despre care a scris formează conținutul unor 
volume compacte, bine primite în lumea specialiștilor. 
Avem în vedere Repere în etnologia românească; 
Contribuții la etnologia românească; Alte contribuții 
la etnologia românească; Cartea de etnologie; Ovid 
Densușianu. Foclorul. Cum trebuie înțeles. Un secol 
de la apariție; Miscellanea Ethnologica; Pagini de 
istorie literară. Impresionant este și faptul că Iordan 
Datcu este prezent cu asemenea cronici în presa vre-
mii de mai bine de o jumătate de secol. La contribuțiile 
de autor se adaugă cele de editor de carte, o activitate 
de o viață. Au rezultat din această muncă circa 50 de 
volume, printre ele aflându-se volume semnate de 
Artur Gorovi, Elena Niculiță-Voronca, Sim. Florea 
Marian, pentru a nu semnala decât câțiva dintre cei 
care au avut parte astfel de o a doua viață științifică. 
De o primă viață în cazul lui Petru Caraman, a cărui 
operă, Studii de folclor, I-III, a editat-o cu Viorica 
Săvulescu. Petru Caraman a fost, fără îndoială, unul 
din cei mai importanți etnologi ai noștri, dotat cu ca-
pacitatea de a privi un fenomen cultural în evoluția 
sa pe spații largi și durate mari de timp. A fost perse-
cutat în mod sălbatic de autoritățile comuniste ale 
vremii, exclus din învățământul universitar, lipsit 
mulți ani de dreptul de a publica. Cele trei volume 
pun în circulație contribuțiile lui în domeniul folclo-
rului, cele mai multe studii comparatiste produse cu 
o jumătate de secol în urmă. Nu putem decât să de-
plângem faptul că, nepublicate la timpul lor, ele nu 

au avut impact asupra generației care a urmat. Intr-o 
vreme în care dominau culegerile de folclor regional 
astfel de studii ar fi putut să stimuleze cercetările de 
folclor comparat şi să faciliteze contactele cu specia-
liştii din alte culturi preocupaţi de teme similare. 
Este greu să evaluăm astăzi stadiul la care ne-am fi 
aflat dacă lucrările lui Caraman se aflau la îndemâna 
cititorilor. O operă publicată târziu tinde să facă  vi-
zibile slăbiciuni sau erori mai degrabă decât inovațiile 
care, la vremea lor, ar fi fost ferestre deschise spre 
noi interpretări. Una din înfăptuirile majore este și 
reeditarea colecției Materialuri folcloristice, din 
1900, a lui Grigore Tocilescu. După opt decenii de la 
apariție, editorul repară un act de inicvitate, indicân-
du-l pe Cristea N. Țapu drept coautor al colecției. La 
urma urmei el a fost cel care a contribuit la realizarea 
întregului cu 2022 de texte, mai mult decât toți 
ceilalți culegători luați la un loc. În locul recunoașterii, 
la timpul său, a acestei contribuții, cel care a semnat 
ca autor unic s-a rezumat  la a-i mulțumi pentru „ze-
lul și aptitudinea desfășurată în culegerea și rândui-
rea materialelor”. Mai mult decât atât, prin acest act 
de justiție  Cristea N. Țapu devine unul din principa-
lii culegători de folclor ai secolului 19 și, așa cum 
observă A. Fochi, „până la 1900, cel mai important 
culegător de cântece epice românești”. Însemnătatea 
lui tinde să o egaleze pe a contemporanului G. Dem. 
Teodorescu, autorul masivei colecții Poezii populare 
române, din 1885. Între republicare și reorganizare, a 
fost preferată soluția a doua. Apelând la tipologia 
cântecelor epice a lui Al. Amzulescu, editorul a re-
structurat întreg materialul de balade, făcând posibi-
lă mai rapida lui utilizare în studiile viitoare. Cele 
două componente ale volumului, Scrieri și Ediții, 
precedate de Linii pentru un portret, s-au bucurat de 
comentariile și intervențiile unui număr impresio-
nant de specialiști, vădind, pe de o parte, interesul 
pentru temele care fac obiectul studiilor, iar pe de 
alta, interesul pentru modul în care aceste teme sunt 
abordate de către autor. Cei care s-au aplecat asupra 
omului din spatele editorului, redactorului, autoru-
lui, i-au remarcat cu toții competența și seriozitatea, 
respectul pentru adevăr și, nu în ultimul rând, dra-
gostea pentru curățenia stilistică și de conținut a tex-
tului. Mulți ani redactor la două edituri de prestigiu, 
Iordan Datcu a acumulat experiență în a supraviețui 
cenzurii politice. Pentru a izbuti să publici o carte 
curată în aceste împrejurări trebuie să dezvolți 
abilități speciale. Într-una din lucrările pulicate ante-
rior, Sub semnul Minervei, sunt evocate câteva din 
tehnicile care puteau să dea rezultate. Una dintre ele 
era copleșirea cenzorului cu manuscrise; prin firea 
lucrurilor, acesta sfârșea prin a citi mai repede, mai 
puțin atent. Totuși, o atmosferă în care mulți ani co-
lindele, mai ales cele religioase, nu au putut fi publi-
cate, în care studiile de mitologie erau descurajate, 
ba chiar un timp, cel al „alimentației raționale”, din 
ultimii ani ai comunismului, când cenzorii suspectau 
drept subversive basmele cu Flămânzilă și Setilă, nu 
era ușor de traversat. A-ți păstra cumpătul, în aceste 
condiții, și a stărui mai departe în efortul de a publica 
impecabil cărți revelatoare pentru domeniul culturii 
populare este un act de curaj și de dăruire. Iordan 
Datcu poate spune despre sine că și-a făcut pe deplin 
datoria. Mai mult, și-a păstrat până în prezent entuzi-
asmul și capacitatea de muncă. În curând va împlini 
o vârstă când mulți decid să pună pentru totdeauna 
creionul în sertar. Cel despre care scriem aceste rân-
duri ne asiură că mai e mult de făcut. Prin proiectele 
la care continuă să lucreze, este un model pentru noi 
toți.

Constantin ERETESCU

O carte a cărţilor
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*
Pe Părintele Bartolomeu Valeriu Anania l-am 

cunoscut numai în duh. Nu  ne-am întâlnit niciodată 
faţă către faţă. Ceea ce nu ne-a împiedicat – ci, poate, 
dimpotrivă – să comunicăm profund şi esenţial. Am 
corespondat, ne-am dăruit cărţi, am purtat repetate 
convorbiri telefonice. Şi, mai presus de toate şi de 
orice, am trudit împreună (mă încumet a zice), dar 
în măsuri mult diferite, fireşte, la ediţia din 2001 a 
Sfintei Scripturi – Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie 
jubiliară a Sfântului Sinod, Versiune diortosită după 
Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu 
Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, sprijinit pe 
numeroase alte osteneli.

*
Între aceste “numeroase osteneli” se înscrie şi 

modesta-mi slujire. Este punctul cel mai înalt al muncii 
mele de editor, la fel cum, pe de altă parte, stihuirea 
Psalmilor, a Ecclesiastului, a Pildelor şi a Rugăciunii 
regelui Manase alcătuiesc rodul cel mai de preţ al 
carierei mele literare. Părintele Bartolomeu a tălmăcit 
şi comentat – cu harul său  şi cu erudiţia sa – textul 
sacru; eu am hărnicit (alături de alţii) la corectură şi la 
revizia finală. Dar iată cum a început totul.

În 1993, chiar înainte de Paşti, am publicat 
ediţia I a Psalmilor în versuri, la Editura Excelsior, 
Timişoara. Îndată după imprimare, am trimis câte un 
exemplar Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, 
Înalt Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolit Nicolae, 
precum şi Înalt Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolit 
Bartolomeu. Am primit, la scurt timp, scrisori de 
felicitare şi de mulţumire. Tot în 1993, am cumpărat, 
de la standul Catedralei Mitropolitane din Timişoara, 
Noul Testament, ediţie de probă, izvodită de Părintele 
Bartolomeu, în vederea versiunii integrale a Sfintei 
Scripturi, după cum suntem înştiinţaţi în Nota asupra 
ediţiei: “Potrivit unei vechi tradiţii, această primă 
tipărire se consideră ediţie de probă. Observaţiile 
(motivate filologic şi teologic) vor fi mai mult decât 
binevenite, în vederea unei ediţii ulteriore îmbunătăţite, 
ca şi pentru pregătirea Bibliei integrale în noua 
versiune”  (p. IX). Am citit textul, am găsit un număr 
de scăpări, le-am corectat, dar – de ce, oare? – nu  am 
avut curajul să le semnalez.

După patru ani, în 1997, am tipărit, la Editura 
Marineasa, din Timişoara, ediţia a II-a, revăzută şi 
adăugită, a Psalmilor în versuri. Un exemplar a luat 
drumul Clujului. Mi s-a răspuns cu: Valeriu Anania, File 
de acatist, Editura Arhidiecezană, Cluj, 1996 (“Poetului 
Eugen Dorcescu, cu mulţumiri pentru Psalmii în 
versuri. V. Anania – Bartolomeu al Clujului – martie 
1997”). În acelaşi an, şi tot la Editura Marineasa,  am 
publicat, premieră, aş zice absolută, în cultura noastră, 
Ecclesiastul în versuri. Însemnările mele din vara 
lui 1997 îmi reîmprospătează memoria: Ecclesiastul 
în versuri a plecat spre Cluj-Napoca, spre Părintele 
Bartolomeu, în august 1997. A urmat scrisoarea de 
confirmare a primirii.

Şi fluviul vremii şi-a continuat curgerea. 
Momentul crucial al conlucrării noastre, şi al întâlnirii 
noastre în spirit, se leagă de apariţia, în 1998, a Pildelor 
în versuri (de asemenea la Editura Marineasa). Atunci, 
ca răspuns la darul noii mele stihuiri,  mi-a venit de la 
Cluj-Napoca Psaltirea. Versiunea Bartolomeu Valeriu 
Anania, însoţită de o succintă dedicaţie: “Poetului 
Eugen Dorcescu, cu mulţumiri pentru Pildele în 
versuri. Bartolomeu al Clujului. Iunie 1998”.

Am purces numaidecât la studiul Psalmilor şi 
al comentariilor infrapaginale. Şi, cum se întâmplă, 
când e vorba de o ediţie de probă, am descoperit mai 
multe erori tipografice. Le-am notat şi, după câteva 
zile de ezitare, le-am pus într-un plic, alăturându-le o 
misivă în care îl rugam pe Părintele Bartolomeu să-mi 
ierte îndrăzneala, să nu se supere din pricina acestor 
corecturi,  dar m-am considerat dator, în calitatea mea 
de scriitor, de editor şi, mai cu seamă, de creştin, să-i 
aduc la cunoştinţă că textul este susceptibil de unele 
ameliorări filologice. Răspunsul a fost prompt şi 
categoric: nici pomeneală de supărare! Ca un desăvârşit 
cărturar ce era, Părintele îşi exprima gratitudinea că am 
citit cu atâta atenţie Psaltirea. Înţelesese, din primul 
moment, de atunci, din 1993, că iubesc Scriptura şi că 
mă străduiesc să-i cuprind şi să-i  aprofundez  mesajul 
– o va spune, de altfel, răspicat, în 2003, când a binevoit 
să însoţească volumul meu antologic Biblice (în care am 
pus laolaltă Psalmii în versuri, Ecclesiastul în versuri, 
Pildele în versuri şi Rugăciunea regelui Manase) cu o 
recomandare pe Coperta a IV-a*. Implicit – şi explicit 
– mă încuraja să stărui.

Din acea clipă au început să-mi sosească, una 
după alta, cărţile profetice, sapienţiale şi poetice 
ale Bibliei, “întocmite – aflăm, de fiecare dată, din 
Nota asupra ediţiei –  prin metoda comparativistă…
în osteneala de a restaura prezenţa şi autoritatea 
Septuagintei în tradiţia biblică ortodoxă (românească)”. 
Astfel, în anul 1998, am primit Cântarea Cântărilor 
(“Poetului Eugen Dorcescu şi iubirii sale pentru 
limba română, cu îmbrăţişare. Bartolomeu al Clujului. 
August 1998”) şi, cred, Cartea lui Iov (apărută la 
Editura Anastasia, fără an). În 1999 – Cartea profetului 
Isaia (“Domnului Eugen Dorcescu, cu cele mai bune 
doriri. Bartolomeu al Clujului”) şi Cartea profetului 
Ieremia (“Domnului Eugen Dorcescu, din toată inima. 
Bartolomeu al Clujului”), în 2000 – Cartea profetului 
Iezechiel, Poezia Vechiului Testament (“Domnului 
Eugen Dorcescu, cu repetate mulţumiri pentru sprijinul 
filologic, omagiu. Bartolomeu al Clujului. Mărţişor 
2000”), în 2001 – Cartea profetului Daniel şi ale celor 
doisprezece profeţi mici (“Domnului Eugen Dorcescu, 
cu cele mai bune doriri. Bartolomeu al Clujului. Ianuarie 
2001”). După ce intram în posesia unei cărţi, începeam 
de îndată lectura, identificam eventualele greşeli, le 
notam şi, când isprăveam, îi expediam Părintelui lista 
cu ceea credeam că se cere remediat.

Şi a treia etapă.  Joi, 27 iulie 2000, am expediat 
la Cluj un set de corecturi la Cartea profetului Ieremia. 
După aproximativ trei săptămâni, are loc un foarte 
important eveniment, legat nemijlocit de această  
secţiune a Cărţii Sacre. Transcriu, din vechile mele 
însemnări, acel memento: “…ieri…la prânz, poşta mi-a 
adus, de la Părintele Anania, Cartea lui Iezechiel şi un 
volum al său (Valeriu Anania, Dincolo de ape. Pagini 
de jurnal şi alte texte, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
2000: ‘Poetului Eugen Dorcescu, cu îmbrăţişare 
colegială. Valeriu Anania. August 2000’), plus o 
scrisoare. În cuprinsul scrisorii, Părintele Bartolomeu 
îmi mulţumeşte pentru observaţiile la Ieremia, se 
declară foarte impresionat de ‘acribia’ mea şi îmi 
propune să fac eu corectura ultimă (BT-ul) la întregul 
text al Bibliei…” (Sâmbătă, 19 august 2000).

Am căzut pe gânduri. Era o mare cinste, însă, 
concomitent, o mare răspundere. O piatră de încercare. 
Şi, tocmai de aceea, era cu neputinţă să refuz.

Drept consecinţă, după cum găsesc în aceleaşi 

note, luni, 21 august 2000, ”în zori, am fost la poștă, 
să-i trimit părintelui Anania o epistolă (îi mulțumesc 
pentru cărți: Iezechiel și cea semnată de Dânsul și îi 
spun că accept colaborarea…)”.

De fapt, colaborarea începuse de mult (acum 
dobândea limpezime, conştiinţă de sine, statut), 
debutase cu acea primă parcurgere a Psaltirii. Și a 
continuat, cu fiecare carte biblică ce-mi parvenea de 
la Cluj. După această clarificare a perspectivei, având 
lângă mine o mare parte din text, am reluat, și mai atent, 
în orizontul corecturii ultime, pagină cu pagină, șir cu 
șir, notă cu notă, Sfintele Scripturi. Iată ce adăugam 
în Jurnal, la data de 11 ianuarie 2001 (Joi): ”Azi am 
primit de la Părintele Bartolomeu Cartea lui Daniel 
și ‘prorocii mici ‘, o agendă, un calendar, o felicitare. 
Toate într-un plic. Îmi scrie că, până în mai-iunie, 
Biblia va fi gata pentru tipar. Aștept, deci, să-mi vină 
textul la BT”. Iar la 4 martie 2001 (Duminică): ”Azi am 
terminat de (re)lecturat (și de corectat) Iezechiel, ceea 
ce înseamnă că tot ce am eu aici din versiunea Părintelui 
Anania a Bibliei e străbătut (poate doar Plângerile lui 
Ieremia să fi rămas cu o singură lectură). Acum aștept 
o veste de la Cluj”.  Sau, luni, 19 martie 2001: ”spre 
seară, am pregătit un plic pentru Părintele Bartolomeu 
(volumul meu de poezie, recent apărut, Exodul, ca dar la 
împlinirea celor 80 de ani, în 18 martie –  ‘coincidență 
semnificativă’, i-am scris, după spusa lui Jung – dat 
fiind că eu am aceeași zi de naștere,  și o felicitare…”).

În fine, reper decisiv, joi, 17 mai 2001, la ora 
13,30, prin priori-post, mi-a intrat pe uşă Pentateuhul. 
Peste cinci zile, marți, 22 mai, la ora 8 dimineața, m-a 
sunat Părintele Bartolomeu și am vorbit îndelung. Luni, 
28 mai 2001, am expediat textul revizuit. Reproduc 
o notiţă din 30 mai 2001 (înainte de o călătorie în 
Germania şi Belgia): ”Nădăjduiesc să ajungă azi la 
Părintele Bartolomeu corectura Pentateuhului…Iar 
la întoarcere – cum îmi spune Părintele – voi primi 
Cărțile istorice”.

Așa s-a întâmplat.  În septembrie, eram încă 
adâncit în lectură. Cărţile au venit, mi-au pus la 
încercare privirea, priceperea şi condeiul, după care s-au 
întors, primenite, alipindu-se una alteia, spre a întocmi, 
sub ochiul savant şi inspirat al Părintelui Bartolomeu, 
Marea Carte. Am lucrat mult, cu bucurie, cu spor şi cu 
folos, şi munca noastră s-a încheiat cu bine.

În vara lui 2002, am avut dinainte, proaspăt 
tipărit, un exemplar din monumentala ediție 2001 a 
Sfintei Scripturi, purtând pe prima filă, în dreapta, 
sus, înveşmântate în caligrafia bine cunoscută mie, 
următoarele slove: ”Domnului Eugen Dorcescu, cu 
mulțumiri pentru prețioasa colaborare la alcătuirea 
acestei cărți. Bartolomeu. August 2002”.

Îşi poate dori un scrib mai mult decât atât?
După cum am mărturisit, versificând (stihuire 

interpretativă), demult, în 1998, o doxologie din Pilde:
Puternic turn e Numele divin,

Spre care drepţii şi-nţelepţii vin.
Primeşte-ne, sub ziduri, şi pe noi,

Căutătorii vremii de apoi,
Pe noi, robiţi celestelor comori,
Ai slovei fantomatici slujitori ;
Primeşte-ne, să ne adăpostim,

S-agonizăm, noi, bieţii sopherim ,
Sub scutul Tău etern, Iah Elohim ! ( 18,10 )

EUGEN DORCESCU
Timișoara

Din amintirile unui scrib: 
CUM AM LUCRAT LA VERSIUNEA 

BARTOLOMEU VALERIU ANANIA 
A SFINTEI SCRIPTURI

Biografia mea literară, drumul meu în viaţă şi în 
literatură – aşa cum  sunt ele şi atâta cât sunt – au întâlnit, la 
anume răspântii, o seamă de personalităţi, pe care, aş înclina 
să cred, le-a rânduit acolo Providenţa. Debutul în revistă 
(“Luceafărul”, Bucureşti, 1971) mi-a fost vegheat de Alexandru 
Philippide, Ştefan Bănulescu şi Cezar Baltag. Cel editorial 
(Cartea Românească, Bucureşti, 1972) – de Marin Preda, 
Mircea Ciobanu şi Mihai Gafiţa. Receptarea creaţiei mele, în 
exegeza românească, îi datorează enorm Profesorului Virgil 
Nemoianu, geniului său hermeneutic. Iar dincolo de hotarele ţării (în lumea 
hispanică, mai ales), poezia mea este cunoscută graţie unor confraţi de gust şi 

de talent, ce s-au silit fie a o traduce (Rosa Lentini, Coriolano 
González Montañez), fie a o include în prestigioase antologii 
şi a o comenta (reputaţii scriitori şi profesori Andrés Sánchez 
Robayna şi Jaime Siles, poetul şi pictorul Fernando Sabido 
Sánchez, autor al unei monumentale enciclopedii de poezie 
universală etc.). Toate acestea – la un palier precumpănitor 
estetic. Cât despre domeniul strict spiritual, am avut şansa de 
a mă afla, nu puţină vreme, în preajma unor ierarhi iluştri: 
Părintele Nicolae Corneanu, Mitropolit al Banatului, şi 

Părintele, de pioasă aducere-aminte, Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolit al 
Vadului, Feleacului şi Clujului. Aşadar, ca om şi scriitor, mă pot considera fericit.
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Publicul bucureştean îl cunoaşte pe Liviu 
Lucaci în special în calitate de actor, el jucând pentru 
Teatrul Naţional Bucureşti din anul 1997 în piese de 
mare succes cum este ’’Tectonica sentimentelor’’, autor 
Eric Emmanuel Schmitt – unul dintre cei mai citiţi şi 
jucaţi scriitori francofoni din întreaga lume, sau ’’Jocul 
ielelor’’ de Camil Petrescu, ‚’Visul unei nopţi de vară’’ 
de W. Shakespeare, ca să amintim numai câteva reuşite 
ale sale ca actor. Însă din anul 2009 Liviu Lucaci face 
şi regie de teatru. Primul său proiect într-un teatru 
bucureştean a fost ’’Domnişoara Iulia’’ de August 
Strindbwerg la Teatrul de Comedie, în rolul titular 
fiind distribuită Delia Nartea, spectacol înregistrat 
şi difuzat apoi şi de Teatrul Naţional Radiofonic, în 
urma succesului său scenic. Înainte de acest spectacol 
trebuie amintite reuşitele sale cu ’’Platonov’’, jucat 
şi la teatrul Foarte Mic, proiect realizat în calitate de 
profesor de Arta Actorului  al Universităţii Teatrale şi 

cinematografice ’’I.L. Caragiale’’ din Bucureşti, unde 
Liviu Lucaci era profesor din 1994. Apoi el a fost 
coordonatorul proiectului temerar ’’Trilogia Atrizilor’’, 
proiect care a cuprins mai multe sectoare ale UNATC, 
regie, scenografie, coregrafie, arta actorului. Muzica 
originală pentru violoncel, vioară şi percuţie – care 
deţine rolul de trambulină pentru performanţele 
actoriceşti sunt ale cunoscutei, talentatei şi carismaticei 
actriţe şi compozitoare de muzică de teatru Delia 
Nartea, de la Teatrul de Comedie, ea însăşi deopotrivă 
profesoară de teatru la UNATC.

Ca regizor pe scenele profesioniste urmează 
‚’’Un cuplu ciudat’’ de Neil Simon – muzica originală 
semnată din nou de Delia Nartea, spectacol a cărui 
premieră a avut loc în 2011, succesul deosebit de public 
făcând să se joace şi astăzi.

Pasiunea pentru lectură l-a făcut să se exprime şi 
în scris: piese de teatru, scenarii de film şi radiofonice, 
proză, exemplu fiind volumul ‚’’Povestiri despre 
celălalt’’ publicat în 2006 la editura Curtea veche.

Ca autor de teatru şi regizor, Liviu Lucaci 
realizează ’’Cinci rendez-vous-uri 
mortale’’, o comedie neagră jucată cu 
succes la Clubul Ţăranului din cadrul 
Muzeului Ţăranului român, dar şi pe 
scenele unor festivaluri importante, 
cum a fost participarea la Festivalului 
Internaţional de teatru experimantal 
de la Cairo, din 2011. Delia Nartea a 
participat la acest proiect în dubla sa 
ipostază de actriţă şi compozitoare de 
muzică de teatru. 

În 2011 publică prima sa carte 
de teatru, ’’Marusia’’, cuprinzând şase 
texte de teatru, volum care a avut o 
primire excelentă din partea oamenilor 
de specialitate.

Ultimul spectacol al lui Liviu 
Lucaci este ’’Oameni ca noi’’, pe texte 
proprii, care poate fi văzut pe scena bucureşteană, o 
nouă încercare îndrăzneaţă de a aborda teme majore 
cum ar fi moartea, iubirea sau prietenia. De curând, 
Liviu Lucaci a primit premiul Uniter pentru ‚’’Cea 
mai bună piesă românească a anului’’, premiul fiindu-i 

oferit în cadrul Galei Uniter ce a avut loc anul acesta la 
Iaşi chiar de către Principele Nicolae, nepotul regelui 
Mihai, Casa Regală a României fiind cea care susţine 
promovarea dramaturgilor români. 

Relaţia cu Uniterul e mai veche, dacă ne gândim 
doar la serata culturală susţinută aici în urma bursei de 
studii în Japonia din 1997, bursă în cadrul căreia Liviu 
Lucaci a studiat teatrul tradiţional japonez în variantele 
sale noh, kabuki şi kyogen. Sau la workshopul susţinut 
câţiva ani după aceea la întâlnirea internaţională a 
şcolilor de teatru de la Buşteni, tema fiind, din nou, 
teatrul tradiţional nipon.

Cronicile pentru talentul cu care desfăşoară 
atâtea proiecte sunt grăitoare pentru modul cum înţelege 
să ajungă la sufletul spectatorilor printr-un limbaj clar 
ca actor, cum îşi promovează studenţii ca profesor de 
teatru, acum prezenţi în colectivele tuturor teatrelor 
bucureştene şi nu numai, cum îşi realizează spectacolele 
ca regizor sau cum îşi construieşte personajele ca 
scriitor. Urmărindu-i parcursul şi performanţele, poţi 
observa că deţine secretul de a face legătura între cei 

care au fost şi cei care vor veni, aşa cum el însuşi a 
declarat de curând într-un amplu interviu. Liviu Lucaci 
nu mai e demult o promisiune, ci o certitudine. Sunt 
convinsă că ne trezervă şi alte surprize plăcute în viitor.

să ne cunoaştem actorii
de Maruca PIVNICERU

Ziua de 14 aprilie 2013 a marcat 
un eveniment cu totul deosebit găzduit de 
Palatele Brâncoveneşti, Mogoşoaia: Mi-
hai Ţopescu, unul dintre cele mai cunos-
cute nume din arta vizuală contemporană 
românească, a deschis uşile celei mai re-
cente expoziţii de sculptură ale sale. ‘’Sa-
crificiul’’, aşa cum s-a intitulat colecţia de 
artă aflată astăzi în Galeria Cuhnia, a atras, 
asemeni unui magnet, un public numeros 
şi de cea mai bună calitate. Vernisajul ex-
poziţiei a fost un moment complex care a 
cuprins mai multe secvenţe: deschiderea 
expoziţiei propriu-zise, prezentarea unei 
instalaţii în care autoportretul artistului 
realizat în gheaţă s-a topit treptat sub lumi-
na unui reflector şi un happening artistic 
în care o sută de baloane albe umplute cu 
heliu au fost eliberate spre cupola galeriei; 
toate trei momentele fiind interpretarea 
plastică şi personală a artistului în privinţa 
semnificaţiei Sacrificiului. Din conceptua-
lizarea acestei noţiuni a rezultat esenţa sa-

crificiului propriu îmbuteliată într-o ediţie 
limitată de cincizeci de sticluţe semnate 
şi însoţite de un certificat de autenticitate 
oferite spre achiziţionare publicului larg. 
Puterea creatoare a lui Mihai Ţopescu 
constă în interiorizarea unui cuvânt (sa-
crificiu) şi exteriorizarea plastică a aces-
tuia prin concretizarea unei lumi dense şi 
conceptualizate ce urmareşte firul sensibil 
al spiritului uman.   

Mihai Ţopescu a lucrat o viaţă cu 
sticla dovedind prin pasiunea sa pentru 
acest mediu că şi sticla poate fi un vehicul 
al expresiei unei gândiri coerente, al unei 
filosofii artistice la care se adaugă plăcerea 
estetică prin caracteristicile decorative ale 
acesteia. Sticla fuzionează deseori cu alte 
materiale, lemn sau metal primind mul-
tiple semnificaţii spirituale. Spaţiul ex-
poziţional de la Mogoşoaia se potriveşte 
temei alese de către artist, Galeria Cuhnia 
păstrând ceva din sacralitatea unei biseri-
ci în care actul de sacrificiu este suprem. 
Martiriul familiei domnitorului Constantin 
Brâncoveanu care a fost decapitat de către 
sultan împreună cu cei patru fii pentru cre-
dinţa strămoşească. Sacrificiul lor, aflat 
în ajunul Paştilor, este interpretat ca o 
prelungire a jertfei lui Hristos pentru uma-
nitate. Expoziţia lui Mihai Ţopescu poate 
fi văzută ca un dar simbolic, adus acestor 
conducători, spirituali în primul rând, ex-
primată prin cele cinci capete de adulţi 

îmbrăcate în zale de fier şi trupul impună-
tor al lui Brâncoveanu care domină întreg 
spaţiul expoziţional. Capetele sculptate în 
lemn, au o formă alungită, asemeni unor 
coconi şi emană prin elementele plastice 
drama spirituală. Este prima interpretare 
artistică de acest gen în arta românească, 
în care personajele sunt tratate medieva-
list, asemeni unor cavaleri de cruciadă, 
fiind aşezate  pe socluri cruciforme, expri-
mând ideea credinţei. Mihai Ţopescu îşi 
îndeamnă publicul să-şi elibereze mintea 
şi sufletul, condamnând compromisurile 
de ordin moral. Gestul simbolic de a elibe-
ra o sută de baloane albe spre cupola ga-
leriei sugerează înălţarea spiritului uman 
şi căutarea de catre artist a spaţiului sacru.  

Un alt sacrificiu pe care şi-a clă-
dit expoziţia Mihai Ţopescu este legen-
da meşterului Manole. Piesele redau vi-
zual zidirea treaptată a trupului femeii 
iubite, jertfind-o pentru realizarea unei 
creaţii(Mănăstirea Curtea de Argeş). Po-
vestea Anei lui Manole este văzută adesea 
ca un dublu sacrificiu, sacrificiul creato-
rului prin renunţarea la iubire pentru un 
ideal şi sacrificiul uman.   Expoziţia are 
elemente foarte bine legate între ele prin-
tr-un discurs dramatic care abordează atât 
teme universale,(crucificarea lui Hristos, 
sacrificiul Anei), cât şi teme personale - 
sacrificiul de sine al artistului – reprezen-
tarea simbolică a purităţii umane capabilă 

să creeze dincolo de barierele temporale şi 
spaţiale. Sacrificiul artistului este conside-
rat cel mai nobil deoarece vizează transpu-
nerea puterii spirituale în opera sa.

Expoziţia ’’Sacrificiul’’ a fost des-
chisă de către Doina Mândru, directoarea 
complexului muzeal Palatele Brâncove-
neşti de la Mogoşoaia, alături de criticul de 
artă Cătălin Davidescu, care a şi construit 
textul critic al albumului. Trebuie menţio-
nată implicarea în acest proiect a Lumi-
niţei Sabău, curatoare recunoscută în Eu-
ropa şi iniţiatoarea Premiului European 
de Artă, şi a lui Victor Korniş, grafician, 
ambii veniţi din Germania special pentru 
acest eveniment. Critici de artă, artişti 
plastici, oameni de cultură, chiar şi oficia-
lităţi din Gorj au fost prezenţi într-un nu-
măr foarte mare la vernisaj, evenimentul 
având un succes răsunător. Expoziţia se 
desfăşoară în intervalul 15 aprilie–15 mai 
2013, la Galeria Cuhnia, Palatele Brân-
coveneşti, Mogoşoaia.  Dintre proiectele 
notabile de viitor ale artistului menţionez 
prezenţa la Bienala de Artă Contemporană 
de la Veneţia, prezenţa la Muzeul Cava-
lerilor Templieri pentru 3 luni în Sudul 
Franţei, expoziţia personală de la Galeria 
Hexagon din Aachen şi prezenţa în cadrul 
Metadecorativum din Dusseldorf, acestea 
devenind mărturii incontestabile ale valo-
rii artistului pe plan internaţional. 

 Mihaela CRiSTeA

s-a întâmplat la mogoşoaia
“Sacrificiul” sculptorului Mihai Ţopescu înainte de Sfintele Paşti 

Cronica plastică
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Volumul CASA MEMORIALĂ DĂNCUŞ -antologie 
de autor- (Ed. Eikon, Cluj-napoca, 2011), reuneşte texte din 
următoarele cinci volume de versuri: DORMI ÎN PACE, 
DOAMNE!,  ANTI-DIAVOLUL, LUMEA DE MÂNTUIALĂ. 
AMÂNDOI, CASA MEMORIALĂ „DĂNCUŞ” şi 
APOCALIPSA DUPĂ DĂNCUŞ.

Volumele menţionate, ca de altfel tot ce a scris 
poetul,  aparţin unui vast experiment lirico-existenţial, ceea ce 
le conferă unitate. Experimentul este revendicat în LUMEA 
DE MÂNTUIALĂ. AMÂNDOI şi completat în APOCALIPSA 
DUPĂ DĂNCUŞ.

Iată ce afirmă, în acest sens, atorul: „Imaginez un 
cerc în care înghesui de-a valma mentalităţile. Am dreptul să 
mă situez în afara lui pentru că eu l-am creat. E un gest care îmi 
impune să răspund în aceeaşi clipă de vieţile întregii planete. 
Îmi imaginez că sunt un Dumnezeu imparţial, chemat să judece. 
Văd totul la adevăratele dimensiuni, judec fără rezerve tot ce mi 
se oferă. E un joc periculos pe care nu-l ştiu prea mulţi. Eu pot 
fi iertat pentru greşelile pe care le fac aplicând pedepse date în 
funcţie de justiţia strict personală, dar Dumnezeu poate fi iertat 
pentru că nu pedepseşte? Închei experimentul, după ce mi-am 
demonstrat cât de inutile par toate din poziţia de Dumnezeu: 
nimic nu ne poate justifica în context universal, nici pe noi, nici 
pe alte presupuse civilizaţii şi, implicit, nimic ce-ar putea să-l 
justifice pe Dumnezeu. În funcţie de cine să mai existe, pentru 
cine?”

Pentru a-şi realiza experimentul gnoseologic 
extraordinar de ambiţios, poetul trebuie să ardă etapele istoriei 
omenirii, să depăşească limitete umanului, să joace rolul 
lui Dumnezeu şi pe acela al Diavolului. Într-adevăr, trăirile 
existenţiale paroxistice ating şi depăşesc limitele obişnuite. 

Filosoful Gabriel Liiceanu a elaborat o nouă disciplină, 
Peratologia,  în cadrul Antropologiei filosofice dedicată acestui 
domeniu. Filosoful descoperă în greaca veche patru sensuri ale 
conceptului, aglutinate de conotaţiile a patru grupuri de cuvinte 
derivate din radicalul per, pe care se întemeiază substantivul 
peras = graniţă, limită şi anume:
1. limita pur fizică = margine, capăt, finitudine temporală 
(derivaţiile semantice ale substantivului peras); 2. acţiunea 
depăşirii limitei = a traversa, a străbate (derivaţiile semantice 
provenite din verbul pers); 3. calea pe care se parcurge limita 
= drum, pod (derivaţiile semantice ale substantivului poros) 
şi 4. tentaţia limitei = încercare, probă, experienţă (derivaţiile 
semantice ale substantivului peira).

Conceptul limitei înglobează aşadar: graniţa, calea, 
depăşirea şi tentaţia experimentării acesteia.

Toate aceste sensuri se regăsesc în poezia lui Ştefan 
Doru Dăncuş, după cum vom vedea în continuare.

În primul volum antologat, scris în ascendenţă 
nitzscheană, Dormi în pace, Doamne!, după ce a căutat zadarnic 
urmele paşilor Demiurgului pe pământ, poetul se revoltă 
fantastic, inversând rolurile cu Dumnezeu, omul devenind 
Demiurg iar Tatălui dfiindu-i retrase atributele divine. Inversând 
rolurile, omul se jertfeşte pentru a-l menţine pe Dumnezeu în 
viaţă: „poftim Doamne la masă/ această pâine este făcută din 
făina oaselor noastre/ sângele nostru a fermentat pentru acest vin  
minunat/ ne-am pus la afumat cele mai intime ţesuturi biologice/ 
pentru această tainică cină”.

Onirismul revărsat în poemul fluviu scris de Doru 
Dăncuş aduce multe metamorfoze contradictorii. Poetul devine, 
uneori, al doilea Fiu al lui Dumnezeu, pentru că Iisus  nu a 
reuşit să ne mântuiască pacatele noastre nelimitate. E o nouă 
depăşire a limitei omenescului, poetul închipuindu-şi că ne 
poate salva, înlocuindu-l pe Iisus pe cruce. Aderând la afirmaţia 
lui Nietzsche precum că Dumnezeu a murit, poetul transfigurat 
într-o nouă postură, devine fratele unui Dumnezeu muritor, al 
cărui mormânt îl administerază: „acum sunt bătrân şi bogat 
Doamne/ sunt unul din cei mai mari scriitori ai pământului/ 
am lăsat cu limbă de moarte să mă îngroape/ lângă Tine – în 
mormântul acesta frumos/ ca un templu – cu placă din beton/ 
(...) AICI/ ODIHNESC:/ DOMNUL DUMNEZEUL NOSTRU/ 
STĂPÂNUL LUMII ŞI AL UNIVERSULUI/ ŞI:/ POETUL 
ŞTEFAN DORU DĂNCUŞ/ NĂSCUT LA: 4 AUGUST 1968/ 
DECEDAT LA: 5 SEPTEMBRIE 1998// DORMIŢI ÎN PACE!/ 
FIE-VĂ ŢĂRÂNA UŞOARĂ! 

Tâlcul, subiacent dedicaţiei tombale, constă în faptul 
că decedaţii sunt creatori ai unor universuri aflate în colaps 
ontologic.

Dacă filosoful Friedrich Nietzsche propovăduia 
apariţia omului nou care să-l înlocuiască pe Dumnezeul decedat, 
Ştefan Doru Dăncuş crede că omul viitorului, va fi cel însingurat 
şi trist, care, meditând asupra faptelor noastre, ne va putea mântui 
de rău (dialogul vocilor din Distincţia finală stau mărturie, la fel 
cu revista Singur, fondată de poet). Se petrece iarăşi o inversare 
de roluri, acum între omul însingurat şi Dumnezeu. 

A doua carte antologată, Anti-diavolul se dezvoltă 
faustic. Pactul nerealizat cu diavolul constituie prilejul unor 
dialoguri lirice şi epice incitante, profund meditative. În 
încercarea de a cumpăra sufletul omului, Diavolul se erijează 
în fiinţa raţională care propovăduieşte libertatea umană, 
considerându-l pe Dumnezeu slab, terorizând oamenii cu tablele 
legilor, oferindu-le în schimb un rai plictisitor.

În acest capitol, întâlnim două texte prozodice 
complementare, de mare zbucium sufletesc, pline de simboluri 
biblice, iluminatorii. În primul, minunea învierii nu se produce 
până când poetul nu-l înlocuieşte pe Iisus pe cruce, preluându-i 
suferinţa jertfelnică. În al doilea text epic, poetul respinge 
oferta Diavolului şi printr-o nouă metamorfoză, depăşindu-şi 

iarăşi limitele,  devine un Anti-Diavol, întorcându-şi faţa spre 
Dumnezeu: „Nu există altă cale mai bună de-al stăpâni pe diavol 
ca aceea de-ai nega existenţa./ S-a volatilizat scrâşnind. Undeva, 
deasupra, Dumnezeu era fericit pentru mine./ Nu ne-a uitat, după 
ce ne-a creat. El numai ne-a supus unei penitenţe necesre. Fiind 
orbi, cum am putea să-L vedem?” 

Al treilea volum al antologiei, Lumea de mântuială. 
Amândoi pare sceptic, cioranian.

Este construit ca un joc de puzzle alcătuit din: paginile 
unui dicţionar propriu în care defineşte patria prin tot ceea ce 
ni s-a furat (bogăţiile solului şi ale subsolului) şi prin cee ce 
ne-a rămas (ruinele halelor, terenurile necultivate, instalaţiile d 
eirigaţie şi indiguirile dezafectate), toate privite din trenul vieţii 
contemporane, periplu în care delictele infractorilor guvernanţi 
sunt gările „în care te simţi ca-ntr-un cabinet de anchetă 
securistă” (poetul a şi cunoscut aceste recluziuni, înainte de 
1989, la vârsta de 21 de ani când a scris o parte a acestei cărti, 
fiind  trimis la reeducare la mina Lupoaia, muncind în subteran). 

Ştefan Doru Dăncuş se substituie unui cronicar 
care dă seama de epoca în care trăieşte, caracterizată prin: 
vidul de comunicare, devalorizarea credinţei, lipsa idealului, 
imposibilitatea revoltei).  Cronica aceasta, pentru care i-a crescut 
a treia mâna cu şase degete ca să poată scrie, intenţionează să fie 
un  Tratat la rezistenţă la alienare.

Volumul se încheie cu o scrisoare în care îşi expimă 
deziluzia faţă de condiţia umană: „Biblia ne-a descoperit tot ce 
a fost, este şi va fi. Aunci unde se află sensul nostru? Preoţii 
falsifică adevărul. Politicienii falsifică adevărul. Filosofii 
falsifică adevărul. Judecătorii... Nouă, înşelaţilor, ce ne-a mai 
rămas de falsificat? Nu cumva pe noi înşine?

Experimentul existenţial imaginat de Ştefan Doru 
Dăncuş epuizează condiţia umană. Poetul îşi închipuie că poate 
salva omenirea prin propria-i răstignire, devenind noul Iisus. 
Dar lucrurile scapă de sub control şi se petrece într-adevăr o 
închidere a ciclului păcatului originar. Moartea noii Eve, care 
îngheaţă de frig într-o iarnă încercând să-l salveze pe noul 
Adam (acesta scăpând de răstignire, fiind considerat nebun), 
răscumpără alungarea din Eden, care i se datorează.

Casa memorială Dăncuş, volum omonim antologiei, 
reprezintă o tercere în revistă a avatariilor locuirii poetului-
experimentator pe pământ. În filosofia lui Martin Heidegger, 
omul locuieşte autentic, atunci când este împăcat cu sine, cu 
lumea şi divinitatea, acceptându-şi rostul de fiinţă muritoare. 
Doru Dăncuş este însă un răzvrătit până în ultima sa celulă şi 
ca atare, fiind mereu împotriva curentului, nu acceptă viaţa 
mercantilă actuală, când omenirea se închină Zeului Banului 
şi sufletul este alungat din lume: „oamenii ce deţin averi de 
neconceput fac regula jocului într-o lume din ce în ce mai 
secătuită, mai lipsită de creativitate, mai convinsă că argumentul 
suprem al existenţei e este continua acumulare. Puţinii opozanţi 
ai acestui curent distructiv, cel mai înspăimântător din întreaga 
istorie a dezvoltării umane sunt marginalizaţi, luaţi în râs, 
batjocoriţi în mod public sau compromişi cu o repeziciune ce nu 
ne lasă loc nici unui cometariu. (...) omenirea încasează astăzi, 
cu o violenţă fără precedent, dobânda pentru ultimii arginţi ai 
trădării lui Isus.” 

Poetul nu crede în democraţie, comunism, dicaturi de 
stânga, dreapta, yoga, perceţii extrasenzoriale, pustnicii.

Din cauza atitudinii sale recalcitrante, poetului i se 
oferă o celulă din închisoare, apoi, cumninţinu-se, o casă, viaţa 
mediocră nu-l satisface şi îşi dărâmă locuinţa: „prima dată am 

săpat/ o groapă frumoasă, dreptunghiulară, conţinând/ diverse 
conotaţii arhaice, bune d eleac, isprăvind,/ am început cu 
demolarea casei/ acoperişul tavanul pereţii duşumeaua fundaţia./ 
am o casă transparentă total, ,,,” îşi izbăveşte astfel soţia de rolul 
Anei naţionale „noaptea ne învelim cu premii litearare, în casa/ 
noastră din ziare şi revistă de cultură. Copertele/ volumelor 
mele au fost numai bune pentru pivniţă/ în care aruncăm ce 
ne prisoseşte. până/  şi acoperişl strălucitor e făcut din opinii/ 
critice, recenzii şi cronici de carte”

În sfârşit, oamenii cred că pot profita financiar de 
pe urma ciudăţeniei poetului ridicându-i o casă memorială, 
profitabilă o vreme. 

Finalul volumului pare şocant, prin răstălmăcirea 
afirmaţiei: Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi. În viziunea lui 
Dăncuş, dorind binele aproapelui îl idolatrizăm, îl îndepărtăm 
de suferinţa pură, ori tocmai suferinţa face că omenirea nu s-a 
stins încă, neajungând la împlinire: „Nu sunt disponibil astăzi. 
Nu pot lucra astăzi în folosul aproapelui meu... Sunt un Mefisto 
sărac cu duhul, doctor fără de arginţi. Aproapele meu va muri pe 
masa de operaţie, am epuizat toate cunoştinţele transmise de-a 
lungul mileniilor. Sdărac dar curat. Dar şi aproapele acestea are 
posibilitatea unei operaţiuni proprii. Dacă nu se va lăsa sedus de 
o existenţă la întâmplare, va alege moartea ca argument suprem 
al vieţii,

Ceea ce vă dorim şi vouă
Şi întregii familii.
La revedere”

Antologia se înceheie cu Apocalipsa după Dăncuş.
Cartea începe cu o apocalipsă proprie: „nu m-acrezut 

nimeni/ când am spus că încep, în sfârşit, să îmbătrânesc.” – 
simte cum îi cresc fire albe de păr, oboseala o simte în toare 
celulele, „globulele roşii fac implozie” Îi cresc aripi cu care va 
zbura la cer.

Experimentul ontologic dăncuşian se apropie de final. 
Poetul se închipuie un poştaş ce duce scrisori, dar oamenii 
comunică tor mai rar. Vrea să elaboreze o entitate care să aibă 
curajul să citească scrisorile dar numai piatra îl ascultă, semn că 
trebuie să ne întoarcem în preistorie pentru a îndrepta lucrurile:  
„Numai piatra şi-a luat răsounderea deschiderii dosarelor 
cunoaşterii (...) Mă repet, dar revin: cu fiecare secol care trece, 
cade câte un argint din punga trădării Fratelui meu; şi numai 
pietrele vor depune mărturie pentru că, lipsiţi de ochi şi de 
urechi, aţi permis, domnilor viermi, ca iadul să vă ia în stăpânire 
mica moşie primită ca estre atunci când aţi vrut să fiţi la fel de 
mari ca Dumnezeu.”

Ambiţia aceasta prostească a dus omenirea la pierzanie, 
experimentul poetului  a eşuat. Apocalipsa poate începe.

Omenirea, în decădere continuă s-a întors pe scara 
evoluţiei la stadiu de vierme, deşi tehnica a evoluat vertiginos : 
„Pământul acesta, viermii aceştia, galaxia şi/ Universul – toate 
sunt timp şi nimic altceva. Viermii şi-au/  construit în colţul ăsta 
nişte timpuri false, voind să fie ca/ Dumnezeu-Timpul.

Antologia se încheie cu un testament care atestă eşecul 
experimentului, pentru că oamenii nu şi-au schimbat idealurile 
ci au inversat doar polii cunoaşterii: „Nenorociţilor! Am strigat 
de au auzit şi stelele. Aţi înnebunit de tot? Exponenţii voştri 
spirituali au inversat polii cunoaşterii, nu i-au înlocuit, aşa cum 
ar fi fost normal în context universal. Mi-aţi auzit cuvintele 
confuz, aţi trunchiat sunetele literelor, aţi făcut din iubire – ură, 
din bunătate – zgârcenie, din milă – persecuţie! Nu mai sunteţi 
necesari nimănui, însuşi Dumnezeu s-a lepădat d evoi!

Aşteptam un răspuns, dar viermii n-au catadicsit să-
şi ridice spre rezonanţa Cuvântului meu nici măcar o antenă. 
Atunci, înţelegând că s-au îndepărtat de rostul lor firesc, am 
deblocat timpul şi în lumea lor a intrat, triumfal, Apocalipsa.” 

*
 *    *

Ştefan Doru Dăncuş este un poet răzvrătit care a 
epuizat stările ontologice tipice umane şi a trecut dincolo, 
în supranatural, depăşindu-şi limitele. A imaginat un imens 
experiment existanţial care l-a dezamăgit. A afirmat că nu mai 
are de scris nimic şi va alege tăcerea. Sunt convins însă că 
fantezia de care dă dovadă nu-l va lăsa în pace şi va imagina şi 
alte experimente literare. 

Caracterizându-i cartea Lumea de mântuială. 
Amândoi, criticul Dan-Silviu Boerescu stabileşte cu exatitate 
zbuciumul poetului: „Lumea de mântuială a lui Ştefan Doru 
Dăncuş exprimă o revoltă dublată deloc patetic de neputinţă. 
Refuzând să se adapteze rigorilor constructive ale socialului, 
poetul îşi păstrează luciditatea, iar incapacităţii sale de a 
reforma un sistem ostil nu îi găseşte o rezolvare facilă în soluţia 
alienării. Evaziunile sale din real sunt bine controlate şi denotă 
posibilitatea aflării echilibrului în durere. Deprecierii valorilor 
morale nu îi urmează corolarul negru al decăderii lăuntrice. 
Chiar dacă se află în imposibilitatea cronică a combaterii răului 
generalizat, poetul îi anunţă destructurarea. Martiriul său de/pe 
hârtie capătă sens pe măsură ce identificării surselor maligne îi 
succede exorcizarea livrescă.” 

G.  Lucian 
Note:
1. Ştefan Doru Dăncuş - CASA MEMORIALĂ DĂNCUŞ 
(antologie de autor)  (Ed. Eikon, Cluj-napoca, 2011)
2. Gabriel Liiceanu - ÎNCERCARE ÎN POLITROPIA OMULUI 
ŞI A CULTURII (Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1981),
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Colecţia de poezie contemporană, opera om-
nia, coordonată de Valeriu Stancu, reprezintă o ade-
vărată mană cerească atât pentru autorii care pot să-
şi alcătuiască o antologie direct reprezentativă, cât şi 
pentru criticii literari, care pot urmări, într-o singură 
carte, evoluţia artistică a celui cercetat. Un alt avan-
taj major îl constituie faptul că antologiile menţio-
nate beneficiază de referinţe critice şi de datele bio-
bibliografice succinte ale autorii publicaţi. 

În cazul poetului Gellu Dorian, redactorul şef 
al importantei reviste culturale Hyperion din Boto-
şani, antologia Abatorul umbrelor (Ed. Tipo MOL-
DOVA, Iaşi, 2011), ne permite să-i completăm spe-
cificul stilistic.

După ce demersul nostru interpretativ resusci-
tează concluziile referenţiale ale  criticilor literari şi 
poeţilor importanţi care s-au pronunţat asupra poezi-
ei lui Gellu Dorian (selectaţi de insuşi autorul anto-
logiei), dobândeşte valenţe personale. 

Exegeţii au remarcat, întâi de toate, poemele 
fluviu specifice poetului, cu ascendenţă fie în poe-
zia modernă americană a secolului XX, cu precădere 
witmaniană( Ion Mircea), fie în epopeile homerice 
(Mircea A. Diaconu) ori aceea a lui Ghilgameş (Ni-
colae Manolescu).

Apoi, au analizat procentele în care lirica lui 
Gellu Dorian  este tributară postmodernismului şi ro-
mantismului. Prezenţa postmodernismului este evi-
dentă în subiectele cotidiene abordate, desumflate de 
preţiozităţi (Ion Mircea), iar romantismul, în starea 
de reverie continuă în care poetul creează:  „Realul, 
la Gellu Dorian, e cădere şi decădere în toate sensu-
rile: moral, social, estetic. El stă, tipic romantic, în 
etern conflict cu idealitatea, nefăcând altceva decât 
să strivească visurile.” (Al. Cistelecan)

 Daniel Corbu stabileşte şapte caracteristici 
ale poeziei postmoderniste care încep cu litera „C”: 
cotidian, colocvialitate, cinism, cinematografism, 
concupiscenţă, citadinism şi constructivism (Post-
modernismul pe înţelesul tuturor, Princeps Edit, Iaşi, 
2004), care se regăsesc şi în poezia lui Gellu Dorian, 
pe care le voi apela în decursul expunerii următoare.

Punctul meu de vedere porneşte de la două 
afirmaţii ale criticilor, menţionate în antologia anali-
zată. Mircea A. Diaconu subliniază că pentru poetul 
nostru cuvântul adăposteşte existenţa lumii; „Poate 
din cauza unei astfel de înţelegeri scrierea poemului 
e înlocuită de Gellu Dorian prin contemplarea rea-
lului.” 

Iar Emilian Galaicu-Păun  (citat de Cistele-
can) conchide: „Gellu Dorian nu face poezie a coti-
dianului .....mai degrabă cotidianul a făcut din Gellu 
Dorian un poet”.

În această percepţie a realului şi transfigurare 
lirică mi se pare că se ascunde  miezul poeziei lui 
Gellu Dorian. Pentru a-l dezvălui, nu mă pot abţine 
să nu citez afirmaţia lui Gaston Bachelard: „Sfatul 
de a vedea bine, care se află la baza culturii realiste, 
domină fără dificultate paradoxalul nostru sfat de a 
visa bine, de a visa rămânând fidel onirismului arhe-
tipurilor care sunt înrădăcinate în inconştientul uman 
(...) vom încerca, pe terenul care ne este cel mai de-
favorabil, să stabilim o teză care afirmă caracterul 
primordial, caracterul psihic fundamental al imagi-
naţiei creatoare. Altfel spus, pentru noi, imaginea 
percepută şi imaginea creată sunt două instanţe psi-
hice foarte diferite şi ne-ar trebui un cuvânt special 
ca să desemnăm imaginea imaginată. (...) Imaginaţia 
creatoare are cu totul alte funcţii decât imaginaţia re-
producătoare. Ei îi aparţine acea funcţie a irealului 
care este psihic la fel de utilă ca şi funcţia realului, 
atât de des evocată de psihologi pentru a caracteriza 
adaptarea unui spirit la o realitate marcată de valori 
sociale.” (Pământul şi reveriile voinţei, Ed. Univers, 
Bucureşti, 1998)

Altfel spus, realitatea obiectivă este transfigu-
rată de artist în realitate subiectivă. Atistul se con-

sideră un mic demiurg, iar scriitorul, care îşi crează 
universul fictiv cu ajutorul cuvântului, îşi ia drept 
model creaţia dumnezeiască prin logosul divin. 
După opinia mea, postmoderniştii nu sunt creatorii 
de lumi imaginare ci un fel de diavoli care distrug 
scara de valori a lumii instituite, pulverizând credin-
ţa, mitologia, morala, pudibonderia, puritatea, ino-
cenţa etc, inclusiv  clasicismul artistic. Romanticii 
deplâng armonia lumii dar simt o plăcere morbidă în 
preajma ruinelor, cimitirelor şi scheletelor.

Unde se situează Gellu Dorian în acest sce-
nariu surâzător-fantezist-demiurgic? El absoarbe co-
tidianul prin toţi porii şi apoi restituie, prin emana-
ţiile propriului spirit, fiinţele dorite/visate/invocate: 
„Îţi faci bagajele, pleci,/ trenul în care urci e o epavă 
din care nu te poţi salva,/ femeile călătoresc şi ele cu 
tine,/ în gând,/ îţi vor ieşi prin lacrimi, încremenite” 
şi în acest tren, lumea „... urcă şi coboară din tine”  
KAFENEAUA KAFKA (2003)

El recrează fiinţele, din sine, ca zeii maso-
chişti care se autosacrifică în momentul genezei 
cosmogonice. 

Majoritatea fiinţelor create de Gellu Dorian 
sunt anonime, insignifiante, pentru a sublinia preca-
ritatea existenţei.

Viziunea asupra lumii, specifică poetului o 
putem caracteriza prin teoria lui Mircea Eliade, pri-
vind drumul spre centru. Istoricul relgiilor afirmă cu 
întreaga viaţă reprezintă o călătorie iniţiatică spre 
noi înşine, spre centul fiinţei noastre, în care să ne 
regăsim într-un set de valori eleate. Din acest punct 
de vedere, întreaga poezie a lui Gellu Dorian repre-
zintă o călătorie absurdă, o căutare zadarnică a unui 
centru care nu se găseşte nicăieri. Mici popasuri în 
călătoria fără sfârşit sunt cafenelele în care poetul 
îşi soarbe licoarea amară şi îşi fumează deziluzio-
nat viaţa searbădă, ca pe o ţigară fără filtru. Peregri-
nările imaginare, cu referiri culturale neostentative, 
prin STEPE, PRERII, SIBERII, SAHARE; prin cele 
patru elemente primordiale (PĂMÂNTURI, AERE, 
APE, FOCURI);  prin geografia şi istoria Europei, de 
la Estul Rusiei eseniene la Vestul kafkian, de la Nor-
dul unui jurnal erotic datat generic, la  Sudul Gre-
ciei antice şi a Imperiului roman, în încercarea de a 
ALUNGA TRISTEŢEA CA PAGANINI (2009), nu 
aduc alinare. Efectul taumaturgic urmărit de poezile 
acestul capitol, prin versuri cu rime alăturate, mo-
notone, contrastând postmodernist cu  improvizaţiile 
sclipitoare ale celebrului violonist – nu-i astâmpără 
neliniştile ontologice. Ingurătatea îl copleşeşte de-
finitiv, sufletul său se înstrăinează, întreaga sa fiin-
ţă evine o umbră inconsistentă. Absurdul kafkian e 
visat necontenit, chiar şi când îşi imaginează lumea 
cealaltă, aşa cum se petrece în poemul EKKLESIA. 
Aici, primul înger îi va lua numele, adică identitatea, 
al doilea îi va „şterge umerii/ de ultimele rămăşiţe 

ale sufletului”, iar al treilea îl va pulveriza în neant. 
Acest scenariu tragic se va petrece cu toţi oamenii. 
Destinul fiecăruia dintre noi reiterează deşertăciunea 
lumii: „în locul ochilor se va pierde cerul,/ în locul 
cerului va fi nicăieriul, / în locul gurii va fi hăul, / 
în locul nărilor va fi nicăieriul,/ în locul nărilor vor 
fi văgăunile hăului,/ în locul acestora, nicăieriul/ în 
locul nicăieriului/ nimic,/ în acest loc, în afara lumii,/ 
vei locui,” (EKKLESIA)

Cinematografismul, prezent de altfel în toate 
poemele poetului, este afirmat  direct în ELEGIILE 
DE LA DORWEILER (2008) în chiar titlul primei 
elgii, 1. UN FILM CU NOI. Nu putem stabili afini-
tăţi cu ELEGIILE DIN DUINO ale poetului Reiner 
Maria Rilke decât sub aspectul sacralităţii şi purită-
ţii cu care Gellu Dorian îmbracă iubirea în textele 
sale cuprinse în acest capitol. Poezia de dragoste este 
devastatoare prin alternanţa de imagini carnale, ve-
getale, simboluri biblice, elevaţii înălţătoare. Pentru 
poet: „...dragostea/ este singura prezenţă a divinităţii 
printre oameni,”

Dragostea se clădeşte noaptea şi se surpă ziua, 
ca în neîmplinită din Legenda Meşterului Manole: 
„te scoteam dintre zidurile mele, înviai,/ erai biserica 
în care intram, eram numai ziduri golite de sfinţi,/ 
din coasta mea te năşteai,/ din sângele tău renăş-
team,/ cu palmele mele te profanam,/ cu mâinile tale 
mă rezideai, un trist şuierat de şarpe/ prin aşternutul 
ca o mahramă lăsată peste noi –„ (Casa Veche). 

În poeziile din afara ciclului menţionat, întâl-
nim scene erotice concupiscente, ironizând instincte-
le primare la modul postmodernist: „... doar la o mar-
gine de pat/ doica dezgolită pînă la coapse, cu mîna/ 
pe pubis, ejaculezi în palmele ei/ şi dormi, mulţumit 
ca pustnicul în pledurile sale,”  (Într-o clipă) 

Colocvialismul prezent pe tot parcursul mono-
logurilor lirice, constituie o caracteristică definitorie 
a stilului poetului iar constructivisul îl detectăm în 
construcţia simfonică a poemelor vaste, în care alter-
nează secvenţe epice cu enumerări succinte, urgent 
semnificative.

Antologia se încheie cu capitolul ZECE PO-
EME EXEMPLARE DIN TÂRGUL ÎN CARE, 
CICĂ, NU SE ÎNTÂMPLĂ NIMIC (2011) în care 
regăsim citadinismul şi biografismul, fiind descrise 
evenimente din urbea natală a poetului, oraşul Bo-
toşani. Meditând asupra avatariilor schimbărilor ur-
banistice ireversibile ale Centrului vechi a oraşului, 
poetul alunecă în reverie, privind cu ochiul minţii, 
de pe balconul apartamentulu său, Olimpul, prilej 
pentru a o însufleţii pe frumoasa Afrodita şi cohorta 
ei de soţi, amanţi şi copii. Reveria aceasta continuă, 
dă sens totuşi existenţei poetului: „nu ţi se părea in-
util gândul să găseşti şi altceva/ de făcut decât să te 
gândeşti tot timpul/ la o frază în care să poţi locui o 
eternitate/ fără jenă..”

Poezia care dă titlul volumului Abatorul um-
brelor, confirmă aserţiunea poetului Daniel Corbu 
care susţine că există o latură metafizică a postmo-
dernismului românesc, instituită de poeţii moldo-
veni: Cassian Maria-Spiridon (care şi-a dovedit pre-
ocupările în acest domeniu prin eseuri specializate), 
Nichita Danilov, Daniel Corbu, la care îl adaug acum 
pe Gellu Dorian.

În poemul menţionat, Gellu Dorian se dove-
deşte un neoplatonic, considerând lumea iluzorie iar 
finele umane, nişte biete umbre. Decapitarea um-
brelor poate semnifica ieşirea din aparenţă pentru 
:”desfiinţarea unei lumi care şi-a dovedit inutilitatea/ 
milenii la rând,”  În acest poem, autorul se dovedeş-
te tiranic, plin de cinism, prin imaginea munţilor de 
capete decapitate ale umbrelor, intenţionând să ne 
vindece de frica ontologică, procedând precum Ale-
xandru Lăpuşneanu cu soţia sa doamna Ruxandra.

A reuşit.

Lucian GRUIA

Gellu Dorian:

REVERIA CONTINUĂ
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     Personajul teatrului blagian este zugrăvit în 
concepţia modernă a condiţiei omului în lume. 
Mai toţi eroii săi încearcă să se desprindă de insul 
dominant de circumstanţe şi să revină în teritoriul 
purităţii umane, debarasat de conformisme. 
Zamolxe-omul, de exemplu, evadează prin sacrificiu 
din această stare, pentru a reveni la condiţia lui 
iniţială prin moarte. El se eliberează de piatră pentru 
a-şi câştiga libertatea gândirii. 
     În toţi eroii blagieni există un zbucium lăuntric, 
un conflict cu propriul demon, o nelinişte metafizică, 
o goană după certitudini şi o sete de absolut. Toate 
personajele ard cu tălpile pe jarul întrebărilor ce 
sondează absolutul. Adâncimea lor stă în căutarea 
permanentă a realităţii de dincolo, iar tragicul 
vine din această frământare mai presus de puterile 
omeneşti. De fapt, eroii blagieni sunt, potrivit lui 
Sextil Puşcariu, purtători ai stigmatului misterelor 
imposibil de relevat.1 Personajele sunt eroi nu în 
înţeles literar de tipuri, ci eroi în sensul de supraoameni 
ce întrupează forma suferinţei provocată de pasiunea 
pentru o idee. Astfel, în Zamolxe vorbim despre 
pasiunea pentru Dumnezeu-Orbul, în Avram Iancu 
avem pasiunea pentru dreptatea neamului, iar în 
Meşterul Manole pasiunea pentru biserică. Pasiunea 
este originea conflictului dramatic în teatrul lui 
Blaga, iar voinţa este un produs imediat al pasiunii. 
     Eroii blagieni sunt idei individualizate: Zamolxe 
e profetul, Nona e luciferismul carnal al femeii, Popa 
e slăbiciunea în faţa ispitei demonice, Daria şi Luca 
sunt măceraţi de obsesii, Manole este eroul creator 
de artă, Radu e copilul nezdruncinat în credinţa sa, 
Doamna e mama, de fapt ideea tuturor mamelor, 
Ghenadie e preotul ortodox, Teodul e preotul catolic, 
iar Avram Iancu este eroul naţional. 
     Teatrul blagian materializează dorinţe refulate 
şi le dă întruchipări fizice prin acţiuni şi figuri ce 
nu se mai supun logicii determinărilor obiective. 
Multe personaje evită individualizarea şi rămân la 
condiţia lor pur categorială. Ele sunt un mag, un 
bărbat, un tânăr, un moşneag, o babă, un popă, nişte 
zidari cu nume precum: „întâiul”, „al doilea”, „al 
treilea”. Nici personificările nu schimbă mare lucru, 
deoarece au o valoare emblematică ce ne trimite la o 
lume mitică. Nona, ca şi Ivanca, de altfel, sunt „fiice 
ale pământului”. Prima este întruchipare a poftei 
trupeşti, iar cea de-a doua dansează goală în ploaie. 
Eroul axial din Meşterul Manole este un personaj 
de legendă, iar tribunul ardelean din piesa Avram 
Iancu o figură mitică, o pasăre care a luat vremelnic 
1 Sextil Puşcariu, Repere istorico-literare, în vol. Lucian Blaga. Teatru. Ediţie în-
grijită de Dorli Blaga, Antologie şi repere istorico-literare realizate în redacţie de 
Mihai Dascăl, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, pp. 258-259. 

înfăţişare omenească. În toate piesele blagiene 
personajele sunt de alt ordin, iar duelul se dă între 
simboluri şi noţiuni. 
     Şi personajele feminine ale dramaturgiei 
blagiene sunt schematice, acţionând în virtutea 
unei unilateralizări comportamentale. Aceasta 
nu înseamnă că femininul ar fi redus la o sumă 
de stereotipii în economia textelor. Femininul 
acţionează fie cenzurând energia eroului, precum 
Ana, Ioana, Patrasia, fie stimulând-o în cazul Nonei, 
Mirei şi Ivancei. 
     Când personajele axiale sunt feminine, dramaturgul 
mută accentul pe problematica afectivă, păstrând în 

prim plan zona patologică a personalităţii în cazul 
Dariei şi valenţele tensionate ale spiritului în cazul 
Doamnei. Prin urmare, Daria şi Doamna nu sunt 
personaje feminine schematice, ci complexe. 
     Doamna, de exemplu, este un amestec de raţiune 
şi sentiment, anulând religiosul sub presiunea firesc-
umanului. Daria anulează convenţionalul conjugal 
sub presiunea instinctualităţii psihic debordante. 
Complexitatea celor două personaje este generată de 
reţeaua conflictuală. Doamna suferă acţiunea unei 
forţe malefice, cea a lui Teodul, înstrăinând copiii 
din cauza unei porunci nefireşti. Ea ajunge la negarea 
credinţei şi generează chiar tragedia propriului fiu. 
Altfel spus, ea slujeşte răului în măsura în care 
urmăreşte binele. Daria, asemenea lui Manole, este 
o condamnată la sine, stimulată fiind de mediul 
convenţional care o împinge la tentarea şi anularea 

vremelnică a limitelor. 
     Personajele feminine din dramaturgia blagiană 
devin nişte oglinzi paralele în absolut pentru eroii 
dramelor, prilejuindu-le acestora faptele eliberatoare. 
Ele formează o gamă completă şi sunt fete foarte 
tinere, soţii fericite să nască, o văduvă, o călugăriţă 
itinerantă în slujba unei credinţe sălbatice, o femeie-
model mistuită de dorinţa carnală, pe care pictorul 
o sublimează pe pânză, o nevastă neglijată, o soţie 
părăsită. 
     Ilustrarea trăsăturilor de caracter este la fel de 
bogată ca paleta unui pictor expresionist: intensitatea 
expresiei, culoarea vie, izbucnirea unei pasiuni, care 
este întotdeauna în relaţie cu drama omenească, 
destinată să arate bărbatului o cale de mântuire, 
chiar dacă ea este jertfită în această trecere.2 Mira, 
Nona, Ivanca sau Ioana Zănatica, toate acţionează 
cu riscul vieţii lor, pentru binele celorlalţi. Fapta lor 
trebuie să lumineze conştiinţa tulburată a bărbatului 
şi asemenea unui mesaj, să o ducă la punctul de 
ruptură eliberatoare. De multe ori rolul femeii se 
opreşte acolo; el rămâne ritual şi jertfelnic: Mira este 
zidită de vie, Nona este arsă, Ivanca, supusă poftelor 
unui bărbat matur. 
     Majoritatea pieselor blagiene se construiesc prin 
raportarea energiei masculine la feminitatea-cenzură. 
Studiul relaţiilor feminin-masculin demonstrează un 
fapt ce singularizează această creaţie în contextul 
dramaturgiei româneşti, o problemă axată pe 
instinctualitate, ce capătă expresia acută a unei 
spiritualizări.
     Pe lângă personajele centrale, stimulatoare de 
energii, în teatrul blagian întâlnim şi personaje 
„circumstanţiale”, privite la nivelul discursului, 
al conflictului dramatic şi al sensului profund al 
textului. Fără aceste personaje „circumstanţiale” 
ce călăuzesc traiectoria dramatică spre scopul final, 
eroii lui Blaga nu pot lua singuri decizii. 
     Personajele secundare au menirea de a circumscrie 
drama eroului axial şi de a-i facilita acestuia 
revelaţia.3 Ele pot fi plasate în mai multe categorii: 
aceea a figurilor-stihii, ce au un rol în influenţarea 
discursului şi cele care sunt legate în punerea în 
evidenţă a sensului profund al textului. Energia 
acestora este suportul pieselor de teatru blagiene, 
deoarece învăluie situaţia dramatică şi conferă 
eroului axial cadrul propice devenirii sale. 

Luminița CEBOTARI
     

2 Titus Bărbulescu, Lucian Blaga. Teme şi tipare fundamentale. Traducere din 
limba franceză de Mihai Popescu, Bucureşti, Editura Saeculum I. O., 1997, p. 92.
3 Dan C. Mihăilescu, Dramaturgia lui Blaga, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1984, 
p. 103.

Personajele universului dramatic blagian

 Pe corzile la harpe

îmi sun cântecul pe corzile la harpe 
așez în cuvinte fior tremurat de glas, 
până-mi alunecă sub pană un șarpe 
singur, tristul poem gravat în plexiglas.

plâng vocalele umilite-n lacrimi
coboară întelesul uimitor de clar, 
îmbracă în sunete negrele patimi 
cu un ceremonial tăios de sticlar.

au sufletul lemnului, al pietrei rare 
inima-n lacrimi când o vor stinge, 
închid în durere pornita cărare 
să simta drumeții cum drumul îi plânge.

alba ignoranță la margini diforme 
o aglomerare de semne prin vise, 
cerneala de gând în nuanțe și forme 
sub aripi frânte-n nopțile ucise

rămași în derivă cu gându-n cuvînt 
sub semnul crucii roșii deschide cerul, 
cu adevărul înflorit din mirul sfânt 
„mirabila sămânță”-i da misterul.

Petală visătoare

Ruptă din coastele mele 
o văd cum revine, 
bucurie şi durere 
în coşul pieptului puse.
 
Ca o armură elastică 
pe toată pielea o simt 
cum se mulează 
subţire petală visătoare.

 
Este flacăra violetă 
ce m-acoperă cu seninătate, 
pune capul pe stele 
şi-mi susţine urcarea.
 
Mirosul ei copt de încredere 
apropierea îmi va fi pus în palme 
şi din memorie se naşte 
pasul următor de tăcere, 
liberă curgere.

Apropierea

Cea mai puternică 
este apropierea, 
de aceea mă îndeamnă, 
să vă iubesc pe toţi 
cum m-aş mărturisi în EL.
 
Nu mă împiedică nimeni 
şi mă vindecă înţelepciunea, 
nici nu mă îndoiesc 
de nepăsarea voastră, 
vreau doar să ştiţi 
că vă sunt alături totdeauna.
 

Nu mă tem de respingere, 
doar voi rămâneţi închişi 
şi n-are cine trage zăvorul.

Oasele vântului

O să rup oasele vântului 
cu mâinile transformate în aripi, 
să văd aerul cum trece prin ele 
ca o ispită cu două feţe 
în faţă cu fantomele din aer 
şi dispar după colţuri în spatele zidurilor 
de ţi se strecoară frigul sub piele.
Noaptea-i o fântână huruită 
cu întunericul vorbind pietrelor 
în groapa unei morţi din lipsă de apă.
Dâre reci se furişază prin golul de nervi 
se surpă dealurile înmuiate de ploi 
fantomele delirează pe străzi 
vântul se caută de oase 
şi nu le mai are.

Llelu Nicolae VALAREANU (SÂRBU)
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Gheorghe Vinţan, antologul, este un personaj ce 
are deja câţiva ani în Spania intentând să extindă cultura 
româna aici. Se dedică ei cu pasiune şi vigoare. Eu am 
cunoscut pe Lucian Blaga multumită intermediului său 
şi-al interesului ce l-a arătat.Pasiunea lui poetică se îm-
parte intre poetul român Blaga si cel spaniol Juan Ramón 
Jiménez. De fapt în chiar acest moment, prezintă la Târ-
gul de carte de la Alba Iulia, din România, Viaţa şi o An-
tologie a operei poetului andalus, şi în 2008 a editat la 
Cluj-Napoca, o ediţie antologică bilingvă a aceluiaşi poet 
spaniol.Şi aceasta se vede, mai ales în creaţia poetică pro-
prie: multe din versurile lui – publicate de editura CERSA 
din Madrid, sub titlul de Poemas en español – sunt inspi-
rate într-o formă directă din cele ale lui Juan Ramón şi din 
cele ale lui Lucian Blaga.

O ediţie bilingvă a operei lui Lucian Blaga, ce 
prezintă în paralel versurile în româneşte şi spaniolă, 
are să permită universalizarea operei acestui mare poet. 
Ediţiile bilingve sunt întotdeauna o convenienţă pentru 
interrelaţia culturală, şi între Spania şi România există, 
de mult timp, o mare interschimbabilitate ce vine 
mulţumită unei expresii culturale: este o bună ocazie 
pentru a rupe această barieră.

Nu încape nici o îndoială că totalitatea producţiei 
poetice europene este mai completă cu această ediţie 
bilingvă cu un nume ce a ştiut să exprime simţământul 
epocii, o epocă ce transcende frontierele noastre şi ale 
sale pentru a intra în limbajul universal al poeziei.

 ( Sufletul revine în corp, 
Şi ciocneşte. ) 
– Lumină !
  Se-ndreaptă spre ochi
Îmi invadează întreaga-mi fiinţă.
Consternat !        

Aceste versuri nu sunt de Lucian Blaga, dar pot să 
fie la modul cel mai perfect. Aşa cum în versul lui Blaga, 
dintrodată lumea capătă consistenţă şi poetul se consternă 
cu optimism de ceea ce vede şi simte:

         „Eu cu lumina mea sporesc a lumii taină – “
Acest vers, da, este a lui Blaga, dar putea să fie de 

Jorge Guillén, autor al celorlalte, anterioare. Sau dacă nu, 
să vedem acesta, altul de Lucian Blaga:

        „ Lumină, cât de mare eşti !
          Albastrul, cât de crud !”
În ambele, exclamaţiile provin dintr-un sentiment 

mult mai profund.

Există un curent în Generaţia lui `27, între poezia 
pură şi avangardistă ce se poate întâlni în multe din poe-
mele lui Lucian Blaga. Acest curent priveşte lumea şi a ei 
existenţă precum entităţi corporale capabile de a încadra 
optimismul omului. Însuşi Aleixandre în Spade precum 
buze, Salinas în Fabula şi semnul şi întregul Psalm al lui 
Jorge Guillén se constituiesc precum un drum  descoper-
ind minunile lumii cu ajutorul forţelor telurice ale naturii. 
Când Blaga spune în primul poem al antologiei:

        „ şi tot ce-i ne-nţeles
           se schimbă-n nenţelesuri şi mai mari
           sub ochii mei –
           căci eu iubesc
          şi flori şi ochi şi buze şi morminte.”

În acest mod îşi defineşte propria poetică, într-
o imersiune totală cu natura, văzută ca ceva misterios, 
insondabilă dar unde îsi află  locul, în perfecţiune şi-n 
absolut. Şi cu Salinas şi cu Aleixandre, Blaga are să 
întâlnescă semnificaţia transcendentă a iubirii. „Pe spate 
ne-am  întins în iarbă: tu şi eu.”, începe un poem, ce în fu-
ziune cu natura  îndrăgostiţilor –  ne aminteşte de poemul 
Uniţi cu ea, de Aleixandre – şi Blaga spune: „şi pe sub 
glii ţi-am auzit / a inimei bătaie zgomotoasă.” Şi termină: 
„Pământul răspundea.”

Natura se vede aşa precum un mare loc de viaţă, 
începutul înălţării spre iubire şi eternitate. În multe dintre 
poeme referinţele la elementele naturale nu sunt ca ceva 
concret: sunt elemente generale, ample precum sfârşitul a 
ceea ce trece destinat cum ar fi descoperirea vieţii. Nu-i 
straniu să vedem, aşa cum la Guillén, o apropiere a mo-
mentelor importante ale zilei: în răsărit, în zenit; „Soare-
le-n zenit ţine cântarul zilei.”, spune în poemul „ În marea 
trecere”.

Şi după acest zenit întotdeauna apare privirea 
uimită şi mulţumirea de a se simţi viu, a putea să profite 
de frumuseţea vieţii: „Şi iarăşi îmi zic: / nici o larmă nu 
fac stelele-n cer./ Da, ar trebui să fiu mulţumit.”   

Din poezia blagiană emană un profund panteism. 
Toate elementele din natură  fac parte din divinizarea na-
turii, sunt părţi ale unui dumnezeu întreg ce emană din 
fiecare detaliu. Poemul dedicat stejarului, de exemplu, se 
transformă într-un simbol de pace şi moarte. În poemul, 
Călugărul bătrân îmi şopteşte din prag, vedem această 
completă indentificare cu natura: - mai întâi afirmă „Viaţa 
mea a fost tot ce vrei,/ câteodată fiară,/ câteodată floare,/ 
câteodată clopot – ce se certa cu cerul.” - Și, puţin mai pe 

urmă, identificarea se transformă în divinizare panteistă 
unde vedem cum poetul cere ca el însuşi să se disperseze 
în esenţa lumii: „… Vino tinere,/ ia ţărnă un pumn / şi 
mi-o presară pe cap în loc de apă şi vin./ Botează-mă cu 
pământ./ Umbra lumii îmi trece peste inimă. ”

CONTEMPLAREA

Poetul poate numai să atingă aceasta fuziune, în 
întregime cu natura, dintr-o contemplaţie.  Fiu al faptei 
nu sunt,  se întitulează unul dintre poeme, şi aşa cum în   
„Contemplatul “  de Pedro Salinas, poetul se afundă din 
plin  în lumea ce-l înconjoară pentru a reda din el ce-i mai 
profund, ce-i mai esenţial. Înţelepciunea nu este niciodată 
fiica faptei, ci a contemplaţiei: „… încolăcit la picioarele 
mele/ m-ascultă şi mă pricepe prea bine/ şarpele cel cu 
ochii deapururi deschişi/ spre-nţelepciunea de dincolo.”

Ceea ce ochii nu văd descoperă contemplaţia cu 
gândirea. De aceea, poezia lui Lucian Blaga este un con-
tinuu drum de la existenţă la esenţă. Precum cel al lui Juan 
Ramón Jiménez, cu care coincide în judecăţile bazice, 
pleacă din experienţa concretă pentru a pătrunde în esenţa 
eternităţii. Acest vers din Elegie, ar putea fi perfectamente 
din Juan Ramón: „Cerească subt ce iarbă-ai rămas ?”. Cel 
mai simplu, cel mai elementar îi este de ajuns pentru a 
atinge esenţa absolutului.

ETERNITATEA

De aceea Lucian Blaga aşează întrega lui poezie în 
căutarea acelui „de dincolo”. Pentru poetul din Lancrămul 
Albei, poezia este apropierea de cea mai înalătă valoare, 
întrucât, când defineşte menirea poetului, îl înalţă pe poet 
peste realitate şi-l urcă în culmea munţilor:

„Poetul, cu numele şters şi pierdut, s-a retras
sub pavăza muntelui,
făcându-se prieten înaltelor piscuri de piatră.”

Întocmai cum Guillén şi Salinas se cufundă în real-
itatea cea mai concretă până se confundă cu perfecţiunea 
lumii. Nu-i straniu întâlnindu-ne cu termeni precum pisc 
sau înalţime, sus, cum se poate vedea în splendidul poem 
intitulat chiar Sus, unde iubirea atinge întreaga-i plenitu-
dine numai prin intermediul boltei cereşti. Această căutare 
a ceea ce-i elevat şi-i absolut o putem vedea în poeme ale 
căror titluri sunt deja o imagine a neîntreruptei ascensiuni 
a poetului: „ În munţi “, „ Tristeţe metafizică ”,” Peisaj 
transcendent.”

„Pasărea sfântă” (O sculptură în aur de C.Brâncuşi), 
precum mierla în poezia lui Juan Ramón, este un simbol 
ce transcede semnificaţia sa pentru a se înălţa deasupra 
tuturor lucrurilor în drum spre absolut, pentru că numai de 
la înălţime se pot contempla tainele lumii:

        „Din văzduhul boltitelor tale amiezi
           ghiceşti în adâncuri toate misterele.
          Înalţă-te fără sfârşit,
          dar să nu ne descoperi niciodată ce vezi.”

STILUL, expresia.

Expresia în poezia blagiană este simplă,  cu-
vântul apare gradual prin metafora nativă. Nu ai mari 
complexităţi sintactice, mai degrabă fraze directe 
ce pătrund într-o mai multă adâncime. Dar aceasta 
nu vrea să spună că nu este o poezie muncită. Chiar 
este şi încă  mult. Simplitatea fiecărui vers ascunde o 
profundă semnificaţie. Metafora, precum la poeţii de 
la `27, se transformă într-un mai mare sistem al cuno-
asterii lumii şi realităţii, nu-i ceea ce ochii văd ci ceea 
ce versul descoperă şi comunică. În mediul de această 
metaforă aproape pură, iese în relief de asemenea cu 
forţă expresia suprarealistă. 

Câteva poeme aşa o demonstrează. O putem 
vedea în poemul, “ În munţi”, unde se pot citi versuri 

ce ne apropie de Federico García Lorca  din  Poet la New 
York: 

„Subt scut de stânci, undeva/ un balaur 
cu ochi întorşi
spre steaua polară/ visează lapte albastru furat 
din stâni.”

În întregime, deci, poezia lui Lucian Blaga este o 
imersiune în natură, în căutarea eternităţii şi absolutului.

Panteismul blagian este cel mai frumos psalm ded-
icat vieţii pe care-l putem citi:

        
        „Calea aici ce greu se găseşte.
           Nu-i nimenea să te îndrepte. 
           Numai târziu, numai o clipă
           uitată pe urmă şi ea,
           îţi dzvăluie
           nebănuitele trepte. ”

Prof. Dr. JUAN FRANCISCO PEÑA
Universitatea din Alcalá de Henares
                                               Spania

NB.Comunicare susținută la Festivalul 
Internațional „Lucian Blaga” (9-12 mai 2013). 

Traducerea: Gheorghe Vinţan.

„În marea trecere”
O ediţie antologică din poezia lui Lucian Blaga

Editura JRJ & LB, 2013

Festival”Lucian Blaga” - 2013 

Prof. Univ. Dr. JUAN FRANCISCO PEÑA
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A selecta câteva date biobibliografice ale poetului preot Theodor 
Damian (născul în ziua de 28 decembrie 1951 la Botoşani) este cel 
puţin hazardat, datorită faptului că activităţile sale sunt atât de bogate şi 
diversificate  încât e de mirare că pot fi realizate de un singur om. Totuşi, 
putem sintetiza portretul lui Theodor Damian, astfel: poet,  scriitor, filosof, 
conducătorul revistei „Lumină Lină” şi al cenaclului „Mihai Eminescu”, 
coordonator de activităţi la Institutul Român de 
Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, profesor de 
etică la Metropolitan College din New York.

Ca orice poet autentic, Theodor Damian se 
apropie de poezie de pe poziţia omului obişnuit şi 
ajunge apoi la trăirea temelor religioase. Nicolae 
Manolescu afirmă că poezia autorului nostru 
constituie „o admirabilă expresie a îndoielii”, adică 
ar fi un fel de Toma Necredinciosul.    

În volumul Apofaze (Ed. Tracus Arte, 
Bucureşti, 2012) poetul îşi  pune problema firească 
dacă poţi crede fără să cercetezi şi ajunge la 
concluzia blagiană că întrucât logica ştiinţifică nu 
poate explica în întregime existenţa, credinţa, sub 
forma paradoxală a dormei, este preferabilă:  „Crezi 
doar/ mai bine să crezi/ decât să te îndoieşti/ cu 
îndoiala stai pe loc/ şi mori/ ne spune Descartes/ cu 
credinţa mai ai şansa/ să ajungi unde doreşti/ aici 
este logica credinţei/ cine-ar fi crezut/ că până la 
urmă/ paradoxul/ ţine baierele fiinţei” (Cuprinsul 
peşterii ca o întreagă pustie)

Cartea este structurată în trei capitole, 
amintind trinitatea divină. Primul dintre ele, intitulat  
Arşiţa pustiei, e dedicat reculegerilor şi frământărilor 
intelectuale  până la acceptarea credinţei. E arşiţa 
ideii care nu arde trupul ci sufletul. „Văzut-am pe 
Satana/ ca un fulger din cer/ căzând/.../ atunci când 
mergi spre zorii/ zilei a opta/ străbătând noaptea 
aceasta/ cu moartea pe moarte călcând” (Văzut-am 
pe Satana ca un fulger, dedicată  lui Gellu Dorian) Ziua a opta este ziua de 
după căderea omului, de când a vrut să-şi ia soata în propriile sale mâini, 
dorind să devină asemenea lui Dumnezeu.

Alt loc de recluziune, similar deşertului, îl constituie peştera subterană 
care simbolizează lumea de dincolo:  „Peştera adevărată/ are două intrări/ ea 
este viaţa şi moartea/ pântece şi mormânt/ mormântul ca pântece/ peştera nu 
poate nimeni/ s-o sfârtece.” (Cuprinsul peşterii ca o întreagă pustie)

După recluziune, autorul ajunge la concluzia că sensul vieţii, care 
ni s-a dat în dar, este acela de a ne împlini prin munca noastră: „Ca să faci 
darul/.../ o singură condiţie se cere/ să fie el munca ta/ pentru pâinea/ cea de 
toate zilele/ singura pâine care te trece/ de la moarte/ la înviere” (Aşa ţi s-a 
spus,  dedicată Claudiei)

După reculegerea în deşert sau în peşteră, urmează apofazele/
revelaţiile. 

Prima dintre ele mi se pare aceea prin care forma bobului de grâu 
simbolizează destinul lui Iisus Hristos: „poţi descifra/ dar cum te traduci/ 
fanta rotundă şi hrănitoare/ a bobului de grâu/ deghizat în bucata de pâine/ 
pe cruce/ pironită în mijloc” (Taina e taină, dedicată lui Liviu Pendefunda) 

Altă revelaţie ar fi întemeiere poeziei prin har divin, sacralitatea 
şi transcendenţa acesteia: „Poezia este calea spre izvor/ numai prin poarta 
izvorului/ se trece dincolo/ transcendentul mă cheamă/ dar numai spălat în 
apele / izvorului/ nici o apă nu spală/ ca apa aceasta/ ies de acolo mirat şi 
nins/ acolo începe/ dorul de dincolo/ dorul ce nu doare când te-a cuprins” (Ca 
o regină sacrificată, dedicată Mihaelei Albu)

Iubirea dobândeşte, pri revelaţie, virtuţi paradisiace: „Când ai intrat 
în destinul meu/ n-am ştiut/ sau poate eu într-al tău/ când sfârşitul locuia 
în început/ când te-am simţit pe aproape/ nu ai ştiut de unde veneai/ totul 
mirosea/ a îngeri şi rai” (Pasărea paradisului, dedicată Claudiei)

Revelaţia tulburătoare a morţii se preschimbă prin credinţă în 
sărbătoare mântuitoare:   „Acum urmele mele prin munţi/ clocotesc/ fiecare 
peşteră adulmecând/ în faţa morţii/ îţi fierbe sângele/ în trup şi în gând/ aşa 
clocotesc/ ca într-un ritual în care se moare/ ca albina îmbăindu-se-n floare” 
(Urmele mele clocotind, dedicată lui M.N.Rusu)

Din toată lirica lui Theodor Damian străbate unitatea lumii sub 
semnul sacrului, al Dumnezeirii: „sângele arde nemistuit/ şi aici şi dincolo/ 

dincolo arde altfel/ deşi aici şi dincolo/ sunt surori” (Cuvântul este răbojul 
dintâi, dedicată pentru Muguraş, Maria Petrescu). Între cele două lumi există 
o comunicare care ne scapă: „Se aprind luminile pe celălalt/ tărâm/ se-aprind 
pentru că de acolo/ coborâm/ întotdeauna cealaltă parte/ ne semnalizează/ 
ne cheamă/ dar nimeni nu bagă de seamă.” (Se aprind luminile pe celălalt 
tărâm, dedicată lui Ioan Gâf-Deac)

Revenind la viaţa cotidiană, poetul dedică 
poezii fiecărui membru al familiei considerate 
sfinte: „Scriu acest poem/ ca un parastas pentru 
mama/ aici toată jertfa va fi/ în cuvinte/ slujba în 
sine/ ca o fiinţă vie/ ca un melc/ ce intră şi iese/ 
din cochilie/ şi rugăciunea/ un capăt înăuntru/ şi 
altul afară/ ca grâul colivei/ ce nu încolţeşte/ dacă 
nu poate să moară” (Mai am un cuvânt, dedicată 
mamei mele, Dora)

Relaţiile sociale decăzute, întemeiate pe 
minciună şi pe demagocismul politicienilor nu 
scapă nemulţumirii poetului, provocându-i tristeţi 
sfâşietoare, vizualizate prin: „stalactite de lacrimi... 
de la pământ până la cer”. (Trăim cu peştera-n cap) 
„toată înţelepciunea lumii/ e-n cerc” (În mijloc e 
flacăra)

Poetul devine nostalgic amintindu-şi 
peregrinările apostolice prin lume, departe de casa 
natală. Acasă reprezintă prima zi a genezei.

Prin tot ce a făcut, Theodor Damian a înălţat 
un cult al prieteniei. Poeţii îmbogăţesc universul 
prin lumile imaginare create: „Fiecare prieten al 
meu/ este un înger literar botezând/ universul/ şi-l 
fac să crească/ cum criticii ne nasc pe noi/ poeţii/ 
şi fac să ne scânteie versul” (Un înger literar 
botezând universul)

Poeziile din ultimul capitol al volumului, 
În casa fulgerului, sunt dedicate prietenilor şi 
călătoriilor prin lume.

Primul loc prezentat, este spitalul de pe Isar (Germania) unde poetul 
s-a născut a doua oară: „Pe Isar mai trec/ cât mai pot să respir/ aerul Învierii/ 
fir cu fir/ acolo-i casa îngerului meu păzitor” (De la Isar încoace, dedicată 
Claudiei)

Poetul străbate Europa şi America în lung şi-n lat, amintind oraşele 
Innsbruck, Viena, Verona şi Botoşaniul. Dorul de oraşul natal îi inspiră 
versurile: „nu amiaza din Verona/ ci aceea din Botoşani/ că de acolo vine 
poemul acesta/ pe care l-am zămislit/ un eon de ani” (Pe drumul dintre A şi 
A, dedicată lui Dan Anghelescu)

În acest capitol întâlnim o temă de meditaţie foarte interesantă care 
implică forţa gnoseologică  a cuvântului, în poemul intitulat Görenoptik. 
Se pune problemă că dacă Adam nu o numise pe Eva, nu o putea cunoaşte 
deplin. Dar numele ei, ne spune poetul, este în sâmburele de măr cu care ea 
a pricinuit păcatul: „şi de atunci umblă amândoi/ prin apocalipsă bezmetici”; 
„probabil toată confuzia/ vine din marea cădere/ el căzând după ea/ în viaţă 
şi-n moarte/ fidel/ dar aşteptând răspunsul/ şi dezlegarea/ în Înviere”. 

În încheiere, comentăm afirmaţia  lui Theodor Damian precum că : 
„... Adam a căzut din rai/ dar n-a plecat niciodată din el”. (În casa fulgerului). 
La o concluzie asemănătoare ajunge şi Horia Bădescu (Memoria Fiinţei, Ed. 
Junimea, Iaşi, 2008) când afirmă: „Am putea spune că, alungat din Paradis, 
omul a fost alungat din propria memorie. O memorie din care n-a păstrat 
decât sfâşietoarea nostalgie după starea dintâi.” Numai că afirmaţia lui Horia 
Bădescu este platoniciană (cunoaşterea omului e reamintirea celor aflate 
când sufletul eliberat de trup trăia contopit cu gândirea zeului), pe când a lui 
Theodor Damian, pur creştină. Pentru preotul-poet, intuirea stării paradisiace 
nu a încetat niciodată.

Mai trebuie să remarcăm faptul că, autorul Apofazelor şi-a format de-a 
lungul timpului un stil specific, recognoscibil în rime care cad, distanţate, ca 
nişte bătăi de clopot şi care schimbă sensul imaginii transmise, conferindu-i 
profunzime misterioasă. De asemenea, există nişte asocieri paradoxale de 
cuvinte care exprimă ceva din esenţa existenţei, cum ar fi sintagmele în care 
sfârşitul devine un nou început, sau moartea, o Înviere. 

Aurel Sasu afirmă cu îndreptăţire: „Theodor Damian e un poet al 
abisului celest şi al lutului transfigurat. (...) Risipirii i se opune însă întotdeauna 
rana înflorită şi moartea jefuită ca prezenţă biruitoare a Cuvântului.”

G.L.

THEODOR DAMIAN: „APOFAZE”
(Ed. Tracus Arte, 2012)
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Noua apariţie editorială din seria restituirilor 
textelor de critică literară semnate de Artur Silvestri 
(din care au apărut până în prezent: Radiografia 
spiritului creol. Cazul Miron Radu Paraschivescu, 
2004 – ed. I şi 210 – ed. A II-a; Revolta fondului 
neconsumat. Cazul Zaharia Stancu, 2005 - ed. I şi 
2010 - ed. A II-a; Universul lecturilor fericite, 2011 
– toate la editura Carpathia), Portrete literare (2012), 
reprezintă, conform afirmaţiilor Teodorei Mîndru – 
editorul cărţii, un proiect neterminat al regretatului om 
de cultură. Cercetătoarea a preluat textele selectate de 
autor, la care a adăugat altele extrase din manuscrise 
sau din revistele unde fuseseră publicate.

În capitolul Martorul nevăzut: Cititorul, 
autorul afirmă că întâlnirea unui scriitor cu cititorii 
săi, stă sub semnul miracolului, sub aspectul emoţiei 
transfiguratoare care face ca prin comunicare, 
amândouă părţile să fie câştigate, scriitorul primind 
afecţiune şi experienţă, cititorul înălţându-se spiritual.

Tot de miracol ţin: scrierea unei cărţi, editarea, 
lectura ei de către cititori şi receptarea de către criticii 
de specialitate.

Sub aspectul miraculozităţii receptării critice, 
scriitorul îmi pare un Narcis, iar textul critic, fântâna 
care îi oglindeşte chipul. Criticul îl identific cu nimfa 
Eco, având puterea să transfigureze/modifice chipul 
autorului. Un critic răuvoitor/foarte subiectiv, va face 
ca în fântăna pe care o reprezintă recenzia sa, în locul 
chipului autorului să se reflecte propriul său chip. 
Dacă vrea să-l desfiinţeze pe scriitor, în fântână se vor 
reflecta cioburile din chipul acetuia. Un critic altruist, 
bine intenţionat şi aplicat corect asupra cărţii analizate 
(cât mai puţin subiectiv), va face ca recenzia sa să 
reflecte adecvat chipul autorului. Desigur şi acum, uşor 
deformat de viziunea criticului.

Cum se reflectă chipul scriitorului în critica 
lui Artur Silvestri, vom vedea în continuare. Se ştie 
că omul de cultură era temut pentru corectitudinea 
părerilor afirmate franc, între patru ochi. Faptul este 
contradis de afirmaţia autorului citată pe postcoperta 
volumului Universul lecturilor fericite: „Am scris 
mai degrabă în ideea de a încuraja pe scriitor şi de 
a-i extrage din ceea ce mi-am închipuit a fi materie 
pozitivă partea ce ar sluji odată cu trecerea vremii la o 
lucrare în imperisabil şi, de fapt, la o salvare a numelui 
şi a creaţiei, oricât de măruntă ori grandioasă ar fi fost. 
Esenţială nu a fost, aşadar, judecata, ci reazemul.” 

De aici putem desprinde ce a încercat să facă 
criticul în cometariile sale împrăştiate prin reviste 
şi adunate acum în volume, prin grija devotatei sale 
soţii, Mariana Brăescu Silvestri. Criticul s-a aplecat 
cu înţelegere asupra operelor cercetatate, decantându-
le de impurităţi, şi redând în comentariile sale chipul 
viu al scriitorului. De aceea, în prefaţă la cercetarea pe 
care o prezentăm, Mariana Brăescu Silvestri afirmă că 

această carte: „nu conţine portrete literare, ci personaje 
literare.”

Mai mult decât atât, portretele literare 
realizate, împletite cu date biografice şi analiza operei 
– după metota călinesciană, sunt gândite să dăinuie. 
Criticul procedează precum pictorii sau sculptorii 
personalităţilor celebre, pe care le reprezentau la 
apogeul puterii, „cu chipul/trupul de slavă”. 

Niciodată portretul făcut de Artur Silvestri nu 
e uscat, amorf, amstract, încremenit. Totdeauna chipul 
este însoţit de o notă caracteristică biografică sau 
desprinsă din operă.

De exemnlu, Nicolae Labiş, născut la munte, 
e prezentat legendar, într-o proză virtuală, sensibilă: 
„Copilul alpin e însă o vietate liberă al cărei noroc 
stă mai întâi în cunoaşterea climei şi reliefului. (...) În 
acea epocă, şi mai târziu, Nicolae Labiş era un seraf 
alpestru.” Şi mai târziu, în epoca bucureşteană: „...
el rămase un om de codru, în care toate experienţele 
fundamentale s-au depus, ca iarba, peste simţirea 
fermecată şi fabuloasă, peste susurul acvatic şi mirosul 
aspru, răşinos, ca o durer.”

În schimb, chipul poetului Cezar Ivănescu 
reflectă stranietatea, erothanatismul şi încrâncenarea 
cu care sondează lumea de dincolo: „Privit în fugă, 

pe stradă sau într-o încăpere, laolaltă cu ceilalţi, acest 
bărbat oacheş, cu trupul exhaurient şi elastic, cu 
tonsură aproape ciceroniană, izbeşte ochiul de îndată, 
ca personaj straniu, venit de pe altă lume. (...) U facies 
prelung, orientat către bărbia încovoiată, unde îngerul 
elegiei şi-a pus semnul adânc al marilor mediattivi (...) 
o frunte adunată mereu într-o cută dramatică deasupra 
ochior...”

Şi iată acum caracterizarea operelor celor 
doi poeţi portretizaţi, în deplin acord cu fizionomiile 
acestora: „ Nicolae Labiş era un adolescent de munte, 
cu acea ingenuitate proprie vârstei tinere, atins de 
experienţe fundamentale. (...) un soi de tandreţe 
dureroasă, venită pe canal inefabil, e nota cea mai 
adâncă a poeziei sale. (...) Muntean, cu cerul mai 
aproape, Labiş nu petrachizează, dacă înţelegem prin 
aceasta iubirea sublimată în concepte(...) Erotica lui 
este naturistă, nu în forma solemnă şi bărbătească, 
cam agresivă ci în acea angelică în acre omul devine 
zburătoare, absorbit într-un enorm cer sufletesc. (...) 
El vede gigantic peste tot (...) Oasele lui n-au alciu, 
ci răşină, sunt construite din fibră tare, forestieră. 
(...) miturile acestei poezii sunt neîndoios Codrul şi 
Labirintul, Pădurarul, Zburătorul, Iniţierea.”

Iată ce afirmă criticul despre poezia lui Cezar 
Ivănescu: „... poetul nu dezvoltă sentimente, ci idei, 
nu fotografiează situaţii naturale ci senzaţii metafizice. 
(...) Totul e morbid, anxios, lumea e o barocă teribilitá. 
Spiritul coboară la poarta metafizicului ca într-o bolgie 
numinoasă, care, aşadar, înspăimântă şi în acelaşi timp 
atrage definitiv. (...) Întrucât a exista e a muri lent, 
atunci absolutul este increatul, rodul, numenal care nu 
se manifestă în fenomene.”

Am exemplificat cu aceste citate pentru 
a stabili rolul criticului în relaţia act critic – mitul 
lui Narcis. Chipul lui Artur Silvestri se regăseşte 
în fântâna exegezei în fenomenul de limpezire al 
chipului scriitorului reflectat pe fundalul bigrafiei sau 
al operei. Spirit apolinic, criticul degajă caracteristicile 
operei cercetate aşa cum sculptorul eliberează forma 
din blocul de marmură, prin cioplire directă.  Cu alte 
cuvinte, criticul elimină toate ramificaţiile neesenţiale 
şi prezintă un chip definitiv al scriitorului şi al operei 
menite să dăinuie. Cioplitura ideatică directă  face ca 
scriitorul analizat să fie prezentat în formă definitivă, 
fără posibilitate de modificare a viziunii. Artur Silvestri 
nu agrează modelarea critică în lutul şovăielnic al 
părerilor reversibile,  ci caracterizarea dură, definitivă 
şi limpede.

A venit timpul ca un alt critic, de aceeaşi 
factură, să cerceteze opera lui Artur Silvestri pentru a-i 
reflecta corect chipul în oglinda timpului.

G. Lucian

Artur silvestri şi narcisismul actului critic

Când un poet scrie și texte aforistice, de 
bună seamă că între acestea și lirica respectivă 
există o comuniune firească, idei și reflexivități 
întrețesându-se, completându-se, luminându-
se reciproc. Este și cazul prezentului Îndreptar 
sufletesc al d-lui Daniel Murărița, poet de 

reale intuiții și disponibilități postmoderniste, 
aflat în conturarea cât mai accentuată  a unei 
formule lirice originale.

„Despre ploi s-au spus atâtea și, parcă, 
niciodată ce trebuie” scrie poetul  într-un mai 
recent volum (În căutarea fricii, Timpul, Iași, 
2013), hotărât – în sens programatic și chiar 
polemic – a nu călca pe urmele nimănui…

Tot astfel în textele de față în care 
întâlnim, pe lângă teme, obsesii și motive 
existențiale (prezente și în poezie), o luciditate 
scrutător-problematizantă, de largi ocoluri 
speculativ-vizionare, dezvăluind un spirit 
febril, neliniștit, incitant.

Există în acest «îndreptar»  o fervoare 
cărturărească de aleasă ținută, cu ecouri 
îndeosebi în zona filosofică, trădând formația 
poetului și intuițiile imaginației creatoare. 
Un fel de «hemografie» (cum ar zice poetul 

Necuvintelor), conturând „limita inimii și a 
minții”, adică o reflecție împovărată de sfârșit 
de secol XX și început de mileniu III, rezonând 
cu acuitatea unor translucide metafore: „Ce 
pribegie în trup, ce apăsător cerul în suflet!” 
Sau și mai articulat exprimat acest prea-plin 
al cugetării, opresat parcă de percepția acută a 
timpului: „În mine timpul se împarte în veșnicii 
și pierderi. În ultima veșnicie am pierdut prea 
mult”. 

Desigur, o pierdere – dar una cu mult 
câștig în planul destinului creator. Ceea ce ne 
îndreptățește să salutăm mirabila «creștere» 
întru poezia de meditație a mai tânărului 
confrate Daniel Murărița, totodată un 
gânditor original și profund.

Z. C.

Ave!
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Vâlcea, una din vetrele în care arde nestins 
focul vestalic al memoriei scriitorului, teologu-
lui şi ierarhului BARTOLOMEU VALERIU 
ANANIA, l-a omagiat din nou în luna lui 
aniversară. Aflat la a treia ediţie, Memorialul 
Bartolomeu Valeriu Anania, desfăşurat în zilele 
de 15-17 martie 3013, a avut şi de data aceasta 
un program bogat şi semnificativ, cuprinzând 
expoziţii şi prezentări de cărţi, colocvii, audiţii 
şi proiecţii de film Power Point şi beneficiind 
de contribuţia unor valoroşi cunoscători şi 
interpreţi ai vieţii şi operei acestei personalităţi 
de excepţie, care a făcut cinste literelor şi orto-
doxiei româneşti.

Ciclul de reuniuni cultural-spirituale s-a 
deschis în ziua de vineri, 15 martie, la biblioteca 
orăşenească “A.E. Baconsky” din Călimăneşti, 
localitate în care ierarhul clujean venea anu-
al, în ultima parte a vieţii, ca să-şi îngrijească 
sănătatea, amintirea sa fiind vie între oamenii 
locului. Rotonda la alt plop aprins a inclus în 
program o expoziţie de carte (cuprinzând şi au-
tografe ale celui omagiat), audiţia unui inter-
viu luat de către ziaristul Constantin Mustaţă 
(despre lucrul la tălmăcirea Bibliei), un film 
Power Point de Ligia Rizea despre aşezăminte 
vâlcene evocate în volumul Cerurile Oltului, 
precum şi un colocviu (moderat de pr. Nicolae 
State-Burluşi), la care au participat: pr. paroh 
Emanoil Neţu (care l-a însoţit de mai multe 
ori pe Valeriu Anania la mănăstirile şi schitu-
rile din eparhie, pe când se documenta pentru 
“Cerurile Oltului”), prof. dr. Ioan St. Lazăr 
(care pregăteşte pentru tipar volumul propriu 
despre Tânărul Anania. “Îngerul cu barbă”) 
şi, cu un impact aparte, pr. conf. univ. dr.Şte-
fan Iloaie (care i-a fost mai mult de un deceniu 
consilier cultural înaltului arhiepiscop şi mitro-
polit de la Cluj).

În aceeaşi zi de 15 martie, la Muzeul 
Judeţean de Artă “Casa Simian” din Râmnicu-
Vâlcea (nu întâmplător ales ca locaţie, întrucât 
Valeriu Anania a cunoscut, în Hawai, pe poeta 
Mira Simian şi pe soţul ei, poetul Ştefan Baciu, 
despre care a şi scris), s-a desfăşurat O seară 
cu Bartolomeu la Râmnic (ediţia a doua), ins-
pirată de cartea “Serile cu Bartolomeu” a scrii-
torului Constantin Cubleşan. Având ca mode-
rator pe prof. dr. Ioan St. Lazăr, preşedintele 
executiv al Fundaţiei culturale “Sfântul Antim 
Ivireanul” (organizatoarea “Memorialului”, cu 
sprijinul Primăriei Râmnicului), reuniunea a 
avut, mai întâi, o secvenţă dedicată cuvântului 
oaspeţilor, respectiv al preotului şi universita-
rului clujean Ştefan Iloaie şi al scriitorului şi 
cercetătorului craiovean Tudor Nedelcea (care 
i-a fost aproape ierarhului Bartolomeu în ca-
drul Adunării Naţionale Bisericeşti); apoi un 
dialog interactiv al acestora cu sala, la aceas-
ta contribuind ing. dr. Mihai Sporiş, eseist, 
care a evocat “trei momente cu Bartolomeu”, 
ing. Marian Pătraşcu, care a vorbit despre re-
laţiile calde ale ierarhului cu tinerii, îndeosebi 
cu studenţii, prof. Antigona Hodorogea, care 
a amintit alte prezenţe semnificative cu ilus-
trul vâlcean în judeţul său natal, prof. Nelu 
Barbu, tentând o apreciere a operei scriitoru-
lui. Un recital de versuri din creaţia poetului, 
susţinut de studenţi ai Facultăţii de Litere din 

Râmnicu-Vâlcea şi o audiţie din DVD-ul in-
titulat Arhiepiscopul (2001) au agrementat în 
plus o seară memorabilă.

Cea de a doua zi, sâmbătă, 16 martie, a 
prilejuit o extensie a Memorialului în judeţul 
Gorj, respectiv la “mănăstirea de inimă” a mo-
nahului Vartolomeu Anania, Polovragi, unde 
unei omagieri prin tradiţie a lui Brâncuşi i 
s-a adăugat un memento sub genericul De la 
“Introspectiva Brâncuşi” la “Introspectiva 
Anania”, asociind doi mari fii şi artişti ai 
neamului românesc. În context, s-au rostit pr. 
conf. univ. dr. Ştefan Iloaie (preţuit în mod 
aparte de stareţa “ardeleană” a locului, recte 
maica Evghenia Vaida, gazda noastră), scriito-
rul Tudor Nedelcea, pr. Nicolae State-Burluşi 
(moderator), ing. dr. Mihai Sporiş şi prof. dr. 
Ioan St. Lazăr.

În sfârşit, în cea de a treia zi, duminică, 
17 martie, Memorialul a poposit în comuna 
natală a scriitorului şi ierarhului, Glăvile; mai 
întâi, la biserica “Sfinţii Voievozi”, după sfânta 
liturghie, s-a oficiat, într-o ambianţă emoţională, 
un parastas la mormântul părinţilor, fratelui şi 
surorilor, precum şi în memoria celui omagiat; 
apoi, în biblioteca comunală, în prezenţa pri-
marului Ion Ignătescu, s-a realizat colocviul 
Icoana patriei vâlcene în creaţia lui Valeriu 
Anania, la care au avut intervenţii semnifica-
tive: preotul pensionar Dumitru Popa (care a 
slujit împreună cu arhimandritul şi, mai apoi, 
ierarhul Anania de câte ori venea acasă şi îşi 
comemora părinţii), dl. Valeriu Diaconescu, 
nepotul-moştenitor al casei natale (unde a 
destinat o cameră memorială unchiului său), 
Maria Catană, bibliotecar comunal şi custode 
al memoriei scrise legate de prestigiosul fiu al 
satului, pr. Nicolae State-Burluşi, editorul vo-
lumului Bartolomeu Valeriu Anania, “Du-te, 
vreme, vino, vreme” (2001) şi prof dr. Ioan St. 
Lazăr, animatorul Memorialului. În context, 
istoricul vâlcean Eugen Petrescu a prezentat 
volumul Un om pentru eternitate: Bartolomeu 
Valeriu Anania (2012), antologie de studii şi ar-
ticole ocazionate de cele două ediţii anterioare 
ale Memorialului, realizată de către prof. Ioan 
St. Lazăr şi editată de către editura “Petrescu” 
din Râmnicu-Vâlcea.

Aşadar, la focul vestalic al memoriei, o 
ediţie de reuniuni cultural-spirituale, bogată şi 
emoţionantă (pentru care se cuvin mulţumi-
ri şi mănăstirilor Cozia, Govora şi Polovragi, 
ca gazde ocazionale). Ne-am simţit din nou 
aproape de omul, scriitorul, teologul şi ierarhul 

Bartolomeu Valeriu Anania şi, înţelegându-i 
viaţa şi opera de “sub vremi”, ne-am dorit să ne 
însuşim mai mult din modelul personalităţii şi 
din învăţăturile sale.

Ioan  RAZEŞ

Din cuvântul participanţilor:

Ştefan Iloaie:
• Mă simt copleşit de modul în care se realizează aici 

trăirea întru Bartolomeu Valeriu Anania.
• Pe arhiepiscopul Bartolomeu l-am cunoscut în mu-

nca de administraţie. Începând cu anul 1999, când m-a numit 
consilier cultural, am început să-l ştiu pe omul Bartolomeu; 
când a trecut la Domnul, am înţeles că i-am fost ucenic.

• Leu în administraţie, devenea miel în Liturghie.
• Era un bătrân tânăr. Vârsta trupului o întrecea cu mult 

pe cea a sufletului. Am fost martor la vivacitatea lui de la 72 de 
ani (în 1993), la dinamica incredibilă pe care a avut-o după 72 
de ani ...

• Era un om singur, dar nu însingurat. Însingurarea 
nu-i era plăcută.

• Aş vorbi, azi, mai ales despre 7 iubiri ale omului şi 
ierarhului Bartolomeu:

Întâi: iubirea de Adevăr şi Frumos, de Dumnezeu. Pe 
Dumnezeu l-a iubit în sensul propriu; socotea viaţa lui un ins-
trument al lui Dumnezeu. S-a transformat pe sine într-o mărtu-
rie a lui Dumnezeu. Era, de fapt, un om smerit ...

Apoi: iubirea pentru morală şi moralitate. “Aveţi grijă 
de voi - ca neam!” - a fost în esenţă mesajul său. Iar pentru 
aceasta, prioritară socotea iubirea de dreptate şi libertate. 
Era un om foarte bun, dar ce vedeai întâi la el era aceea de 
a fi drept. Îmbina dreptatea şi bunătatea. Voi sunteţi colabo-
ratorii mei, ne spunea, dar nu înaintea oamenilor, ci înain-
tea lui Dumnezeu. Iar pentru aceasta a instituit respectarea 
a trei principii: a lucra în frică de Dumnezeu, cu obiectivitate 
şi transparenţă. Era împotriva corupţiei spirituale, pe care o 
socotea pricina ce duce la corupţia materială.

3. Iubirea pentru Biserică şi Neam - pentru care îi stau 
mărturie şi articolele şi confesiunile antologate  într-un volum, 
în anul 1996.

4. Iubirea pentru Scriptură. A realizat nu o traducere, 
ci o nouă versiune în limba română. A fost cea mai mare bucu-
rie a vieţii lui şi socotea că opera sa literară nu a făcut decât 
ca să-l pregătească pentru tălmăcirea Bibliei.

5. A iubit Cuvântul. Şi să cuvânteze. Pregătim acum 
un volum cu predicile dânsului, excepţionale, după cum ştiţi.

6. Iubirea de oameni. A avut curajul de a se încrede 
în oameni şi a avut un adevărat cult pentru tineri, în care îşi 
punea toată speranţa. Opta pentru împlinirea Bisericii în so-
cietate, cu accent pe relaţia cu devenirea credinciosului care 
trebuie să fie viu, activ, trăitor şi slujitor al tainelor, făptuitor al 
dragostei pentru aproapele. În acest sens, el însuşi îmbina tra-
diţia şi modernitatea, spiritul liturgic şi filantropia, atitudinea 
fermă cu liniştea rugăciunii, măreţia şi smerenia ...

7. Era iubitor de desăvârşire, incluzând în aceasta şi 
mântuirea. Socotea drept misiunea sa în lume aceea de a-i face 
şi pe ceilalţi să se mântuiască.

• Întreaga lui viaţă se poate aşeza sub semnul apofteg-
mei sale: Pe vârful piscului să nu ameţeşti, / Iar în prăpastie 
să nu disperi.

Tudor Nedelcea:
Ca majoritatea deţinuţilor politici, vrednicul de po-

menire Bartolomeu Anania a avut aceeaşi coloană vertebrală 
atât în vremurile comuniste, cât (mai ales) după “aglomeraţia 
din decembrie” (Mircea Dinescu). Voi evoca doar un fapt. 
Scriitorul Ştefan Augustin Doinaş (cel pentru care I. D. Sârbu 
a făcut 7 ani de puşcărie) îl atacă în articolul O falsă cruciadă 
(“România liberă”, 26 martie 1998) pentru iniţierea unui marş 
al împăcării preoţilor ortodocşi cu cei greco-catolici, marş 
asemănat cu un marş sindicalist (!) Răspunsul arhipăstorului 
e categoric, spiritul de dreptate, dar şi cel polemic, sunt evi-
dente.

(v. “Adevărul”, nr. 2442, 3 apr. 1998, p. 4, din care T.N. 
citează semnificativ)

L-am întrebat, peste ani (pe ierarhul Bartolomeu), dacă 
scriitorul turnător (l-a turnat la securitate şi pe ... apărătorul 
său, Adrian Păunescu), Şt. Aug. Doinaş, şi-a cerut, în vreun 
fel, scuze. Nicidecum. Dar, în seara recepţiei de la Patriarhie, 
cu ocazia vizitei Papei Ioan Paul al II-lea (cu origini româneş-
ti) în România (7-9 mai 1999), celebra balerină Irinel Liciu, 
cu care Doinaş convieţuia, l-a obligat (pe acesta) să-şi ceară 
iertare.

Acesta a fost Bartolomeu Valeriu Anania, un cărturar 
autentic, un model înălţător pentru urmaşii săi, scriitori sau 
teologi.

MEMORIA CA FOC VESTALIC
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 Catedrala
Zidurile Catedralei
Au în miezul lor profund
Doar vocale muzicale
Temperate cu iubirea lor
Fraternă
De consoane luminoase.

Zidurile vag se unduiesc
Şi fragmente de cuvinte
Ies din negura uitării
Doritoare de întreg.

îi priveşte Sfântul Abur
Ce pluteşte-atât de-aproape.

Pelerinii stau afară
Fiecare-având in braţe
Steaua hărăzită lui,
Stinsă de curând 
Sau  încă vie,
Cum a vrut Destinul lor
Din umbră.
Iar când intră,
Ameţiţi
Cu privirea şi auzul,
Scot papirusuri pe care
Literele înfloresc.

Versul ca rugăciune

De-ai intrat 
în Catedrala de silabe
Rămâi robul
Duhului Sfânt
Al Poeziei.

Roagă-te!
Mori în fiece vers.

Pocalul ascuns

De un prag ezoteric
Trec
Doar în clipa
Când gândul,
Ca un ciorchine greu
Şi prea copt,
Izbăvit se cere
Din robia lui dulce.

Mustul,
Vinul apoi
(Aşteptare vegheată)
Până  în pocalul
Din care beau
Zeii.

“Nu vă miraţi - zic vouă -
Pocalu-i ascuns,
De mult e ascuns
În “Catedrala de silabe”.
De-aceea vin zeii
Aici.”

Zidarul,cândva...

Totdeauna când ieşi
Din “Catedrala de silabe”
O muzică stranie
Te  însoţeşte  încă.

În poemul
Lăsat
Să-şi usuce mortarul,
Florile gândului iarăşi răsar,
Resemnate sau dornice
Să sufere.

Zidarul merge apasăt
Spre Casa Ideilor
De unde va veni
Cu două cărămizi
De aur.
Mai multe
Nu poate duce.

Strigăt interior

Nu te duce pe mal!
Oglinda lacului
Fantomatic
Desenează chip familiar,
Mai  întristat
De când ai călcat
Pragul
Catedralei de silabe!

Nu te duce pe mal!
Lasă oglinda
/ Ta /
S-o privească şi alţii.

Rima

Ce vină insinuaţi
Că are rima,
Draga de ea?!

Văzându-mă adesea
Trist şi singur
De timpuriu mi-a căutat
Prietenia.

Într-o seară 
(Eram la şcoala primară)
Am luat-o de mână 
Şi de atunci,
Oho,de atunci
Se poartă ca o stăpână.

Bineînţeles că e demodată:
Rămase de-a pururea fată.

Scenă

În “Catedrala de silabe”
E sărbătoarea
Formelor fixe.

Dintre cei veniţi
Să asiste smeriţi,
Cei mai mulţi sunt
Sonetişti.

Au chei muzicale
Atârnându-se misterios la şold,
Deosebite prin mărime,
Design
Şi carate.

De argint sunt cele
Mai multe,
Dar nici aurul nu lipseşte
La câte-un moşneag
Privind pe vitraliu
Scara

Ce duce spre Cer.

Întâmplare

Cu traista-n băţ
La poarta Catedralei
Se opri un tânăr din Sibiu.

Pelerinii s-au dat la o parte
Pentru că din traista lui
Ieşeau razele
Unei stele.

La vama vămilor

Spre “Paştele Blajinilor” 
Ne îndreptăm
Cu toţii
Ca nişte condamnaţi
Sub cer siberian.
Nu scapă nimeni,
Timpu-şi cere zloţii
Ascunşi de umbră
Într-un râs
Profan.

Cer
Mi-am găsit culcuş
În sufletul tău
Iar tu ţi-ai găsit adăpost
În “Catedrala de silabe”.
Toţi avem nevoie
De un cer
Deasupra.

Iarăşi despre poezie

Să găseşti sentimentul
Dintr-o poezie
Este ca şi cum ai refuza
Firicelul de apă
Într-un deşert...

Nu-i totul,ritmul,
Mecanica unei idei.
O primăvară trece
În rime
Povestea ei.

Erika

Nimeni nu cunoaşte 
Ca Erika,
Bătrâna mea menajeră,
Zidurile ei muzicale,
Strana  în care se roagă
Durerea
Sau colţurile întunecate
În care se strâng
Păcatele.

Ea face curat
Doar
În munţii mei de hârtie
Sub care se ascunde
“Catedrala de silabe”.

Ne înţelegem bine
Şi ne păsuim
Ca vechi prieteni-
Deşi este slujnica mea,
Cumpărată cândva
De la târgul de sclavi

Demolarea catedralei
de Adrian VoicA
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Lucrarea cu titlul Viaţa lui Tudor Arghezi este 
alcătuită din nouă capitole: Viziunea lui Tudor Arghezi 
asupra biografiei, Familia, Începutul, Călugăria, 
Episodul elveţian, Închisorile lui Arghezi, Oscilaţii, 
Perioada comunismului, Sfârşitul.

Abordarea biografiei argheziene s-a făcut 
cronologic, insistând asupra aspectelor controversate 
legate de viaţa poetului şi asupra 
celor mai puţin cunoscute. 
Se evidenţiază în acest sens 
capitolele Viziunea lui Tudor 
Arghezi asupra biografiei, 
Familia, Episodul elveţian şi 
Închisorile lui Arghezi.

O problemă care a 
reţinut atenţia istoriei literare a 
fost mult tmp cea a familiei din 
care se trăgea Tudor Arghezi. 
Identitatea mamei sale a fost 
necunoscută, subiectul fiind unul 
care a născut multe controverse. 
De asemenea, asupra unor 
episoade biografice persista 
ambiguitatea. 

Noutatea adusă de 
prezenta lucrare este cercetarea 
unor surse documentare inedite: 
manuscrisele argheziene aflate la Centrul de Cercetare 
a Literaturii Argheziene din Arad, dosarul lui Tudor 
Arghezi, de la Centrul Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) şi corespondenţa 
sa inedită, aflată la Muzeul Literturii Române şi la 
Biblioteca Academiei. În decursul cercetării s-au 
folosit şi detaliile inedite obţinute din convorbirile cu 
fiul poetului, Baruţu T. Arghezi, cu editorul Gheorghe 
Pienescu, cu istoricul literar Constantin Popescu-
Cadem, precum şi cu alţi contemporani ai lui Tudor 
Arghezi. Au fost consemnate şi informaţiile, puţine, 
oferite de Tudor Arghezi în puţinele interviuri pe 
tema biografiei sale. 

 Aceste izvoare documentare pun într-o 

lumină nouă viaţa lui Tudor Arghezi, confirmând 
aspecte biografice care până acum nu au fost 
susţinute de argumente documentare. De asemenea, 
au fost cercetate aproape în întregime articolele din 
presa culturală în care este prezentată viaţa lui Tudor 
Arghezi.  

În capitolul Viziunea lui Tudor Arghezi 
asupra biografiei s-a făcut apel şi la opera argheziană, 
în încercarea de a evidenţia legătura strânsă dintre 
opera şi biografia poetului. Subcapitolele abordează 
viaţa lui Tudor Arghezi din perspectiva viziunii 
poetului asupra biografiei, un punct important al 
acestei viziuni fiind articolul Dintr-un foişor, din 
anul 1941. Este binecunoscută reticenţa sa faţă 
de subiectul biografiei, reţinere motivată printr-
un complex al copilăriei nefericite. De asemenea, 
se încearcă o prezentare inedită a laturii umane a 
pamfletarului acerb, făcându-se o legătură directă 
între copilăria poetului, „cea mai amară vârstă” 
a vieţii sale, după cum el mărturisea, şi efortul 
mistificator depus de poet de-a lungul vieţii în 
privinţa propriei vieţi. Încă din acest prim capitol, 
mama lui Tudor Arghezi, Rozalia Arghezi, ocupă o 
parte însemnată a cercetării. 

Capitolul Familia se concentrează asupra 
figurii materne si efortului compensator depus de 
Tudor Arghezi de-a lungul timpului în încercarea 
de a recupera imaginea mamei. O mamă, Rozalia 
Arghezi, a cărei existenţă fiul a refuzat să o admită 
faţă de ceilalţi. El a  dorit cu orice preţ să o elimine 
din orice evocare, iar la Mărţişor, casa în care a locuit 
cu familia şi cu mama sa, o ferea întotdeauna de 
privirile indiscrete ale celor curioşi. O numea doar 
„nemţoaică la copii”, ceea ce nu era chiar departe de 
adevăr, căci Rozalia s-a născut lângă Braşov, fiind 
de origine maghiară. Surse documentare decisive în 
lămurirea identităţii mamei poetului sunt volumele 
lui Constantin Popescu-Cadem – Document în 
replică (şi articolele sale publicate în revista 
Manuscriptum începând cu anul 1975) şi Constantin 

Beldie – Oameni văzuţi de aproape. O controversă 
colaterală a fost cea legată de tatăl adevărat al lui 
Tudor Arghezi, aceasta atrăgând după sine întrebări 
referitoare la bunicii săi pe linie paternă.

Capitolul Începutul este o incursiune în 
copilăria şi adolescenţa lui Tudor Arghezi. Pornind 
de la mândria sa de a aparţine spaţiului oltenesc, 
mergând prin perioada şcolarităţii şi ajungând la 
debutul literar, acest capitol îşi propune să pună în 
lumină formarea personalităţii creatoare argheziene. 
Dobândirea propriei conştiinţe creatoare s-a făcut 
încă de la vârsta de 14 ani, atunci când, împreună 
cu prietenii de la liceul „Sf. Sava”, era preocupat 
de editarea unor reviste. În jurul vârstei de 16 
ani, împreună cu Galaction, se află sub influenţa 

maestrului Alexandru Macedonski, de care se 
desprinde peste puţin timp. Prietenia cu Gala 
Galaction, începută la vârsta de 14-15 ani, este un 
moment de răscruce al vieţii sale.  

Portretul lui Tudor Arghezi este un punct 
important al acestui capitol. S-au urmărit descrierile 
pe care contemporanii i le-au făcut. Edificatoare sunt 
portretele făcute de adversarii cu care a intrat nu de 
puţine ori în polemică. Portetul pe care fostul coleg 
de temniţă i-l face, Ioan Slavici, se înscrie printre 
cele mai frumoase rânduri pe care le-a scris cineva 
despre Tudor Arghezi. El surprinde liniile definitorii 
ale personalităţii poetului. În acest capitol este 
urmărită şi originea pseudonimului adoptat de poet 
la vârsta de 18 ani şi oficializat ca nume în anul 1956.

O parte foarte importantă a biografiei sale 
spirituale este oferită de corespondenţa cu tânăra 
de care a fost îndrăgostit în tinereţe, în perioada 
în care era călugăr. Numele tinerei muze este 
Aretia Panaitescu. Ei i-a împărtăşit diaconul Iosif 
Theodorescu tainele sufletului său ascuns în decursul 
celor trei ani în care au corespondat (1903-1906).

Capitolul Călugăria urmăreşte perioada 
premergătoare intrării lui Tudor Arghezi în cler, 
precum şi activitatea sa, devenit ierodiaconul Iosif 
Theodorescu, la Mănăstirea Cernica şi la Mitropolie, 
în preajma Mitropolitului Iosif Gheorghian, 
protectorul rezvrătitului cleric. Sunt analizate 
motivele luării deciziei de a se călugări, fiind 
consemnate mărturisirile sale cu privire la acest 
episod. Sunt expuse etapele prin care el trece până 
la ieşirea din cler şi pamfletele în care taxează lipsa 
de moralitate a călugărilor. Decizia de a se călugări 
a fost luată, după cum rezultă din acest capitol, din 
cauza unei prăbuşiri sufleteşti.

În capitolul Episodul elveţian este analizată 
perioada în care Tudor rghezi a trăit în Elveţia, mai 
întâi la Fribourg, apoi la Geneva. În Elveţia, Tudor 
Arghezi intenţiona să îşi definitiveze studiile la 
Universitatea Catolică din Fribourg. Nu va reuşi, 

însă, deoarece nu 
avea bacalaureatul 
a b s o l v i t , 
mulţumindu-se în 
cele din urmă doar cu 
audierea unor cursuri 
la Universitatea 
din Geneva. Este 
urmărită influenţa pe 
care această plecare 
în străinătate a avut-o 
asupra conturării 
p e r s o n a l i t ă ţ i i 
creatoare argheziene. 
Tudor Arghezi 
mărturisea că, fără 
climatul genevez, nu 
ar fi căpătat niciodată 
conştiinţa de a 
scriitor. Cei cinci ani 

(105-110) în care el trăieşte pe tărâm elveţian sunt 
grei dar frumoşi: munceşte din greu şi scrie mult, 
preocupat fiind de lărgirea orizontului său cultural. 
În Elveţia trăieşte, de asemenea, multe experienţe 
inedite. Printre aceste experienţe, merită menţionată 
prezenţa lui lângă un doctor oncolog care ţinea 
conferinţe prin ţară şi care îi ceruse să îl însoţească. 

Capitolul Închisorile lui Arghezi analizează 
în detaliu cele două detenţii ale poetului: cea din 1919, 
cauzată de acuzaţia de colaboraţionism cu inamicul 
german şi cea din 1943, provocată de publicarea unui 
pamflet anti-german, Baroane. Publicistica şi poezia 
lui Tudor Arghezi au fost un mijloc de luptă cu 
inamicul ţării, provocândui autorului probleme foarte 
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serioase. Din cauza pamfletului Baroane 
este foarte aproape de a fi trimis într-un lagăr 
de exterminare german (Dachau) sau de a 
fi asasinat de Gestapo. Prima detenţie s-a 
dovedit prolifică prin scrierea unor volume 
care redau universul concentraţionar: 
volumul de proză Poarta neagră (130) şi 
volumul de versuri Flori de mucigai (1931). 
Dacă am înlocui personajele, cele două 
scrieri s-ar putea confunda cu uşurinţă. 

Este prezentată şi perioada în care 
poetul a fost răpus la pat de o boală care 
părea că îi grăbeşte sfârşitul, în anul 1939, 
precum şi ecoul pe care suferinţa îl provoacă 
în creaţia sa. Vindecarea miraculoasă  
reuşită de un doctor excentric pe nume 
Grigoriu-Argeş, este un alt episod deosebit 
de interesant al acestei perioade din viaţa 
lui Tudor Arghezi. Fie că i-a administrat 
un medicament real sau doar unul cu 
efect placebo, doctorul Grigoriu-Argeş, 
un practician excentric (autor de articole, 
a publicat chiar şi o broşură în anul 1937) 
l-a vindecat pe Arghezi de sciatică, şi nu de 
cancer, boală care îi fusese diagnosticată în 
mod greşit de mai mulţi doctori renumiţi.

Capitolul Oscilaţii tratează aspectele 
contradictorii ale personalităţii argheziene. 
Sunt analizate, pe rând, relaţiile pe care poetul 
le-a avut cu prieteni şi duşmani deopotrivă. Dintre 
prieteni, se remarca în mod deosebit prietenia de-o 
viaţă cu Gala Galaction, confidentul lui Tudor Arghezi 
şi cel care i-a stat alături în cele mai negre momente 
ale vieţii sale. O altă noutate pe care lucrarea de faţă 
o aduce este analizarea relaţiei dintre Tudor Arghezi 
şi marele industriaş interbelic, Nicolae Malaxa. Este 
citată corespondenţa lor inedită şi sunt menţionate 
mărturiile contemporanilor poetului în legătură cu 
această prietenie ascunsă. Ca semn al preţuirii sale 
faţă de subvenţiile financiare acordate de Malaxa pe 
o perioadă lungă de timp, Tudor Arghezi îi dedică 
acestuia un roman, Patronul, rămas nepublicat, al 
cărui manuscris este încă bine păstrat în Bucureşti. 
Capitolul analizează şi evoluţia polemicii dintre 
Tudor Arghezi şi Nicolae Iorga, precum şi pe cea cu 
Ion Barbu.

Dintre adversarii lui Tudor Arghezi se 
desprinde figura lui Sofronie Vulpescu, un cleric a 
cărui adversitate i-a cauzat poetului multă suferinţă 
în timpul perioadei clericale. Poreclindu-l „Popa 
Iapă”, după ieşirea din cler, fostul ierodiacon Iosif 
Theodorescu (Tudor Arghezi) îi va dedica acestuia 
numeroase pamflete în care îl analizează îndeaproape. 
În cele din urmă, în ciuda unei campanii de presă 
acerbe pe care Arghezi o întreprinde, „Popa Iapă” 
este ales episcop al Râmnicului Noului Severin.

Capitolul Perioada comunismului 
abordează cronologic etapele în urma cărora Tudor 
Arghezi a fost pus la index de regimul comunist, între 
anii 1948 şi 1956. Această perioada de excludere a 
poetului este analizată şi din perspectiva creaţiei sale 
poetice. Sunt evidenţiate articolele lui Sorin Toma 
şi Miron Radu Parachivescu. Primul dintre cei doi 
a avut o influenţă decisivă în înlăturarea poetului 
din viaţa literară şi publicistică a ţării prin articolul-
foileton Poezia putrefacţiei sau putrefacţia poeziei, 
publicat în Scânteia în ianuarie 1948. Sunt analizate 
principalele articole scrise de Tudor Arghezi de-a 
lungul anilor în care s-a încercat anihilarea sa 
creatoare. De, asemenea, creaţia poetică argheziană 
are o evoluţie care indică traseul urmat de viaţa 
poetului.
Neînduplecat în atitudinea sa, la început, Arghezi este 
anexat ideologiei comuniste într-un mod particular. 
Creaţia sa de după perioada neagră a excluderii se 
caracterizează prin abordarea unor teme preferate 
de regimul politic: înfierarea boierilor, noua lume 
construită de comunişti şi incriminarea trecutului 

de natură fascistă. Lipsa pamfletului arghezian este 
semnul cel mai clar al înclinării poetului în faţa 
celor care au reuşit să îl supună. Noutatea adusă de 
acest capitol este analiza motivelor pentru care fiul 
poetului a fost întemniţat în anul 1948. Sunt citate 
principalele documente prezente în dosarele lui 
Tudor şi Baruţu Arghezi, aflate la C.N.S.A.S. După 
reintegrarea poetului în circuitul literaturii române, 
aprecierile şi distincţiile acordate de comunişti se 
succed ameţitor. Este declarat „poet naţional” şi 
celebrat cu fiecare ocazie aparută. Trecutul poate 
fi acum dat uitării, căci scopul a fost atins. Creaţia 
argheziană este publicată într-un ritm la fel de rapid. 
Volumele apărute sunt numeroase, încercându-se 
recuperarea timpului pierdut.

Capitolul Sfârşitul urmăreşte ultimii ani ai 
vieţii lui Tudor Arghezi şi revenirea creaţiei sale la 
temele predilecte ale tinereţii poetice. Moartea soţiei 
provoacă o retragere din lume a poetului şi pierderea 
oricărui sens al existenţei sale fără însoţitoarea de-o 
viaţă. Tema morţii este predilectă în poeziile din 
această perioadă. Este urmărită şi reacţia autorităţilor 
comuniste la dispariţia lui Tudor Arghezi, la 14 
iulie 1967. Discursurile şi omagierea poetului sunt 
subjugate unui ţel mult mai important pentru ei: 
specularea acestui moment în favoarea propagandei. 

În această lucrare s-a încercat punerea 
în evidenţă a contrastului între refuzul lui Tudor 
Arghezi de a aborda subiectul propriei copilării şi 
plenitudinea care a marcat viaţa şi opera poetului 
după cea de-a doua căsătorie şi 
întemeierea unei familii. Un moment 
foarte important este debutul poetic, 
în 1896, cu poezia Tatălui meu. De 
asemenea, apariţia primului său volum 
de versuri, Cuvinte potrivite (1927), 
marchează un moment foarte important 
în istoria literaturii române. 

Densitatea biografică a unor 
poezii este evidentă. În ceea ce a 
declarat în legătură cu viaţa sa, poetul a 
dat dovadă de multă fantezie. Şi-a creat 
o viaţă paralelă, departe de „basmul 
urât” al copilăriei şi adolescenţei sale, 
cele mai negre perioade, pe care le 
dorea uitate.  

Începând cu 1960 are loc un 
efort de recuperare a poetului, fapt 
explicabil prin cei opt ani (1948-1956) 

în care el a fost înlăturat din literatura română 
de regimul comunist.

Anul 1963 reprezintă începutul 
publicării mai multor plachete: Poeme noi – 
1963, Cadenţe – 1964, Silabe – 1965, Ritmuri 
– 1966, Noaptea – 1967. Tudor Arghezi a 
publicat până în ultimul an de viaţă. Mai mult, 
a scris până în ultimele zile. Postum, mai apar 
trei volume: Frunzele tale – 1968, Crengi – 
1970 şi XC – 1970.

În ultimii ani, se constată o reducere 
a numărului exegezelor argheziene. După ce 
a cunoscut un moment de succes cu apariţia 
mai multor studii dedicate poetului, exegeza 
argheziană a cunoscut o perioadă de linişte. 

Apar mai multe monografii, 
printre cele mai importante fiind: Ov. S. 
Crohmălniceanu – Tudor Arghezi (1960), 
Dumitru Micu – Opera lui Tudor Arghezi. 
Eseu despre vârstele interioare (1965), Emil 
Manu, Prolegomene argheziene (1968), 
Al. George – Marele Alpha: Tudor Arghezi 
(1970), Şerban Cioculescu, Introducere în 
poezia lui Tudor Arghezi (1971), Alexandru 
Bojin – Fenomenul arghezian (1976), Nicolae 
Balotă – Opera lui Tudor Arghezi (1979), Ilie 

Guţan, Tudor Arghezi. Imaginarul erotic (1980), 
Dorina Grăsoiu, «Bătălia» Arghezi:  procesul istoric 
al receptării operei lui Tudor Arghezi (1984).
După 1989, asistăm la un declin justificat al 
trecerii lui Tudor Arghezi în umbră. În perioada 
postdecembristă s-a pus problema raportului între 
moralitate şi artă. Din această perspectivă, poetul a 
fost judecat aspru, alături de Sadoveanu, Călinescu 
şi Ralea pentru gesturile lor de pactizare cu puterea 
comunistă. Astfel se explică şi dezinteresul tinerilor 
critici faţă de poezie, interesaţi mai mult de 
publicistica argheziană şi de spiritul său polemic.  
(M.A.)

(Lucrare de doctorat susținută la 
Universitatea din București, Facultatea de Litere, 
cond. științific: Prof. univ. dr. Elena Filipaș, 
referent științific: Prof. univ. dr. Eugen Negrici.)

NOTA: Mirel Anghel este absolvent al 
Facultăţii de Litere, secţia Română-Engleză, 
Universitatea din Bucureşti. Din 2011 este doctor 
în Filologie cu teza „Viaţa lui Tudor Arghezi”. În 
calitate de coautor a mai publicat cărţile Studii 
de literatură română şi comparată (Editura 
Universităţii din Bucureşti, 2009) şi volumul de 
poezii inedite Tudor Arghezi: Anii tăcerii („Vasile 
Goldiş” University Press, Arad, 2010). În prezent 
este asistent universitar la Disciplina de Limbi 
Moderne, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila”, Bucureşti. 
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Vara lui 1883. Mai exact 28 iunie 1883. La cafeneaua 
Capşa, pe calea Victoriei, un tânăr iniţiază o amplă tiradă 
politică: deşănţarea demagogică a liberalilor sărăcise ţara, iar 
Carol „Îngăduitorul” se făcea vinovat pentru aceată situaţie, 
tocmai prin faptul că nu-şi exercita prerogativele faţă de par-
tidele politice. La un moment dat, tânărul scoate un revolver 
din buzunar, concluzionând : „Şi la toate astea nu e decât un 
singur leac: să împuşc pe rege.”1 Dacă istoriografia românes-
că nu menţionează existenţa vreunui atentat la viaţa lui Carol 
I, istoria literaturii române aminteşte incidentul, însă cu dis-
creţie, probabil generată de faptul că protagonistul zilei de 
28 iunie este însuși Mihai Eminescu. 

Scenariul ce urmează este cunoscut. Gr. Ventura 
reuşeşte să îl scoată pe Eminescu din local, sub pretextul 
însoţirii până la Cotroceni. La palat, cum era de aşteptat, re-
gele nu poate fi abordat, aşa că poetul se întoarce în oraş, 
în compania aceluiaşi Ventura, de care se desparte pentru a 
face o baie fierbinte într-un stabiliment. Între timp, Ventura 
se prezintă la prefectul Poliţiei şi raportează cazul, iar câteva 
ore mai târziu, Eminescu este ridicat de poliţie şi transportat 
la sanatoriul doctorului Şuţu, „Caritas”, din strada Plantelor. 

D. Murăraşu omite total „episodul de la Capşa”, 
îndreptându-şi atenţia înspre înştiinţarea primită la 28 iunie 
de Maiorescu de la d-na Söcki/Slavici, unde Eminescu lo-
cuia: “Domnu Eminescu a înnebunit. Vă rog să faceţi ceva să 
mă scap de el, că e foarte rău”2. Secvenţa este încadrată în 
contextul unor manifestări nefireşti care ar fi anticipat „rătă-
cirea”: Murăraşu aminteşte în schimb faptul că Eminescu era 
preocupat de matematica diferenţială (detaliul nu ar trebui să 
contrarieze, având în vedere spectrul larg, nonconformist al 
preocupărilor cu care Eminescu ne obişnuise), în ideea pă-
trunderii „adevăratei firi a lucrurilor”, umplându-şi camera 
cu „fiţuici pline de calcule diferenţiale”.3 Informaţii4 în acest 
sens se regăsesc şi în lucrarea Contribuţii documentare la 
biografia lui Mihai Eminescu a lui Augustin Z. N. Pop. Ma-
iorescu relatează internarea concis : 

„Curând după aceea Simţion la mine, întîia oară 
m-am dus cu el la dr. Şuţu şi am pus să se pregătească în a 
sa „Casă de sănătate” o cameră pentru Eminescu: am luat 
asupra mea plata pentru aceasta, 300 de lei pe lună; apoi am 
venit acasă, am înştiinţat încă pe Th. Rosetti despre aceasta. 
Pe la 10 veni cu trăsura la mine Eminescu, binecuvântă, cu 
privirea fixă, pe soţia mea şi pe Ilie Nicolescu, care tocmai 
pleca, mă îmbrăţişă tremurând. Eu îi arătai pe Hermes şi pe 
Venus din Melos, la care el zise cu privirea în extaz: „Lasă, 
că va reînvia arta antică!” Potrivit înţelegerii (ce avusesem 
cu Simţion), i-am spus că trebuie să se ducă la Simţion, 
pentru societatea Carpaţii. Mi-a cerut să-i dau 5 lei pentru 
trăsură şi a plecat cu trăsura acolo (la Simţion). De acolo e 
vorba să fie dus la dr. Şuţu. Numai de s-ar face asta fără greu-
tate! – A venit apoi la mine Caragiale, la masă; a izbucnit în 
lacrămi, când a auzit ce e cu Eminescu.”5 Nici Maiorescu nu 
păstrează detalii referitoare la incident. Tăcerea este cel mai 
probabil dictată de o anumită rigoare autoimpusă prin im-
perativul promovării modelulul de către direcţia junimistă. 
Parafrazându-l pe Marin Sorescu, Ioana Bot sugerează că 
modelul „trebuia să poarte un nume” – Eminescu. 

 După câteva zile, presa anunţa îmbolnăvirea gravă 
a poetului. În 3 iulie, Timpul scria: „Unul din colaboratorii 
acestei foi, d. Mihail Eminescu, a încetat de a mai lua parte 
în redacţiune, atins fiind în mod subit de o gravă boală. Ne 
place însă a spera că lipsa dintre noi a acestui stimat confrate 
nu va fi decât de scurtă durată şi că ne va fi dată fericirea 
de-a anunţa venirea sa sănătos la funcţiunile de până acum.”6 

Chiar dacă nu se aduceau detalii despre „grava 
boală”, lumea bănuia că ar fi vorba de nebunie. Reacţii la 
aflarea veştii vor avea şi Gazeta Transilvaniei, Telegraful ro-
mân de la Sibiu, Românul din Bucureşti. 

Un lucru intrigă: să fie vorba de o tăcere voită pentru 
a nu afecta imaginea lui Eminescu intrat în conştiinţa colec-
tivă românească drept „poet naţional”, pentru că după cum 
subliniază şi Ilina Gregori, „Eminescu în ipostaza de opo-
ziţionist extremist, rebel anarhist cu pistolul în mână, decis 
să-l ucidă pe regele Carol, nu constituie, evident, o imagine 
uşor de suportat”7, sau pur şi simplu de omiterea episodului 
Capşa de către istoria literară în temeiul unei limitări la ana-
liza exclusivă a universului imaginar, care anulează existenţa 
autorului concret în favoarea celui abstract. Reversul tăce-
rilor8, al omiterilor mai ales din partea unor voci consacrate, 
este, până la urmă, sursa generatoare a curiozităţii, care, cel 

1 Apud N. Georgescu, Moartea antumă a lui Eminescu. 1883-
1889, Ed. Cartier, Bucureşti, 2002, p.77.
2 Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, vol.II, p.190.
3Ioan  Slavici, Amintiri, apud D. Murăraşu, Mihai Eminescu 
Viaţa şi opera, p. 370.
4 În lucrarea amintită, la p. 408 este reprodus un facsimil, con-
siderat de autor drept o „autogramă a delirului algebric al lui 
Mihai Eminescu din preajma zilei de 28 iunie 1883.
5 Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, vol.II, pp.190-191.
6 Apud D. Murăraşu, op. cit., p. 371.
7 Ilina Gregori, Ştim noi cine a fost Eminescu?, pp. 268-269.
8 Vezi D. Murăraşu.

puţin în ultimii ani, ia forme multiple, în funcţie de interesele 
sau umorile celor ce intră pe tărâmul biografiei eminesciene, 
mărturie în acest sens fiind inflaţia de scrieri ce se vor înca-
drate eminescologiei9.

Episodul merită cunoscut10 cel puţin din perspectiva 
importanţei statutului protagoniştilor, pentru că Eminescu şi 
Carol sunt în fond „doi eroi fondatori, două figuri tutelare ale 
României moderne, ajunse într-un face à face odios”11. De 
altminteri, din perspectiva istoricului, calitatea de „mit fon-
dator” a lui Eminescu este recunoscută şi de Lucian Boia în 
lucrarea Istorie şi mit în conştiinţa românească. Conflictul, 
chiar dacă e doar la nivel utopic trădează o ruptură originară, 
care periclitează ca atare fiinţa comunităţii tocmai fondate. 
Teama de a aborda subiectul îşi poate găsi temeiul – după 
cum sugerează şi I.Gregori – în teama de a nu descoperi cu-
mva clivajul în structura conştiinţei româneşti.

Revenirea asupra gândirii social-politice eminescie-
ne este generată, la nivelul macrostructurii sociale de ne-
cesităţile de justificare ale unui sistem politic. Imaginea lui 
Eminescu, gânditor social şi politic, personalitate culturală 
incontestabilă, dar mai ales ideile lui puteau fi oricând pre-
texte în căutarea legitimităţii ideologiilor naţionaliste. „Dezi-
deratul oamenilor de ştiinţă se cupla astfel cu interesele Pu-
terii, astfel că receptarea lui Eminescu intra într-o fază nouă, 
echivocă din start.”12 

Tăcerea este impusă pentru o vreme, pentru că între 
1944 şi 1980-1985 opera sa publicistică nu a fost reedi-
tată, considerându-se că într-o Românie socialistă, ideile 
social-politice ale „conservatorului” Eminescu nu puteau 
prezenta decât un interes istoric13. In momentul apariţiei 
Operelor lui Eminescu (cinci volume de publicistică), edi-
torii recomandau o reevaluare fundamentală a producţiei şi a 
geniului eminescian, având în vedere opera publicistică tre-
cută în umbră până la momentul respectiv pe nedrept. Ediţia 
pe care se întemeiau portretele anterioare ale gazetarului 
Eminescu nu cuprindea nici măcar a zecea parte a producţiei 
lui publicistice. Miza era mare: nu calitatea operaţiilor filo-
logice  era o problemă, ci conţinutul acestora, recuperarea 
promisă transformându-se pe alocuri în exces. 

Au fost voci care au declarat 28 iunie „o zi nefastă” 
în istoria poporului român. Rolul lui Eminescu în istoria 
naţională devenea subiect delicat, în măsura în care de-a 
lungul timpului receptarea eminesciană transpunea în mit 
imaginea lui Eminescu – „poet naţional”14. În atari condiţii, 
încetarea activităţii publicistice este receptată drept „sacrifi-
care”, „aruncare peste bord”, „moarte antumă”, „suprimare”. 
Internarea este privită ca un complot, de care nu erau străini 
junimiştii, motivul invocat fiind vehemenţa articolelor sale 
politice îndreptate împotriva reprezentanţilor statului15. 

Cernăianu, care nu crede în posibilitatea întâmplării 
episodului de la Capşa, considerându-l pretext, construit ul-
terior, pentru o internare forţată pusă la cale de Maiorescu, 
justificată prin „orientarea politică a lui Eminescu şi intran-
sigenţa în apărarea convingerilor sale”, interpretează nefasta 
zi ca formă de marginalizare şi înlăturare din presă pentru 
mai mulţi ani „a uneia dintre cele mai autorizate şi ascul-
tate voci din gazetăria românească din secolul trecut”. Su-
prinzător este însă faptul că o voce autorizată precum cea a 
lui D. Vatamaniuc dă girul unei astfel de interpretări. Situaţia 
politică minată de controverse acute impunea, susţin aceiaşi 
autori, luarea unei poziţii tranşante. La momentul respectiv, 
se iniţiaseră activităţi diplomatice intense în vederea unei 
alianţe a României cu Puterile Centrale. Primele demersu-
ri fuseseră întreprinse de P.P.Carp, ministru român la Viena, 
încă din toamna lui 1882, iar tratatul de alianţă a României 
cu Imperiile Austro-Ungar şi German, cărora li s-a alăturat 
ulterior Italia, a fost semnat în octombrie 1883. Deşi acţiu-
nea a fost trecută sub tăcere, se bănuia reprofilarea politicii 
externe în avantajul Puterilor Centrale, fapt ce nemulţumea 
rândurile naţionaliştilor români, datorită situaţiei românilor 
din Ardeal. Pe astfel de considerente politice îşi construiesc 
9 Ioana Bot în suita de recenzii la volume de comentarii emines-
ciene, reunite sub genericul Fişe pentru o patologie a discursu-
lui critic contemporan. Eminescu azi subliniază ideea că asistăm 
în prezent la „ieşirea în arenă prea adesea a unui diletantism cu 
aparenţe eminescologice”, atrăgând atenţia asupra lui Paul Dug-
neanu , Marin Tarangul, Constantin Barbu, Theodor Codreanu, 
N. Georgescu.
10 Prezentări ale episodului se regăsesc la I. Creţu (Mihai Emi-
nescu. Biografie documentară, Editura pentru Literatură, Bucu-
reşti, 1968, p. 372), la George Munteanu (Hyperion I. Viaţa lui 
Eminescu, Minerva, Bucureşti, 1973, p. 311), la Ion Nica, dintr-
o perspectivă medicală în Mihai Eminescu. Structura somato-
psihică, Eminescu, Bucureşti, 1970.
11 I. Gregori, Ştim noi cine a fost Eminescu?, p.270.
12 Ibidem, p.271.
13 Ecouri ale românisticii occidentale – Klaus Heitmann, apud I. 
Gregori, op. cit., p. 271.
14 Vezi cap. „Naşterea şi funcţionarea mitului eminescian”, în 
Marinela Pîrvulescu, Aspecte ale gândirii social politice emines-
ciene, ed. PrintXpert, Craiova, 2012.
15 Vezi Călin Cernăianu, Recurs Eminescu. Suprimarea gazeta-
rului, Ed. Semnele timpului, Tamaşi, 2000 sau Th. Codreanu, 
Dubla sacrificare a lui Eminescu, Ed. Serafimus, Braşov, 1999.

unii autori teoria conspiraţionistă a eliminării brutale a lui 
Eminescu din viaţa jurnalistică. 

Încercând a nu cădea în păcatul pasiunii (manifestată 
exploziv în perioada postdecembristă fie ca o concesinţă a 
cenzurii îndelungate, fie de dragul senzaţionalului) care ar 
afecta un minim decent de obiectivitate, vom trece în umbră 
teoriile amintite, menţionându-le doar ca pe manifestări în 
receptarea lui Eminescu, având în vedere câteva evidenţe. 

Nu credem că internarea lui Eminescu ar fi putut fi 
evitată, dat fiind faptul că ea s-a realizat cu girul lui Titu 
Maiorescu, autoritate necontestată nu numai în rândul juni-
miştilor, ci şi în epocă. Motivele, în ciuda scrierilor masive, 
scapă totuşi, pentru că fiecare abordare îşi are neajunsurile 
ei, nu neapărat datorate lipsei de profesionalism sau exa-
gerărilor generate de o istorie a  receptării, cât mai degrabă 
de lipsa documentelor care să aducă certitudini, într-un sens 
sau altul. Extravaganţele lui Eminescu, fie că ne referim la 
gestul necavaleresc de a o fi numit „femee neserioasă” pe 
d-na Slavici, fie că ne referim la ieşirea necontrolată de la 
Capşa generată de o întreagă viziune asupra statului, a cărei 
conducere era reprezentată de Rege, sunt raportate la o anu-
mită stare de normalitate. 

Pentru a încerca o delimitare a sferei normalităţii, în 
condiţiile unei varietăţi individuale evidente, se cere un re-
curs la conceptualizare. Conceptul de normalitate a intrat în 
atenţia teologilor, filozofilor, psihologilor, medicilor, socio-
logilor. Noţiunea „normal” este definită în  Dicţionarul Ex-
plicativ al Limbii Române astfel: „care este aşa cum trebuie 
să fie, potrivit cu starea firească, obişnuit, firesc, natural”, 
„sănătos”, „care este conform cu o normă”. In mod similar, 
Random Hause Webstrer’s Dictionary, defineşte starea de 
normalitate ca: „starea conformă cu standardul sau cu tipul 
comun, uzual, natural”, „sănătos”, „liber de anomalii menta-
le”, „liber de boală sau malformaţii” sau ca stare conformă 
cu o normă egală cu „media caracteristicilor umane”. 

Dar Eminescu niciodată nu s-a  înscris într-o medie, 
pentru că e suficient să amintim că media nu citea Scho-
penhauer sau Schiller la 16 ani. În aceeaşi ordine de idei, 
normalitatea, pe lângă latura statică amintită are şi o latură 
dinamică. Dacă latura statică vizează conceptualizarea stă-
rii de normalitate, care este aceeaşi pretutindeni şi în toate 
timpurile, latura dinamică se referă la „totalitatea elemen-
telor modale care determină specificitatea şi complexitatea 
persoanei umane”16. Prin urmare, ceea ce e normal într-un 
anumit loc, nu este normal în altul, sau ceea ce este normal 
într-un anumit timp nu este normal în altul, ceea ce este nor-
mal într-o anumită cultură nu este normal în alta etc.  Din 
acest punct de vedere, avem iar o piedică, nu ne putem plasa 
obiectiv în sfârşitul de secol XIX, pentru că nu putem face 
abstracţie de o anumită istorie culturală care se interpune în-
tre cele două momente. Dacă normalitatea privită din latura 
statică presupune sănătate,  înscrierea într-o sumă de caracte-
ristici medii precum şi atingerea unui scop precis, din latura 
dinamică, starea de normalitate „îmbracă întreaga paletă a 
gândirii filozofice legate de scopul pentru care există omul, 
la sensul final al vieţii”17. În această ordine de idei, la Socrate 
normalul se traduce în modalitatea de a trăi conform binelui, 
„orice om cu mintea sănătoasă” având în vedere prin actele 
sale „un rezultat pe care-l consideră bun”18;  la Platon nor-
mal este să trăim în lumea ideilor, la Decartes normal este 
ca „omul să vadă clar pentru a acţiona bine”19, la Kant nor-
mal este să trăim după acea „voinţă bună” căci „voinţa bună 
îşi dă sieşi legea”20. Surprinzător este faptul că normalitatea 
este greu de definit şi în cadrul psihiatriei. Bazându-se pe 
acceptarea normalităţii ca fenomen natural, şi în concordan-
ţă cu modul logic şi lucrativ al medicinii în general, psihia-
tria introduce modelul normalităţii medii admiţând că „nu 
se poate elabora un model aparent al bolii, atât timp cât nu 
există un model al normalului”21. Din perspectivă psihiatri-
că, normalitatea se reflectă într-o cât mai bună acomodare la 
mediu, la solicitările lui, precum şi o cât mai bună integrare 
în social, la viaţa comunitară şi solicitările ei. Cel mai pro-
babil, secvenţele amintite din biografia lui Eminescu au fost 
interpretate ca incapacitate de acomodare la mediul social 
politic şi la solicitările lui, în condiţiile unei stări de norma-
litate presupuse, dar aproape imposibil de redat. Dar ceea ce 
se interpretează ca inadaptare la mediu poate fi la fel de bine 
reacţia unui spirit independent, care ia o poziţie tranşantă şi 
implicit incomodă la atitudinea celorlaţi de indiferenţă faţă 
de precaritatea vieţii sociale şi politice a sfârşitului de secol 
XIX.

 În ceea ce priveşte ideea vehiculată a complotului 
16Pr. Petru Suciu, „Starea de normalitate” în  Metode psihotera-
peutice în Pateric.
17 Ibidem. 
18Jeanne Hersch, Mirarea Filozofică. Istoria filozofiei europene, 
editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 23. 
19 Ibidem, p. 127.

20 Ibidem, p. 197.
21 Constantin Gordos, Vademecum în psihiatrie, editura Medica-
lă, Bucureşti, 1985, p. 210.

Din nou despre „ziua nefastă”: 28 iunie 1883

„episodul capşa” –
între tăcere şi predispoziţie spre exces
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Premiul “OPerA OmNiA”, atribuit 
unor scriitori de prestigiu internaţi-

onal
ERIK SARNER (Franţa) 

Autor de proză, ver-
suri, eseuri, artist plastic, 
realizator de filme docu-
mentare, Eric Sarner este 
o personalitate intrată în 
conştiinţa prezentului cul-
tural încă din 1971, anul de-
butului literar, numele său 
legându-se de numeroase 
lecturi publice şi de partici-
parea la festivaluri şi întâl-
niri ale artiştilor contempo-

rani din Franţa şi din străinătate.
Ca poet, a captat atenţia publicului cititor 

prin volumele Petit carnet de silence, Ed. Dumer-
chez, 1996, L’ombre de l’autre, déjà, cu ilustraţii de 
Kachtihi del Moral, Ed. Rencontres, 2000, Minutes/
montagnes, Tête à Texte, volum ilustrat cu lucrări 
grafice

de Giney Ayme, Ed.Rencontres, 2004, dar mai 
ales prin volumul Sugar, Ed. Dumerchez, 2001, de-
venit support liric pentru o producţ ie teatrală pusă în 
scenă de Vincent Poirier, la Paris, în 2004. Prozator 
şi jurnalist, Eric Sarner este autorul mai multor cărţi 
importante, între care se remarcă Beyrouth, Bey-
routh à vif, Ed. Encre, Paris, 1985, La Passe du vent, 
Ed. Payot-Rivages (Payot-Voyageurs), Paris, 1994, 
Mères et folles sur la Place de

Mai - Buenos-Aires, 1977-2000, Ed. Des-
clée de Brouwer, 2000, acestora adăugându-li-se 
un număr impresionant de articole de presă, în spe-
cial cu privire la Orientul Mijlociu, Statele Unite şi 
Caraibe. A editat , de asemenea, un număr special 
al revistei Autrement, cu tema “Oraşe în război”. În 

calitate de artist plastic, s-a afirmat cu Tentations et
tâches de femmes, o serie de iconotexte 

apărute în 2004 şi Soupçons d’épopées (colaje şi 
fotografii - 2005), ambele expuse la Galeria Mari-
anne Cat din Marsilia. În domeniul audiovizualului, 
începând cu 1986, a realizat mai multe filme docu-
mentare şi reportaje (“Barcelone, ville ouverte”, 
“Marseille, une ville monde”, “Jack Kerouac: un 
rêve américain au temps d’Hiroshima” , “Budapest 
1956, victoire et défaite” etc.), prezentate la Antenne 
2, TF1, FR3, ARTE, La Cinquième, Canal Plus, 
Gamma TV. A avut

numeroase colaborări cu posturile de radio 
France-Culture, France-Inter, Radio-Nova, ca jour-
nalist sau producător, ca scriitor sau realizator de 
emisiuni.

STEPHEN WATT (Anglia)
Poet, editor şi 

traducător. Printre cele mai 
cunoscute cărţi ale sale se 
numără Gramsci & Caruso 
(Periplum 2003), The Blue 
Bag (Aark Arte 2004) şi 
Mountain Language / Lin-
gua di Montagna (Hearing 
Eye 2008). Ultimele co-
traduceri includ Modern 
Kurdish Poetry (Uppsala 

University 2006), All My Young Years de A. N. 
Stencl (Five Leaves 2007), Ljubljana de Meta Kusar 
(Arc 2009), Collage Poem de Ziba Karbassi şi The 
Deleted Part de Adnan al-Sayegh (Exiled Writers Ink 
2009). Lucrările curente cuprind o ediţie actualizată 
a volumului Mother Tongues, poezii selectate ale 
autoarei Ziba Karbassi, alte traduceri de poezie 

slovenă şi română, şi o bibliografie on-line a poeziei 
universale tradusă în limba engleză. Scriitorul şi-a 
extins activitatea în spitale şi şcoli, iar in 2006 s-a 
implicat în acţiunile agenţiei culturale HI-Arts, de-
rulate în Scoţia pe probleme de sănătate mintală şi 
bunăstare. În 2007, a fost premiat de Arts Council 
cu un grant care permite extinderea cercetărilor 
sale pe o perioadă de trei ani. Spit este ultima carte 
publicată, ea reprezentând o colecţie de poeme scrise 
între anii 2008 şi 2011. Viitoarea sa carte de poezie, 
Sunlight Antic, va apărea la Enitharmon, în 2013. 
Poezia lui Stephen Watt a fost, de asemenea, tradusă 
în arabă, persană, cehă, bengali, finlandeză, slovenă 
şi în alte limbi.

Premii pentru promovarea operei 
argheziene

IMOLA FELD-
BERG POPESCU, (Re-
publica Sud Africană)

Născută la 
19.03.1952, în Kronstadt, 
Braşov. Studii la Liceul 
de Arte Plastice Braşov şi 
absolventă a Institutului de 
Arte Plastice NICOLAE 
GRIGORESCU Bucureşti. 
Locuieşte în Knysna, West-
ern Cape, Africa de Sud. 
Expoziţii Grup şi personale în Galaţi, Craiova, 
Constanţa, Mamaia, Bucureşti, Strydom Gallery-
George, Galeria de Arta Knysna, Africa de Sud. 
Lucrări în colecţii particulare şi corporate din Eu-
ropa, SUA, Africa de Sud.

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE LITERATURĂ
“TUDOR ARGHEZI”, 2013

pentru „suprimarea gazetarului”, aceasta este extravagantă, pentru că în plan politic, atitu-
dinea lui Eminescu reflectată în articolele din „Timpul” (unde scrie în mod constant până 
în 26 iunie), contrazice pretinsa ostilitate faţă de Puterile Centrale. Eliminarea din viaţa 
gazetărească nu avea nevoie de un astfel de complot. Era suficientă destituirea sa. De alt-
minteri, Eminescu însuşi ceruse demisia, dar conducerea „Timpului” o refuzase.

Încercând a nu cădea pradă exceselor, pentru că însăşi tema predispune, prin subiec-
tul vizat, trebuie să avem în vedere câteva detalii obiective ce ar putea aduce lumină asupra 
împrejurărilor confuze şi nefericite ale internării din 28 iunie. Despre dr. Suţu se cunoştea 
faptul că era specializat în Franţa, fiind unul din cei mai cunoscuţi în domeniul alienaţiei. 
Internarea, potrivit regulamentului în vigoare, se putea face doar în prezenţa familiei, iar 
în absenţa unui diagnostic medical valabil, pacientul nu putea fi acceptat la azil fără in-
tervenţia poliţiei. Se deduce că Titu Maiorescu îl încredinţa pe Eminescu unei autorităţi 
medicale a vremii.

Ilina Gregori abordează criza lui Eminescu din perspectiva unei ştiinţe a psihicu-
lui profund şi a patologiei lui, încercând să elimine neajunsurile amintirilor, biografiilor şi 
exegezelor amintite, precizând că biografia modernă s-a deschis către psihanaliză : „Înţeles 
ca irupţie a subconştientului, delirul aduce la lumină, servindu-se de o retorică specifică, 
un adevăr profund personal”22. Analizând în această direcţie sensul ce poate fi dat deliru-
lui eminescian, autoarea intuieşte „expresia excesiv simplificată, personalizată la extrem, 
paroxistică şi deformată, tragică şi violentă a unui verdict politic şi etic privind guvernarea 
lui Carol”23. Carol ajunsese întruchiparea răului ce trebuia eliminat pentru salvarea ţării. 
Sentinţa nu şi-a îngăduit-o decât „deriva raţiunii”, pentru că, de altmineri, sunt cunoscute 
luările de poziţie din jurnalistică faţă de monarhie, chiar dacă regele nu ajunge decât oca-
zional în sfera atenţiei gândirii social-politice eminesciene. Temele abordate24 în articole 
în perioada ianuarie-iunie 1883 îl implică în subsidiar pe Carol. Soluţiile guvernanţilor 
ce presupun în concepţia lui Eminescu acordul lui Carol se află în dezacord cu propriile 
aşteptări, stârnind îndoieli în ceea ce priveşte hotărârile luate, pentru că de multe ori sunt 
privite drept concesii ce afectează ţara. Cu toate că nu mai este redactor şef al Timpului din 
1881 şi relaţia cu Titu Maiorescu nu e lipsită de tensiuni, Eminescu nu face rabat de la a-şi 
expune opiniile ferm. Lucrurile luaseră o întorsătură al cărei sens nu numai că îi scăpa lui 
Eminescu, dar îl şi revolta. Deşi „Timpul” luase naştere pentru a fi un mijloc de manifestare 
a ideologiei conservatoare, la un moment dat, când blocul conservator se spărsese, unii 
dintre fruntaşii lui colaborau cu liberalii lui I.C.Brătianu, iar o bună parte dintre conser-
vatori se coalizaseră cu liberalii disidenţi. Rămânând pe poziţii, Eminescu nu se sfieşte 
să vorbească în articolele sale despre rege, numindu-l Carol „Îngăduitorul”, imputându-i 
indulgenţa nefirească faţă de liberali, duşmanii săi de odinioară, care îl aduseseră în 1871 în 
pragul abdicării. În fond lui Carol îi reproşa faptul că rămânea străin de realităţile româneşti  
22 I. Gregori, op. cit., p. 282.
23 Ibidem. 
24 Amintim aici navigaţia pe Dunăre, deciziile Comisiei Europene în această privinţă şi tratatul 
de la Londra, revizuirea Constituţiei, înfiinţarea Mitropoliei Catolice Româneşti, politica de ma-
ghiarizare a românilor din Transilvania.

(„Coroana nici cunoaşte ţara, nici află de cuviinţă a o cunoaşte.”25), dar şi faptul că principii 
fundamentale, precum monarhia, integritatea teritorială şi democraţia, fuseseră pervertite. 
Parteneriatul cu liberalii anula ideea de monarhie, transformând ţara într-o republică, mai 
ales că monarhul nu se folosea de prerogativele sale pentru a opri “viciile şi turpitudinile 
unui partid ignorant”. Apoi, independenţa ţării fusese plătită cu cedarea Basarabiei, iar de-
spre democraţie nu putea fi vorba în condiţiile abuzurilor sistematice ale politicienilor şi 
autorităţilor, blamate în nenumărate rânduri în articolele lui Eminescu. Pe de altă parte, 
beneficiile democraţiei  aduse poporului erau puse sub semnul întrebării. Invazia străină 
de care vorbeşte Eminescu se erijează majoritar în elemente neproductive26, ducând la un 
stat xenocrat27. Eminescu interpreta ofensiva Bisericii Catolice ca modalitate de a afecta 
identitatea naţională, românii definindu-se dintotdeauna ca ortodocşi. Ultima acuză adusă 
regelui este furnizată de festivităţile generate de inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare, 
în luna iunie, la Iaşi. După ce, la inaugurarea festivităţilor, Carol este salutat de către A.C. 
Cuza ca „Rege al românilor”,  Petre Grădişteanu, încercând un discurs bombastic, după 
cum se obişnuieşte în asftel de ocazii confiscate de cele mai multe ori de interese personale 
şi politice, reclamă absenţa celor patru „mărgăritare” din Coroana României (referindu-se, 
bineînţeles la Bucovina, Transilvania, Banat şi Basarabia). Nici într-un caz, nici în altul, 
Carol nu reacţionează la manifestările de megalomanie naţionalistă, pasivitate ce va genera, 
după cum de altfel prevede şi Eminescu28, o furtună de proteste internaţionale. Consecinţele 
diplomatice n-au întârziat să apară, astfel că românii au fost nevoiţi să clarifice şi să retrac-
teze public, să declare oficial anumite poziţii politice, limitându-le punerea în practică a 
unor acţiuni naţionaliste. 

„Cu o amărăciune care nu şi-a pierdut nici azi virulenţa, Eminescu îi reproşează 
monarhului instrumentalizarea idealului unităţii naţionale a tuturor românilor – un vis de 
nerealizat în împrejurările politice date şi care nu-şi avea, prin urmare, alt loc decât în sfânta 
candoare a gândului pentru mai târziu. Făgăduiala demagogilor înfierbântaţi, pe care Carol 
[…] nu ştiuse sau nu voise s-o amendeze prompt, nu era numai nulă şi iresponsabilă: pentru 
Eminescu ea constituia un sacrilegiu.”29

Deşi singurul martor al scenei nu a putut să-i susţină veridicitatea existenţei, ea 
fiind făcută cunoscută abia după moartea lui Ventura (motiv pentru care episodul a şi fost 
contestat), incidentul de la Capşa îşi revendică locul, din cel puţin două motive: mai întâi 
orientarea ideologică a publicisticii, apoi internarea lui Eminescu, scrisoarea d-nei Slavici 
fiind un argument neîntemeiat pentru spitalizare.

Prof. dr. Marinela PÂRVULESCU

25 Mihai Eminescu, apud I. Gregori, op. cit, p. 285.
26 Vezi supra „Teoria păturii superpuse la Eminescu”.
27 Vezi supra „Statul xenocrat”.
28 Articolele publicate în „ Timpul ” între 12 şi 26 iunie 1883, Opere, VIII, pp. 516-535.
29 I. Gregori, op. cit., p. 290.

„episodul capşa” – între tăcere şi predispoziţie spre excesUrmare din pag. 49
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VASILE TĂRĂŢEANU (Ucraina)
S-a născut la 27 sep-

tembrie 1945, satul Sinăuţii 
de Jos, raionul Adâncata, 
regiunea Cernăuţi) Ucraina. 
În anul 1972 a absolvit cur-
surile Facultăţii de Litere 
de la Universitatea din 
Cernăui. Din anul 2000 este 
preşedinte al “Fundaţiei 
culturale “Casa Limbii 
Române” din Cernăuţi. A 
debutat editorial, în 1981, cu 

Harpele ploii. Autor a peste 20 de cărţi pe poezie şi 
publicistică, al unor antologii de poezie şi deţinător 
a tot atâtea premii naţionale şi internaţionale pen-
tru literatură, a fost tradusă în limbile ucraineană, 
franceză, engleză, albaneză, macedoneană, sârbă, 
suedezăre.Creaţia lui este inclusă în zeci de antolo-
gii de poezie română apărute în România, Republica 
Moldova, Serbia, Suedia, Austria, Macedonia şi alte 
ţări. Membru-corespondent al Academiei Româno-
Americane de Literatură şi Artă (SUA), membru al 
Academiei de ªtiinţe, Literatură şi Arte (ASLA) de 
la Oradea (România), membru al Uniunilor Scriito-
rilor din Ucraina, România şi Republica Moldova, 
membru al PEN-clubului european al scriitorilor şi 
membru de onoare al Academiei Române. 

MIRCEA M. POP (Germania) 

S-a născut la 8 mai 
1948 în comuna Mişca, 
judeţul Arad. A absolvit 
Facultatea de filologie 
din Cluj, secţia română-
franceză în 1971. A fost 
profesor de franceză la 
ªcoala generală din comu-
na Almaş, judeţul Arad, la 
Liceul din Sântana şi di-
rector şi profesor la ªcoala 
generală din comuna 
suburbană Livada, judeţul 
Arad. Din august 1989 trăieşte în Germania, unde a 
absolvit o şcoală comercială industrială. În prezent

lucrează într-o bibliotecă juridică a Institutu-
lui Max-Planck din Heidelberg. Din 2003 este mem-
bru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Arad. 
Debut literar în „Flacăra roşie”/ Arad, din 15 octom-
brie 1972. Poet şi traducător, colaborator la reviste 
literare din România, Germania şi Austria. Autor 
al mai multor volume de poezie în limba română şi 
germană. Premiul pentru traduceri al revistei „Con-
vorbiri literare” din aprilie 2010.

Premiul “OPerA OmNiA”, 
pentru poezie

ADRIAN POPESCU
Roman Adrian Popescu 

s-a născut la 24 mai 1947 la 
Cluj, ca fiu al medicului Gri-
gore Popescu şi al soţiei aces-
tuia, Ana Popescu. (În interviu-
rile pe care le va da la vârsta 
notorietăţii, va declara că este 
pe jumătate bucovinean, în-
trucât tatăl său provine dintr-un 

sat din apropiere de Cernăuţi - Ciudei, din judeţul 
Storojineţ -, iar el însuşi şi-a petrecut în copilărie 
vacanţele la Rădăuţi, la unchii săi.). A debutat cu 
versuri, elev de liceu fiind, în ziarul local “Făclia” 
din Cluj în 1962. Între 1966-1971 a urmat cursurile 
Facultăţii de Filologie a Universităţii “Babeş-Bolyai” 
din acelaşi oraş şi s-a numărat printre membrii fon-
datori marcanţi ai revistei (şi grupării) “Echinox”. 
După absolvirea facultăţii, lucrează ca redactor la 
revista “Steaua” din Cluj, al cărei redactor-şef este 
în prezent. Publică numeroase volume de versuri, 
toate bine scrise, unele de o valoare excepţională. 
Este premiat în repetate rânduri (de Uniunea Scriito-
rilor, de Academia Română etc.) fără ca aceasta să-i 
schimbe felul de a fi, modest şi generos, uneori de o 
umilinţă ironică.

Volume de poezie: Umbria, 1971; Focul şi 
sărbătoarea, 1975; Câmpiile magnetice,

1976; Curtea medicilor, 1979; Suburbiile ce-
rului, 1982; O milă sălbatică, 1983; Proba cu polen, 
1984; Vocea interioară, 1987; Călătoria continuă, 
1989; Pisicile din Torcello,

1997; Poezii , 1998; Fără vârstă, 1998; Um-
bria, 2000; Drumul strâmt, 2001; O dimineaţă în 
forul roman, 2007.

Eseuri. Publicistică: Spuma şi stânca, eseu, 
1991; Lancea frântă. Poezia lui Radu Gyr, eseu, 
1995; Italia subiectivă, note de călătorie, 1996; Italia 
subiectivă, eseuri, 1997; Revelaţii. Cuvinte despre 
poezie, eseuri, 2001; Aur, argint, plumb, 2005.

Proză: Tânărul Francisc, roman, 1992; 1996; 
Cortegiul magilor, roman, 1996.

Traduceri: Alessandro Baricco - Ocean mare, 
roman, 2003; Mătase, roman, 2003; Fără sânge, ro-
man, 2004 şi G. Caproni - Sămânţa plânsului, 2005.

- Membru al Uniunii Scriitorilor din România 
Premii: Premiul de debut al Uniunii Scriito-

rilor din România (1971), Premiul pentru poezie 
al Uniunii Scriitorilor din România (1979; 1997), 
Premiul „Mihai Eminescu” al Academiei Române 
(1989). Premiul Opera Omnia, pentru poezie al USR 
în cadrul Festivalului internaţional de literatură Tu-
dor Arghezi” ediţia XXXIII-a, Tg-Jiu, 2013.

Premiul “OPerA OmNiA”

EUGEN SIMION

Ioan Eugen Simion 
s-a născut în 25 mai 1933, 
Chiojdeanca, Prahova. 
Este critic istoric literar, 
editor, eseist, profesor 
universitar român, mem-
bru al Academiei Române 
şi preşedinte al acestui for 
din 1998 până în aprilie 
2006. Studiază la Liceul 
„Sfinţii Petru şi Pavel” 
din Ploieşti, astăzi Co-
legiul Naţional „Mihai 
Viteazul” din Ploieşti, unde

a fost coleg cu Nichita Stănescu. Între 1952 
şi 1957 urmează cursurile Facultăţii de Litere a 
Universităţii din Bucureşti. Printre profesorii săi se 
numărau Tudor Vianu, G. Călinescu, Alexandru Ro-
setti şi Iorgu Iordan. Obţine titlul de doctor în Ştiinţe 
filologice cu teza Eugen Lovinescu, scepticul mân-
tuit, condusă de profesorul ªerban Cioculescu

(1969). După absolvirea facultăţii, devine 
cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară 
„G. Călinescu” al Academiei Române (1957-1962), 
lucrând în colectivul „Eminescu”, condus de Per-
pessicius. În perioada 1962-1968 este redactor

al „Gazetei literare”. Între anii 1964-1971 
este lector universitar la Catedra de Istoria liter-
aturii române, Facultatea de Litere, Universitatea 
Bucureşti. Va funcţiona apoi, între anii 1970-1973, 
ca lector invitat de limba română la Universitatea 
Sorbonne (Paris - IV), apoi obţine o bursă de studii 
în Republica Federală Germania (1974). Din 1971 
devine conferenţiar universitar, iar din 1990 profe-
sor universitar al Facultăţii de Litere de la Univer-
sitatea din Bucureşti. Din 2006 este director gen-
eral al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. 
Călinescu” din Bucureşti. Debutează publicistic cu 
un articol despre Caietele Eminescu în revista „Tri-
buna” (1958). Începe să colaboreze frecvent la rev-
istele „Gazeta literară”, „Contemporanul” şi „Viaţa 
românească”. Din 1968 colaborează săptămânal 
la „România literară” şi din 1991, la „Litera-
torul”. Din 1983 este redactor al revistei „Caiete 
critice”, revistă de critică şi teorie literară, iar din 
1990, director al publicaţiei. În 1993 devine mem-
bru al Academiei Române. În anul 1998 este ales 
Preşedinte al Academiei Române. Doctor Honoris 
Causa al Universităţilor din Iaşi,

Galaţi, Târgovişte, Arad şi al Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău. În 2006 îşi încheie 
activitatea de Preşedinte al Academiei Române. 
În prezent este preşedintele Secţiei de Filologie şi 
Literatură a Academiei Române. A scris în mod reg-
ulat la ziarul „Ziua”. A publicat peste 3.000 studii 
şi articole în reviste de specialitate. Este coordona-
torul Dicţionarului general al literaturii române, vol. 
I-VII, 2004-2009. Din 2005, sub numele Ariergarda 
avangardei, ţine o rubrică permanentă în revista 
„Cultura”. Este preşedintele Fundaţiei Naţionale 
pentru Ştiinţă şi Artă şi coordonator al seriei „Opere 
fundamentale”.

Juriul:

AUREL PANTEA – co-preşedinte
ION POP – co-preşedinte

GABRIEL CHIFU, GHEORGHE GRIGURCU, 
PAUL ARETZU, MIRCEA BÂRSILĂ, NICO-
LAE DRAGOŞ, ŞTEFAN MELANCU, NICO-
LAE TZONE, FLORICA BUD, ION POPESCU 

BRĂDICENI, SPIRIDON POPESCU, ZE-
NOVIE CÂRLUGEA, 

VIOREL SURDOIU-secretar
Directorul Festivalului: ION CEPOI

Ultima însemnare a lui Arghezi:
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FestiVALuL iNterNAţiONAL De LiterAtură

„TUDOR ARGHEZI” - 2013
Festivalul Internaţional de Literatură “Tu-

dor Arghezi” şi-a scris, în săptămâna 24-26 
mai a.c., a XXXIII-a filă. Din desfăşurarea eve-
nimentului, care a cuprins în program, pe lângă 
cele obişnuite etapelor de jurizare a lucrărilor 
participante la concurs, putem spune că acestă 
ediţie se defineşte ca fiind una de primă mărime 
prin participarea unor personalităţi literare de 
anvergură, atât din ţară cât si din străinătate. 

În perioada 24 – 26 mai a.c, s-au aşezat la 
Masa Cuvintelor, au trecut pe sub Poarta Poeziei 
din Târgu-Jiu şi păşit în spaţiul muzeal “Ar-
ghezi” din Tg. Cărbuneşti membri ai Academiei 
Române – EUGEN SIMION şi VASILE TĂRĂŢEANU 
(Ucraina), poeţii ERIC SARNER (Franţa), STE-
PHEN WATT (Marea Britanie), împreună cu ei 
aflându-se IMOLA FELDBERG POPESCU (Africa 
de Sud), ale cărei lucrări de artă plastică s-au 
regăsit într-o expoziţie de pictură şi în ilus-

trarea albumul bilingv “11 Poezii – Arghezi”, 
traduse în limba germană de MIRCEA M. POP. 
Domniile Lor s-au alăturat preţioasei galerii a 
oamenilor de cultură, ce au pătruns în tărâmul 
liric al festivalului patronat de Tudor Arghezi, 
alături de: ADAM PUSLOJIC (Serbia), DRAGO-
LIUB FIRULOVICI (Serbia), SIMEON LAZAREAN, 
DRAGAN CUJKANOVICI (Serbia), ION MILOŞ 
(Suedia), GHEORGHE UNGUREANU (Ucraina), 
GASTON HERBRETEAU (Franţa), LUIS GUER-
MOND (Franţa), FERNANDO ARRABAL (Franţa), 
RAUL CORTES (Columbia), ACHILLE ROSELLETTI 
(Italia), FELIPE FERRE (Franţa), FERNANDO TOR-
RES-GARCIA (Peru), MARC ZORO(Columbia), 
SYLVAIN AUDET (Franţa), CINGHIZ ABDULLAYEV 
şi FAXRI KARIMLI (Azerbaidjan), METIN CENGIZ 
(Turcia), IORDAN KISSIOV (Bulgaria), ZDRAVKO 
KISSIOV (Bulgaria), DANA KISSIOV (Bulgaria), 
ION DUMITRU (Germania). 

Palmaresul 
Festivalului International de Literatură 

„Tudor Arghezi”
Ediţia XXXIII-a 2013

1.Premiul „Opera Omnia”, atribuit unor 
scriitori de prestigiu internaţional 
(acordat de Consiliul Jjudeţean Gorj prin 
Centrul Jud. de Conservare şi Promovare a 
Culturii Tradiţionale Gorj): 
- Eric Sarner, Franţa
- Stephen Watts, Anglia

2.Premiul „Opera Omnia” pentru poezie 
(acordat de USR)
- Adrian Popescu, Cluj

3.Premiul „Opera Omnia” (acordat de ICR)
- Acad. Eugen Simion

4.Premii pentru promovarea operei 
argheziene ( CJ Gorj prin CJCPCT Gorj)

-    Mircea M. Pop, Germania
- Acad. Vasile Tărăţeanu, Ucraina
- Adam Puslojic, Serbia

5.Premii pentru promovarea Festivalului 
(acordate de CJCPCT Gorj)

- Eliza Macadan, Italia
- Imola Feldberg Popescu, Africa de Sud
-   Dragoliub Firulovici, Serbia

6.Premiul pentru Arghezologie (acordat  de 
CJCPCT Gorj)
Ion Trancău, Tg Jiu

7.Premiul Opera Prima, volum de debut 
(acordat  de CJCPCT Gorj)
Mihai Amaradia, Tg Jiu

8.Premiul Special pentru debut în volum 
(acordat  de CJCPCT Gorj)
Raluca Blezniuc, Cluj-Napoca

9.Premiul I pentru grupaj poezie (acordat  de 
CJCPCT Gorj)
Premiul revistei „Acolada” şi al revistei 
Editurii „Vinea”
Lavinia Nichifor, Suceva 

10.Premiul II pentru grupaj poezie (acordat 
de CJ prin Biblioteca Judeţeană Gorj)
Estera Stanciuc, Suceava

11.Premiul III pentru grupaj poezie (acordat 
de Primăria Tg-Cărbuneşti)
Mira Gheorghe, Piteşti, Argeş

12.Menţiune pentru grupaj poezie (acordat  
de CJ prin CJCPCT Gorj)
şi premiul revistei „Argeş”
Ionela Mădălina Grosu, Suceava 

13.Premiul revistei „Discobolul” şi al revistei 
„Familia”
Virgil Todeasa, Blaj, Alba

14.Premiul revistei „Portal Măiastra”
Niculescu Dragoş, Bucureşti

15.Premiul revistei „Convorbiri Literare”
Stoichin Romina Cătălina, Balş, Olt

16.Premiile «Moştenirea Arghezi»  (acordate 
de Primăria şi Consiliul Local Tg-Cărbuneşti):

Pentru poezie - Firulete Maria Denisa, 
clasa a XI-a, Tg.-Cărbuneşti
- Radu Vasilica Luiza, clasa a IX-, Tg. 

Cărbuneşti

Pentru eseu – Ivănuş Victoria Andreea, 
clasa a X-a, Tg.-Cărbuneşti
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