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Nu mai știu bine câți ani au 
trecut de când Pompiliu Marcea a 
dispărut în chip tragic. Îl văzusem 
cu o zi înainte la o ședință de cate-
dră și părea completamente retras 
în el însuși. Stătea lângă mine și, 
observându că nu scoate un cuvânt, 
l-am întrebat, ceva, o banalitate, 
dacă poate să doarmă sau nu. Mi-a 
răspuns printr-un nu scurt și fără 
cunloare, după care a reintrat în 
singurătatea lui compactă. Ce s-a 

întâmplat cu acest om vital, sociabil, amator de bârfe subțiri, 
n-aș putea spune. Îl cunoșteam din vremea studenției și, mai târ-
ziu, când eram la Paris, am purtat cu el o lungă corespondență. 
Păstrez, cred, și azi scrisorile de la el. Îmi dădea vești din țară și, 
la rândul meu, îi făceam o cronică amănunțită a vieții pariziene. 
Am vrut, într-un timp, să le recuperez pentru a le reproduce într-
o adendă la Jurnalul parizian. N-am reușit . Nu mi-a confirmat  
niciodată dacă mai are sau nu micile mele epistole… Am pățit 
același lucru cu alt corespondent de-al meu, prof. G. Muntea-
nu, aflat la începutul anilor 70 la Lyon… Alte timpuri. Aveam, 
atunci, mult zel epistolar, răspundeam numaidecât la mesajele 
primite și dimineața așteptam cu nerăbdare venirea poștei. Sufe-
ream, probabil, de singurătate. După un an, când mă acomoda-
sem cu viața pariziană, zelul meu s-a potolit… N-am avut încă 
timpul necesar pentru a căuta în dezordonata, imposibila mea ar-
hivă, scrisorile din anii 1970-1973, dar, în mod sigur, o voi face 
într-o zi. Sunt și eu curios să văd ce ne trecea atunci prin minte…

Amintirea unui prieten

Eugen SIMION

Ziua de 27 octombrie 1938 
rămâne, în istoria culturii, o dată 
importantă, chiar dacă, meteorologic, 
aceasta a fost „ploioasă” şi 
„potrivnică” marilor festivităţi ce au 
avut loc la Târgu-Jiu.

La 27 octombrie 1938, cu 
prilejul împlinirii a 22 de ani de la 
memorabilele lupte de la 14/27 oc-
tombrie 1916, a avut loc sfinţirea şi 
luarea în primire de către oficialităţi 
a monumentelor de artă pe care Liga 
Femeilor Gorjene, sub preşedinţia 
Arethiei Tătărescu, le-a dăruit 
oraşului nostru.

Fixată iniţial la 18 septembrie, 
festivitatea inaugurării Ansamblului 
se amână, din cauza comemorării de 
la Mărăşeşti, pentru data de 14 oc-
tombrie – „o dată şi mai potrivită”, 
după cum se menţiona în ziarul local 
Gorjanul, amintind de bravul eroism 
de la Podul Jiului al gorjenilor. 

În „Gorjanul» din 8-15 
septembrie 1938, apare următorul 
anunţ din partea Ligii Naţionale a 
Femeilor din Gorj :

„Solemnităţile cari urmau 
să aibă loc la Tg.-Jiu, în ziua de 
18 Sept., a.c., se amână pentru 14 
Octombre, deoarece data anun-
ţată coincide cu serbările dela 
Mărăşeşti.»  

Anunţul Ligii este urmat de 
nota redacţiei („GRJ.») : 

„Din parte-ne, socotim că 
ziua de 14 Octombre este şi mai 
indicată pentru solemnităţile dela 
Tg.Jiu, întrucât în acea zi se îm-
plinesc 22 de ani dela memorabile-
le lupte dela Jiu, care au însemnat 
prima pagină glorioasă a oştirilor 
noastre, în 1916. Şi în această zi 
trebe să ia parte vie, la festivităţi, 
toată suflarea gorjenească, dân-
du-se zilei cinstirea pe care o me-
rită. GRJ.» 

În prelungirea articolului 
se publică, pe toată pagina A3, 
imaginea cu „Columna Recunoş-
tinţii din Tg.-Jiu, opera marelui 
sculptor gorjean Brâncuş» şi „Por-
talul Eroilor din Târgu-Jiu» (p.3).

27 octombrie 1938 - o zi de neuitat în istoria culturii:

INAUGURAREA
ANSAMBLULUI BRÂNCUŞIAN

La data de 27 martie 2013 s-au  îm-
plinit 28 de ani de la moartea profesorului 
universitar doctor POMPILIU MARCEA, 
critic şi istoric literar, personalitate de sea-
mă a culturii româneşti postbelice.

Pompiliu Marcea s-a născut la 20 
octombrie 1928, în satul Ştefăneşti, fa-
milia sa stabilindu-se definitiv în comuna 
Scoarţa, satul Colibaşi, judeţul Gorj, înce-
pând cu anul 1931 – localitate în care, de 
altfel, a urmat şi cursurile şcolii primare.

Elev şi student eminent, a absolvit 
cu calificative maxime - şef de promoţie 
- atât Şcoala Normală din Tg-Jiu, cât şi 
Facultatea de Filologie a Universităţii Bu-
cureşti. Remarcat încă din anii studenţiei 
de către marele critic literar Tudor Vianu, 
a parcurs toate treptele ierarhiei universi-
tare până la gradul de profesor universitar. 
A predat, în această calitate, la Universi-
tatea Bucureşti, precum şi la prestigioase 
universităţi europene: Sorbona din Paris, 
Köln, Bonn, Aachen, Dusseldorf din Ger-
mania.

A fost membru al Uniunii Scriitori-
lor din România şi a condus, începând cu 

anul 1964 „Editura pentru 
literatura universală”, unde 
şi-a adus contribuția la 
editarea şi publicarea unor 
scriitori universali inter-
zişi de regimul politic din 
acea perioadă. A scris nu-
meroase articole publicate 
în reviste de specialitate 
din ţară şi străinătate fiind, 
în acelaşi timp, şi autorul 
unor volume de critică şi 
istorie literară deosebit de 
apreciate.

A scris şi un roman 
ce se intitulează „Pacient în Galapagos” 
care a rămas nepublicat, întrucât scriitorul 
a refuzat orice compromis cu cenzura po-
litică a vremii.

S-a remarcat, în condiţiile perioa-
dei  în care s-a manifestat, printr-o efici-
entă implicare în social, militând pentru 
păstrarea valorilor tradiţionale ale satului 
românesc, împotriva abuzurilor la care 
comunităţile rurale au fost supuse în peri-
oada comunistă. În această ordine de idei, 

precizez că, după adop-
tarea legilor de sistema-
tizare rurală (1974), s-a 
implicat în mod decisiv 
în protejarea satului său 
Colibaşi, propus pentru 
demolare în scopul redării 
terenului în circuitul agri-
col. A adresat nenumărate 
memorii  conducătorilor 
politici ai statului român, 
prin care a justificat ne-
cesitatea împroprietăririi 
ţăranului român cu un 
pogon de pământ. Iată ce 

spune în articolul “Personalităţi gorjene 
de-a lungul istoriei”, domnul prof. Vasile 
Bobocescu : ”Din zona Târgu Cărbuneşti, 
străbătută de râul Gilort, cu afluentul său 
Blahniţa, oraş în subordinea căruia se aflau 
din 1966 şi fostele comune Ştefăneşti, 
Bobu, Pojogeni, Creţeşti etc, s-au ridicat 
personalităţi de seamă ale vieţii culturale 
din ţara noastră, în rândurile cărora şi-a în-
scris numele şi Pompiliu Marcea, profesor 

universitar de excepţie, reputat scriitor, is-
toric şi critic literar.”

După absolvirea şcolii primare în 
localitatea natală a urmat între anii 1942 şi 
1950, timp de 8 ani, Şcoala Normală de În-
văţători din oraşul Târgu-Jiu, făcând parte 
din generaţia de aur a acestei şcoli, alături 
de prof. univ. Diaconescu Ion, prof. univ. 
Brâncuşi Petre, prof. Săvulescu Dumitru, 
prof. univ. Popescu Aurelian, dr.Ciulavu 
Constantin, ing. Burche Ion, ing. Orvas 
Constantin, ing. Roşca Nicolae, prof. Bur-
lean Aurel, prof. Gugu Ion şi alţii. De pe 
băncile şcolii s-a evidenţiat ca un eminent 
elev, având înclinaţii spre limba şi literatu-
ra română. Un rol important în formarea 
sa l-a avut prof. Victor Andriţoiu, care a 
fost un eminent cadru didactic şi pedagog 
al acestei şcoli. S-a remarcat ca un bun co-
leg, cu maniere deosebite şi cu apetit de a 
citi tot mai mult.

În toamna anului 1950 s-a înscris 
la Facultatea de Filologie a Universităţii 
din Bucureşti, pe care a absolvit-o în vara 
anului 1954. Aici a avut ca dascăli o serie 
de personalități celebre ale vremii, între 
care George Călinescu, Iorgu Iordan, Ale-

POMPILIU MARCEA
(1928 – 1985)
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Imaginea colegului meu mi-a rămas bine în-
tipărită în minte. Era un om deștept și loial în prie-
tenie. Nu fusesem apropiat de el în tinerețe, de-abia 
mai târziu, după 35 de ani, l-am cunoscut mai bine. 
Ce-mi plăcea la el era voința lui de a face cultură și 
abnegația lui pentru valorile spiritului. Se ămplinise, 
pe când era decanul Facultății sau prodecan, nu știu 
exact, cu Șerban Cioculescu și Vladimir Streinu, abia 
acceptați ca profesori la Universitatea din București. 
Pompiliu Marcea i-a ajutat mult și, cu un fin simț al 
relațiilor, a reușit să-i ocrotească în complicata lume 
universitară. M-a ajutat și pe mine într-o împrejurare 
pe care aș vrea s-o povestesc aici pentru că istoria 
are o semnificație a ei. Tocmai apăruse, în decembrie 
1976, volumul al II-lea din Scriitori români de azi și, 
nici nu apucasem să răsfoiesc cartea aflată în semnal, 
când aflu de la Mihai Gafița, redactorul-șef al Cărții 
Românești. Că volumul a fost oprit și trimis la topit 
din cauza lui Eliade, Noica, Petre Pandrea – prezenți  
în sumar. Ce-i de făcut? Ce face românul când este 
la ananghie? Începe să caute sprijin în dreapta și în 
stânga. Puțini erau dispuși, însă, să se bage într-o afa-
cere dubioasă. Dar de ce dubioasă? – protestam eu… 

Până să mă agit, vestea proastă s-a răspândit și măsu-
rile au venit în galop. În facultate a apărut un individ 
de la entru care a început o veritabilă anchetă printre 
studenți: ce spun la cursuri, ce vorbesc în pauză, dar 
la cercul de critică?... Chestiunea devenise serioasă. 
Nu mi-era teamă, trebuie să mărturisesc, dar situația 
cărții mă îngrijora… Decanul de atunci al Facultății, 
un lingvist care mă scosese din U.T.M. în 1957 (și, 
ca urmare, am fost 5 ani șomer!), era foarte fericit. 
Voia să mă luxeze din nou. Au intervenit, atunci, doi 
colegi în favoarea mea: prof. Mihail Dagomirescu 
și Pompiliu Marcea. L-au învins pe decanul resen-
timentar și l-au convins pe individul de la centru să 
renunțe la investigațiile sale printre studenți. Un act 
de omenie din partea lor și un act de curaj. Nu mai 
erau vremurile din anii 50, dar, oricum, nici idilă 
nu era. Atitudinea acestor colegi față de mine a fost 
exemplară și îmi amintesc, azi, cu recunoștință de ei.

Povestesc această istorie nu pentru a-mi întoc-
mi dosar de ilegalist (manie pe care o detest din tot 
sufletul), ci pentru că a venit vorba de un coleg care 
a ieșit din lume în mod neașteptat și tragic.

 14 martie 1995

Amintirea unui prieten

23 iunie 1975. 
Locația: Universitatea 
din București, Catedra 
de literatură română. 
Examen de licență. 
Președintele comisiei: 
conf. univ. dr. Pompiliu 
Marcea.

S u b s e m n a t u l 
susținea lucrarea de 
licență, „Temele poeziei 
lui Lucian Blaga”, 
avându-l ca îndrumător 
pe „conf. univ. dr. Eugen 
Simion”, cel care, recent 

întors de la Sorbona, îmi recomandase la alegerea 
temei să redactez lucrarea nu în spirit călinescian, 
ci în viziunea noii critici franceze, gen Jean-Pierre 
Richard. Începută în toamna lui 1974, teza era 
gata, odată cu sesiunea din primăvară, depunând-o 
după examen direct în mâinile profesorului și nu la 
secretariat, cum ar fi fost normal… 

După lecturarea, în anticameră,a referatului 
întocmit de „conducătorul științific”, mi-a venit 
rândul să intru la comisie pentru a-mi susține 
lucrarea (să precizez că lista lui Simion cu temele 
de licență propuse era foarte puțin bifată, din cauza 
unei așa-numite „severități” a profesorului, mai mult 
o legendă care circula printre candidați).

Am prezentat pe scurt planul lucrării și 
„concluziile”, fiind ascultat cu mult interes. Din 
referatul întocmit, rețin următoarea apreciere a 
conducătorului științific: „Autorul își propune să 
facă o «prezentare tematică descriptivă» a poeziei 
lui Lucian Blaga, cu alte cuvinte: o analiză tematistă. 
Câteva teme (iscodirea, tâlcul, somnul etc.) sunt 
urmărite în toată opera poetică a lui L. Blaga, 
exemplificate amplu, reluate, nuanțate. În general, 
lucrarea vrea să depășească vechea interpretare 
a criticii și să introducă un punct de vedere nou. 
Subliniem pozitiv acest efort, subliniem câteva din 
concluziile studiului…” (cu unele mici retușuri, 
lucrarea va apărea în 1995 la Editura „Alexandru 
Ștefulescu”, sub titlul Poezia lui Lucian Blaga, 212 p.)

Trecută din mână în mână (un alt mebru 
al comisiei era lect. univ.George Gană), lucrarea 
mea a ajuns la profesorul Marcea, care, după 
citirea referatului și o răsfoire sumară, s-a oprit la 
Bibliografie și Cuprins. I-am urmărit mimica destul 
de atentă, apoi am avut surpriza să fiu întrebat cu 
privire la originea mea gorjenească și cam la ce 
distanță  de Târgu-Cărbunești mă aflam atunci. 
Aflând apoi că urmasem liceul teoretic la Balș (jud. 
Olt), figura oarecum imobilă a profesorului s-a 

destins, privindu-mă  mai degajat de impusa morgă 
catedratică… Nu știam pe atunci că soția sa, Zoe 
Florentia Marcea, se născuse la Bobicești, un sat 
din preajma Balșului pe care îl cutreierasem adesea, 
ca elev de gimnaziu și liceu, la „practica agricolă” 
(cules de porumb). -De ce ați optat pentru poezia lui 
Blaga?, m-a întrebat, la care răspunsul meu a fost: 
„Mi-am ales tema de pe lista dlui profesor Simion. 
De Blaga m-am simțit mai atras, decât de alte teme. 
Probabil și pentru că scriu poezie” [debutasem din 
1972  în „Familia” și „Amfiteatru”, având depuse 
la Editurile ”Eminescu” și „Cartea Românească” 
volumele de poezii: Odele inițierii și Soarele din 
oglinzi]. Și încă vreo câteva considerente, din care 
reieșea importanța ce-o dam acestui scriitor în 
cadrul literaturii române, văzând în el nu numai 
quintesența modernismului, ci și adevăratul liant 
între eminescianism și lirismul modern. Aici deja 
lucrurile se nuanțau, iar eu îmi aduc aminte că 
am ieșit cu bine și cu „felicitări” din toată această 
frumoasă și esențială întâmplare estudiantină.

Citindu-i, atunci, pe față o mulțumitoare 
impresie, constat azi că profesorul Marcea nu s-a 
înșelat, mai mult chiar, se va fi bucurat, acolo în 
lumea stelelor, când, la împlinirea a zece ani de la 
încă neelucidata sa plecare dintre noi, i-am evocat 
personalitatea umană și scriitoricească în serialul 
Medalion comemorativ - Un pandur al criticii 
literare: Pompiliu Marcea  („Gorjeanul”, nr. 1560/7.
III.1995, p.1-3; nr. 1565/14.III., p.4; nr.1567/16.
III.,p.1; nr. 1568/17.III.,pp.1-3; nr.1573/24.
III.,pp.1-3), dar și în reportajul Zilele „Pompiliu 
Marcea”, la Scoarța și Colibași (Nr. 1595/26 aprilie, 
pp.1-4). Tocmai se înființase atunci o fundație ce-i 
purta numele…

După moartea lui Pompiliu Marcea, am 
început o colaborare mai susținută la revista tinerilor 
scriitori „Luceafărul”, cu studii și eseuri, recenzii, 
note culturale (1985-1989), constatând de câtă 
prețuire se bucura istoricul și criticul literar, dar și 
omul de atitudine  Marcea în diferite cercuri literare.

Desigur, viața lui Pompiliu Marcea s-a 
desfășurat într-un anumit ritm și climat cultural, 
profesorul, omul de atitudine și scriitorul păstrând 
o anumită măsură în toate, un instinctiv echilibru al 
judecăților de valoare, călăuzindu-se cu fermitate 
după principiul adevărurilor asumate și al bunei 
cuviințe… Nemodelabil după anumite imperative 
extraculturale – fără a fi însă un „disident” - , 
Pompiliu Marcea a plătit cu viața…Aceasta este 
„lecția” care însoțește amintirea lui Pompiliu Marcea 
in aeternitate…

Zenovie CÂRLUGEA

Amintirea lui
POMPILIU MARCEA

(20 oct. 1928, Ștefanesti, Gorj - 27 mart. 1985, București)

Pompiliu Marcea – Opera
A debutat editorial cu monografia 

Alexandru Sahia (1961), urmată de Ioan Slavici 
(1965; ed. revazută, 1968) și „Convorbiri literare” 
și spiritul critic (1972).

Lucrari despre Mihail Sadoveanu: 
Lumea operei lui Sadoveanu (1976) si 
Umanitatea sadoveniana de la A la Z (1977); 
Mihail Sadoveanu. 100 de ani de la nastere, 1980 
(versiuni in lb. engleză, franceză și germană, 
1980). 

Culegeri de articole: Lecturi fidele 
(1979), Varietati literare (1982), Concordanțe și 
controverse (1983), Atitudini critice (1985).

A îngrijit și prefațat ediții din: I.I. 
Mironescu (1959), Al. Vlahuță (1959), Al. Sahia 
(1960, 1961, 1964, 1971), I. Slavici (1960, 1965, 
1970, 1975, 1981, 1987), Gr. Alexandrescu 
(1961,1967,1974), M.Sadoveanu (1961, 1962, 
1977, 1981), I.L. Caragiale (1962, 1965), T. 
Vianu (1971), C. Hogaș(1982,1986). 

A intocmit si prefatat antologia tematică 
Național și universal (1975). 

Premiul „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al 
Academiei Romane pe 1965, pentru monografia 
Ioan Slavici. Premiul Asociației Scriitorilor din 
Bucuresti pe 1976, pentru volum Lumea operei 
lui Sadoveanu.

Colaborări: Luceafarul (debut, 1958), 
Gazeta literară. România literara, Scrisul 
bănățean, Viața Românească, Contemporanul, 
Săptămâna, Ramuri, Amfiteatru, Flacăra, Cahiers 
roumains d’etudes littaraires, precum și la unele 
publicații din strainătate (Zeit und Kultur, Kurier 
der Bochum Universitat, Les amis de Pandit 
Istrati, Slovenske Pohlady).

„Pasărea suflet”
 
Cară-n desagă pământ pentru cer  
Fiica străvechimii, măiastră  
Sămânţă îmbrăcată-n mister,  
Dulce-alunecând pe-o fereastră,  
 
Însoţită de ramul şi râul,  
Fără aripi pe dor se prelinge -  
Aur dat în pârg străluce brâul,  
Mistuind-o,-n jertfă o prelinge.  
 
Iat-o plantând un cântec, un altul,  
Şi-i toată zbatere astrală -  
Calendar croieşte din înaltul,  
Şi-o rugăciune-n strai de gală.  
 
Se-ntoarce-n pumn cu cer pentru pământ -  
Buchet de curcubeu sub glie,  
De Dumnezeu hrănită. Zboru-i sfânt  
La rădăcină-i torţă vie,  
 
Cioplind vârsta, cuib de-nţelepciune,  
Cerul din noi să treacă în duh -  
„Pasăre-suflet” ce nu apune,  
Ceasornic sublimului văzduh!

Ion MĂRGINEANU
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În ziarul „Gorjanul» din 9 octombrie 1938 apare în 
colţul din dreapta jos, pe prima pagină, următorul anunţ : 

„Festivităţile care urmau să aibă loc în Tg.-Jiu la 
14 Octombre a.c., cu prilejul inaugurării monumentelor 
ridicate Eroilor, se amână pentru o altă dată.» 

Manifestarea inaugării operelor brâncuşiene va 
avea loc la 27 octombrie 1938, fără publicitate…

*

Un atac nedrept, într-un ziar de mare tiraj din Ca-
pitală, la adresa Ligii şi, în special, vizând pe Arethia 
Tătărescu şi Primăria locală (care ar fi cheltuit banul 
public fără discernământ, când oraşul „înoată în cea mai 
neagră mizerie”!), face, aşadar, ca data inaugurării  să fie 
amânată sine die, fără anunţ în presă. Astfel că festivi-
tatea va avea loc, totuşi, la 27 octombrie 1938.

În prezenţa tuturor oficialitătilor locale 
(rezidentul regal, prefectul, primarul, magistratura 
şi baroul avocaţilor, garnizoana, şcolile şi societăţile 
de foşti luptători, veteranii şi cercetaşii din război, 
străjerii ...), alături de „foarte mult public”, cu toată 
vremea potrivnică, întrucât „a plouat aproape toată 
ziua”, dimineaţa, la ora 9, la „Coloana Recunoştinţei” 
s-a oficiat un serviciu divin de către un sobor de 16 
preoţi, în frunte cu protoierii Prejbeanu şi Paţica, cu 
participarea corului de la Şcoala Normală.

După sfinţirea Coloanei, impresionantul corte-
giu s-a deplasat pe Calea Eroilor către Biserica „Sf.
Apostoli”, unde s-au pomenit eroii gorjeni „căzuţi 
pentru apărarea şi întregirea hotarelor” (sfinţirea 
bisericii la care participase şi Brâncuşi avusese loc cu 
un an în urmă, la 7 noiembrie 1937). A urmat deplasarea 
în Grădina publică, unde, printr-un nou serviciu divin, 
a fost sfinţit „PORTALUL PĂCII” (aşa numit) şi s-au 
adus mulţumiri cu cuvinte calde de recunoştinţă Arethiei 
Tătărescu „din a cărei iniţiativă s-a îmbogăţit oraşul şi 
judeţul nostru cu atâtea opere nepieritoare”, cum afirma 
în cuvântarea sa col. Şerban Leoveanu, prefectul judeţu-
lui, care a elogiat apoi pe „marele artist C. Brâncuşi  fiul 
Gorjului nostru  care a cristalizat în piatră şi fier eroismul 
şi recunoştinţa”.

În numele Ligii Femeilor Gorjene, a vorbit d-ra 
Elena Pârvulescu, directoarea Liceului de fete “Ecateri-
na Teodoroiu”, care „a predat d-lui primar monumentele 
pe care Liga le-a ridicat întru proslăvirea eroismului gor-
jenesc”.

Primarul Alexandru Ciocănescu, luând în primire 
monumentele dăruite de Ligă, a adus mulţumiri acestei 
instituţii şi în special d-nei Tătărescu „care şi-a legat 
pentru veşnicie numele de acest judeţ adoptiv al său, 
pentru a cărui propăşire şi înfrumuseţare nu cruţă nici o 
oboseală şi nici o jertfă”.

După ceremonia de inaugurare a operelor brân-
cuşiene, cortegiul s-a îndreptat către Podul Jiului, unde, 
„deşi ploua cu găleata”, s-a săvârşit un scurt serviciu re-
ligios, pomenindu-se numele Ecaterinei Teodoroiu, gene-
ralului Dragalina şi ale bravilor ofiţeri, precum lt. col. N. 
Pătrăşcoiu şi căpitanul Ion Păsărin.

De la „podul istoric”, urmând digul Jiului, mulţi-
mea s-a îndreptat spre Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu 
din piaţa catedralei, unde bătrâna mamă a Cătălinei, doda 
Lena din Vădeni, „aştepta cu o tăviţă modestă, cu creşti-
neasca colivă, în care ardea o lumânare...”

Solemnitatea s-a terminat la ora 12, cu defilarea 
şcolilor, străjerilor, premilitarilor şi oştirii. La ora 12,30, 
în sala de consiliu a Prefecturii, s-a făcut instalarea noului 
prefect  col. Şerban Leoveanu, un distins intelectual gor-
jean, în prezenţa rezidentului regal Romulus Scărişoreanu, 
care a fost, din păcate, persoana cu rangul cel mai în-
alt participantă la inaugurarea Ansamblului sculptural 
brâncuşian de la Tg-Jiu...

În ziarul „Gorjanul” din 9 octombrie 1938, Ar-
ethia Tătărescu dă publicităţii textul prin care donează 
Primăriei locale operele brâncuşiene:

„Domnule Primar,

În dorinţa de a contribui cât de mult la ridicarea 
oraşului Târgu-Jiu şi mai ales pentru a preamări memoria 
eroilor gorjeni cari s-au jertfit în răsboiul de întregire, 
Liga Naţională a Femeilor Gorjene vă aduce la cunoş-

tinţă că a hotărât să dăruiască oraşului o Coloană şi un 
Portal de piatră – opere ale marelui sculptor Brâncuşi, 
care în chipul acesta aduce un prinos de recunoştinţă 
judeţului său natal.

Dorinţa Ligei este ca donaţiunea să aibe ur-
mătoarea destinaţie: Crearea unei străzi care va purta 
numele «Calea Eroilor», cale care va porni din preajma 
Jiului trecând prin grădina publică pentru a merge 
până la actualele cazărmi. Această stradă este de mult 
prevăzută în planul de sistematizare a oraşului. Ea nu s-a 
putut realiza din lipsă de fonduri. Pentru plata acestor ex-
proprieri Liga vă pune la dispoziţie suma de lei 750.000 
(şapte sute cincizeci de mii). La începutul acestei căi se 
va aşeza portalul sus numit, iar pe promotoriul ei lângă 
cazărmi, se va ridica «Coloana recunoştinţei», legându-
se astfel amintirea locurilor pentru care au luptat Eroii 
gorjeni, cu ideea recunoştinţei fără de sfârşit, simbolizată 
prin coloană.

Totodată vă aducem la cunoştinţă că realizând mai 
departe gândul său, Liga Naţională a Femeilor Gorjene 
a luat pe a sa răspundere construcţia Bisericei «Sf. Apos-
toli», care se află pe strada destinată eroilor, contribuind 
la terminarea unor lucrări de mult părăsite şi dând astfel, 
prin ridicarea acestui lăcaş sfânt, o strălucire mai mare 
recunoştinţei noastre către cei cari s-au jertfit pentru noi.

Atât facturile de plată ale celor două monumente, 
clădirea bisericei, precum şi suma depusă pentru plata 
exproprierilor, - reprezentând valoarea de Lei 2.200.000, 
- sunt rezultate exclusive a muncii noastre de ani de zile, 
complectată cu beneficiul Expoziţiei Muncii Noastre Ro-
mâneşti organizată sub auspiciile Ligei.

Dania noastră fiind isvorâtă numai din simţămân-
tul de curată dragoste de ţară, precizăm că atât operile 
de artă cât şi sumele dăruite, trebuesc să servească sco-
pului sus arătat, Liga Naţională a Femeilor Gorjene 
înţelegând ca oraşul Târgu-Jiu să respecte întotdeauna 
donaţiunea în forma în care a fost făcută.

Arethie Gh. Tătărescu”

Pe aceeaşi pagină a ziarului, directorul-proprietar 
al gazetei Jean Bărbulescu publică o pledoarie de vibrantă 
simţire, scoţând în evidenţă rolul imens al acestei femei 
în viaţa social-culturală a judeţului, atinsă de săgeţi venite 
din partea inamicilor politici :

„Adevărul, - înainte de toate

Un ziar de mare tiraj din Capitală – şi, lucru cu-
rios, nu din cele ce se complac cultivând senzaţionalul, 
dar al cărui corespondent se vede că a fost înşelat în buna 
lui credinţă, - scria de curând că, în timp ce oraşul nostru 
înoată în cea mai mare mizerie, banii comunei şi ai statu-
lui se irosesc pe lucrări inutile,- dând exemplu: Coloana 
Recunoştinţii, strada Eroilor, Portalul din parcul oraşului 
etc.

Este drept, Târgu-Jiul – cu toată aşezarea lui feri-
cită – nu este dintre cele mai moderne din ţară, mai ales 
că-i lipseşte canalizarea şi apa, - condiţiuni esenţiale în 
desvoltarea unui oraş. Dar iarăşi nu-l putem pune nici în 
rândul celor din urmă târguleţe, chiar dacă străbunicele 
sacale alimentează şi azi cu apă, pe ici pe colo, gospo-
dăriile, - pentrucă acest oraş, cu estrem de reduse posibi-
lităţi materiale, a făcut un pas destul de mare spre civili-
zaţie, într-un timp relativ scurt.

Lumină electrică ; străzi destul de bine pavate ; 
monumente măreţe ; un parc minunat ; clădiri publice 

somptuoase – primăria, liceul etc. – sunt realizări care nu 
pot fi nesocotite, ori de câtă rea credinţă ne-ar fi îmbibate 
sufletele.

Că se putea face mai mult, - e altă chestie.
Că fiii judeţului nostru, - unii ajunşi în situaţii 

strălucite în ţara aceasta – miniştri, prim-miniştri etc. – 
puteau face cu mult mai mult pentru oraşul şi judeţul lor, 
iarăşi e alt ceva. Dar nu-i putea obliga nimeni la aceasta 
şi nici la răspundere nu-i putem trage. Au făcut ce-au pu-
tut – fireşte ferindu-se a se arăta că părtinesc oraşele lor, 
în detrimentul altora.

Dar Târgu-Jiul, pe lângă o seamă de edili înţe-
legători şi harnici, - cari au lăsat realizări frumoase în 
urmă-le, - a mai avut un noroc. Noroc rar, pe care, de 
altfel, populaţia cinstită a târgului l-a apreciat cum se 
cuvine, proclamând pe doamna Arethia Gh. Tătărescu 
cetăţeană de onoare, - aceasta ca o palidă dovadă a re-
cunoştinţii ce-i păstrează. Căci de Domnia-sa este vorba. 

Doamna Tătărescu constituie un mare noroc pentru 
Târgu-Jiu, aşa cum am arătat în atâtea rânduri.

Animată de gândul înfrumuseţării oraşului 
nostru,- oraş sărac al cărui buget nu poate face faţă 
nici măcar strictelor cheltuieli de administraţie,- a 
recurs la alte mijloace, poate chiar umilitoare şi 
adesea mult obositoare pentru domnia-sa, numai ca 
să adune fonduri cu care să înfăptuiască ceva pentru 
Târgu-Jiu.

Sarcofagul Eroinei dela Jiu cui se datoreşte? 
A dat primăria noastră sau judeţul, sau vreun mi-
nister, vreun ban ? Nu ! Doamna Tătărescu, din ex-
poziţiile organizate cu «Liga Femeilor Române» 
a adunat suma trebuincioasă şi a dăruit oraşului 
monumentul din faţa catedralei, care – dacă nu poate 
spune prea mult tuturor, - spune totuş îndeajuns celor 
înţelegători şi, mai ales, celor de bună credinţă.

Doamna Tătărescu ştia că, în urma morţii 
regretatului Nae Drăgoescu, biserica «Sf. Apostoli» 
rămăsese neterminată, zidurile începându-se a se măci-
na. Sufletul său ales a găsit soluţia pentru a termina şi 
această casă a Domnului. Tot cu ajutorul «Ligei Femei-
lor Gorjene» a organizat acum doi ani Expoziţia Mun-
cii Româneşti, în Capitală, şi din beneficiile realizate a 
dat suma necesară, terminând acest lăcaş de rugăciune, 
a cărui sfinţire s-a făcut anul trecut, cu toată pompa, în 
prezenţa IPSS Patriarh, a primului-ministru şi a mai mul-
tor miniştri şi altor demnitari ai ţării.

Dar distinsa doamnă nu s-a oprit aici. Ştia bine că, 
deşi trecuseră 18 ani dela sfârşitul răsboiului, vreme în care 
şi ultimul sat şi-a cinstit eroii săi, prin câte un semn, fie mă-
car o troiţă de lemn, - Gorjul sărac nu se învrednicise să-şi 
cinstească eroii. Şi câţi eroi a avut Gorjul ! Şi ce eroi!…

Şi atunci, sufletul său mare s-a pus şi în slujba 
acestei idei. A rupt din beneficiul realizat la Expoziţia 
de acum doi ani, câteva sute de mii, şi a dăruit oraşului 
nostru: Coloana Recunoştinţii şi Portalul Eroilor, iar 
pentru a da o perspectivă acestor lucrări de artă – ex-
ecutate de marele sculptor Brâncuşi, fiu al Gorjului, - a 
oferit primăriei oraşului trei sferturi de milion ca să 
prelungească strada Săftoiu, din sapatele bisericii Sf. 
Apostoli până în faţa cazărmilor, iar din strada Victoriei, 
până în apa Jiului, prin grădina publică, dându-ne ac-
tuala Cale a Eroilor”.

Într-un alt omagiu, semnat de Gh. Lăscăteu, autorul 
recapitulează meritele Marei Doamne a Gorjului, apre-
ciind spiritul altruist şi ataşamentul acesteia faţă de valo-
rile istorice şi culturale ale Gorjului:

„În vreme ce neogoitul său soţ îşi frământă mintea 
şi trupul, alergând în lungul şi latul pământului locuit de 
Români, când trebile îi dau răgaz, călătorind din Anglia 
ceţurilor până în Ancara scăldată în soare, ca să ne gă-
sească locul potrivit în rândul neamurilor ce se respectă ; 
în vreme ce multe din «doamnele» noastre – feministele 
– se întruneau şi se agitau pentru…dobândirea «dreptu-
rilor politice», doamna Arethia Tătărescu, fără sgomot, 
neştiută de nimeni, mergea în cele mai tăinuite colţuri 
ale judeţului, fie spre a i se desgropa trecutul, fie spre a-l 
înzestra cu aşezăminte izbăvitoare de suflet şi păstrătoare 
de credinţă strămoşească, sau cu de acelea cari au să 
grăiască vremurilor despre virtuţile gorjeneşti.

Doamna Tătărescu e gorjeancă numai prin căsă-
torie. S-a identificat, însă, cu judeţul nostru, mai mult ca 
multe din conjudeţenele noastre.

INAUGURAREA ANSAMBLULUI BRÂNCUŞIAN
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�Urmare din pag.3
Faptul ne bucură nespus. Şi mai avem şi altă bu-

curie. Dacă pe ilustrul său soţ – consilier al Regelui – si-
tuaţia sa îl obligă, de multe ori, să stea departe de Gorj, 
doamna Tătărescu, cu figura-i deschisă, ne cercetează 
des, făcând cu voioşia mereu întipărită pe faţă, să mai 
uităm, din grijile inerente vieţii şi cari la noi îs parcă mai 
haine. E o compensaţie scumpă nouă.

*
Zilele acestea s-au inaugurat parte din operele 

izvorâte din munca fără astâmpăr a marei românce şi – 
să ne dea voie să i-o spunem – gorjence.

S-a chemat, în prezenţa domnului rezident regal al 
Ţinutului, binecuvântarea Cerului asupra trudei cheltuită 
pentru ridicarea Portalului din grădina publică, pentru 
Coloana păcii şi a parcului ce o înconjoară, pentru des-
chiderea şi înfrumuseţarea Căii Eroilor.

Eu cred că n-a fost numai atât. A fost mai mult. A 
fost blagoslovenia vredniciei femeii române întrupată în 
Doamna Arethia Tătărescu, asemănătoare în totul dom-
niţelor de pe vremuri, pe care le poţi afla numai dacă sufli 
praful gros aşternut, pe file de cronici.

Eri s-a cinstit, cum se cuvine, vrednicia.
Mă gândesc la vorbele spuse de Solomon Înţelep-

tul :
«Femeie vrednică cine va afla, mai scumpă este 

una ca aceasta, decât pietrele cele de mult preţ.»
Şi cu ele închei.»

*

O confuzie perpetuată până azi este cea privind 
pretinsa participare a Sculptorului la festivitatea de inau-
gurare a Ansamblului, din data de 27 octombrie 1938. 
Însuşi Sidney Geist preia, în monografia din 1964, in-
formaţia inexactă de la Barbu Brezianu (1964) şi Petre 
Pandrea (1945), în capitolul final: „Lista călătoriilor 
întreprinse de Brâncuşi în afara graniţelor Franţei după 
instalarea sa la Paris, în 1904”, astfel: „1938  Egipt. Ia-
nuarie. Giedion - Welcker, 1959, p.35, nota 2, bibl.41; /  
Olanda.„Din India mam dus direct în Olanda”. Pandrea, 
1945, p.168,bibl.68. /   România. La TgJiu, „la începu-
tul verii” pentru a supraveghea cioplirea Porţii; „plecat 
la Paris în 20 septembrie”; Alexandrescu, 1965, bibl.1. / 
„Înapoiat în ţară toamna”. Hofman 1939, p.51, bibl. 44. / 
Vizitează Tg-Jiu pentru ceremonia inaugurării. Bucureşti, 
Brezianu, 1964, bibl.11, şi Pandrea, 1945, p.95, bibl.68.».

În ediţia a II-a a documentarului său „Brâncuşi în 
România”, Barbu Brezianu menţine „informaţia” parti-
cipării Sculptorului la inaugurarea din 1938, confundând 
anul 1937 (târnosirea bisericii) cu anul inaugurării An-
samblului, 1938. La pag.47 i se alcătuieşte lui Brâncuşi 
următorul „calendar”: «1937, noiembrie 7  Brâncuşi ia 
parte la inaugurarea “Portalului de piatră” (Poarta Sărutu-
lui) şi târnosirea bisericii Sf. Petru şi Pavel. / Noiembrie 9  
Pleacă din Târgu-Jiu. / Noiembrie 14, părăseşte România. 
/ Decembrie 18. Genova. Se îmbarcă pe vaporul „Bianca-
mano”, debarcă la Bombay şi ajunge la Indore în vederea 
ridicării Templului Meditaţiei, conform înţelegerii avute 
cu maharajahul Yeswant Rao».

La pag. 49, în albumul aceluiaşi B.Brezianu, întâl-
nim scris, la anul 1938: „Iunie  Tg.Jiu. Brâncuşi revine 
pentru a sculpta şi finisa lintoul şi stâlpii Porţii Sărutului. 
/ August 20  Lucrările de alămire ale Coloanei fără sfârşit 
sunt terminate. Masa Tăcerii şi, ulterior, cele 12 scaune 
rotunde, precum şi cele cu tăblia pătrată sunt orânduite 
în grădina publică.(...) / Octombrie 27 – Târgu-Jiu. În 
prezenţa artistului (sic!) şi cu prilejul comemorării a 22 
de ani de la luptele de la Jiu, are loc ceremonia inaugurării 
şi sfinţirii Ansamblului sculptural şi a târnosirii. Liturghia 
este celebrată de 16 preoţi...”!

Mai mult chiar, B.Brezianu comite un fals teribil, 
atât prin fotografia trucată de la pag.48, cât şi prin legenda 
falsă a fotografiei de la pag. 162  a Albumului „Brâncuşi 
în România”133: Publică o fotografie de epocă cu sfeştania 
făcută de preoţi la Coloana fără sfârşit, introducând în 
cadrul acesteia, prin procedeu computerizat, silueta 
lui Brâncuşi cu mâinile la spate şi în costum englezesc, 
făcută în altă împrejurare. E o gafă care desigur are avizul 
redutabilului brâncuşiolog, de vreme ce în atâtea rânduri 
“informaţia” cu pricina nu a fost controlată ştiinţific, ci 
doar preluată probabil de la Petre Pandrea, via Marielle 
Tabart.

Pentru a corecta această inexactitate (ca şi pe cea 
de la pag.162, care-l reproduce, chipurile, pe Brâncuşi 
„fotografiindu-şi opera (27 octombrie 1938)”, vom apela 
la următoarele documente:

1. Am consultat colecţia ziarului local Gorjanul, 
din toamna anului 1938, unde am găsit informaţia că fes-
tivitatea inaugurării fusese iniţial fixată la 18 septembrie, 
dar, din cauza ceremoniilor de la Mărăşeşti, ea se amână 
pentru 14 octombrie, apoi pentru 27 octombrie 1938. 
Brâncuşi venise în ţară pentru aceasta, dar, văzând că 
amânările succesive îi încurcă cumva planurile şi iritân-
du-l întrucâtva, pleacă, - răcit şi chinuit de o toxiinfecţie 
alimentară, - la Bucureşti, iar de aici la Paris, la 20 sep-
tembrie 1938, de unde nu va mai reveni niciodată în ţară.

Din scrisoarea domnişoarei Sylvia Popp adresată 
sculptorului aflat la Bucureşti, în jurul datei de 14 octom-
brie 1938, reiese că acesta era chinuit de o toxiinfecţie 
alimentară: 

„Mult stimate Maestre,

Am adus cloruri de calciu pentru urticaria ce o 
aveţi. Am adus şi o doză de sulfat de sodiu – dacă vreţi să 
o luaţi acum ar fi bine – este singurul indicat în intoxica-
ţia ce o aveţi (…) Maestre, luaţi acestea căci altfel veţi fi 
prea slăbit pe drum.”

Aceeaşi doamnă din Bucureşti care semnează „De-

votata Sylvia”, se oferă să-l viziteze pe bolnav „în cazul în 
care doriţi o injecţie” şi-i trimite ceaiuri şi picături de pus 
în nas pentru răceală:

  „Mult iubite Maestre, 

  Îţi trimit un ceai pulmonar pe care te rog să-i 
explici femeii de serviciu cum să-l prepare (…), fiind din 
plante speciale este agreabil şi la gust. Apoi te rog să-ţi 
pici în fiecare nară cu acest picător câte 2 picături din 
sticluţa alăturată – este cel mai bun desinfectant pentru 
nas şi inofensiv în acelaşi timp – nu opreşte guturaiul 
dar împedecă complicaţiile (sinusite şi altele) se aplică 
dimineaţa şi seara (…) Dorind o însănătoşire cât mai 
grabnică, te rog să primeşti toată afecţiunea mea. 

Devotata Sylvia.” 

2. În lucrarea lui Ştefan Georgescu-Gorjan, Amin-
tiri despre Brâncuşi, la cap. Inaugurarea Ansamblului 
brâncuşian de la TgJiu (p.169174), întâlnim următoarea 
precizare: „În octombrie 1937, Brâncuşi revine în Ro-
mânia, iar la 1-2 noiembrie este la TgJiu. A rămas acolo 
puţine zile, a participat la primele faze ale montării Co-
loanei, a recepţionat Poarta Sărutului în stare brută, a 
luat parte  probabil  la sfinţirea Bisericii «Sf.Apostoli» de 
pe Calea Eroilor, la 7 noiembrie 1937». Imediat după 7 
noiembrie 1937, sculptorul s-a înapoiat la Paris. Brâncuşi 
a revenit la Târgu-Jiu la începutul lunii iunie 1938 şi a 
lucrat la definitivarea Porţii Sărutului şi Mesei Tăcerii, 
până la 20 septembrie 1938, când a plecat la Paris  se pare 
definitiv  după cum comunica Ion Alexandrescu, colabo-
ratorul sculptorului la cele două monumente de piatră.

În ceea ce priveşte „prezenţa” lui Brâncuşi la 
inaugurarea de la 27 octombrie 1938, Ion Alexandrescu, 
şeful echipei de cioplitori din 1938 şi participant la acea 
festivitate, afirmă categoric că sculptorul nu a fost prezent, 
nici Ştefan Georgescu-Gorjan, plecat în străinătate. De 
altfel, regimul politic se schimbase în ţară. Gheorghe 
Tătărescu nu mai era prim-ministru, organul suprem de 
conducere fiind atunci rezidentul regal al Tinutului Olt cu 

sediul la Craiova, după cum rezultă din documentul  44 
publicat la pag. 321 a cărţii lui Barbu Brezianu, Brâncuşi 
în România (reprodus în facsimil la pag. 254). Când s-a 
despărţit de Ion Alexandrescu, la 20 septembrie 1938, 
Brâncuşi i-a spus între altele: „Cam miroase a praf de 
puşcă.” 

Fotografia reprodusă de dl B. Brezianu în cele 
două ediţii îl reprezintă pe Brâncuşi cu prilejul sfinţirii 
Bisericii «Sf.Apostoli», la 7 noiembrie 1937 şi nu la 27 
octombrie 1938!  Colajul realizat pe computer rămâne nu 
numai de incriminat, ci şi inexplicabil sub semnătura unui 
brâncuşiolog atât de riguros şi prob ca Barbu Brezianu...

Fotografia cu pricina  preluată de Barbu Brezianu 
în lucrarea sa  aparţine, de fapt, d-nei Marielle Tabart, 
custode al Atelierului Brâncuşi de la Muzeul de Artă 
Modernă din Paris, o ferventă preţuitoare a sculptorului 
român şi o apropiată admiratoare a exegetului Barbu Bre-
zianu.

Să precizăm, totuşi, că „Brancusi. L’inventeur de 
la sculpture moderne”, nu este o exegeză, ci o lucrare de 
popularizare, în care s-ar putea tolera un asemenea colaj - 
în jumătatea de sus a paginii citate se reproduce fotografia 
cu ceremonia de sfinţire a «Porţii Sărutului», din aceeaşi 
zi… 

Trucajul s-a făcut folosindu-se, de fapt, două fo-
tografii: cea adevărată, cu ceremonialul religios de la Co-
loană (care se află în colecţia Muzeului, intitulată „Inau-
guration de l’ensemble de la TârguJiu: la Columne sans 
fin”  cunoscută de Brâncuşi şi colorată de acesta, în partea 
de sus, cu alb) şi acea fotografie care îl reproduce pe artist, 
asistând cu mâinile la spate la sfinţirea Bisericii «Sf. Petru 
şi Pavel», ce a avut loc la 7 noiembrie 1937. 

Din alăturarea celor două fotografii a rezultat fal-
sul incriminat de unii specialişti, precum Radu Varia şi 
nimeni altul (!) decât Lucian Radu Stanciu, care sesizează 
şi alte „falsuri» în lucrarea cunoscutului brâncuşiolog.

„Acest fals  scrie ultimul  este menit să denatu-
reze unul din momentele cele mai importante ale vieţii 
lui Brâncuşi: INAUGURAREA COLUMNEI FĂRĂ 
SFÂRŞIT [...].

Scopul acestei falsificări este clar. Mascarea ab-
sentei lui Brâncuşi de la inaugurarea Columnei, faptul că 
acesta a protestat astfel, părăsind totul şi mergând până 
la a nu mai reveni niciodată în România din motivul că 
lucrările nu fuseseră duse până la capăt. Într-adevăr, Com-
plexul de la TârguJiu, aşa cum arăta la inaugurare, ERA 
O OPERĂ NETERMINATĂ, întrucât nu fuseseră înde-
plinite până la capăt voinţa constructivă a sculptorului şi 
proiectul său de amenajare.

Se ştie din mărturisirile lui Tretie Paleolog că Brân-
cuşi nu a participat la festivităţile din 28 octombrie 1938 
(sic!), relatându-i acestuia nemulţumirile sale privind ne-
realizarea integrală a proiectului.

Brâncuşi a părăsit definitiv România în 1938 şi a 
rupt relaţiile cu autorităţile  şi constructorii care l-au de-
zamăgit”.

Prea categorice, rândurile de mai sus nu sunt întru-
totul exacte, dacă avem în vedere (conform documentelor 
date la iveală de «daţiunea» Brâncuşi recent publicate 
de Doïna Lemny şi Cristian-Robert Velescu), relaţiile 
păstrate, în anii războiului, cu Marea Doamnă Arethia 
Tătărescu şi alţi compatrioţi.

Totuşi, amânarea repetată a festivităţilor, 
schimbările politice, unele idiosincrazii locale, dar şi ata-
curi într-o publicaţie centrală de mare tiraj, nefinalizarea 
proiectului de amenajare integrală, prefigurarea războiu-
lui, îmbolnăvirea  toate acestea i-au creat sculptorului o 
stare de spirit stânjenitoare şi iritantă, determinându-l să 
plece, ca niciodată, fără a se mai uita înapoi...

Deşi ar fi dorit să revină, în anii de după război, 
nici acest fapt nu a fost posibil, întrucât, la un moment dat, 
marele artist, părintele artei moderne universale, a intrat 
în dizgraţia unui regim politic stalinist proaspăt instaurat, 
opera lui fiind considerată „decadentă”.

Ostracizarea politică a fost, aşadar, parafată cu 
autoritatea noii Academii Române, coada de topor a de-
zavuării operei brâncuşiene, conform ideologiei staliniste 
din epocă. 

Mai mult chiar, suprema jignire adusă atât ma-
relui artist, cât şi culturii române constă în încercarea, ne-
reuşită, din 1956, a factorilor politici locali de dărâmare a 
Coloanei, soldată cu înclinarea vizibilă a acesteia (meca-
nicul Milotin sub îndrumarea utecistului Tănasie Lolescu 
– azi şeful Lojei Masonice din Peştişani-Gorj – a încercat 
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Sfințirea Coloanei - 27 octombrie 1938
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�Urmare din pag.4
punerea la pământ a Coloanei, ancorând-o cu lanţurile 
şi trăgând de ea cu un tractor cu şenile, pus la dispoziţie 
de ing. Valeriu Olaru, directorul Şcolii de Tractorişti din 
Vădeni, însă nereuşind, căci buldozerul se ridica de şenile 
iar Coloana nu se clintea, a renunţat – mărturisire perso-
nală consemnata de noi în revista „Porta- Măiastra”, Tg.-
Jiu, I, nr. 2 / 2005.

Drama sufletească trăită de Brâncuşi în ultimii ani 
de viaţă, îndeosebi după plecarea irevocabilă şi definitivă 
din 1938, departe de a fi fost evocată la adevărata ei di-
mensiune de exegeţi, rămâne deopotrivă semnificativă şi 
pilduitoare.

În marea sa înţelepciune de patriarh, „Sfântul din 
Montparnasse” găsise, în isihia sa, calea adevărului şi 
eliberării salvatoare.

*

Pentru a înţelege exact preţuirea pe care o manifes-
ta Arethia Tătărescu faţă de Brâncuşi, vom reproduce un 
fragment din scrisoarea lui V. G. Paleolog, scrisă „a doua 
zi de Crăciun din 1946, Corlate” şi trimisă mai vechiului 
său prieten prin fiul cel mic Dyspré, care „şi-a pus în gând 
să vină la Paris”:

„Dyspré pleacă înteţit şi de Doamna Arethia T. 
Doamna Tătărescu, pe care de une-ori am pică, fiindcă te 
iubeşte ca şi mine. E de mirare câtă voie bună, câtă înţe-
legere şi mai ales câtă lepădare de sine – dă dovadă. Voia 
ei bună e atât de cinstită şi lepădată de orice vanitate per-
sonală în cât bănuesc că numai o adâncă suferinţă, care? 
Setea nespusului?, nu ghicesc, o îndeamnă să întreprindă 
ceea ce cere, mult, mult curaj pentru oricine astăzi. Aici 
printre noi ea poartă flacăra ta, în lumea pe care eu nu o 
pot ajunge decât prin condei şi cuvânt scris, şi hăt! de-
departe, din bârlogul meu…” 

Că relaţiile dintre Brâncuşi şi Arethia Tătărescu 
- tandem asupra căruia s-au exprimat şi răutăţi în epocă, 
conform mărturisirii Sandei Tătărescu-Negroponte, - 
rămăseseră în continuare foarte bune, ne-o dovedeşte şi 
scrisoarea din 30 martie 1943 adresată artistului de mai 
vechea sa ucenică Miliţa Petraşcu, din care aflăm că, în 
anii cu mari lipsuri ai războiului, Brâncuşi primea unele 
„merinde” din ţară:

„Suntem fericite eu şi dna Arethia Tătărescu şi cu 
Jeana [nepoata sculptorului, funcţionară, n.n.] să putem, 
graţie gentileţei estreme a dlui Ministru s’eţi trimetem câ-
teva merinde din ţară.”

Acelaşi ajutor alimentar menţionat şi în scrisoarea 
Miliţei din 23 decembrie 1943:

 „Ne am consfătuit cu Cucoana Arethia şi tot ce îţi 
trimetem a trecut prin gândul nostru (…) Am împodobit 
fotografiile dtale cu brad – vine Crăciunul. Toţi îţi dorim 
multă sănătate şi la mulţi ani.”

Anii de după război şi schimbările politice cul-
minând cu ieşirea din viaţa politică a lui Gheorghe 
Tătărescu (impunerea domiciliului obligatoriu mai întâi la 
Bucureşti, apoi la moşia sa de la Poiana-Gorj) şi arestarea 
fostului demnitar împreună cu alţi membri ai familiei sale 
(în noaptea de 5/6 mai 1950 fiind încarceraţi la Sighet 
până la 6 iunie 1955) – ca şi alterarea vieţii cultural-ac-
ademice de către ideologia proletcultistă, opera sa însăşi 
fiind taxată drept „decadentă” – au determinat pe marele 
sculptor să ceară cetăţenia franceză şi să doneze statului 
francez întreaga sa operă, alegându-şi, prin dispoziţii ex-
prese, chiar legatarii testamentari.

Ceea ce, însă, realizase artistul la Târgu-Jiu, - valo-
rificând, într-o viziune proprie, concepţia amenajării pe 
ideea axială, prezentă în dezvoltarea urbanistică a vremii, 
la Paris, Roma sau în alte mari oraşe ale lumii – va consti-
tui chintesenţa spiritului brâncuşian, mesajul său in aeter-
nitate adus patriei natale, contribuind decisiv la declara-
rea, încă de pe atunci, a Târgu-Jiului drept „oraş turistic” 
de importanţă internaţională prin decizia preşedintelui 
Oficiului Naţional de Turism, dată la 27 mai 1936.

Documentar de 
Zenovie CÂRLUGEA

Tg.-Jiu

(Fragment din lucrarea „Arethia Tătărescu – Marea 
Doamnă a Gorjului interbelic”, ed. a II-a, în pregătire).

Când marea îşi urzeşte furtuna, marinarul îşi 
pregăteşte corabia, îşi scoboară aripile să nu le rupă 
vijelia – Ei, oamenii mării, se fac una cu apa!

Când urgiile lăcustelor omeneşti, călare, 
pârjoleau totul în cale, plugarii cu tot ce puteau lua 
după ei se ascundeau în desişuri, în văi ascunse, în 
peşteri. Aşa a fost şi pe vremea lui Ovidiu Publius 
Naso:

„Pe iuţii cai şi-aruncă cumplitele săgeţi.
Şi-i cotropesc barbarii pe pământenii geţi.
E glia pustiită, căci pământenii fug!
Le iau barbarii şi pâinea şi vita de la jug!
................................................................
Nu ştii de unde vine şi când acest puhoi:
Ogoarele sunt toate paragină la noi!”

 Ei, oamenii pământului, se făceau una... cu 
pământul!

Toate păsările, la lăsarea serii, a întunericului, 
se întorceau acasă. Furtuna zilei obliga păsările să 
se ascundă de vremea rea, în taina cuiburilor lor 
cocoţate în aer.

 Oamenii păsări, ca duhuri ale luminii, la 
lăsarea întunericului se fac una cu aerul, şi îşi respiră 
inspiraţiile dincolo de întunericul ce le cuprinde 
vetrele cu focuri aprinse, pentru veghe si priveghere. 
Uneori, ne dezmiardă măiestru sub cerul plin ochi… 
de stele. 

Apoi, din apă, din pământ, din aer, sub soarele 
lor, în arderea lui lăuntrică, se reîntemeiau şi umpleau 
pământul, frunză şi iarbă, codri nesfârşiţi...

Există în gena supravieţuirii obiceiul, ca tot 
ceea ce este agoniseală, la vremuri de cutremure, 
schimbări abrupte ale stărilor lucrurilor şi oamenilor, 
schimbări către un.... încotro, întotdeauna ademenitor, 
niciodată clar, pe acest drum pavat cu roze... urât 
mirositoare, să transmită un spirit al conservării şi 
acel ochi treaz, de veghe să nu ne pierdem firea.

Întotdeauna, în talazul mării noastre supărată 
rău în cele două milenii din urmă, ...neagră de 
supărare, cu ogorul pârjolit... de lăcustele călătoare, 
ori de megieşi prădalnici, mai nou, de globalizarea 
ca o vârtelniţă ce ne loveşte de toţi pereţii de scoate 
şi untul din noi,  văzduhul nostru pare înnegurare 
de eresuri străine, porumbei negrii pentru o pace 
îndoliată. Printre atâtea flamuri negre, ca nişte nori 
de plumb,  duhul nostru, ca un steag tricolor, foarte, 
foarte decolorat, flutură timid şi timorat în mâinile 
vreunui înger păzitor care-şi va fi uitat demult 
blazonul. Dar, un anumit spirit văzător dincolo de... 
întuneric, trecător ca toate celelalte, ni se prezintă în 
carne şi oase, să ne mărturisească, în peştera noastră 
de vreme rea, în Râmnicul... „cel Mare”, după spusa 
lui Paul de Alep, că pune în tezaurul de neuitare şi 
duhurile, păsări nemuritoare, ale multor corăbieri 
şi plugari ai vremilor acestea tulburătoare. Este aici 
spiritul oamenilor care ne vorbesc despre oamenii 
deosebiţi prin faptele lor, depăşind un prag al 
obişnuitului, în dicţionare, în monografii, în sinteze 
generalizatoare diverse.

Să numim păsările-duhuri care au privit din 
ceruri furtuna şi au pus răvaşe să trecem cataclismele. 
Ne-au anunţat schimbarea vremurilor şi risipirea 
noastră în ele ca puful păpădiilor şi ne-au dat 
pomelnicele cu prenumele, zapise ale continuităţii, 
să nu ne pierdem în lumea formelor cu mode noi, 
precum cele din, demult, pieritul Babilon. 

Cu pana lor ne tălmăceau lumea poeţii. Ei erau 
sfătuitorii aleşi ai regilor… Poezia, imnul de slavă, 
adevărate smerenii slujeau pacea lumii. Dincolo de 
sublim apoi, plictisul şi aroganţa atotştiutoare, nesaţul 

pentru imperiul fără margini au ucis migraţia naturală 
a porumbeilor. Civilizatori precum conquistadorii, 
ori alţi mari colonizatori ai lumii au născocit un alt fel 
de demnitate, cu legi noi valabile celui aducător de 
moarte. Inter-naţionalismul, adică între (întru) naţiile 
găsite la ele acasă, a venit să reformeze… viaţa. 
Adevărul marilor civilizaţii pierdute, ori poate salvate 
în legende şi în minuni ale lumii, încă nedescifrate 
sunt cosmetizate pentru ca laşitatea şi crimele să 
devină eroism, descălecări aducătoare de civilizaţie 
şi progres. Vae victis!, atunci când năvălitorul, 
uzurpatorul, trădătorul, incendiatorul scrie istoria şi 
morala.  Neostoirea celui fără de ţară, negustor de 
suflete, el fiind suflet călător prin milenii, a născocit 
internaţionalismul de toate culorile. Roşu şi albastru 
este!  Perspectiva China-town este, evident, galbenă.

Dorinţa unora de-a ascunde urmele, de-a măslui 
istoria este în fapt pregătirea unei alte legitimări. 
Un document scris pe şleau, în care adevărul atârnă 
doar de-o virgulă, va fi fost vreodată piedică să mute 
piatra de hotar, ori raportul de putere… în registrul 
licenţelor de putere şi drepturi? Adevărul poeţilor, 
subtil şi cu lipici în mentalul colectiv, nu are virgule. 
Cu cât îl pui sub obroc devine cu atât mai mult o 
… doină nemuritoare. S-au ivit leacuri şi pentru… 
vindecarea noastră de poeţii şi istoricii noştri cei 
mari. Postmodernişti şi lefegii ai internaţionalismului 
agresiv, cu sâmbrii importante, au atacat redutele 
noastre informale cu simţire prea naţională (ei îi 
spun naţionalism!) şi au avansat ideile lor novatoare 
că cei mari din conştiinţa noastră perenă, sunt 
depăşiţi, anacronici şi că nu corespund dezvoltării 
noastre moderne! În miopia lor, rupţi de realitatea 
înconjurătoare (interesele lor sunt gras stipendiate 
de … netrebnici opaci, complici la jaful interior 
generalizat!), nu văd sărăcia materială, cultural-
spirituală şi faptul că ţara, ca o corabie în scufundare 
este părăsită, nu doar de şobolanii care duc ciuma în 
lume şi lumea o identifică ca românească, dar şi de cei 
cu eforturi deveniţi marinari destoinici, buni la orice. 
Pe marii denigratori de ţară şi neam i-am decorat. 
I-am făcut eroi pe trădători, pe eroii adevăraţi, 
morţi fiind, i-am  condamnat că aşa ne-a impus, cel 
crescut şarpe la sân. Pe marii istorici ai neamului de 
care asculta istoriografia mondială (Haşdeu, Iorga!) 
i-am înlocuit cu ciracii sorosişti, autori de manuale 
alternative, ori cu bătrâni senilizaţi, specialişti în 
mânării euro-africane şi în istoria cumanilor. Orbiţi 
de farurile puternice ale propagandei cea de toate 
zilele, cei ce nu văd cu ochii lor, cad în plasa celor 
recomandaţi … oficial şi devin complici, fără voia 
lor (căciulile fiind prea mari le devin obloane!).

Poeţii au însă șansa să cânte adevărul 
neamului. Penele acestor păsări-duhuri cresc din 
ei înşişi, iar dâra nemuritoare este chiar strigătul 
sângelui cu grupa sanguină a neamului purtat prin 
văzduhuri. Vremea poeţilor a rămas aceeaşi, în care 
omul se hrăneşte cu versurile lui. S-au împuţinat cei 
ce mai scriu cu pana şi peniţa. Uneori doar poeţii îşi 
mai citesc unii altora poemele. Au apărut reţelele 
nevăzute în care doar spiritul pregătit apriori mai 
rezonează iubirea de ţară într-un asalt al întregului 
fără margini în care nu te regăseşti fără cheia propriei 
tale firi.

 
Să luăm copiii de mână şi să ni-i facem poeţi! 

Să ne ospătăm cu darul lor proaspăt ca să facem loc 
otrăvirii de noi înşine. Pana, ca un accident planetar, 
ca o criză generală se poate depăşi prin vindecarea 
fiecărui neam cu leacurile şi terapia pe care le au din 
zestrea supravieţuirii milenare. 

Mihai SPORIŞ

Vremea poeţilor a rămas aceeaşi…

Pana… penelor
Dintre sute de catarge care lasă malurile,

 Câte  oare le vor sparge vânturile, valurile ?”
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xandru Graur, Ovidiu Crohmălniceanu, Alex.Rosetti şi alţii.
S-a remarcat ca un student muncitor, talentat, cu spi-

rit critic-analitic şi cu vocaţia pentru activitatea literară şi de 
cercetare ştiinţifică.

Terminând facultatea cu rezultate deosebite a fost 
oprit ca asistent universitar la Catedra de Istoria Litera-
turii Române din cadrul Facultăţii de Limbă şi Literatură 
română a Universităţii din Bucureşti. A parcurs toate trep-
tele carierei universitare, ajungând în scurt timp la gradul 
de profesor universitar şi pentru o perioadă de timp a fost 
chiar şeful Catedrei de Literatură română. Totodată a sus-
ţinut doctoratul, obţinând titlul de doctor în ştiinţe litera-
re. Cursurile ţinute în faţa studenţilor erau la un înalt nivel 
ştiinţific, atractive şi cu valenţe educative, fiind audiate cu 
multă atenţie. A participat cu entuziasm la munca educativă 
cu studenţii, îndeosebi în cadrul cercurilor, a cenaclurilor şi 
simpozioanelor literare, fapt ce l-a făcut să fie simpatizat şi 
apreciat de studenţi.

În celaş timp, profesorul universitar Marcea Pom-
piliu a desfăşurat o bogată activitate în cadrul Societăţii de 
Ştiinţe Filologice şi a avut o contribuţie însemnată la per-
fecţionarea profesorilor de limba şi literatura română, sus-
ţinând interesante prelegeri  în faţa lor la cursurile pentru 
obţinerea definitivatului şi a gradelor II şi I. A participat 
activ la schimburile de experienţă cu colegii din alte cen-
tre universitare şi din institutele de cercetare ale Academiei 
Române.

Devenind un valoros cadru universitar, cu o temei-
nică pregătire în domeniul literaturii şi cu o bogată expe-
rienţă didactică, profesorul universitar Pompiliu Marcea 
va desfăşura o bogată activitate în străinătate, la celebre 
universităţi, contribuind la cunoaşterea valorilor civili-
zaţiei şi culturii româneşti peste hotare. A fost lector de 
limba şi literatura română la Universitatea Sorbona din 
Paris, în anul 1963, şi la Universităţile din Köln, Bonn, 
Aachen şi Dusseldorf din Germania, în anii 1970-1973. 
Concomitent cu activitatea la catedră, profesorul universi-
tar Pompiliu Marcea a desfăşurat o bogată activitate editori-
ală, deţinând funcţia de redactor la Editura pentru Literatură 
şi ca director al Editurii pentru Literatură Universală.

Fiind un neobosit propagator al valorilor literatu-
rii române în masele largi, profesorul Pompiliu Marcea a 
publicat peste 2000 de articole în presa vremii, cum ar fi: 
“România literară”, “Luceafărul,” “Transilvania”, “Flacă-
ra”, “Săptămâna”, “Ramuri” şi altele. A fost o prezenţă vie, 
alături de alte personalităţi, în emisiunile literare organizate 
de Televiziune şi Radiou. Domeniile de activitate în care 
s-au manifestat din plin calităţile, puterea de muncă şi te-
nacitatea profesorului universitar Pompiliu Marcea au fost 
cele de scriitor şi istoric literar, unde a avut realizări remar-
cabile, ce au intrat în tezaurul culturii naţionale. Creaţia sa 
literară este rodul nu numai al unui talent de excepţie ci 
şi a unei profunde şi temeinice documentari; majoritatea 
timpului liber şi-l petrecea în sălile Bibliotecii Academiei 
Române, unde studia zilnic până la orele 22, precum şi-n 
zilele de sâmbătă şi duminică. Rar mi-a fost dat să cunosc 
un cadru universitar atât de tenace şi hotărât în realizarea 
unei vaste opere literare.

A debutat în anul 1961 cu monografia  Ale-
xandru Sahia, scriitor pe care datorită stingerii sale 
premature din viaţă şi abordării în opera sa a vie-
ţii grele a maselor, l-a îndrăgit mult. A scris post-fa-
ţa la lucrările privind pe Alexandru Sahia, ce au apă-
rut în anii ce au urmat, îndeosebi la nuvela ”Uzina vie”. 
Mult îndrăgit de profesorul universitar Pompiliu Marcea a 
fost scriitorul transilvănean Ioan Slavici, căruia i-a dedicat 
în 1965, în Editura pentru literatură, o valoroasă lucrare, 
care cu adevărat l-a propulsat în lumea istoricilor literari. 
Bucurându-se de un succes deosebit, lucrarea i-a fost edita-
tă în limba franceză în anul 1967, iar monografii  îmbună-
tăţite privind pe Ioan Slavici au fost publicate de Pompiliu 
Marcea în anii 1968 şi 1978. De asemenea, tot el a prefaţat 
lucrările cu nuvelele lui Slavici ce s-au publicat în diverse 
edituri.

Având multiple preocupări şi abordând o paletă lar-
gă de teme, în anul 1972 a publicat lucrarea „Convorbiri 
literare şi spiritual critic”, care a însemnat un moment im-
portant în valorificarea bogatei opere a acestei societăți lite-
rare, la care au activat scriitori şi poeţi de seamă ai vremii. 
Adversar indubitabil al dogmatismului şi al forţării scriito-
rilor de a crea conform normelor şi cerinţelor principiului 
realismului socialist, scriitorul Pompiliu Marcea s-a mani-
festat ca o fire deschisă, adept al acordării libertăţii de cu-
get şi de creaţie tuturor celor ce activau pe fondul literar 
şi al cunoaşterii valorilor literaturii universale, îndeosebi 
din ţările democratice. Concepţia scriitorului Marcea pri-
vind raportul dintre creaţia literară românească şi literatura 
universală a fost expusă în lucrarea Naţional şi universal. 
Studiu introductiv şi antologie (Permanenţe. Perspec-
tive. Idei), apărută în 1976, la Editura Eminescu. Ideile, 
concepţiile şi modul cum vedea creaţia artistică a vremii, 
au fost abordate de Pompiliu Marcea în lucrările ”Lecturi 
fidele” (Cartea Românească, 1979), “Varietăţi literare” 

(Craiova, Scrisul Românesc, 1982), “Concordanţe şi con-
troverse” (Bucureşti, Editura Eminescu, 1983), “Atitudini 
critice” (Bucureşti, Cartea românească, 1985) şi altele. 
Scriitorul cel mai îndrăgit şi căruia i-a dedicat o parte în-
semnată a vieţii şi creaţiei sale a fost marele Mihail Sado-
veanu, de care se simţea aşa de atras, atât de vasta şi va-
loroasa sa creaţie, cât şi de faptul că tatăl marelui scriitor 
moldovean era originar din Gorj, plecat ca şi alţi fii ai me-
leagurilor gorjene în alte provincii ale ţării, unde au făcut 
cinste neamului românesc.

De altfel, părinţii şi fraţii istoricului Pompiliu Mar-
cea au locuit într-o zonă a Gorjului unde se aflau şi acti-
vau unele dintre rudele marilor genii ale poporului român: 
Tudor Vladimirescu, Gh. Magheru, Ion Popescu Voiteşti, 
Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, George Uscătescu, Ma-
ria Tănase şi alţii. Universul sadovenian a fost abordat de 
eruditul profesor universitar Pompiliu Marcea în lucrări de 
referinţă care au intrat în istoria literaturii române, precum: 
Lumea operei lui Sadoveanu, Umanitatea sadoveniană 
de la A la Z (Dicţionar de personaje sadoveniene), (Bu-
cureşti, Editura Eminescu, 1977) şi ediţia bilingvă, româ-
no-engleză “Sadoveanu Mihail: Creanga de aur” (1981). 
Centenarului marelui povestitor, Pompiliu Marcea i-a 
consacrat, în 1980, atât în limba română, cât şi-n lim-
bile engleză şi germană lucrări monografice de o înal-
tă ţinută ştiinţifică şi cu o valoare artistică deosebită. 
Devenind un specialist de înaltă clasă al operei sadovenie-
ne, Pompiliu Marcea a scris prefeţe temeinic documentate 
şi cu un bogat conţinut de idei la operele marelui scriitor 
Sadoveanu, ce au văzut lumina tiparului între anii 1959 şi 
1977: “Fraţii Jderi”, “Neamul Şoimăreştilor”, “Povestiri de 
război”. Cunoscător al vieţii şi operei mai multor scriitori 
români, Pompiliu Marcea a prefaţat şi a făcut aprecieri cri-
tice în lucrările ce s-au publicat în ţara noastră asupra unor 
mari sciitori, poeţi şi dramaturgi de talia lui Vasile Alecsan-
dri (1984), Grigore Alexandrescu (1967),Ion Luca Caragi-
ale, Calistrat Hogaş, Victor Iova, I.I. Mironescu, Alexandru 
Vlahuţă (1959) şi alţii. Tot sub pana condeiului lui Pompi-
liu Marcea a apărut semnată  ”Antologia, Prefaţa şi Tabelul 
cronologic” la lucrarea marelui istoric şi critic literar Tudor 
Vianu, apărută în 3 volume, în anul 1970, sub titlul ”Scrii-
tori români”.

Poemului ”Cântarea omului” din opera argheziană, 
Pompiliu Marcea i-a consacrat la începuturile activităţii 
sale de istoric literar un valoros studiu de 15 pagini, pu-
blicat de Societatea de ştiinţe istorice şi filologice în anul 
1962, în culegerea ”Limba şi literatura română”. Tot în ace-
eaşi publicaţie, în anul 1965, a publicat un studiu privind pe 
scriitorul Iacob Negruzzi, munca la ”Convorbiri literare” şi 
opera sa literară.

Pompiliu Marcea a scris mai multe studii în limbi de 
circulaţie internatională, dedicate valorilor literaturii româ-
ne în străinătate. Atât prin activitatea sa universitară, cât şi 
prin stădania şi contribuţia în domeniul istoriografiei litera-
re, Pompiliu Marcea s-a dovedit a fi pe lângă un remarcabil 
scriitor şi un dascăl pasionat, un bun analist şi un bun obser-
vator al fenomenului literar.

*
Patriot neînfricat, profesorul universitar Pompiliu 

Marcea s-a ridicat în apărarea marii creaţii politice şi litera-
re a poetului national Mihai Eminescu, a cărui vastă operă 
a fost publicată într-o mare culegere ce se întinde pe parcur-
sul a 16 volume. Întrucât în volumul IX, redactat sub con-
ducerea profesorului universitar Alexadru Oprea, a fost pu-
blicat un articol privind poziţia critică a lui Mihai Eminescu 
faţă de un congres al evreilor, ce a avut loc în străinătate, cu 
care ocazie şi-au exprimat tendinţele de dominaţie mondi-
ală, Moses Rosen, rabinul – şef al Comunităţii evreieşti din 

România l-a etichetat pe Mihai Eminescu ca «antisemit», 
l-a blamat pe profesorul Alexandru Oprea, care a decedat 
în mod suspect, şi a intervenit la Elena Ceauşescu, deter-
minând retragerea din librării a acestei valoroase lucrări. 
Profesorul universitar Pompiliu Marcea l-a apărat cu mult 
curaj pe Eminescu şi l-a condamnat în mod vehement pe 
Moses Rosen pentru poziţia sa ostilă față de poporul român. 
Cu aceeaşi vehemenţă s-a ridicat împotriva unor publicişti 
sovietici, care emiteau aprecieri negative, răutăcioase la 
adresa poporului roman, a valorilor sale spirituale.

Profesorul universitar Pompiliu Marcea nu a fost un 
antisemit, ci un admirator al poporului evreu, care a avut o 
contribuţie importantă la îmbogăţirea tezaurului civilizaţiei 
universale şi a avut numeroase jertfe pentru libertate şi dem-
nitate. El avea numeroşi prieteni între intelectualii evrei. 
Ca unul care l-am cunoscut din anul 1947 şi fiind chiar prie-
ten intim, afirm cu certitudine că scriitorul şi profesorul uni-
versitar Pompiliu Marcea a fost un critic ferm al regimului 
dictatorial al lui Nicolae Ceauşescu, exprimându-şi sub di-
verse forme, în special discuţii, dezacordul total cu formele 
aberante ale cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, 
ajuns la paroxism, al proletcultizării culturii româneşti şi 
amestecului grosolan în viaţa politică a ţării a Elenei Ceau-
şescu, consoarta dictatorului, megalomaniei  în construcţii, 
scăderii grave a nivelului de trai şi restrângerii drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti. Susţinător al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne şi având relaţii de prietenie cu numeroşi preoţi, Pom-
piliu Marcea a criticat dărâmarea de lăcaşuri sfinte de către 
regimul comunist şi a evidenţiat contribuţia Bisericii Orto-
doxe Române în apărarea independenţei naţionale, a fiinţei 
etnice a poporului român şi-n dezvoltarea culturii române. 
De asemenea, condamna acţiunea aberantă de distrugere a 
satelor româneşti, a unor biserici şi chiar monumente isto-
rice şi etnografice, de promovare a unor cadre în domenii 
importante de activitate numai pe baza unor criteri politice 
şi nu a valorii lor intelectuale. A dezaprobat instituirea mo-
nopolului de stat al cerealelor, astfel că ţăranul cooperator 
nu putea primi mai mult de 180 kg de grâu şi porumb pe an, 
vlăguirea ţăranului cooperator ca pe vremea fanarioţilor de 
animale ce le avea în curte, precum şi produsele acestora. 
Critica aşa zisa politică de alimentaţie ştiinţifică şi exportul 
masiv de produse alimentare. Obligarea tineretului şcolar şi 
a studenţilor de a participa la muncile agricole şi pe şantie-
rele de construcţie o aprecia ca o politică greşită, cu conse-
cinţe incalculabile pentru viitorul ţării.

Politica demografică şi mai ales măsurile forte pen-
tru creşterea natalităţii, în urma cărora şi-au pierdut viaţa 
mii de femei, numeroşi medici ginecologi au înfundat puş-
căriile şi s-au născut copii cu malformaţii, o considera drept 
o crimă naţională de tip fascist care putea afecta fiinţa etnică 
a poporului român.

Cel mai mult l-a nemulţumit politica editorială din 
ultimii ani ai dictaturii ceauşiste, când toate editurile aveau 
în planurile lor anuale numai publicarea lucrărilor cuplu-
lui dictatorial şi al familiei lor şi ale neamului Ceauşeştilor, 
Bărbuleştilor şi Petreştilor, iar pentru difuzarea în străinăta-
te a operelor savantei analfabete se cheltuiau mari sume de 
bani în valută.

Pritr-un memoriu anonim trimis lui Nicolae Cea-
uşescu, a adresat critici asupra activităţii abuzive a unor 
activisti comunişti şi demnitari de stat, împotriva politicii 
regimului comunist în anumite domenii. Identificat, a fost 
pus în atenţia organelor de securitate şi s-a trecut la margi-
nalizarea sa, fiind scos de la activităţile didactice pe care 
le efectua cu studenţii români de la facultăţile de Filologie 
şi de Limbi Străine. A fost trimis să lucreze la clădirea din 
Panduri cu studenţii veniţi din străinătate, care timp de un 
an învăţau limba română, ca apoi să fie înscrişi în anul I al 
facultăţii pe care doreau s-o urmeze. Sub pretextul lipsei de 
hârtie, lucrările sale zăceau pe la edituri, care-l amânau din 
an în an. Propunerile de a merge ca director la Biblioteca 
română din S.U.A.,Italia sau Austria nu au primit girul Ele-
nei Ceauşescu.

Situaţia de marginalizat, de izolat şi de respins când 
încerca să se menţină în viaţa intelectuală a ţării i-a provo-
cat o stare de depresie. Nu s-a plâns nimănui de marginali-
zarea sa, nici chiar soţiei, tot profesoară de limba română, 
care a înţeles situaţia critică în care se afla şi a încercat să-l 
readucă la normal, chiar să-şi reia activitatea de scriitor. În-
tâlnindu-l pe la începutul lunii martie 1985 pe strada Aca-
demiei din Capitală nu numai că a criticat regimul dictato-
rial ceauşist şi scăderea nivelului de trai, dar şi-a exprimat 
speranţa că dictatura ceauşistă nu va mai dura mult timp, că 
se apropie momentul prăbuşirii ei, că vom avea fericirea să 
prindem acea zi, când vom fi liberi să exprimăm ce gândim 
şi dorim. Pentru a prinde această zi, arăta că este necesar să 
rezistăm şi să fim tari.

*
Spre surprinderea mea, chiar în cursul zilei de 27 

martie 1985, radioul a anunţat încetarea din viaţă a scrii-
torului şi profesorului universitar doctor Pompiliu Marcea, 
al cărui trup a fost depus la Muzeul Literaturii Române din 
Capitală. Prezentându-mă la locul unde era depus, aflu cu 
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surprindere că în dimineaţa acelei zile corpul profesorului 
universitar Pompiliu Marcea fusese găsit plutind în valurile 
lacului Herăstrău, fiind prins de nişte creştini şi transportat 
direct la Institutul de Medicină Legală. În frunte am ob-
servat că avea urmele unei puternice lovituri. Toate încer-
cările mele la diferiţi factori de răspundere cu informarea 
operativă şi curentă în acea vreme, dintre care unii olteni 
şi chiar gorjeni, s-au lovit de o indiferenţă totală, decedatul 
fiind etichetat ca psihopat şi dezechilibrat psihic care şi-a 
pus singur capăt zilelor. Dar cum putea un om de valoarea 
lui să se sinucidă?

Din analiza informaţiilor ce au provenit de la adevă-
raţii săi prieteni, care s-au strâns în jurul trupului său ime-
diat ce au aflat trista veste, şi îndeosebi de la soţia sa, care 
de mai mult timp era supusă unei terori psihice, rezulta că 
moartea profesorului universitar Marcea Pompiliu era sus-
pectă, multe informaţii conducând la ideea că ar fi căzut 
victimă atentatului unor servicii secrete străine, cu care el 
avusese aprige dispute cu ani în urmă pentru apărarea inte-
reselor naţionale ale poporului român.

Din teamă de a nu tensiona relaţiile cu aceste state, 
autorităţile de stat române n-au angajat o anchetă pentru 
elucidarea morţii profesorului Marcea Pompiliu, deşi mai 
dispăruseră în condiţii misterioase şi alţi intelectuali care 
participaseră la lucrarea privind opera lui Eminescu.

În timp ce unii intelectuali legaţi de regimul dicta-
torial al lui Nicolae Ceauşescu nu au avut curajul să treacă 
pe la locul unde era depus sicriul profesorului universi-
tar Pompiliu Marcea, pentru a-şi lua un ultim rămas bun, 
preoţii ortodocşi români, îndeosebi preotul de la biserica 
Gorgani, au stat veşnic neclintiţi lângă trupul neînsufle-
ţit, ţinând slujbe încontinuu şi evocând distinsa sa perso-
nalitate. La slujba de înmormântare ce a avut loc în faţa 
Cimitirului Bellu,în ziua de 30 martie 1985, soborul de 
preoţi şi mai ales preotul Mehedinţi, în cuvântarea rosti-
tă, au creat o atmosferă solemnă, toată asistenţa fiind co-
pleşită de marea pierdere suferită de cultura română prin 
moartea profesorului Marcea. Părintele Mehedinţi ca şi 
profesorii universitari Ion Dodu Bălan, Alexandru Piru, Ion 
Rotaru, Hanţă şi Ion Diaconescu au evidenţiat în cuvântă-
rile lor vasta operă literară creată de acest fiu al Gorjului 
şi mai ales patriotismul de care a fost animat şi pe care a 
căutat să-l insufle tineretului studios şi corpului didactic. 
Profesorul universitar Pompiliu Marcea a fost căsătorit, 
soţia pe nume Florentina a fost profesoară de limba şi li-
teratura română. A avut o fată pe nume Corina, ce a deve-
nit medic. Vasta activitate de profesor universitar, scriitor, 
istoric literar şi critic literar, precum şi de cetăţean român 
patriot, oglindită într-o imensă creaţie literară, precum şi 
moartea sa misterioasă pentru apărarea valorilor culturale 
ale neamului, a creaţiei marelui poet naţional Mihai Emi-
nescu, i-au creat o imagine de neuitat în conştiinţa popo-
rului român, îndeosebi a gorjenilor care printr-o serie de 
acţiuni i-au imortalizat personalitatea sa de intelectual de 
valoare al epocii contemporane ”.

Într-un articol intitulat ”Nu vă atingeţi de Moses 
Rosen pericol de moarte”, publicat în revista ”România 
Mare” din luna mai 1992 se scrie: «Cel care se crede alesul 
Domnului vorbeşte cu disimulată satisfacţie despre un atac 
scris la persoana sa produs în SUA, atac ce arată ce li se 
poate întâmpla cârtitorilor la adresa sa». “Această broşu-
ră- scria Moses Rosen -, se referea la evenimentele stranii 
care s-au petrecut în România. Profesorul Pompiliu Marcea 
care mă atacase într-o scrisoare a fost găsit înecat într-un lac 
din preajma Bucureştilor. Un poet antisemit Ion Lotreanu, 
a fost găsit spânzurat, iar unul dintre editorii volumului IX 
din  «Opere complete» al lui Eminescu, Al. Oprea a fost 
găsit mort în baie”…

În “Războiul nevăzut II”,  Cornel Dan Nicolae 
scrie: “Până în 1980, Academia Română publicase primele 
8 volume ale Operelor complete ale lui Mihai Eminescu, 
urmând să continue cu publicistica eminesciană a “ches-
tiunii evreieşti”. Deşi tirajul publicat a fost mic (pentru 
specialişti), volumul IX al acestor Opere, apărut în septem-
brie1980, a provocat o viscerală şi violentă reactie din par-
tea rabinului şef Rosen Moses, şeful comunităţii evreieşti 
din România. Totul avea să se sfârşească tragic pentru câţi-
va scriitori români, ce aveau să dispară în condiţii dubioase. 
Conform unei Note-Raport a Securităţii din 28 octombrie 
acelaşi an, rabinul pretindea că ar fi primit dispoziţie chiar 
din partea Israelului să ceară guvernului roman retragerea 
de pe piaţă a volumului IX al Operelor lui Mihai Eminescu 
(proză politică) şi să combată în presă “conţinutul scrierilor 
legate de evrei” (Arhiva SRI, fond D, dosar nr.10962,vol.5).

“Protestul meu n-a avut niciun efect – spunea rabi-
nul. Academia nu a oprit volumul. Un profesor, Pompiliu 
Marcea, m-a acuzat că aş fi insultat pe marele poet national 
român.Campania mea a devenit atât de intensă, încât am 
cerut să fiu primit de Ceauşescu, care mi-a spus că volumul 
era deja epuizat din librării şi că nu mai poatea fi retras. 
În anul următor, 1981, în februarie, Moses Rosen pleacă 
intr-un precipitat turneu în SUA, Europa Occidentală şi 
Israel, pentru a pârî autorităţile române care ar fi permis 

“renaşterea antisemitismului” şi pentru a cere cercurilor 
evreieşti internationale să acţioneze în consecinţă. Cât timp 
rabinul a fost plecat, în lumea culturală din România intrase 
în circulaţie, în samizdat, o broşură-manifest acuzatoare la 
adresa sa, tipărită illegal (în condiţii clandestine), intitulată 
”Mihai Eminescu, fondul principal al culturii române” şi 
care circula îndeosebi în mediile intelectuale. Avea 16 pa-
gini, era datată 15 decembrie 1980 (Paris) şi relata întreaga 
controversă dintre rabin şi cei câţiva intelectuali români, 
conţinând extrase din publicistica politică a lui Eminescu 
despre evrei, schimbul de scrisori deschise dintre profeso-
rul universitar Pompiliu Marcea şi Moses Rosen. Rabinul 
Rosen a pretins ulterior că ”manifestul” este opera revistei 
Săptămâna, pe al cărei secretar de redacţie, Ion Lotreanu, 
îl considera un «poet antisemit», în complicitate cu profe-
sorul universitar Pompiliu Marcea. Ulterior, ambii acuzaţi 
aveau să moară. La câţiva ani de la apariţia publicaţiei 
-”manifest”, o revistă românească din New York (New York 
Spectator) afirma că aceasta fusese tipărită illegal în Româ-
nia de către un profesor de literatură română, N.Vasilescu-
Capsaly, care a decedat la foarte scurt timp după aceea. 
Conform promisiunii smulse de la Nicolae Ceauşescu de 
către lumea evreiască, publicarea volumului X al Operelor 
complete eminesciene, ce conţinea, ca şi volumul IX, publi-
cistica politică pe tema „chestiunii israelite”, a fost oprită. 
Era vorba de jurnalistica lui Eminescu privind combaterea 
opoziţiei interne şi internatională a organizaţiilor evreieşti 
la obţinerea independenţei României ( la Congresul de la 
Berlin în 1879) şi la adoptarea primei Constituţii româneşti 
(ce nu oferea încetăţenirea unei numeroase populaţii evre-
ieşti emigrate clandestine, şi care sufocase Moldova, evreii 
depăşind la oraşe numărul românilor), adevăruri istorice 
ascunse până atunci românilor.

Într-o Notă Informativă a Securităţii de la începutul 
anilor ‘80 se preciza că rabinul şef Moses Rosen a difuzat 
către toate comunităţile evreieşti din România (ca şi în stră-
inătate, prin poeta evreică Nina Cassian) copii după scriso-
rile profesorului Marcea („pentru informare”), principalul 
său oponent în editarea Operelor eminesciene, dar că nu 
există dovezi că acestea ar fi fost urmate de „slujbe de bles-
tem” sau ritualuri magice, după cum s-a zvonit. 

Doctor în filologie ce a predat literatura română la 
Universităţile din Paris, Bonn, Koln, Aachen şi Dusseldorf, 
profesorul Marcea avea să capete în timpul controversei 
publice cu rabinul o „boală ciudată”, fără diagnostic. Tenul 
său avea o culoare stinsă, glasul îi era abia articulat, avea 
o incapacitate de a citi şi o accentuată slăbiciune, care nu 
îi permitea să se deplaseze. Soţia sa, Florentina Marcea, 
care spunea că profesorul este „apatic, descurajat, slăbit, se 
mişcă la fel ca un om accidentat, ţinându-se de mobile şi 
aşezându-se cu greu în fotoliu”, îl acuza pe rabin că ape-
lase la „magia neagră” pentru a-i ucide soţul. Consultat în 
secret (fără ştirea oficialităţilor), un medic din alt oraş al 
Românie i-a pus următorul diagnostic profesorului Marcea: 
„Este otrăvit, intoxicat, dar n-aş putea spune precis cu ce şi 
cum. Simtomele şi aspectele exterioare mă duc cu gândul 
la o otrăvire cu mătrăgună”. Din aceeaşi Notă Informativă 
a Securităţii reiese că fiica profesorului s-a plâns că ar fi 
fost acostată pe stradă de doi israelieni ce ar fi ameninţat-o 
cu moartea dacă tatăl său nu încetează „acţiunile antisemi-
te”. Nota continua: „Criticul literar Nicolae Manolescu şi-a 
exprimat nemulţumirea faţă de intervenţia şefului rabin, 
susţinând că, deşi nu a fost niciodată antisemit, acum «este 
furios din cauza papei ăsta, care începe să facă terorism 
cultural». Tot mai multe persoane din domeniul culturii îl 
acuză, deşi niciun român nu a încercat şi nu şi-a propus 
să intervină în textele evreieşti. În acest context, prozato-
rul Augustin Buzura, revoltat de imixtiunea şefului rabin 
în cultura română, a afirmat că «până la urmă, va trebui 
să punem de acord toată literatura clasică şi străveche cu 
părerile rabinului»”. (Arhiva S.R.I, fond D, dosar 10966, 
vol.2, f.2). Cert este că, într-un timp scurt, profesorul uni-
versitar Marcea a fost găsit înecat într-un lac din preajma 
Bucureştiului, poetul «antisemit» Ion Lotreanu a fost găsit 
spânzurat, iar unul dintre editorii Operelor lui Eminescu, 
Alexandru Oprea, a fost găsit mort în baie, «asfixiat». 

*
Într-un alt articol scris de Traian Filip se spune: 

„Până acum, noua promoţie de ilegalişti, foşti deţinuţi po-
litici ieşiţi din închisori, este extrem de săracă. Predomină 
disidenţii, refugiaţii politici scăpaţi în lume, contestatarii şi 
protestatarii care, într-un fel sau altul, au dat dovadă de pu-
tere de sacrificiu şi de curaj în înfruntarea dictaturii.

Adesea aceste acte de revoltă individuală s-au soldat 
cu sacrificarea individului sau cu scoaterea lui din luptă. 
În faţa unor morminte ne oprim cu pietate şi închietudine. 
Cine va evoca figura lui Pomiliu Marcea, care, cu câţiva 
ani în urmă, era decis să-şi dea foc în Piaţa Revoluţiei, în 
semn de protest pentru cenzurarea lui Eminescu? Gestul 
lui a trecut nebăgat în seamă, deşi era consecinţa unui şir 
de proteste la cel mai înalt nivel. El scrisese două memorii 
împotriva distrugerii satului, fiind îndepărtat dintr-un post 
de răspundere, ca să fie folosit în conflicte ideologice. A 
scris apoi un roman în care se descrie distrugerea perso-

nalităţii într-o societate totalitară. Refuzul său de a elogia 
geniul Carpaţilor a stârnit furia securităţii, care i-a atribuit 
o moarte nemernică, arucându-i trupul în apele lacului He-
răstrău. Nu pot să-i rostesc numele fără să simt cum îmi ard 
buzele, aşa cum nu-mi voi simţi împăcată conştiinţa până 
când nu voi vedea tipărite memoriile înaintate CC-ului de 
Vasile Drăguţ, în care protestul împotriva dărâmării monu-
mentelor de artă religioasă atinge un patetism cutremurător. 
Şi el a plătit cu viaţa curajul, demnitatea de a înfrunta tiranii 
de la înălţimea destinului său pe care l-a pus în joc cu o 
seninătate şi o încredere neţărmurite”.

Într-un alt articol apărut 3.nov. 2010, scris de Au-
rel Sibiceanu se spune: „Nu e lipsită de interes nici moar-
tea stranie a criticului Pompiliu Marcea, în martie 1985. 
Pe certificatul de deces, scrie insuficienţă cardio-respira-
torie, în realitate el fiind găsit mort în lacul Herăstrău la 
ora prânzului. Printe cei care au asistat la scoaterea cor-
pului din lac se afla un scriitor care îmi este bun prieten. 
Şi în acest caz bănuielile merg înspre K.G.B. Cei mai în 
etate poate îşi mai amintesc de polemica dusă de Pompiliu 
Marcea împotriva unui critic rus (sovietic!), care a scris un 
articol ce se intitula ”Cu pumnii împotriva istoriei” publicat 
în mai 1983 în «Literaturnaia gazeta» împotriva trilogiei 
scriitorului român Dumitru Popescu „Pumnul şi Palma”, 
apărută la editura Eminescu în anii 1980-1981-1982. La 
acest articol Pompiliu Marcea a răspuns cu duritate, într-un 
număr al «României literare» din 1983; articol ce se intitu-
la, dacă nu mă înşel: „Cu foarfecele împotriva adevărului”.

Citeam şi nu-mi venea a crede… Dacă răspunsu-
rile date ”Europei libere”, în revista „Săptămâna”, de Eu-
gen Barbu, mi se păreau explicabile, cele date de Marcea 
unui… rus mi se părea ireal, halucinant!”

Pompiliu Marcea a avut aceeaşi atitudine tranşantă 
şi la apariţia romanului “Delirul” de Marin Preda, atunci 
când aceeaşi gazetă rusească scria împotriva scriitorului şi 
poporului român articole compromiţătoare.

La Muzeul Literaturii Române din Bucureşti, unde 
a fost depus corpul neînsufleţit al lui Pompiliu Marcea, în 
ziua înmormântării a venit să-şi ia rămas bun şi academicia-
nul Şerban Cioculescu, care, fiind în vârstă, peste 82 de ani, 
şi de statură mica, încât abia ajungea la capul scriitorului 
defunct, mângâindu-l cu mâna pe faţă şi cu lacrimi în ochi, 
a rostit: ”Pompilică nu tu trebuia să mori, ci eu că sunt bă-
trân, pentru că tu mai aveai multe de spus în critica şi istoria 
literară şi în literatura română”.

*
Puţini ştiu însă că Pompiliu Marcea a avut o con-

tribuţie însemnată şi la dezvoltarea învăţământului gor-
jean, unde împreună cu bunul său coleg profesorul Du-
mitru Săvulescu, care lucra în Ministerul Învăţământului, 
s-au implicat în rezolvarea problemelor ce apăreau la 
nivelul judeţului potrivit mărturisirilor regretatului pro-
fesor Vasile Romanescu, fost Inspector General al În-
văţământului gorjean, precum şi ale altor cadre didac-
tice şi inspectori de specialitate de Limba şi Literatura 
română, care, din păcate nici ei nu mai sunt printre noi. 
S-ar putea spune că, în cei peste 30 de ani de activitate, 
Pompiliu Marcea a apărat valorile perene ale culturii şi lite-
raturii române chiar cu preţul vieţii, moartea sa prematură, 
survenind, la data de 27 martie 1985 în condiţii tragice.

În absenţa unor acte medicale constatoare, familia 
nu a fost convinsă că moartea scriitorului a survenit din 
cauze naturale, mai ales că o succesiune de evenimente 
şi fapte pe care le voi preciza în continuare, s-au petrecut 
pe fondul privării familiei de dreptul de a organiza ritualul 
şi ceremonia de înmormântare, măsură specifică sistemu-
lui politic al vremi, atunci când subiectul unui eveniment 
tragic era o personalitate. Astfel s-a anunţat, în data de 28 
martie 1985, că înmormântarea are loc pe data de 31 martie 
la ora 13, iar a doua zi s-a revenit şi s-a anunţat că înmor-
mântarea are loc pe data de 30 martie la ora 13, pentru ca 
în final să se plece de la Muzeul Literaturii Române, unde 
a fost depus sicriul, spre cimitirul Bellu în jurul orei 10; ni-
meni din familie nu a participat la ritualul băii creştineşti şi 
îmbrăcării, hainele necesare fiind cerute familiei de persoa-
ne necunoscute; în nopţile premergătoare înmormântării, 
familiei nu i s-a permis să participe la priveghi; inexisten-
ţa unui certificat medical constatator al morţii, eliberarea 
certificatului de deces în copie, şi nu în original; anunţarea 
directă adusă soţiei scriitorului potrivit căreia orice demers 
de aflare a adevărului despre moartea scriitorului se poa-
te solda cu consecinţe tragice asupra familiei; la 5 ani de 
la survenirea decesului, în anul 1990, prilej cu care soţiei 
scriitorului i s-au predat obiecte personale pe care Pompiliu 
Marcea le-a avut asupra lui în ziua decesului. Scriitorul în-
suşi a fost ameninţat cu moartea în nenumărate rânduri prin 
diverse mijloace: direct, pe stradă, telefonic sau în scris prin 
folosirea de bilete. Şi atunci cum să nu îţi pui întrebarea, 
dacă nu a fost o moarte provocată de anumite forţe, să le 
spunem oculte. Înhumarea a avut loc în cimitirul Bellu din 
Bucureşti , pe Aleea Scriitorilor. Dumnezeu să-l odihnească 
în linişte şi pace!

ION MARCEA 
nepotul scriitorului

�Urmare din pag.6
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Compania teatrală “Laminarie” din Bologna 
a inițiat un  proiect  cultural “Brâncuși – Proiecție 
Verticală”, menit să-l omagieze pe Constantin Brâncuși.

Pentru a afla mai multe despre Brâncuși, și-au 
propus un traseu pe urmele sculptorului, încercând să 
refacă legendara sa călătorie de la începutul secolului 
XX. Vor merge întâi  de la vest la est, apoi iar spre vest, 
parcurgând 6000 km într-o furgonetă, cu opriri prin 
șase orașe, cu teatre, muzee, centre culturale.   

Au creat și un spectacol metaforic și simbolic, 
schițând esența atelierului în care artistul și-a creat 
capodoperele, precum și realizarea Coloanei fără 
sfârșit. Spectacolul l-au prezentat la Bologna în 
premieră în februarie.

Compania “Laminarie” face un teatru de 
avangardă, cu preocupări legate  de frumos, etic, moral 
și social, pentru care a primit premiul „Ubu” în 2012. 
Denumirea companiei a fost aleasă simbolic –  este 
numele unei alge din mările reci, cu rădăcini puternice, 
folosită în scopuri terapeutice și pentru ușurarea 
nașterii.   

Începând cu anul 1994, a avut proiecte 
meritorii, centrate pe personalități îndreptate spre 
viitor, care au schimbat ceva în lume. Au fost selectate 
nume ca Simone Weil (filosofie), Elias Canetti (premiul 
Nobel pentru literatură), Varlam Șalamov (amintiri 
din Gulag), Bobby Fischer (performanțe în  șah). 
Din domeniul artelor plastice l-au selectat pe Jackson 
Pollock (pictorul american care picta pe sol) și, în 
contrapondere față de orizontalitatea acestuia, l-au ales 
pe Brâncuși ca „Proiecție verticală”.

Sugestiile acumulate în timpul călătoriei vor fi 
valorificate în a doua etapă de producție a spectacolului, 
care se va desfășura la Bologna în toamna acestui 
an.  Forma finală a spectacolului va fi prezentată la 
festivaluri de teatru importante din Italia. 

Fondatorii companiei, Febo Del Zozzo și 
Bruna Gambarelli, însoțiți de fiicele lor și de două 
studente la Arte plastice, asistente în proiect, au plecat 
din Bologna la 27 iunie, cu o furgonetă. Au trecut prin 
Zagreb și Belgrad și au sosit la Craiova  duminică 30 
iunie. Din păcate, Muzeul de Artă era în renovare, iar 
vremea capricioasă i-a întâmpinat cu ploaie persistentă. 
I-a însoțit în oraș doamna profesor universitar doctor 
Elena Pîrvu, prodecan al Facultății de Litere a 
Universității din Craiova, eminentă  italienistă. Au 
văzut fosta Școală de arte și meserii unde a învățat pe 
vremuri artistul – actualmente Colegiul Tehnic de Arte 
și Meserii “Constantin Brâncuși” – și au remarcat în 
grădină bârnele aduse de la fostul atelier parizian prin 
grija lui V. G. Paleolog. Au vizitat  Colegiul Național 
Carol I, care găzduiește o copie a celebrului Ecorché 
– Il spellato soridente –,  au intrat în Biserica Madona 
Dudu și au admirat icoanele aurite. 

Duminică seara au sosit la București, unde au 
reușit să vadă sala Brâncuși, puțin înainte de ora de 
închidere a Muzeului Național de Artă al României. 
Luni și marți Muzeul este închis. Membrii echipei s-au  
cazat la Hotel Ibis (Calea Griviței 143), lângă Gara de 
Nord.

Aflasem despre programul trupei de la Federica 
Rocchi, curator al proiectului, care m-a solicitat să fac 
o introducere la spectacolul ce urma să fie prezentat la 
București, la Teatrul Bulandra. 

Luni 1 iulie dimineața am luat legătura 
telefonic cu hotelul, am vorbit cu Bruna Gambarelli  și 
i-am invitat la Centrul Cultural Calderon, al Sectorului 
2. Centrul se află pe strada Calderon, nu departe de 
Teatrul Bulandra, unde urma să aibă loc spectacolul lor, 
Brâncuși. Proiecție verticală. Au sosit cu furgoneta, 
în care aveau decorurile spectacolului, și au parcat-o 
în curtea Centrului. Am făcut cunoștință cu Febo 
del Zozzo, actor și regizor, cu Bruna Gambarelli, 
scenaristă și scenografă, cu fetițele lor, Agnese și Sofia 
și cu asistentele lor, studentele la Belle Arte Laura 
Martorana și Noemi Picorossi. Doamna directoare a 
Centrului, Mihaela Popescu, împreună cu asistentele 
dânsei i-au primit pe oaspeții de departe cu multă 
căldură  și le-au pus la dispoziție frumoasele săli ale 
localului. Au putut viziona DVD-ul „Brancusi filme”, 
realizat de Centrul Pompidou, după peliculele lui 
Brâncuși și Man Ray, au studiat și  fotografiat imaginile 
din arhiva Gorjan, din timpul realizării bustului 
lui Ion Georgescu-Gorjan, prietenul artistului, și al 
ridicării Coloanei monumentale, cu asistența tehnică 
a inginerului Ștefan Georgescu-Gorjan. Le-am arătat 
și Catalogul Brâncuși de la Brummer, din 1926, cu 
fotografii realizate de sculptor, precum și imagini ale 
coloanelor de lemn sau imagini ale preistoriei coloanei.  
Explicațiile date de mine în italiană și engleză vor fi 
completate ulterior de volumele pe care le-am dăruit 
echipei, privind construirea Coloanei (The Wonderful 
Story of the Endless Column) sau operele brâncușiene 
din România (Barbu Brezianu, Brancusi in Romania). 
Volumele trilingve Așa grăit-a Brâncuși și Brâncuși 
și Titulescu le vor servi pentru a cunoaște mai bine 
aforistica brâncușiană.

Am mers împreună la Teatrul Bulandra, unde 
urma să aibă loc spectacolul a doua zi, ca să cunoască 
sala Toma Caragiu – Studio Space.  Am parcurs 
apoi strada Calderon până la porțiunea unde strada 
își schimbă numele în “Dimitrie Gerota”, în cinstea 
profesorului Gerota, cel care l-a îndrumat pe Brâncuși 
în realizarea Ecorché-ului și care își avea aici locuința și  
atelierul. Le-am arătat în Piața Rosetti statuia lui C.A. 
Rosetti, realizată de profesorul lui Brâncuși, Vladimir 
Hegel. Au prânzit la o autoservire din apropiere și s-au 
întors la teatru, pentru montarea decorurilor. Seara, 
studentele au vizitat Piața Universității, cu statuile și 
clădirile de acolo. Cele două fetițe erau prea obosite 
pentru a mai pleca din hotel.

Marți 2 iulie, o bună parte din eforturile trupei 
au fost îndreptate spre construirea decorurilor pentru 
spectacol și pentru repetiții. Le-am îmsoțit la Facultatea 
de Belle Arte pe Bruna Gambarelli, profesor la 
Universitatea din Bologna unde predă Cultura teatrului, 
și pe  Laura Martorana, care pregătește un masterat în 
scenografie. De la hotel la Facultate am mers o bună 
bucată pe Calea Griviței, unde au putut vedea clădiri 
din vechiul București și au făcut numeroase fotografii. 
La Facultatea din strada Budișteanu nr 19, aveam 
întâlnire cu doamna prodecan Ioana Beldiman. Chiar 
la intrarea în facultate ne-a întâmpinat impresionanta 
copie a Ecorché-ului surâzător, pe care Laura l-a 
fotografiat din toate unghiurile. În cabinetul rectorului 
Universității Naționale de Arte, domnul Cătălin 
Bălescu, au fotografiat catalogul cu notele studentului 
Brâncuși și s-au purtat discuții interesante despre 
învățământul de artă în România și Bologna. Doamna 
Beldiman ne-a condus în atelierele studenților la 
pictură, care-și pregăteau examenele și apoi în sediul 
din Calea Griviței nr 22, la atelierele de sculptură.

Întreaga echipă Laminarie a trecut apoi la 
lucru la pregătirea spectacolului. Echipa tehnică a 
Teatrului  Bulandra i-a ajutat la montarea decorurilor în 
sala de teatru experimental. Eu i-am ajutat cu traduceri 

în română pentru interviuri cu reporteri de la Radio 
România Cultural și Radio România Actualități.

La ora 20, sala era plină, mulțumită bunei 
mobilizări realizate de Institutul Italian de Cultură din 
București. Era de față și directorul Institutului. 
 În introducerea la spectacol, am arătat pe 
scurt specificul companiei Laminarie, care conduce 
teatrul DOM (La Cupola del Pilastro), teatru de 
avangardă, plasat la periferia orașului Bologna, menit 
să familiarizeze populația defavorizată din zonă cu 
actul de cultură. Orașul Bologna, orașul roșu, cu două 
turnuri simbol, este caracterizat printr-o arhitectură 
prietenoasă, toate casele având porticuri care feresc 
trecătorii de soare și ploaie. Are cea mai veche 
Universitate din lume și nenumărate proiecte culturale. 
Suntem recunoscători tinerilor veniți pe urmele lui 
Brâncuși, să-l omagieze în anul când se aniversează 75 
de ani de la ridicarea Ansamblului monumental de la 
Târgu-Jiu. Brâncuși  nu a fost niciodată la Bologna, dar 
Bologna a venit la el…
 Am amintit că la 30 noiembrie 1902, proaspătul 
absolvent de Belle Arte Constantin Brâncuși s-a adresat 
epitropilor de la Madona Dudu cu rugămintea de a-i 
acorda o bursă de studii în Italia. Nu a primit-o și a plecat 
la Paris în 1904 pe cont propriu. Copia documentului 
din 1902 am predat-o companiei Laminarie, pentru 
arhiva lor, ca dovadă că Italia a fost  prima opțiune a 
sculptorului.

 Am menționat apoi legăturile lui Brâncuși cu 
Italia sau cu artiștii italieni.

În perioada studenției bucureștene (1898-
1902), Brâncuși a putut admira monumentul lui 
Heliade Rădulescu, ridicat în 1881 de sculptorul Ettore 
Ferrari. Primește recompense pentru lucrări executate 
după mulaje ale operelor clasice, aflate în muzee din 
Italia – Vitellius, Capul lui Laocoon, Mars Borghese și 
Antinous Capitolinus. 

 În 1906, sculptorul Medardo Rosso face  
parte din juriul care i-a acordat studentului Brâncuși 
permisiunea să expună la Grand Palais. Rosso l-a 
influențat prin atenția acordată materialelor și prin felul 
în care obișnuia să-și fotografieze operele.

În 1908, prin doctorul Paul Alexandre, 
Brâncuși îl cunoaște pe pictorul Amedeo Modigliani, 
cu care se împrietenește și-i devine mentor estetic. 
Modigliani începe să sculpteze, folosind cioplirea 
directă, sub influența lui. Îi face câteva portrete. În 
1909, vizitează împreună Livorno. 

În 1910, la Serile de marți ale lui Paul Fort, 
sculptorul îl întâlnește pe Filippo Tommasso Marinetti, 
teoreticianul futurismului. 

Biblioteca artistului cuprinde manifeste ale 
futurismului în pictură și sculptură, dar și lucrări despre 
Leonardo da Vinci și Michelangelo. 

În 1912, la Galeria Bernheim Jeune de la 
Paris se deschide expoziția pictorilor futuriști italieni. 
Artiștii Gino Severini și Umberto Boccioni  vizitează 
atelierul lui Brâncuși. La seratele de la Léonie Ricou, 
sculptorul îl întâlnește pe Ricciotto Canudo, teoretician 
al filmului. 

În 1921,  sculptorul face o escală în Italia, în 
drum spre România.

În 1922,  vizitează Roma împreună cu Eileen 
Lane, de unde le scrie surorilor Codreanu o ilustrată cu 
imaginea Colosseumului.

În 1924, sculpturile sale, Cap de copil (bronz) 
și Cap de copil (piatră), figurează în cadrul celei de-a 
XIV-a Expoziții Internaționale de Artă a Orașului 
Veneția, găzduită în Palatul expoziției din Giardini di 
Castello. 

În 1925, artiștii futuriști Fortunato Depero și 
Enrico Prampolini îi vizitează atelierul.

În anii 30 sculptorul a putut vedea operele 
lui Rafaello Romanelli din București – monumentul 
lui Barbu Catargi și statuile din vârful Monumentului 
Eroilor Sanitari.

Un omagial periplu brâncușian

 “BRÂNCUȘI – PROIECȚIE VERTICALĂ”
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În 1947 a fost vecin de atelier cu sculptorul 
Berto Lardera. În 1948, bronzurile Măiastra și Pasărea 
în văzduh din colecția Peggy Guggenheim au fost 
expuse la cea de-a  XXIV-a bienală din Veneția. 

După dispariția artistului, la 27 iulie 1957, 
la a XI-a trienală din Milano, sunt expuse Sărutul, 
Cumințenia Pământului și Domnișoara Pogany, iar 
România câștigă medalia de aur pentru felul cum au 
fost prezentate. 

Printre primele volume apărute după moartea 
sculptorului, se remarcă cel publicat în italiană în 1957 
de Vanni Scheiwiller din Milano, cuprinzând traducerea 
eseului Brancusi de Ezra Pound din 1921, cugetările 
brâncușiene și imaginile apărute în “This Quarter” în 
1925.

La Primul Colocviu Internațional Brâncuși 
organizat la București în octombrie 1967, criticul de 
artă   Giuseppe Marchiori a declarat că Brâncuși este 
cel mai mare sculptor al secolului.  Giulio Carlo Argan 
a afirmat că Brâncuși este genius loci al României, 
dar a   precizat și că Brâncuși este singurul artist din 
zilele noastre care a ajuns până la originea, la rădăcina 
lucrurilor, la frontiera dintre real și sacru. A adâncit 
tradiția până ce a găsit rădăcina umană comună tuturor 
tradițiilor. A lucrat în singurătate, înconjurat de lumea 
civilizației industriale. La el, forma individuală are 
valoarea unei forme universale. Realizarea aceleiași 
forme în mod repetat este ca repetarea unei rugăciuni.

 La același colocviu, Palma Bucarelli a relevat 
legăturile dintre Brâncuși și Modigliani și a arătat 
că Brâncuși își  propune să regăsească specificitatea 
semantică a sculpturii.

Peste ani, la 7 mai 1994, la Treviso, Grădina 
care adăpostește operele lui Brâncuși din Târgu-Jiu a 
primit premiul internațional Carlo Scarpa, atribuit de 
Fundația Benetton.

 În 1996, la manifestări prilejuite de celebrarea 
a  120 de ani de la nașterea sculptorului,  vor prezenta 
contribuții interesante cercetătorii italieni Paola 
Mola și Paolo Gallerani, atât la Milano în mai, cât 
și la București în decembrie.  Doamna Mola a avut 
o comunicare substanțială în mai 2001  la Colocviul 
internațional “Brâncuși la apogeu. Noi perspective” 
de la București. A publicat în Italia studii aprofundate 
despre Brâncuși, în volume apărute în 2000 și 2003 și 
a organizat o frumoasă expoziție Brancusi. L’opera al 
bianco în 2005, cu un catalog exemplar.

Se cuvine menționată și contribuția a doi 
meșteri italieni, frații Augustin și Victor Perini, la 
realizarea fundației Coloanei în 1937. Peste ani, opinia  
specialiștilor UNESCO, Giorgio Croci și Alessandro 
Bonci,a cântărit greu în păstrarea integrității 
monumentului.  

După scurta trecere în revistă a legăturilor 
dintre Brâncuși și Italia, m-am referit la Ansamblul 
monumental de la Târgu-Jiu și am mulțumit companiei 
pentru inițiativa de a face mai bine cunoscută  creația 
brâncușiană. 

***
Am prezentat textul de mai sus, fără a fi văzut 

spectacolul propriu-zis, așa că nu m-am referit la el. 
L-am urmărit ca orice spectator. 

La început, în întuneric, se aud vorbele lui 
Brâncuși, din dialogul cu Titulescu: “Eu nu sunt nici 
sur-realist, nici cubist, nici baroc, nici altceva de soiul 
acesta. Eu, cu noul meu, vin din ceva foarte vechi…” 

Se face lumină și apar cele două fetițe care 
rostesc numele sculptorului în română – „Constantin 
Brâncuși”. Apoi pleacă.  

Începe acțiunea propriu-zisă. Totul se desfășoară 
într-un spațiu sugerând atelierul brâncușian, acoperit de 
un văl la început. Febo del Zozzo, care-l interpretează pe 
sculptor, este o prezență impresionantă, prin asemănarea 
frapantă cu Brâncuși la tinerețe. Fără cuvinte, înconjurat 
doar de sunete ambientale, actorul se mișcă prin atelier, 
lucrând fără grabă. După ridicarea vălului, personajul 
începe să realizeze o Coloană pe un stâlp central de 
lemn, pe care trage module simbolice. Suflă apoi prin 
niște țevi ca niște buciume un praf alb care pătrunde 
peste tot. Contemplă în tăcere cele ce a creat. 

Apar din nou fetițele. Se aude o voce care 
rostește în italiană  textul despre zbor, din interviul 
relatat în 1957 de Claire Gilles-Guilbert și citat de 
Athena Tacha Spear:

„Copil fiind am visat întotdeauna că zbor în 

copaci și în cer. Am rămas la nostalgia acestui vis și 
de 45 de ani fac păsări. Nu pasărea vreau s-o redau, 
ci harul ei, zborul, elanul. Nu cred că am să reușesc 
vreodată.”

Fetițele spun din nou „Constantin Brâncuși” și 
se înclină.  Spectacolul s-a terminat.

După ce se va încheia turneul, trupa 
intenționează să completeze spectacolul cu sugestiile 
primite pe parcurs.

***
Miercuri 3 iulie, trupa a plecat la Târgu-Jiu, 

pentru a face cunoștință cu operele în aer liber ale 
sculptorului. Au pregătit spectacolul la Teatrul Elvira 
Godeanu cu ajutorul echipei tehnice de acolo. Cuvântul 
introductiv l-a prezentat doamna Adina Andrițoiu, 
director al Centrului cultural Brâncuși.

Din notele publicate în ziarul La Repubblica din 
Bologna am aflat că i-a emoționat contactul cu operele 
lui Brâncuși. Le-au contemplat la diferite momente ale 
zilei. Le-au văzut întâi noaptea, apoi dimineața, în plin 
soare, în amurg. I-a impresionat faptul că aceste opere 
monumentale s-au salvat ca prin minune într-o țară care 
a trecut în ultimii 75 de ani printr-un război mondial, o 
dictatură și o revoluție. Coloana rămâne la locul său, 
impresionantă și inspirând împăcarea.

Au remarcat concepția urbanistică a lui 
Brâncuși de a pune în legătură complexul artistic cu 
orașul și natura înconjurătoare –  exemplu rar în epocă. 
Mi-au scris și mie după întoarcerea la Bologna că ei toți 
simt că le lipsesc operele lui Brâncuși și că ar dori să le 
vadă iar. “Este ciudat că o operă de artă are un astfel de 
efect și totuși frumusețea acestor lucrări și puterea lor 
de a te face mai bun te atrag ca o nostalgie.”  

La 4 iulie au vizitat Hobița. Casa memorială 
le-a plăcut. Au remarcat berze, căruțe, chipuri frumoase 
de țărani români. În câmpia olteană au regăsit formele 
care l-au inspirat pe Brâncuși pentru coloana sa. Au 
remarcat arhitectura caselor de țară cu stâlpi de pridvor 
care amintesc de modulii coloanei. Vizita la cimitirul 
din apropiere, cu arbori descoronați pe morminte, i-a 
făcut să-și aducă aminte de cele citite în studiul primit 
de la doamna Lucia Corrain, înaintea plecării spre 
România.

„Arborele, despuiat de crengi și cu scoarța 
crestată în forme ce amintesc de romboedrii coloanei, 
se așează mai întâi în apropierea casei răposatului, 
iar apoi se transportă la cimitir împreună cu mortul 
și se pune la căpătâiul mormântului celui necăsătorit. 
Acolo, bradul, expus intemperiilor până la completa 
sa distrugere, împărtășește soarta mortului – timpul îl 
distruge, iar natura îl absoarbe din nou.”

Au înțeles că Brâncuși a reprodus în sculptura 
sa dedicată martirilor războiului elemente din 
arhitectura radițională și din practicile străvechi legate 
de ritualurile morții din regiunea sa natală.  

La plecare, au oprit la Tismana și au vizitat 
mănăstirea, unde călugărițele se roagă pentru toți cei 
vii și pentru toți cei morți.

Au avut parte și de o furtună pe drum și de un 
parcurs dificil.

La 7 iulie au ajuns la Timișoara, unde i-a primit 
consulul italian  Flavio Ceneda. La Universitatea de 
Vest și la Fundația Triade au discutat cu doamna Sorina 
Jecza și cu profesori de italiană și de istoria artei. 
Doamna Jecza le-a vorbit despre verticalitatea în opera 
lui Brâncuși.

La 8-9 iulie au poposit la Budapesta, la Centrul 
cultural Bakelit, de la periferia orașului, unde și-au 
prezentat din nou spectacolul. Introducerea a asigurat-o 
cercetătorul György Jerovetz.

Trecând prin Viena și Speyer au ajuns la Paris, 
unde le-a fost gazdă bună  doamna Doina Lemny, care 
i-a însoțit la galeria Tornabuoni, la teatrul Avant rue și 
la  atelierul brâncușian. 

Demersul companiei Laminarie a promovat 
ritmul lent și o mai mare conștiință a timpului. Au 
demonstrat că opera de artă poate fi nutrită de experiențe 
fizice, cum ar fi parcurgerea unor distanțe geografice 
sau confruntarea cu dificultăți neașteptate.

Așteptăm cu interes ceea ce vor materializa ca 
urmare a turneului lor neobișnuit, în semn de omagiu 
pentru Brâncuși.

Sorana GEORGESCU-GORJAN

ALEGERI LA 
FILIALA OLTENIA DIN 
CRAIOVA  A UNIUNII 

SCRIITORILOR
ROMÂNI

Miercuri, 18 septembrie 2013, în intervalul 
orar 17,00-21,00, în sala de festivități a Muzeului 
de Istorie din Craiova (vis-à-vis de Biserica Mado-
na Dudu, din corul căreia a făcut parte, în vremea 
școlarizării sale, sculptorul Constantin Brâncuși), 
a avut loc ședința de alegeri organizată de Filiala 
Oltenia a U.S.R.

Au participat, din partea U.S.R., criticul 
literar Nicolae Manolescu și poetul Dan Mircea 
Cipariu (care și-au prezentat programul în vederea 
candidaturii la funcția de președinte al U.S.R.), Ga-
briel Chifu, Nicolae Prelipceanu, iar din partea Fi-
lialei Craiova numeroși scriitori, între care s-au re-
găsit și cei trăitori în Vâlcea, Olt, Mehedinți și Gorj. 

De la Târgu-Jiu au fost prezenți scriitorii 
Gelu Birău, Adrian Frățilă, Spiridon Popescu, La-
zăr Popescu, Alex Gregora, Ion Cepoi și subsem-
natul.

În urma votului exprimat, a fost reales, în 
funcția de președinte al Filialei Oltenia a U.S.R. 
dl prof. univ. dr. Gabriel Coșoveanu, care l-a avut 
drept contracandidat pe prozatorul și editorul Jean 
Băileșteanu.

În ceea ce privește funcția de președinte al 
U.S.R., urna cu voturi a fost sigilată de către cei 
doi candidați (N.Manolescu și Dan Mircea Cipa-
riu), urmând a se deschide pe data de 7 octombrie 
c., în cadrul ședinței de validare de la București, 
dată până la care vor avea loc alegerile în Filialele 
din întreaga țară: București (poezie, proză, drama-
turgie, critică și istorie literară, traduceri, literatură 
pentru copii și tineret), Pitești, Timișoara, Arad, 
Cluj-Napoca, Tg. Mureș, Sibiu, Alba-Hunedoara, 
Brașov, Iași, Bacău, Galați, Constanța, Chișinău.

Așadar, luni, 7 octombrie se va întruni Con-
siliul nou ales şi va avea loc numărătoarea votu-
rilor pentru preşedintele USR, de către membrii 
Comisiei de numărătoare a voturilor, formată din 
preşedintele ales de Consiliu şi din reprezentanţii 
fiecărui candidat.

Portal-Măiastra
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Nu te-ai gîndit 

Nu te-ai gîndit decît la aprigele flori 
(hîrşîitul pantofilor pe pietriş 
cuţitul pe farfurie stors de vlagă) 
nu te-ai gîndit decît la candoarea lor strigătoare 
(respiraţia fîşîia ca o ploaie pe pereţii de lemn 
neonul amărui îmblînzea goliciunea) 
nu te-ai gîndit decît la sinceritatea lor brutală 
proaspătă 
(veşmintele se-adunau din nou supuse pe 
trupuri cum soldaţii 
reconstituiau realul preţ de-o clipă sfîşiat) 
nu te-ai gîndit decît la flori la puritatea lor 
greoaie 
precum sîngele. 

În zori  

Lumină înveşmîntată-n tricou 
minute-n şir materia pluteşte ca o lebădă 
divinele forme rotindu-se 
pînă devin invizibile 
ca spiţele unei roţi de bicicletă-n viteză. 

Gesturile 

Fiecare gest de-aici de mai încolo vîrît în sac 
în sacul botezat experienţă 

dar mai rămîn domoalele mişcări tîrzii 
care pe dinafară-i dau tîrcoale 

precum ţigările-azvîrlite care fumegă 
pe-asfalt în serile de vară. 

Gîndurile 

Direcţia gîndurilor care nu duc nicăieri 
care se rotesc se evită se-mpleticesc şi nici 
măcar atît 
limpezi şi joase uşoare şi-nduioşător de groase 

cum sunete de contrabas. 

La început 
de secol 

Să urmăreşti cu-atenţie ferestrele marii clădiri 
marţiale 
din cînd în cînd se deschide cîte una din ele 
şi cade-o ţigară aprinsă un fruct stricat o hîrtie 
mototolită 
cade un om cu sufletul în afară 
dar încă strîns lipit de trup cum o cămaşă. 

Vară 

Ce uşor ţi se pare cum poţi 
lungi ori scurta poemul acesta elastic 
 
o nemişcare lîncedă se-ascunde-n buzunare 

un vis mărunt bîzîitor te plictiseşte ca o viespe 

nici ţipenie de om în odăi în metonimii 

pe cerul de iulie o tunătoare oboseală. 

Rozele 

Iată rozele gălbejite 
dar totodată receptacule de forţă coaste 
 fragile şi-ncăpăţînate ale unui piept plin de 
avînt 

arcuri de prospeţime 
în timp ce-alături se veştejeşte muntele. 

S-ar zice 

S-ar zice că e o lume de rezervă 
un univers peltic care-aşteaptă şi tremură 
învelit în flanel 
de teamă că nu-i va veni niciodată rîndul 
cum un căţel care scînceşte 
solidar cu măruntaiele Domnului. 

 

Dar nu 

Dar nu aceasta e problema 
zise el şi se-necă vai cu somnul de după-amiază 
precum cu un bol de mîncare 

şi sorbi o-nghiţitură de vin 
şi mă cercetă urmărind 
cu cea mai mare atenţie 
pe chipul meu ostenit 
propria sa trezire. 

Provincială 

Vociferează mica planetă din geam 
se-agită cum o insectă 
apoi se căsătoreşte 
cu umbra corectă 
a funcţionarului. 

Din când 
în când 

Din cînd în cînd răscolind 

hîrtiile vechi prin care  

s-a plimbat Existenţa 

ca un saurocton 

strălucitor şi naiv 

călare

scoţîndu-le la lumină 

ca şi cum 

ah ca şi cum 

ca şi cum 

şi atît. 

Gheorghe Grigurcu
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Felicia: – De ce şi cum se va fi despărţit, în 1942, 
Valeriu Anania de gruparea revistei „Dacia Rediviva”, de 
colegii cu care a iniţiat-o nu avem de unde şti, putem doar 
să presupunem. Fapt este că, prin biografia lui „răvăşită” 
puternic de destin atunci, el s-a răzleţit de ei, de generaţia 
lor, încât mai târziu, într-un interviu luat de Liviu Grăsoiu, 
nu se recunoştea ca aparţinând vreunuia din sintagmele cu 
care i s-a definit generaţia.

Tiberiu: – Dimpotrivă, spunea: … nu am avut – şi 
cred că nici nu avem – o conştiinţă de generaţie. Fiecare 
am crescut, cum s-ar spune, pe cont propriu. De aceea 
nici nu prea semănăm unii cu alţii (1).

Eugenia: – În compensaţie, în împrejurări evocate 
mai târziu (2), a început să publice la revista „Gândirea”, 
care constituia idealul meu publicistic; a avut şi un dialog 
cu Nichifor Crainic, în biroul acestuia de la redacţie …

Luca: – Tot atunci, în primăvara lui ’42, lecturân-
du-i o poezie publicată în „Gândirea”, Arghezi a dorit să-l 
cunoască (3). De atunci, în pofida diferenţei de vârstă, vor 
avea o lungă legătură prietenească, lucru rar în biografia 
lui Arghezi, care obişnuia să-l numească, pe Valeriu Ana-
nia, în dedicaţii autobiografice, fratele meu de duh, şi sfânt 
şi de cuvinte sau fratele Valeriu Anania sau Fratelui întru 
Hristos şi Homer (4).

F.: – E timpul să spunem că Valeriu Anania s-a re-
ferit adesea la faptul că i-a fost foarte îndatorat lui Arghezi 
pentru multe învăţăminte privind meşteşugul poetic. Îmi 
vin în gând, mai întâi, mărturisirile făcute lui Liviu Gră-
soiu …

Ileana: – Le rememorez eu: Simţul limbii ca artă, 
bărbăţia sau feminitatea cuvântului, ritmul frazei, vigoa-
rea versului, tenacitatea în muncă şi chiar răbdarea întru 
aşteptare (5).

Tib.: – Cu un anume efort putem releva aceste atri-
bute şi în creaţia de tinereţe a lui Valeriu Anania – chiar în 
aceea publicată la „Gândirea”. 

F.: – Arghezianismul – să-i zicem (şi noi) aşa, în 
paralel cu eminescianismul – a reprezentat multă vreme 
o trăsătură ca şi definitorie în creaţia, dar şi în viaţa lui 
Valeriu Anania. Stând în preajma marelui poet de la Măr-
ţişor, cunoscându-i camera de lucru ca o chilie şi scrisul 
„sub aripă de înger”, Valeriu Anania a perceput şi a înţeles 
cu mintea şi cu inima că Arghezi întruchipa un homo re-
ligiosus non-canonic, dar autentic, trăindu-şi condiţia în 
deplină libertate şi demnitate.

L.: – Completez: Fugit din călugărie şi rostuit în 
viaţa socială, lui Arghezi – observa tânărul discipol – i-a 
plăcut întotdeauna să se creadă, într-un anume fel, tot la 
mănăstire (6). De aceea, părintelui Vartolomeu Anania, 
casa lui Arghezi  îi părea ca un mitoc al Mănăstirii Dintr-
un Vis.

E.: – În preajma lui Arghezi, care nici el nu avu-
sese vocaţie mistică, în relaţie cu poezia şi proza marelui 
scriitor, tânărul Anania va trăi îndeaproape (şi va înţelege 
mai bine) drama omului modern sfâşiat „între credinţă şi 
tăgadă”, avatarurile căutării unui Dumnezeu în aparenţă 
abstras, deus otiosus, revolta faţă de lipsa teofaniei sale 
în cele cotidiene, dar şi umilinţa îndurată când, în taina 
inspiraţiei, îi resimţea „prezenţa nevăzută”, smerindu-l …

L.: – Dramatica experienţă argheziană, pe care dis-
cipolul o recepţiona pe retina suprasensibilă a tinereţii şi o 
înţelegea ca nimeni altul [în acest sens, este regretabil că 
o carte anume dedicată lui Tudor Arghezi ca poet religios 
(7) nu ia în seamă şi mărturia lui Valeriu Anania], această 
experienţă ideatică şi artistică se va răsfrânge parţial şi în 
creaţia tânărului autor – ceea ce trebuie să fie obiectul unei 
analize complexe…

F.: – … pentru care nu avem nici locul, nici timpul 
cuvenit. Să adăugăm, însă, că îndelungata relaţie de prie-
tenie, începută în 1942, între maestrul cu patruzeci de ani 
mai vârstnic decât discipolul  său, nu va fi lipsită de aspe-
rităţi, mărturisite de acesta din urmă, care, păstrându-se în 
condiţia teologică, va năzui o desprindere din captivitatea 
modelului de viaţă şi de creaţie arghezian sau o depăşire a 
acestuia într-un sens original. Ca atare, sub influenţa ma-
rilor săi profesori de la facultăţile teologice itinerate, fără 
a-şi renega maestrul, se va orienta şi spre un alt model 
polar (şi complementar).

L.: – A fost, la început, modelul Sfântului Grigorie 
de Nazianz, model de sfinţenie, însă, după câtăva vreme, 

din frământări proprii şi din habitudini co-argheziene, va 
opta pentru un model omenesc, al unui poet înduhovnicit, 
Vasile Voiculescu, colaborator statornic la „Gândirea”, dar 
disociindu-se de rigidităţile doctrinei lui Nichifor Crainic.

Ioan: – Să ne oprim la începutul acestei emanci-
pări …

Il.: – Arghezi îl atrăgea magnetic pe tânărul Anania, 
deşi primul impuls al acestuia fusese acela de a-l evita. Mă 
împrietenisem cu poezia lui prin a fi început s-o resping. Şi, 
totuşi – continuă evocator – îmi surprindeam verbul furat 
de nişte cadenţe care nu erau ale mele şi ştiam că izul lor 
nu-i va face nicio plăcere lui Nichifor Crainic, care începu-
se să mă publice în „Gândirea” (8).

Tib.: – Această covârşitoare „acţiune” (id est: in-
fluenţă) a marelui poet a stârnit deopotrivă şi „reacţiunea”: 
Îmi tot căutam un stil propriu şi mă luptam amarnic cu 
Arghezi, de sub a cărui pulpană nu mă simţeam în stare 
să scap (9). Se poate spune că încă de acum, din tinereţe, 
începe, în creaţia poetică a lui Valeriu Anania, acea „luptă 
amarnică” de a asimila şi a depăşi modelul poetic arghezi-
an în scopul configurării originalităţii.

F.: – În acelaşi timp, să observăm că tentaţia (reu-
şită!) de a publica în „Gândirea” lui Crainic exprima, par-
ţial, şi nevoia de emancipare, măcar sub raportul conţinu-
tului, Arghezi fiind considerat, în pofida Psalmilor săi, un 
„răspopit” (10) (condiţie pe care discipolul o va infirma, 
însă, pe măsură ce l-a cunoscut mai îndeaproape pe marele 
poet).

Tib.: – Poezia încredinţată „Gândirii” – afirma 
Nicoleta Pălimaru –, este ilustrativă pentru experimenta-
rea de varii formule rămânând tributară poetului tutelar 
T. Arghezi (11). Într-adevăr, trecând de planul formal, ace-
le „varii formule” exprimă un anumit proces interior de 
căutare a sinelui, a profilului propriu, teologic, mai întâi, 
şi de afirmare a sensului creaţiei ca rugăciune şi cântare de 
slavă Divinităţii: Suflete, te-am luat aici cu mine, / în sin-
gurătăţile senine / să-nchinăm Stăpânul din stele, / Zvon 
din zvonul cânturilor mele (12).

Il.: – Acest proces interior era „deopotrivă” un 
exerciţiu creator de forme lirice, în care, alături de „sem-
nele” argheziene, se regăsesc, într-un creuzet armonic 
strunjit, aspecte poetice de resort folcloric, eminescian, 
blagian, gândirist, precum şi ecouri din biografia poetică a 
Sfântului Grigorie de Nazianz.

I.: – Nu sunt prea multe elemente în confluenţă?
Il.: – Le pot dovedi pe fiecare! Pentru aspecte fol-

clorice, măsura de 8 silabe şi rima împerecheată din poe-
zia Cântec: Mă joc cu imaginile / Ca-vremea cu paginile 
/ când şi’ntoarce filele / peste toate zilele …  Şi este şi 
eminescianism aici, autorul făcând poezie cultă cu mijloa-
ce folclorice (13).

Tib.: – Reflexe folclorice (ca la Eminescu, Coşbuc 
şi Arghezi) întâlnim şi în Poem pentru suflet: Şi-atunci 
doar pentru tine voi cânta: / Ţâşni-va viersul în sclipiri, 
ca stropii, / să moară de necaz şi fata popii, / că pentru 
ea eu n’am cântat aşa – poetul sugerând şi diferenţa netă 
dintre creaţia cultă şi cea folclorică.

Il.: – Eminescianism avem şi în poezia  În nopţi…: 
în nopţi ridica-voi mâinile mele / spre lumea de stele-a 
tăcerilor grele …  sau în versuri din Confessio: eu să stau 
pe-un colţ plecat / şi să-mi scriu povara vinii / pe când Tu, 
la vremea cinii, / să-mi şopteşti că m’ai iertat …

F.: – Cu atâtea exemple nu mai terminăm …
Geo: – Celelalte exemple – de resort blagian, gân-

dirist sau dinspre geniul din Nazianz sunt mai ales de ori-
zont metafizic.

D.: – Ca şi Blaga, în Poemele luminii, unde domi-
nanta solară se intersectează temporar cu complementarul 
întuneric – ca o conjuncţie efemeră între apollinic şi di-
onisiac –, şi Valeriu Anania, având o aceeaşi dominantă 
a luminii (însoţitoare anabazei umane), implică pasager 
întunericul nocturn, care „nu o cuprinde”, ci o cheamă, 
pregătindu-i resurecţia (Post tenebras lux).

Geo: – Faptul a fost sesizat, mai întâi, de către 
Lucian-Vasile Bâgiu, prin analiza a trei (din cele şapte) 
poezii din „Gândirea”: Poem pentru suflet, Lumină lină şi 
În nopţi (14).

D.: – Spre deosebire de poemele lui Blaga – spun 
eu –, limbajul poetic al tânărului Anania are în text, ca 
şi în subtext resortul teologiei (ortodoxe), proaspătul mo-
nah aflându-se într-un elan mistic învăluit revelator de 
lumină. Sugerând că anabaza lui reiterează o îndepărta-
tă corespondenţă cu ascensiunea luceafărului eminescian 
către uranic, tânărul poet descoperă progresiv că lumina, 
stimulând euforia ens-ului (15), nu este doar însoţitoare a 
urcuşului ci, în „frumuseţea” şi „măreţia” ei, este chiar de 
obârşie divină, izvor veşnic din Divinitate: Lumină lină, 
lumină senină, / lucoare nouă din slavă divină …

Geo: – Exprimându-se cu referire la planul poietic, 
Lucian-Vasile Bâgiu crede că, astfel, Valeriu Anania ilus-
trează estetic (…) ideea Sfântului Apostol Ioan, conform 
căreia „Lumina este Dumnezeu” (16), dar eu cred că nu 
doar ilustrează această propoziţie fundamentală, ci chiar 
o trăieşte, conubial, cu sufletul şi cu versul lui: Coboară 
astăzi în sufletu-mi iară, / să laud slava din ceasul de sară, 
/ lumină lină, lumină senină! / De tine, Doamne, mi-i ini-
ma plină.

Il.: – Factura gândiristă a acestor poezii, deja evi-
dentă în ceea ce s-a citat, s-a manifestat, mai întâi, în ace-
le „varii formule” expresive, consonante cu diversitatea 
formelor poetice promovate în revistă, ca sinteză (aceasta 
– n.n.) între tradiţionalism şi modernism (17); în al doilea 
rând – şi în esenţă! –, amprenta „Gândirii” s-a marcat  prin 
unitatea de credinţă şi spiritualitate ortodoxă care străbate 
aceste poezii (Te nasc, copile, în sclipiri de cânt. / Tu eşti 
odrasla visurilor mele, / cernut prin vremi de dorurile-mi 
grele / şi zămislit, în nopţi, de Duhul Sfânt – „Versuri pen-
tru versul meu”).

Tib.: – Dacă, în aceste poezii, „ortodoxismul” este 
cât se poate de autentic, cea de a doua trăsătură esenţială 
din programul artistic al „Gândirii”, „autohtonismul”, în 
afară de o seamă de cuvinte vechi, cu iz folcloric („ţite-
rile”, „zânele”, „coclauri”, „oalele de lut”, „voroavă”), se 
poate spune că lipseşte, cu atât mai mult autohtonizarea 
scenelor biblice – dovadă că i se resimţea şi acesteia ex-
cesul.

D.: – Cu toate acestea, un reflex de imitatio Christi, 
de împropriere a secvenţelor din viaţa lui Iisus regăsim în 
poezia „În nopţi”; aceasta este văzută tematic şi poietic 
de către Lucian-Vasile Bâgiu ca fiind exprimarea esteti-
că a unor motive noutestamentare binecunoscute, drama 
umană a Mântuitorului şi supliciul acestuia pe drumul 
Golgotei – episoade implicând tentaţia maximă a Mântu-
itorului de a-şi explica necesitatea sacrificiului său şi de 
a-l accepta raţional (18).

Tib.: – Eu, dimpotrivă – şi vă rog să-mi îngăduiţi 
o digresiune! – cred că explicitarea raţională (şi numai ra-
ţională!) nu este caracteristică Răsăritului ortodox în care 
ne aflăm; rugăciunea nocturnă din grădina Ghetsimani este 
momentul unei taine copleşitoare în care Dumnezeu-Tatăl 
îi repetă Fiului Său rostul Întrupării şi al Jertfei, iar Fiul 
Omului îşi asumă ascultarea de Tatăl şi condiţia jertfelnică 
a Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Ca ori-
ce episod biblic, şi acesta, prin simbolismul său, nu e doar 
al trecutului, ci este şi va fi mereu actual, implicându-ne şi 
pe noi cu partea de divinitate pe care o avem.

Valeriu Anania – tinereţea literară 
Arghezianism. Poezia din revista „Gândirea”. 

Un model patristic posibil*)

(Cadrul dialogic: foişor în incinta mănăstirii Bistriţa olteană. După amiaza, cu alt aer şi alte umbre. Clipocitul Bistriţei – mai estompat. 
O masă rotundă în mijloc, pe care sunt puse fructe şi delicatesuri, căni de lut şi un urcior cu apă de izvor. În jur, membrii proiectului BVA, împreună cu 

părinţii-profesori coordonatori Ioan şi Gherman. Numele – abreviate.)
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Geo: – Are dreptate colegul Tibi, cu atât mai mult 
la sfârşitul intervenţiei sale. Eu asociez întreaga poezie 
„În nopţi” şi, îndeosebi, finalul ei şi cu o anume referinţă 
culturală memorabilă. Astfel: în nopţi ridica-voi mâinile 
mele / spre lumea de stele-a tăcerilor grele / şi luna ţâş-
ni-va’ntr’a zărilor grotă / - apusul părea-va un vârf de 
Golgotă – sunt versuri care, prin atmosfera lor apăsătoare, 
mă trimit la marele strigăt peste veac al lui Blaise Pascal: 
Iisus va fi în agonie până la sfârşitul lumii; nu trebuie să 
dormim în tot acest timp (19) …

Il.: – … strigăt ce a fost actualizat, în perioada in-
terbelică, de către Lev Şestov, filosoful rus intens frecven-
tat şi la noi, în perioada interbelică, de la Blaga la Eliade, 
de la Nae Ionescu la Sebastian şi de la Cioran la Eugen 
Ionescu (20) … Şi să recunoaştem că asemenea referinţă 
ridică la alt nivel percepţia noastră privind „subtextul” sau 
„subînţelesurile” implicite în creaţia lui Valeriu Anania 
încă din tinereţe.

L.: – Dacă tot vorbim de subtext, eu m-aş întoarce 
– cu îngăduinţa d-voastră – la dimensiunea prometeic-lu-
ciferică a răzvrătirului (faţă de Dumnezeu şi, apoi, faţă de 
oameni) din poeziile publicate anterior, de către Valeriu 
Anania, în „Dacia Rediviva”. Avem acum, aş zice, sec-
venţa care-i lipsea atunci, admiţând influenţa piesei Pro-
meteu de Victor Eftimiu. Vă aduceţi aminte: după izgoni-
rea lui de către oameni, Prometeu, în această piesă, nu se 
înalţă în Olimp, ci îşi asumă continuarea menirii sale de 
binefăcător, prefigurându-se în ipostaza lui Iisus cel jert-
felnic pe Golgota …

E.: – Interesant! Dar nu cumva şestovizezi? În me-
toda lui de lectură, adesea, Şestov îi face pe autorii co-
mentaţi să spună (şi) ceea ce n-au spus. Dar nu inventând 
pe seama lor, ci trăgând ultimele consecinţe, pe care au-
torii n-au îndrăznit să le tragă ei înşişi (21) explicit. Eu 
nu văd legătura între piesa lui Eftimiu şi poezia lui Anania 
decât ca un exerciţiu de scriitură de rol din partea acestuia 
din urmă.

L.: – De ce nu? Cum spunea cineva mai înainte, 
în aceste versuri este şi un reflex de imitatio Christi, în 
sensul că poetul îşi asumă, la persoana întâi, partea esen-
ţială din condiţia „ghetsimanică”: tensiunea rugăciunii 
(sub flacăra rugii va geme pământul), durerea-nlăcrimată 
pentru omul robit păcatului, acum, păcatul trădării (şi-n 
stropi slobozi-voi suspin ghetsimanic / - departe, arginţii 
vor râde satanic), precum şi hotărârea jertfei predestinate 
(apusul părea-va un vârf de Golgotă).

D.: – N-aş vrea să cred că această imitatio este for-
mală, doar ca un exerciţiu de creaţie de rol; poetul (chiar 
eludând secvenţa paharului, în fond, o metaforă, devenită 
clişeu) trăieşte acut în acest rol (iată, şi metaforele lui sunt 
„tari”: sub flacăra rugii va geme pământul!), intenţia lui e 
mai adâncă, e împropriere a condiţiei hristice prin cuvân-
tul inspirat, primit ca dar al Logosului divin.

Geo: – Deloc întâmplător, mă gândesc, versul său 
şi-l consideră copil născut în noul Betleem care este atha-
norul poetului. Şi, să observăm, poezia Versuri către ver-
sul meu, din care am citat acum, este publicată în acelaşi 
număr 7 din 1942 al revistei „Gândirea”, în care mai apar 
„complementarele” Lumina lină  şi În nopţi, ca o continu-
are a acestora, ca un catharsis, ieşire în lumină.

Il.: – Aşa cum va fi ieşind şi el din criza sufletească 
a aceluiaşi an 1942 şi pe care dilema creaţiei o reflecta 
sublimat …

Tib.: – Revenind la poezia Versuri către versul 
meu, cred că este prima „artă poetică” a lui Valeriu Ana-
nia.

F.: – De aceea, am multiplicat-o la xerox şi v-o 
distribuim pentru un dialog aplicat.

E.: – În ea, poetul este ajutat – sine qua non! – 
de către Duhul Sfânt, zămislitor în noapte al versului, iar 
acesta, „în lume” lunecând „ca un mister”, devine mesa-
ger la cer (şi, dându-ţi aripi albe ca de înger, / te voi trimi-
te sol la Dumnezeu). Inspirat de Divinitate, poetul-creator 
nu reiterează creaţia divină, ci, aducând pe lume, în virtu-
tea harului primit, un făt divino-uman, versul, îl cinsteşte 
cum se cuvine într-o iubire sacră, pregătindu-l pentru a-l 
destina, dintre oameni, Cerului (22).

Tib.: – O artă poetică ce contopeşte, în mod gân-
dirist, componente din arta lui Arghezi şi a lui Voiculescu, 
mentori incontestabili ai poetului Valeriu Anania, conform 
opiniei lui Ioan Pintea (23). Şi Lucian-Vasile Bâgiu, pri-
mul monograf al operei, afirmă: … Valeriu Anania pare a 
fi glisat între estetica celor doi poeţi religioşi pe care i-a 
întâlnit în perioada „uceniciei” sale literare. De la Tudor 
Arghezi preia ideea creaţiei poetice ca meşteşug, de la V. 
Voiculescu pe cea a rugăciunii şi a euharistiei prin poezie 
(24) – iar afirmaţia sa raportată la întreaga creaţie poetică 
a autorului nostru este la fel de valabilă şi pentru poezia 
pe care am definit-o drept „arta poetică” din tinereţe.

Il.: – Dar mai spune L.-V. Bâgiu: este un amalgam 
ce se va topi în retorta propriei arte poetice într-un su-
prem efort de omogenizare a contrariilor, caracteristică 
dealtfel specifică biografiei şi întregii opere a lui Vale-
riu Anania – afirmaţie ce deschide calea spre înţelegerea 

originalităţii poetului nostru, rezultată tocmai din această 
sinteză şi depăşirea ei.

L.: – Într-adevăr, din intertextul – şi el, bogat – 
al poeziei în cauză, mijeşte, inspirat de la Sfinţii Părinţi, 
un înţeles nou al creaţiei ca relaţie confină între Logosul 
divin şi cuvântul poetic, pe care o vom regăsi pe parcur-
sul întregii vieţi creatoare a lui Valeriu Anania şi chiar ca 
principiu al tălmăcirii Bibliei.

E.: – Este, în acest sens, pentru tânărul Anania, 
„lecţia” profesorului său, marele patrolog român Ioan G. 
Coman, de la care a recunoscut că a deprins implicarea 
Logosului în verbul literar (25), iar pentru aceasta, prin-
cipalul model propus de către profesor a fost viaţa şi ope-
ra poetică a Sfântului Grigorie de Nazianz. Permiteţi, vă 
rog, şi acum, o digresiune … În anii premergători intrării 
lui Valeriu la Seminarul Central şi în timpul studiilor aici, 
apăruseră mai multe lucrări dedicate acestui mare învăţat, 
mare misionar şi mare poet al veacului al patrulea (…) 
una din puternicele personalităţi ale fazei de trecere de la 
spiritul Athenei la acela al Bizanţului – cum îl caracteriza, 
în 1937, acelaşi profesor I. Coman (26).

L.: – Printre aceste cărţi amintesc: Sf. Grigorie de 
Nazianz, Apologia sau Cuvântarea în care arată motivele 
ce l-au îndemnat să fugă de preoţie (1930), precedată de o 
biografie a Sfântului – cuvântare din ale cărei „motive” se 
va fi împărtăşit şi diaconul Vartolomeu Anania, evitând, 
timp de două decenii, să se facă preot – dau eu una dintre 
explicaţiile posibile.

E.: – O altă carte va fi, în 1934, volumul X din se-
ria Seminţe evanghelice pentru Ogorul Domnului, în care 
autorul, episcopul Nicodim, viitorul patriarh, prezintă, pe 
mai bine de 100 de pagini, viaţa exemplară a Sfântului 
Grigorie de Nazianz, într-un limbaj accesibil, cu caracter 
narativ, dar şi de comentariu – ceea ce a putut fi o lectură 
captivantă pentru seminaristul Anania, un „devorator de 
cărţi”, care va fi învăţat multe, de aici, despre tribulaţiile 
libertăţii şi demnităţii între semeni.

L.: – În sfârşit, cartea din 1937 a profesorului I. 
Coman despre Geniul Sfântului Grigorie de Nazianz, scri-
să cu fervoare, dar şi eleganţă intelectuală, într-un limbaj 
şi o frazare aleasă, elevată în analiză, ca şi în comentariu 
– o carte ce va fi fost „de căpătâi” pentru tânărul Anania 
şi ale cărei învăţături încărcate de duh le va fi urmat în 
toată viaţa, inclusiv în perioada când a fost un rar ierarh, 
la Cluj.

E.: – Nu avem, în actualul stadiu al cercetării, de-
talii în legătură cu proiectul comun al Profesorului şi al 
Discipolului ca, împreună, să traducem în româneşte ope-
ra poetică a Sfântului Grigorie de Nazianz (27) – probabil 
că el nu s-a înfiripat în timpul bulversatei studenţii, la trei 
facultăţi teologice, a lui Valeriu Anania, ci mai târziu, pe 
când acesta era universitar, apoi bibliotecar la Patriarhie. 
Ştim doar că noile (…) seisme biografice ale poetului (de-
tenţia din 1958-1964) le-au întrerupt munca după numai 
vreo şapte sau opt poezii – dintre care cinci au fost incluse 
ca tălmăciri în volumul de Poeme alese din 1998.

L.: – Cu toate acestea, mărturii ale începutului cul-
tivării Sfântului Grigorie de Nazianz în creaţia poetică a 
lui Valeriu Anania avem încă din tinereţe. Un mic exem-
plu: Cântecul sufletului însingurat, publicat în nr. 1/1942 
al revistei „Dacia Rediviva” corespunde, în titlu, dar par-
ţial şi în conţinut, cu poema Despre fericirea sufletului 
singuratic a Sfântului Grigorie de Nazianz (28). Aceeaşi 
poezie, cum ştim, apare, în nr. 3/1942 din „Gândirea”, cu 
titlul schimbat, fiindcă în profilul teologic al revistei, ase-
mănarea putea fi neavenită.

Il.: – Dar şi instanţa dialogului cu sufletul, prezen-
tă în această poezie, ca şi în Poem pentru suflet aduce cu 
dialogicul din acele mici poeme ale Sfântului Grigorie in-
titulate Către sufletul său  (29). Desigur, tânărul Anania 
vizează, la vârsta sa, alt orizont tematic şi, cum spuneam, 
implică în aceste texte şi un exerciţiu de scriitură drama-
tică.

E.: – În sfârşit, ca şi Sfântul Grigorie, care în poe-
mul Către propriile mele versuri, din ciclul de opere au-
tobiografice, trece în revistă pricinile care i-au îndurerat 
existenţa şi relevă rolul catharctic al destăinuirii în poezie 
(30), Valeriu Anania, în Versuri pentru versul meu (analo-
gia titlului nu este întâmplătoare!) evocă şi el tensiunile 
vieţii „prin vremi” (când fruntea-mi arde sub văpăi de cer 
/ şi risipitul suflet mi se strânge), precum şi dorurile-mi 
grele, din care sufletul feciorelnic al poetului, prin zămis-
lire de la Duhul Sfânt, naşte versul său ca încă un altar, la 
care să slujească.

L.: – Metafora poezie / artă = altar e densă şi in-
tensă (ca atâtea altele din scrisul elaborat al autorului) şi, 
deşi nu e nouă, devine semnificativă şi specifică pentru 
creaţia lui Valeriu Anania, caracterizată, conceptual, prin 
„relaţia confină dintre Logosul divin şi cuvântul poetic”.

E.: – Cât priveşte condiţia artistului, se poate de-
duce, din fluxul acestei arte poetice, că de pe acum înce-
pe, în cugetul autorului şi, implicit, în text, deliberarea în 
privinţa verbelor „a face” şi „a crea”, mărturisită, explicit, 
mai târziu, în eseul Cerurile Oltului (31), deopotrivă cu 

opţiunea. Poetul e, mai întâi un inspirat şi apoi un artifex, 
al cărui scop nu este, însă, gratuit, ci folositor frumuse-
ţii sacrului; consecutiv, poetul devine sacerdot (şi’n alb 
stihar înveşmântându-mi haina / durez din tine încă un 
altar) şi liturghiseşte „odrasla” pentru ca, prin jertfă-ntre 
oameni, să ajungă ofrandă eternităţii.

Tib.: – Se prefigurează acum afirmaţia din comen-
tariul lui Lucian-Vasile Bâgiu: Crezând în sacralitatea 
actului artistic, Valeriu Anania consideră că nu face ver-
suri, asemenea meşteşugului arghezian, ci că profesează 
o creaţie confină cu cea originară. Faurul de versuri meş-
teşugite nu este, în poezia lui Valeriu Anania, un meşter 
eretic sau rebel, ci un dreptcredincios creând întru Duhul 
Sfânt cu propriile cuvinte purcese din Cuvânt (32).

Il.: – În legătură cu „propriile cuvinte” ale poetu-
lui care sunt „purcese din Cuvânt” – ceea ce reprezintă 
un limbaj mistic, ţine de mistica artei religioase – v-aş 
propune o scurtă privire mai specială asupra limbajului şi 
înţelesurilor lui din această primă artă poetică a lui Valeriu 
Anania. Se poate observa faptul că majoritatea cuvintelor 
aparţin fondului mirenesc al limbii, însă celelalte cuvinte, 
puţine la număr, care ţin de resortul ortodox, inteligent 
dispuse ca să nu distoneze cu restul (lecţie eminesciană!), 
conferă textului o organizare internă, treptată, sugerând 
evocarea evanghelică.

V.: – Sugestia ta e cam sibilinică. Ce vrei să spui?
Il.: – Să continuu. Versul „meu”, invocat de către 

poet, îmbracă încă din prima strofă şi într-un fel propriu, 
destinul hristic al kenozei, de la Bunăvestirea plămadei 
Duhului Sfânt la Naşterea „în noul Betleem”, mai depar-
te acest destin fiind reiterat conform cu marile momente 
evanghelice, de la jertfa pământească la învierea şi viaţa 
cerească. De acord?

V.: – Pare-se! Şi vrei să spui că această „poveste” 
hristică – „sugerând evocarea evanghelică”, iată: acum te-
am citat! – este pogorâtă, ca „transcendentul care coboa-
ră”, în destinul versului?

Il.: – Sigur. Momentele evanghelice evocate aco-
peră, succesiv şi într-o alegere subtextuală, treptele de-
venirii versului: de la inspiraţia divină la „facerea” lui 
(inclusiv „meşterirea”), apoi de la relaţia jertfelnică cu 
publicul contemporan la clasicizarea lui prin accesul în 
eternitate.

V.: – Toate acesta nu sunt spuse explicit. Tu de ce 
„dezlegi” metafora, de ce „dezvrăjeşti” poezia?

Il.: – Ai dreptate: dezlegarea metaforei „dezvră-
jeşte” lumea. Dar o facem noi, în particular, să zic. Poezia 
rămâne intactă cu „vraja” ei. Eu am vrut să explic sacrali-
zarea creaţiei umane prin analogia hristică, „purcederea” 
harului de la Cuvânt în cuvintele poetului.

V.: – Acum ai „adus-o din condei”! Ai restabilit 
adevărul!

Il.: – Mai vreau să spun ceva, îngăduiţi. Dacă, în 
cea mai frumoasă poezie biblică, cea din Cântarea Cân-
tărilor, se foloseşte limbajul concret al iubirii naturale 
pentru a exprima realitatea anagogică a iubirii spirituale 
(33), aici procedeul folosit de poet este în sens invers: cu 
termeni şi sensuri de resort evanghelic se îmbracă sacra-
mentic întreaga devenire a creaţiei umane. Valeriu Anania 
trăieşte conceptual, dar şi concret relaţia confină dintre 
Cuvântul divin şi cuvântul omenesc.

V.: – Un poet fundamental religios.
Tib.: – Relaţia confină implică şi o (posibilă) reci-

procitate: Hristos este (în) vers şi vers(ul) este (în) Hris-
tos. De aceea, invocaţia pe care este axată această poezie 
este, în fond, litanie. Îmi imaginez (ori şestovizez): au-
torul, cel care a „născut” versul, e ca Maica Domnului 
rostindu-I Pruncului o cântare, în care îi prefigurează viaţa 
pământească, inclusiv sacrificiul, apoi învierea şi înălţa-
rea care îi vor însenina, finalmente, sufletul. Un procedeu 
alegoric …

V.: – Sigur şestovizezi. Dar nu-i bai! Eşti în ambi-
entul textului.

Tib.: – Continuăm. Lucian-Vasile Bâgiu adaugă, 
întru susţinerea sa, o meditaţie a lui Valeriu Anania pri-
vind limbajul auctorial, pornind de la un episod biblic: 
Mi se spune că (la sfatul lui Dumnezeu – menţionez eu!) 
Moise, fiind gângav, l-a îndatorat pe fratele său Aron să 
grăiască norodului pentru el. Receptacul al revelaţiei, el 
nu putea fi, în acelaşi timp, şi instrument de comunicare, 
ci doar un filtru între Logos şi rostire. Cam aşa văd eu 
– spunea Valeriu Anania – relaţia dintre limbă şi limbaj. 
Menirea celui din urmă este aceea de a releva Logosul 
la nivelul nu numai al rostirii, ci şi al semnificaţiei (34).

Il.: – Evocarea lui Moise şi Aron îmi stârneşte un 
gând aparte privitor la relaţia între autor şi operă, în această 
artă poetică de tinereţe a lui Valeriu Anania, intitulată Ver-
suri pentru versul meu. Anume că poetul e un alt Moise 
care-şi trimite, în locul său, versul ca reprezentant şi sol în 
lumea epocii lui şi apoi în eternitatea lui Dumnezeu. Re-
ceptacol al revelaţiei (iată, repet şi eu!), el (Moise / poetul 
– n.m.) nu putea fi (nu poate fi – n.m.) şi instrument de 
comunicare – cu alte cuvinte, mesajul primit (din taine ce-

�Urmare din pag. 11

pag. 13



Portal-Măiastra     v     anul iX, nr. 3 (36)/2013
13

�Urmare din pag. 12
reşti) nu-l transmite direct, ci prin intermediul progeniturii 
sale, versul.

V.: – Vrei să spui că şi cestălalt Moise, poetul nos-
tru, comunică, dar nu şi se comunică. Pentru a se comuni-
ca este „gângav”, fie pentru că, smerit, păstrează taina in-
timă a relaţiei cu Dumnezeu,  fie pentru că este introvertit 
sau are o pudoare, o inhibiţie faţă de public.

F.: – Aşa este. Dar atunci Versuri pentru versul 
meu, ca titlu, nu survine din resortul catarsis-ului artei 
faţă de viaţa zbuciumată, precum la Sf. Grigorie de Nazi-
anz, ci reflectă un procedeu, acela al artistului ce se expri-
mă prin intermediul personajelor sale. Aici „versul meu” 
este ceea ce grecii numeau prosopon (35), (altă) ipostază 
a fiinţei, în care aceasta se disimulează, o mască în sensul 
bun al cuvântului: vorbindu-i versului (operei), autorul îşi 
vorbeşte sieşi, într-o contopire de destin.

L.: – Iată că şi acum, ca şi în perioada dinainte, 
aceea a poeziilor publicate în „Dacia Rediviva”, autorul 
nostru, raportându-se la viaţă şi rosturi (ale ei, ale lui), 
iniţiază şi experiază roluri. Ceea ce, pentru condiţia sa 
poetică, face să prevaleze, oricât de neaşteptat, aceea de 
poet dramatic.

E.: – A recunoscut-o, de altfel, chiar pentru peri-
oada anterioară a creaţiei sale literare, aceea din timpul 
studiilor la Seminar, când a scris poezii, dar şi trei scenarii 
dramatice care au fost puse în scenă: Debutul editorial 
mi-l doream cu un volumaş de versuri, pe care îl şi pre-
găteam. Lucrurile însă au fost să fie altfel: crezându-mă 
poet, m-am trezit dramaturg!  - îi rememora târziu, Va-
leriu Anania lui Liviu Grăsoiu (36), cu menţiunea făcută 
câteva clipe mai înainte: eu nu mă consider dramaturg, ci 
poet dramatic. O.K!

Geo: – Nu vreau să greşesc, dar se pare că şi acum 
are loc o (re)descoperire a vocaţiei dramatice, fiindcă, 
după acea artă poetică din nr. 7/1942 al „Gândirii” (am 
numit poezia Versuri pentru versul meu), tânărul Anania 
nu mai publică în revistă decât peste aproape doi ani, în 
nr. 1/1944, poezia Confessio. În intervalul respectiv – 
mărturiseşte în Memorii – a scris teatru, cu deosebire pie-
sa Drumur.

V.: – Faptul că nu mai publică nici aici şi nici al-
tundeva în acest interval trebuie pus pe seama împrejură-
rilor neprevăzute din biografia sa: mutarea la mănăstirea 
Polovragi (în toamna lui 1942), decizia de a urma Medi-
cina, dialogul din vara lui 1943 cu profesorul Victor Pa-
pilian – care-i rezolvă dilema de a fi şi medic şi scriitor –, 
apoi, în loc de intrarea la Facultatea de Medicină, detenţia 
de şase luni.

F.: – Cu alte cuvinte, „balansarea” Zodiei Literei 
către aceea a Ecclesiei şi, din nou, către aceea a Istoriei.

D.: – Ca să rămânem, totuşi, noi, în orizontul poe-
ziei sale, să observăm că, în cantilena Confessio, publicată 
la începutul anului 1944, tânărul poet depăşeşte acel com-
plex pudic al liricii confesive (37), care-l făcuse să-şi disi-
muleze lirismul interior într-o lirică de roluri pe care o va 
fi învăţat de la Eminescu şi despre care scrisese Tudor Vi-
anu, în anii ’30 (38); acum el reia exerciţiul liric personal.

Geo: – Întoarcerea lui Valeriu Anania la lirismul 
confesiv s-a putut produce în contextul liniştirii sufleteşti 
de la Polovragi şi al elanului provocat de întâlnirea cu 
Victor Papilian, dar poate şi după o saturaţie de scrisul 
dramatic din intervalul menţionat, ca o nevoie de alter-
nanţă a registrelor artistice în care să se exprime.

D.: – Eu cred că, din reflexul (condiţionat) al pu-
dorii de a fi confesiv, poetul nostru a optat pentru un veş-
mânt stilistic chiar mai arghezian decât celelalte: Doam-
ne, tinde-ţi patrafirul / peste faţa mea de lut, / Sufletu-mi 
neghiob şi slut / Să-l albeşti cu tibişirul – sună atât de 
arghezian, în chiar revista lui Nichifor Crainic încât nu 
poţi să nu te gândeşti la diferenţa pe care tânărul Ana-
nia o făcea între aceşti poeţi reprezentativi ai vremii, op-
tând, evident, pentru locatarul Mărţişorului, deşi ţineam 
la amândoi şi de la fiecare aveam ceva de învăţat – cum  
mărturisea mai târziu, în Memorii.

E.: – Evocând întâlnirea cu Nichifor Crainic în 
biroul acestuia de la revista „Gândirea”, în primul an al 
colaborării, Valeriu Anania nu scapă să sugereze tonul pa-
ternalist şi moralist al magistrului faţă de tânărul pe care 
voia să-l aşeze pe un „calapod” comportamental, ştirbin-
du-i libertatea şi demnitatea (39). Încât, în pofida calităţi-
lor teologice, culturale şi artistice ale lui Nichifor Crainic, 
Anania îi era mai degrabă resentimentar. Nici clamarea 
din creaţia poetică a lui Crainic nu-i era afină.

L.: – Încă de pe când era călugăr la Antim, influ-
enţa lui Arghezi asupra poeziei sale îi era recunoscută. 
Poetul şi prietenul Radu Pătrăşcanu a evocat-o în nişte 
versuri publicate mai târziu în volumul său de debut: Pur-
tând chemarea ce-o aveau aezii / Şi-n suflet cu adevărat 
pe Dumnezeu, / Absent şi grav, părintele Vartolomeu / 
Psalmodiază-n liniştea grădinii pe Arghezi (40).

Tib.: – Acum şi mai târziu, la (Bartolomeu) Va-
leriu Anania, rostirea are ceva oracular, plin de mister, 
consistent în întruparea expresiei. Nu l-aş aşeza ca poet 
lângă Nichifor Crainic –  optează decisiv Ioan Pintea –, ci 
mai degrabă într-o descendenţă argheziană, care demon-

strează asemenea lui Paul Valery că totuşi creaţia este 
o facere, un meşteşug care atrage, fără doar şi poate, o 
mistică, un mister inefabil (41).

V.: – Nu reluăm acum dilema între a face şi a crea 
(pe care discipolul a „tratat-o” concret); ne este suficientă 
opţiunea pentru Arghezi, realizată de Valeriu Anania pe 
mai multe planuri (42). În acelaşi timp, partea finală a fra-
zei, în care se vorbeşte de mistică, îl apropie totuşi, poate 
involuntar, de Nichifor Crainic, într-un sens relevat de Li-
viu Petrescu, anume că, în creaţia amândurora, teologul îl 
copleşeşte mai întotdeauna pe poet … (43).

F.: – Aceasta este o propoziţie fundamentală în 
estetica teologică promovată de către Nichifor Crainic 
(îndeosebi în volumul Nostalgia Paradisului), încât Va-
leriu Anania, iterând mai ales în mediul eclezial şi încli-
nând să îmbine în poezie „frumosul natural” cu „frumosul 
teologic”, nu se îndepărtează, dimpotrivă, se apropie de 
Nichifor Crainic, ca un emul, la început, cu originalitate, 
apoi – fapt care, în alt context, ar trebui şi demonstrat şi 
subliniat.

D.: – Să revenim la poezia Confessio şi să consta-
tăm că, în afară de influenţa stilistică încă tiranică a lui 
Arghezi, autorul vizează tot condiţia operei şi, corelativ 
acesteia, raportul între Dumnezeu şi om în planul creaţiei: 
Aciuiaţi pe-o vatră nouă / vom purcede spre nou cânt; 
/ eu, o mână de pământ, / Tu, lumină’n strop de rouă, / 
migăli-vom cartea’n două: / Tu, vreo trei, eu, un cuvânt.

F.: – Poezia Confessio, o litanie, în fond, este, fără 
îndoială, o artă poetică, în care, după opinia mea, se înge-
mănează influenţa lui Arghezi cu aceea a lui Crainic, dar 
care îi devine semnificativă şi caracteristică (de acum) lui 
Valeriu Anania, smerenia autorului având zâmbetul bucu-
riei de a conlucra poietic cu Dumnezeu, de a-L ajuta, fie 
şi numai cu „un cuvânt”, în creaţia Lui sacrală – cum va fi 
spus Berdiaev, referitor la rostul şi sensul creaţiei umane.

Geo: – Cu asemenea temă a creaţiei, racordată şi la 
celelalte poezii publicate în „Gândirea”, Valeriu Anania vă-
deşte de timpuriu un talent indiscutabil, un travaliu ideatic 
şi artistic propriu, capabil să construiască artistic un text, 
într-un continuu progres al creaţiei; nu este un imitator, un 
pastişor, nici un manierist, nu are de a face, în devenirea lui, 
cu faza decrepitudinară a „Gândirii”, în care îl încadrează 
Dumitru Micu, înscriindu-l de-a valma în „roiul de nume” 
noi ce sunt publicate acum (44), dintre care majoritatea, în 
condiţiile istorice ulterioare, nu au mai confirmat.

D.: – Valeriu Anania, dimpotrivă, contopind expe-
rienţe artistice ale unor mari poeţi (Eminescu, Arghezi, 
Voiculescu, Blaga, Barbu), precum şi ale unor importanţi 
dramaturgi (Blaga, Eftimiu, Papilian, Ion Luca), va fi ales 
un drum greu, dar major, chiar dacă, din motive ale nefas-
tei istorii, consacrarea editorială a cunoscut-o mai târziu.

Geo: – Aş adăuga la contopirea de experienţe 
artistice şi pe cele spirituale şi culturale, îndatorate stu-
diilor universitare cu mari profesori, mediului interbelic 
rezonant, dar şi râvnei personale de a cunoaşte şi asimila 
valorile tradiţionale şi moderne de gândire şi sensibilitate 
umană în relaţia cu Divinitatea; acestea hrăneau cel mai 
mult, într-o vreme de restrişte, spiritul propriu creativ.

Il.: – De altfel, a existat în deceniul patru şi în tim-
pul războiului, în mediul intelectual şi artistic, o dezbatere 
prelungită privind cultura poetului tânăr, ca şi străduinţa 
de a promova tinerii autori de talent, dezavuând, în acelaşi 
timp, pletora de diletanţi (45).

F.: – Ceea ce tânărul nostru, Valeriu Anania, a re-
ceptat cu seriozitate şi profunzime, preferând nu se gră-
bească cu publicarea, ci să se cultive cât mai mult, să 
înveţe de la maeştri de seamă (Arghezi, Crainic, Blaga, 
Ion Luca, Victor Papilian, Victor Eftimiu) meşteşugul 
scrisului în trei registre diferite: poezie propriu-zisă, poe-
zie dramatică şi eseu, să nu întrerupă exerciţiul de creaţie 
în oricâte împrejurări nefavorabile ar trăi (şi a trăit dese-
ori!) şi, mai ales, să exprime un conţinut moral-spiritual 
profund şi înalt în cuvinte şi construcţii inedite, create cu 
trudă şi cu smerită jertfelnicie.

Gh.: – Ceea ce spuneţi face parte din biografia 
spirituală, culturală şi artistică a tânărului Anania, pentru 
care, însă, ne mai lipsesc unele repere, precum şi sinap-
sele necesare spre a o contura coerent. Suntem, totuşi, pe 
drumul bun, ne place râvna voastră şi ea poate fi şansa ca 
să atingem mai devreme ţinta.
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OMAGIU
Constantin Brâncuși n-a 
murit,
Constantin Brâncuși 
trăiește
l-am văzut șezând gânditor 
la o masă
la care toți sorbeau tăcerea
și o simțeau în oase și în 
sânge
cum îi inundă vie,
l-am văzut lângă o poartă
oltenească cu doi tineri ce 

se sărutau
contopind în sărutul lor cast și cald
toată dragostea lumii,
urcând l-am întâlnit pe o coloană
a recunoștinței sau a aspirației
în susul sus, spre cer
sau poate
dincolo de cer.

DIDACTICĂ
Să învățăm de la pești  tăcerea
să învățăm de la pești răbdarea
să învățăm de la ei resemnarea
de a înota în aceleași ape

să învățăm de la pești arta
de a nu vărsa nici o lacrimă
înotând goi în apa vieții
într-o perpetuă căutare sublimă

să învățăm de la pești dragostea
făcută pe furiș și în tăcere
să învățăm de la ei că liniștea
ascunde-n sine nenumărate mistere

să învățăm de la pești că marea
e cerul răsturnat pe pământ
și că moartea-i legată de viață
printr-un sacru și etern legământ

să învățăm de la pești că viața
e o corabie pe legănate ape
dibaci ca ei s-o cârmuim atenți
ca nicicând din mână să nu ne scape

să învățăm de la pești bucuria
pură și simplă de a exista
să învățăm de la pești să știm
să fim oameni …și încă ceva

MIRCEA M. POP
Heidelberg

REGĂSIREA
după Brâncuși

Pasăre din fugă
cu ochii de rugă,
pasăre din viață
cu umbra de ață,
cât timp a trecut
de când te-am pierdut?

Pasăre de sare
cu umbra ulcioare,

pasăre de vin
unde să te țin
să nu mi te fure
reaua din pădure?

Să te pun sub coaste,
îngere de oaspe, 
sau la subțiori
cu mine să zbori,
sau la căpătâi
în locul dintâi?

Nu știu cum se spune
în limba din lume
că eu te-am pierdut
de la început,
dar tu m-ai găsit
până la sfârșit. 

SĂRUTUL
Stâlpul de la poartă
n-are nici o hartă,
stâlpul de la porți
nu ține de sorți,
lumea din mijloc,
o baie de foc
scrisoare din zori,
scrisă de trei ori,
iar de la-nceput
că n-am spus ce-am 
vrut,
scrisoare de seară
începută iar,
cu un rând de stele
și lacrimi mărgele.

STĂ ÎN MIJLOCUL 
DE SOARE

Stă în mijlocul de soare
Masa lumii călătoare,
și în jurul ei ca frați
Ceasurile de bărbați.

Stau în umbra cea rotundă
fete mari cu chip de undă,
și în jurul lor surori
fete-aduse de cocori.

Stau în mijloc împreună
șapte oi lăsate-n stână,
cinci bărbați plecați de-acasă
pentru vremea cea aleasă.

PASĂREA 
INFINITULUI

Aripă după aripă
clipa din veac în clipă,
legată, ca osul de os
de la-nceput, în pântec frumos, 
aripă neschimbătoare
nimeni-n lume nu te are.

Strat de pământ lângă strat

pentru tine cerul n-a-nserat,
nici cuiul cumpenei de sus
pentru tine, ziua n-a apus,
căci soarelui, celui menit,
cu aripă și os te-ai potrivit.

CLELIA IFRIM
București

CÂND FLUTURII 
MOR

Când fluturii mor, se rup
legăturile-n ziduri

Și casele curg
istovind  dimineți,

O urmă de dropii,
rămasă-ntre grinduri,

Măsoară bătaia
diurnei săgeți.

Și-n lume, un mers
de șenilă se-aude,

De parcă fierarii
sunt strânși la un loc,

Să toarne-n căldări
jumătățile crude

De aripi, topite-n
sălbatecul foc.

BĂTRÂNUL 
FIERAR

Pe bătrânul  fierar, îl mai știi?
Avea oasele feței uscate,
Ochii mari desenau geometrii
În aleovuri de toamne târzii,
Cu prigorii și ceruri brumate.

Își lega peste brâu uneori
Doar un șorț, dintr-o piele mai veche,
Argăsit și muiat în unsori
Să nu-l treacă scânteie sau nori,
Ori vreun trup, dintr-o altă pereche.

Îi strigam: «Iată fierul încins,
Numai bun să-l îndoi peste roată»,
Mă privea ca pierdut într-un vis
De profet rătăcit și proscris,
Lângă vatra cu buza crăpată.

Doar la ceasul ales de-nnoptat,
Când de fulger se numără cerbii,
Se ruga, petrecându-și curat
O cămașă de in înflorat
Sărutând în genunchi, firul ierbii.

GEORGE DUMITRU
Tg.-Jiu

Brâncușiana* Florilegiu* Brâncușiana
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 Ca să-și salveze unele constante ale firii lor, 
românii sunt mai înclinați să-și bulverseze sistemul 
de valori decât să accepte o înnoire și de aceea sunt 
gata să egalizeze în chip paradoxal inegalitățile și 
să substituie o calitate cu  cantități reușind doar să 
salveze aparențele. Punerea în act, factualul despre 
care aminteam cu alt prilej, nu se face dincolo de 
percepția destinului în perspectiva unui timp cascadă 
și a unui stil legănat, unduit (deal-vale, cum spunea 
Blaga). Pe aceste constante s-a construit și sistemul 
axiologic românesc, ușor difuz, însă nu lipsit de 
esențializări originale. 

     Filosofia valorii, în temeiul acestui sistem, 
este, dacă nu strâns legată de psihologiile naționale, 
cel puțin puternic influențată de ele. Un argument 
ar fi acela că valorile au calitatea de a interveni în 
funcționarea mecanismelor de semnificare din care 
au apărut și le orientează procesele secundare de 
semnificare prin care se consfințesc ca atare. 

De aceea nici raționamentele logice nu pot să 
treacă peste conștiința unei valori când intră în conflict 
cu aceasta. Și atunci diferența se face în câtă valoare 
poate să valorizeze un om, o comunitate, o etnie 
fiindcă, dincolo de conștiința ei, valoarea nu există ca atare. Reflexivitatea ei, 
din moment ce  se repercutează asupra sistemului de semnificare din care a 
apărut, îl și reglează după exigențele ei ca referință, ca apoi să se regăsească 
și în dimensiunile acțiunii umane. 

Numai că, după Heinrich John Rickert1, în acțiunea umană, unde apar 
bunurile și aprecierile, valoarea se stinge în realitate și în valoarea de adevăr. 

Max Scheler, însă, prin noul său gen de absolutism ontologic, opus 
celui normativ al lui Rickert, sintetizează că toate valorile au o esență 
transcendentală și converg într-un sentiment al valorii fiindcă orice valoare 
cunoaște polaritatea (pozitivă sau negativă) și ierarhia, în raport cu celealte 
valori. În lucrarea lui fundamentală Wesen und Formen der Sympathie, 1973 
(Esența și formele simpatiei – vol. VII din cele XV ale Operelor complete 
publicate până în 1997), el își concentrează atenția în jurul vieții emoționale 
a omului, anterioară oricăror alte forme de cunoaștere, și clasifică pe acest 
temei patru forme ale  valorilor: 1‒valorile de plăcere (dulce/amar), 2‒valorile 
vitale (sănătate/boală), 3‒valorile spirituale care sunt estetice (frumos/urât), 
juridice (just/injust) și intelectuale (adevărat/fals), acestora urmându-le (4) 
valorile religioase (sacru/profan). El lasă deoparte valorile morale ca fiind 
indirecte și fiindcă consistă în celelalte patru tipuri. 

O contribuție de seamă în axiologie îi aparține vienezului Rudolf Eisler, 
autorul unei  cunoscute contribuții în logică, psihologie și filosofie (Kritische 
Untersuchung des Begriffs der Weltharmonie und seine Anwendungen bei 
Leibniz, 1895; Die Elemente der Logik, 1898; Wilhelm Wundt’s Philosophie 
und Psychologie,1902; Leib und Seele. Darstellung und Kritik der neueren 
Theorien des Verhältnisses zwischen physischem und psychischem Dasein, 
1906; Geist und Körper, 1911 etc), pentru care valoarea este doar o psihologie 
a valorii, o critică a acesteia și o teorie a valorilor morale.

 Aceasta în contradicție cu conaționalul și contemporanul său Rudolf  
Goldscheid care pune accentul pe relația cunoaștere ‒ activitate ‒ valoare 
‒ teoria valorii, aceasta din urmă rezumându-se în fond la o conexiune cu 
teoria voinței și cu cea a cunoașterii. Alte contribuţii au clasificat valorile 
după valabilitate ca fiind relative, absolute, subiective şi obiective după 
criterii privitoare la calitatea, subiectul, motivele determinante, obiectul lor 
şi facultatea psihică din care pornesc. În filosofia românească, Petre Andrei2, 
în sociologia lor, le clasifică în valori economice, juridice, politice, etice, 
istorice, estetice, religioase și valori cultural-sociale. 

Aceste valori sunt determinate de  categoriile constitutive, de cele 
regulatoare și de cadrul social. Ele se realizează în forme generale de cultură 
și rămân bunuri culturale în viața istorică a unui popor. Noi însă intenționăm 
să insistăm pe  particularitățile de valorizare a valorilor pornind de la aceea 
că în realizarea lor se reține ca principiu un ideal, ca modalitate prin care o 

1 System der Philosophie, vol. I al lucrării Allgemeine Grundlegung der Philosophie ‒1921
2 Filosofia valorii, ed.1997; compară ed. 1945 și ed. 1973

valoare se impune răspunzând unor trebuințe, și de 
aceea ea devine valoare-scop în axiologia lui Petre 
Andrei.     

 Despre determinările constitutive, 
regulatoare și despre cadrul social avea să scrie însă 
mult mai pe larg Lucian Blaga, în Trilogia culturii, 
el reușind să prindă sub spectrul său policrom 
sufletul românesc prin definirea problemei, 
spirit conciliant și sintetic, analiză exhaustivă a 
obiecțiunilor și expunere originală în legătură 
cu atitudinea predilect catabasică și cu orizontul 
temporal de tip cascadă pe care se întemeiază 
spiritual spațiul mioritic în matricea stilistică 
autohtonă. Blaga încearcă în temeiul  spiritului său 
conciliant despre care aminteam să minimalizeze 
sau să amâne problema influențelor, în special a 
ispitei slave de care vorbea Mircea Vulcănescu 
(Deocamdată întrebările: ce e dacic, ce e romanic, 
ce e vechi slav? ‒ nu sunt tocmai vitale pentru 
noi)3 ca numai o pagină mai departe să admită că 
tot atât de adevărat e însă că o matrice stilistică, 
existentă, rămâne un puternic organ de asimilare a 
influențelor străine. 

O problemă a apriorismului românesc nu este totuși o problemă de 
ursită, deși pentru Blaga e greu de întrezărit drumul pe care ar putea să-l 
cunoască în perspectivă matricea românească. Norocul nostru este că ne 
ocolește mesianismul vecinilor noștri, că de acest foc lăuntric ne-a apărat 
până acum Dumnezeu, probabil că o va face și mai departe. Blaga știe că până 
acum nici un popor nu a devenit mare pornind de la un program mesianic 
4, însă rămâne să nădăjduiască, în ce ne privește, în inițiative spirituale, 
istorice, care să sară, din când în când, ca o scânteie, și asupra creștetelor 
altor popoare. Restul e ursită5. 

 Să privim totuși realizarea românească a  acelor valori-scop, despre 
care vorbea Petre Andrei, în aceeași ordine pe care ne-o propune filosoful: 
valori economice, juridice, politice, etice, istorice, estetice, religioase și valori 
cultural-sociale. În concordanță cu ce am notat până acum despre români, 
bune și rele, credem că valorile economice sunt prioritare ca trebuințe pentru 
orice popor, ele asigurând substanța existenței, preocuparea pentru confortul 
material al acesteia; o determinare fundamentală a cărei organizare într-un 
sistem este controlată de societate.

Atitudinea diferită față de valoarile economice a dus la diferențierea 
prosperității între popoare; occidentalii, de pildă,  i-au acordat o mai mare 
prioritate decât orientalii. Or noi, după Blaga nu suntem nici orientali, nici 
occidentali, ci decontăm în timp doar neșansa istorică a poporului trac de 
a atinge măreția pe care o deplângea N. Iorga. Într-o altă judecată suntem 
o ciudată interferență între cele două orizonturi. Sigur este că sinusoida 
evoluțiilor noastre economice coincide cu cea a licăririlor noastre istorice, 
iar acestea nu s-au manifestat decât în conformitate cu spiritul nostru și cu 
conjuncturile vremii când favorabile, când potrivnice. 

Un simț acut al dreptății (stins adesea în bancuri și înjurături), dacă nu 
dacic la origine,  poate de influență greacă târzie ori de moștenire latină, s-a 
păstrat în vechile noastre instanțe rurale. Cultul strămoșilor, condescendența 
pentru vârstnici, nevoia de autoritate morală au promovat tipul de familie 
mononucleară, ca în mai toată Peninsula Balcanică, iar capul familiei, 
barbatul de regulă, își reprezenta familia în comunitate. 

Criteriul prosperității de clan și probitatea morală promovau în rândul 
instanțelor bătrânii de la care se aștepta o dreaptă judecată, iar comunitatea li 
se supunea fără drept de apel (după aceste instanțe, ne sunt cunoscute Pravila 
de la Govora ‒ 1637; Codul lui  Calimachi ‒ promulgat la 1817 în Moldova; 
Codul lui Caragea ‒1818 în Tara Românească etc.). Spiritul dreptății moștenit 
în proverbe se arată atât de flexibil încât se întinde între Adevărul umblă cu 
capul spart și Dreptatea iese la lumina ca untdelemnul deasupra apei, ori 
Să stăm strâmb și să judecăm drept! Ca peste două veacuri de viață modernă 
românii să spună în zeflemeaua caracterestică despre lege că e o barieră în 

3 Către ființa spiritualității românești, III, Ed. Eminescu, 1996p.324
4 Trilogia culturii, Ed. Humanitas, Buc. 2011, p. 327
5  Ibidem

Despre fiind-ul românesc:

Valorile și valorizarea
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fața căreia se opresc boii, dar peste care sar leii și 
pe sub care trec cățeii.  Valorile politice românești 
stau în mare parte sub semnul relațiilor cu statul 
prin prisma caruia au  perceput și factorul politic; 
cel care a abuzat adesea funcțiile statului. Statul 
național făurit sub monarhie a prosperat puțin, 
doar în perioada interbelică, fiindcă după cel de 
al Doilea Război Mondial statul comunist avea 
să-l deposedeze pe român de proprietatea privată 
în chip despotic, apoi de libertăți fundamentale 
cu toate că în sec. al XX-lea el a avut parte de 
șase Constituții (1923, 1938, 1948, 1952, 1965 și 
1992) în timp ce englezii au rămas la principiile 
fundamentate în 1215 de  Magna Charta 
Libertatum, iar americanii au rămas la textul 
Constituției lor din 17 septembrie 1787. 

În ce-i privește pe români, sistemul lor de 
drept, conform constituțiilor începând din 1938 și 
până în 1992, s-a remarcat prioritar prin funcțiile de 
legitimare a unei puteri și de reglementare socială, 
dar mai puțin pe tratarea conflictelor, acestea fiind 
nerecunoscute în cauzalitate, ci numai sancționate 
ca manifestere. Aceste trei funcții fundamentale, 
evidențiate de italianul Ferrari au fost diversificate 
de sistemul juridic american prin Paul L. Friedman 
și ele privesc atenuarea conflictelor, soluționarea 
controverselor, controlul social, ingineria socială 
și schimbarea comportamentelor. 

Am sublinia acest ultim obiectiv pentru 
că în concepția teoreticianului N. Popa, în 
sistemul juridic românesc apar alte funcții (cea 
de instituționalizare sau formalizare juridică a  
organizării social-politice, funcția de conservare, 
apărare și garantare a valorilor fundamentale ale 
societății, funcția de conducere a societății și 
funcția normativă). Ori, din câte se știe, precăderea 
pe punitiv prejudiciază stimulativul pozitiv. 
Sensibil pe bună dreptate la astfel de concepții, 
românul este mai tentat să ocolească legea decât 
să o promoveze. Valorile ei îi sunt străine și ea i se 
impune fără să rezulte din nevoile lui, cu atât mai 
puțin să i le apere.

 De aici și neîncrederea în instituțiile 
statului. Legile sunt deasupra realității, în planul 
nevoii de legitimare a unor instituții ale puterii, în 
timp ce funcția de garantare, apărare și conservare 
a valorilor fundamentale nu are în vedere și 
promovarea acestora, fiindcă nu  libertățile 
și drepturile sunt totul. Valabilitatea valorilor 
este asemenea valabilității judecăților deoarece 
valoarea prilejuiește valorizare, iar aceasta se 
face în temeiul judecății de valoare ‒ raționament 
simplu pentru cei cu un dezvoltat simț al valorii 
și cu consider ație pentru aceasta. Ori nu de 
valabilitatea valorilor, ci de conștiința valorizării 
acestora duc lipsă românii.

Destinul lor a cunoscut serioase sincope 
în valorizarea politică a ceea ce ei ar putea fi; 
românismul lor nu a reușit să producă decât în 
plan spiritual, nu și în plan politic, poate doar cu 
excepția unor momente de grație, de redeșteptare 
națională sub sceptrul unor figuri providențiale: 
Ștefan cel Mare și Sfânt, Mihai Viteazul, Cuza, 
Carol I, Ferdinand și cam atât. Niciodată însă 
românii  nu au fost mai debusolați politic ca după 
căderea comunismului, moment istoric care i-a 
găsit nepregătiți politicește și care adâncește vechi 
slăbiciuni de voință politică și de solidaritate 
ideologică (după acest moment se consemnează 
înființarea a peste două sute de partide politice!), 
restructurarea firească a opțiunilor continuând și 
la douăzeci de ani după revoluție; lipsa unei drepte 
bine conturate pe eșicherul politic nu înseamnă 

nicidecum că ei sunt de stânga.  Acum se vede și 
ușurința cu care își minimalizează valorile etice 
tradiționale, în bună parte consolidate pe vechile 
principii etice grecești: a fi iubitor de dreptate 
(dikaiosyne), a face ce pretinde ordinea (dikaios), 
a fi înțelept (sophos), a fi cumpătat (sophrosyne), 
a fi priceput la multe lucruri (polypragmosyne), 
însușiri care relevă un nivel înalt de cultivare 
spirituală (paideia). Acestea se regăsesc împreună 
cu principiile etice creștine în firea românului, în 
manifestările lui de aleasă sensibilitate estetică, în 
poezia lui lirică, în paremiologie și, în parte,  chiar 
în factualitate dacă omul e liber de orice ingerințe.    

 O continuare a valorilor etice se vede 
inclusiv în cele de natură estetică, fiindcă 
perspectiva timpului cascadă și atitudinea 
catabasică în fața mirajului lumii le determină pe 
amândouă. Perceperea esteticului românesc nu se 
poate face decât raportându-l la spiritul românului; 
orice judecată de valoare care să nu țină seama de 
aceasta ar fi tendențioasă. Dacă românilor li se 
pot reproșa multe, cred că în plan estetic nu ar fi 
nimic de zis nu fiindcă ar fi atins culmi geniale, ci 
fiindcă în artă, ca și în muzică, nu este loc pentru 
disimulări; totul este eu nemijlocit. 

Observațiile specialiștilor au subliniat în 
materie de arhitectură rurală, de pildă, un transfer 
de personalitate între proprietar și locuință, transfer 
care nu se realizează printr-o singură bagatelă, ci 
prin armonii, culori și proporții care le deosebesc 
tot așa cum acordurile simfonice italiene se 
deosebesc de cele germane: Vivaldi (strălucirea 
genului concerto din perioada barocului) sună 
altfel decât Wagner (o legătură puternic influentă 
între Weber ori Mozart și începuturile lui Mahler, 
ale lui Debussy ori Richard Strauss). Dar să evităm 
divagațiile inutile și să reținem o observație a lui  
G.M. Cantacuzino6: Înțelegerea unei țări este un 
act de iubire care își realcătuiește atât planul 
abstract al ideilor cât pe cel al simțurilor, o lume 
care scapă analizei și frumosului. Arcadele, 
firidele, bisericile, hanurile, grădinile românești, 
goticul și bizantinul, stilul brâncovenesc, stilul 
brâncușian, enescian, eminescian, grigorescian 
‒ iată tot atâtea energii care îi fac pe români să 
reînceapă oricând proiecte culturale înălțătoare. 
Însă numai atât nu este suficient.

Fără un românism sănătos, capabil să dea 
optimism neamului, să-l motiveze în reconstrucția 
temeinică și care să urce vertiginos spre decizia 
politică, nu să coboare de acolo, nimic de durată 
nu se poate înfăptui. Valorile sociale se realizează 
mai greu la români pentru că valorizarea nu se 
realizează în egală măsură și la nivelul conștiinței 
sociale, ci numai la nivelul de trebuință socială. 

Legătura între idealuri și faptele valorice 
este mai mult virtuală decât inalienabilă și de 
aceea e nevalidată. Valorile sociale nu au suficientă 
mobilitate, nu se înlănțuie, nu au dinamică din 
lipsa de cooperare a indivizilor.

 Cred că energiile noastre de afirmare a 
adevărului, de înfăptuire a binelui și de percepere 
a frumosului ‒inegale, cum am văzut ‒ înainte de 
a converge într-un portret conturat ca puternică 
personalitate națională trebuie să aibă intensități 
atât de puternice cât să poată determina cu 
certitudine valori superioare istorice, nu retorice, 
după cum avem tendința.

IULIAN CHIVU

6  Izvoare și popasuri, Ed. Eminescu, Buc.,1977, p.351

gloria asfinţitului

cu suflet de prunc
hoinăresc
în gloria asfinţitului

iubirea
purtată pe faţă
ca un fard
sub care e multă
zare şi pace

tresare o rugăciune

un aprig izvor
potolindu-şi setea
într-un nor destrămat 

din pântecul muntelui
de stihii limpezi
şi fără amintiri  –

tresare
o rugăciune
pe muchia jucăușă
a orizontului

peană ori pean

pasăre
ori ţărână?

peană în prăpastie
rotitoare
ori pean –

mesaje cifrate
smulgându-se
din limba de foc
a jertfelnicului?

înger obosit

pasăre vestitoare
poemul
în liliacul înflorit
un înger obosit
poposeşte
pe umărul tău

ce vezi acolo nu se-
aude
aici şi ce dincoace se 
aude 
dincolo nu se poate 
vedea

doar apa în matcă
îşi tot repetă povestea
şi pietrele picură-a 
somn

ape lustrale

repede coboară 
chindia
în ape lustrale
din adâncuri
susur de perlă
la orizont
perdele de ploaie

în toate 
un plânset
abia perceptibil
al demiurgului

şi totuşi
dă în pârg muşcata
şi spicul ierbii
pentru ce aş trage
zăvorul?

linişte spornică

condamnată
la aşteptare

văd cum umbra
zideşte
o spornică linişte
în zborul
păsărilor

spic de lumină

un spic de lumină
înrădăcinat
în vaza dorului

cu lacăte grele se-
nchide
în tăceri subţiri cercul 
–
ieşim din poveste 
fiecare cu însemnele 
ce le merită

cu toţii uitând
de apa vie
şi de iarba aceea
ce leagă şi dezleagă 
fiare…

bălţi de mac

seminţele trecerii
marcând calea
ca într-o poveste
din care nu mai e
drum înapoi –

poate-au rodit
într-o pădure de 
netrecut
ori poate
într-un lan
cu bălţi însângerate
de mac

ZOIA ELENA DEJU



Portal-Măiastra     v     anul iX, nr. 3 (36)/2013
17

Grele păcate mi-au rămas
între picioarele acelei nopți
pe care o cunoscusem
în redacția unei reviste
de scandal erotic.
În barul 
unde urma să-i devin logodnic
m-am îmbătat cu praful spumos
pe care umbre lichide
mi-l mestecau în pahar.
Deodată,văduva unui aventurier
dispărut vesel
în aplauze de batjocură,
a venit să-mi sărute cuvintele
pe care le auziți acum.
M-a salvat purtătoarea de grijă
a relației de indiferență
pe care începusem s-o iubesc. 
În mod inconfundabil,
dacă vremurile astea n-ar dansa 
coregrafiate de pietre.

*
Cu arc din coarne de melc
răzvrătit
împlînt între coastele uitării
săgeți muiate în salivă
de festina lente.
Culorile ținerii de minte
se schimbă la față
după cum s-a nimerit
să fiu cîmp de izbîndă
pentru eșecurile
atîtor neliniști cruciate...

*
Izbutesc să 
tac, făcîndu-mi țăndări
sunetele gîndurilor levitînd
cum un pian pe clapele căruia
se scutură de roade melodice
laringele sîngelui.

Rămîn captiv în glas imaculat -
Scorbură unde poți să vezi
cum clipe asistate de iluzii
fac autopsie aștepărilor moarte
din nu se știe ce pricină.

În miezul ireal de negru 
al tăcerii
amintiri cu buze spațiale
se dezbracă de halate 
mirosind a săruturi amare.

Pot să vorbesc de la mirare
la mirare
cu sinele-mi ascuțindu-și bisturiul 
pe care un urlet solbozit de taine
urmează să-l înfigă
în tîmplele mărturisirii...
*
Să-ți trăiești cuvintele:

adînc,
larg,
înalt,
depresurizat
de aerul egoist,
de funingine.
Cuvintele mele
să te inunde cu supunere
pasageră
cum o timidă tăcere -
unitate fonică
în așternutul căreia
vino
să ne prefacem
că facem o țîră de dragoste!
Cam cît i-ar trebui dorinței
să sară
pîrleazul dintre două stele.

*
Apus învăpăind
năluci cu părul despletit
pe umerii orizontului.

Pe valea lichidă dintre gînduri,
tulnice sîngerînd
melodii de freamăt 
pentru frunzele somnului.

Aerul cu gust de zmeură,
cum un urs căutîndu-și
loc de hibernare.

*
Pînă aici am bătut
drum nesuferit de lung
și de-a curmezișul
fericirii vîntului.

Fără nimic de tăiat
între degete
stau agățat de buricul
unei
zgîrcite răspîntii.

De-aici încolo
(tu ajută-mă să plec!)
urmează să fiu
poet botezat
în lacrimi de pustiu
exotic.

*

Pustiu
mai înseamnă și,
cînd ieși din coșmar,
să nu-ți surîdă răcoarea
din obrajii ierbii.

Bună-dimineața! -
să-ți croncăne în răspăr
aerul
asediat de corbi.

Pustiu
înseamnă să fii
vecin cu propriul mormînt.
*
Va fi cununia 
vinovăției blonde cu mine
în altarul
aceleiași pagini
de revistă.
Nași,
două cuibare de vînt.
Între noi,
golul viu al dorinței. 

Destul de plin
cu măduvă de flăcări,

să nu-mi sară
inima poemelor
în gol.

*
Cheamă zdrențele nopților
în care ne visam
părinții unui copil neștiind
să se nască
decît ajutat de iluzii.

Dacă vin, îmbracă-mă
cum îi place
orizontului invadat de spini.

Apoi
avortează-mi sufletul.

Inima 
oprește-o cutie de rezonanță
pentru veselia mată 
a foarfecelor
pe care le-ai învățat
să-mi taie privirile.

*
Reflux desfrunzindu-se de
surîsul pietros al întoarcerii
înfășate
în pofta viitorului umblat
de fiarele nesomnului...
Adîncul cum un strănut
flămînzit în plămînii răbdării
rumegă vertebre de valuri...
În bătătura delirului mut
al dezmărginirii,
horă de vedenii...
Tu,fluid înoptîndu-se
pe ceafa tăcerii- 
melc înjugat
la bucuria zărilor-prăpastie.
Cu sinele-mi constrîns
să bea saliva zădărniciei
te împart la paharele
petrecerii de adio.

*
Am multe de tăinuit 
cu acestă noapte
frămîntată de emoții.
Pentru cîtă lucernă cosii,
Adelina
(capra șefă)
mă învoi să dau o raită
mîine,18 iulie 2013,
prin Tîrgu-Cărbunești.
Vrea să știe cu ce 
farafîstîcuri se mai laudă
iarba citadină.
M-aș bucura să-l salut ceremonios
pe Tudor Arghezi,
dacă n-o fi plecat pe la mănăstire
cu Gheorghe Grigurcu
să-l ațîțe
cu țuică de zmeură neagră.
Cînd l-am întîlnit ultima dată
scria un pamflet
pe coji de lubeniță necoaptă.

*
Cît scrum înfruptîndu-se
din miezul opac al cunoașterii!

Milionime de vuiet amăgitor,
strălucirea boabelor de rouă
pe curpenele timpului
cumpănind verdele...

De ce nu este copita
golului divin
potcovită
cu prețul îngenuncherii în van?

De ce sub rochia de de mireasă
a căderii
Sisif
respiră miros de vid înaripat?

Vine o vreme cînd,
pentru a trăi spălînd picioarele
pietrelor,
este musai să sfîrșești 
fiindu-te scafandru
în adîncul vînătăilor...

*
Cum aș putea să opresc acest
drum cu mers hodorogit
aidoma unui melc imitînd
spirala arsă de nepăsare
a cochiliei
din care a fost evacuat!?
Am fost prieteni pînă cînd
varul îmbătrînit
în pereții vîntului
care ne adăpostea
a fost transformat în azil
de confuzii.

*
Curajul meu de a decola
editorial
pe un culoar betonat
cu priviri contondente
s-a trezit
la matusalemica vîrstă
colorată
cu frunzele scuturate
din 43 de plopi
cruciați prin toamne...
Scriam:
Nu-mi doresc nimic 
mai mult
decît pielea vîntului
să mi se considere
un mic trofeu
de netăgăduit!
Mă antrenez
să sterizez forțat
într-o iarnă.

*
În dedesubtul strigătului
de înseninare
al încrîncenării divine
eu văd
cum Apocalipsa
croiște piste de aterizare
pentru o mare invazie de muște
rămase în pană de combusibil...
Goliți-vă de împuțiciune,
dezbrăcați-vă de înflăcărare,
nesătulelor cu craci
prăjiți în tigaia nopților
pline cu seu de nerușinare !-
gogoși ale viitorului
colecționar de hoituri...

*
Nesăbuitele mele gînduri
îmbătrînesc fără să afle
la ce icoane se închină
monotonia nopților albe
înainte de a pleca să tămîie
locul neștiut unde cerul
își înmormîntează teii.
Iritate de indiferența florilor
suspendate în aer,
albinele trupului tău
își fixează roiul
pe umbra zeflemitoare
a luminii care îmi trimite
scrisori de condoleanță.

Eleodor Dinu
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Ioan-Viorel Bădică s-a născut la 14.12.1949 
în localitatea Urziceni, judeţul Satu Mare. A absolvit 
Facultatea de istorie şi filosofie din cadrul Universită-
ţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 

A lucrat la bibliotecile judeţeană Zalău şi 
apoi, „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. S-a stins pre-
matur din viaţă, la 14 august 2002, în casa scriitorului 
Constantin Zărnescu, prefaţatorul cărţii pe care o pre-
zentăm cititorilor.

Comentariile lui Ioan-Viorel Bădică, reunite 
postum sub titlul Brâncuşi după Brâncuşi, atestă spe-
cializările de istoric, filosof şi poet ale autorului. Ele 
relevă câteva puncte de vedere originale, pe care le 
prezentăm în continuare. 

Istoricul şi filosoful nostru lansează ipoteza 
că familia lui Brâncuşi ar fi posibil să descindă din 
oierii maramureşeni, cum sunt cei care au întemeiat 
localitatea Novaci din Gorj. Tatăl sculptorului, lemna-
rul Nicolae, poseda un meşteşug specific Maramure-
şului atât de drag lui Viorel Bădică („Maramureşul e 
Tibetul Europei” – decretează acesta).

Ca şi tatăl său, Constantin Brâncuşi  a por-
nit cultivând civilizaţia lemnului din satul natal şi a 
dat arhaicului o înfăţişare modernă. Avangardişii au 
vrut să şi-l însuşească, de pildă grupările De Stijl  prin  
Theo van Doesburg şi dadaiştii.

Stâlpii funerari de la Lohman îi resuscitează 
inspiraţia la Paris. Multe sculpturi brâncuşiene au ca-
racter funerar: Sărutul (din Cimitirul Montparnasse), 
Rugăciunea + Bustul lui Petre Stănescu (din Cimitirul 
Dumbrava Buzău), precum şi Ansamblul monumental 
de la Targu-Jiu .

Pentru cercetătorul nostru,  nici un situ din 
lume nu reuneşte trei minuni la un loc ca Ansamblul 
monumental de la Targu-Jiu.  Parcurgerea acestuia 
simbolizează viaţa întreagă, de la naştere la extincţie.

Viorel Bădică afirmă că Brâncuşi a recreat 
esenţial ceea ce meşterii ţărani lucrau artizanal. Seri-
alitatea la Brâncuşi nu reprezintă o înşiruire de dupli-
cate ci fiecare piesă evolueză spre perfecţionarea ideii 
care trebuie întruchipată. Prin sculptura serială, artis-
tul s-a desăvârşit nu numai ca sculptor dar şi ca om.

Ca filosof, autorul remarcă faptul că aforis-
mele sculptorului conţin o filosofie nu teoretică ci 
existenţială.

Ca istoric, el consideră că imaginaţia „părin-
telui sculpturii moderne” este înrudită cu civilizaţia 
megalitică, cu hieratismul egiptean şi arhaismul mi-
noic/egeean.

Cercetând biografia „Titanului de la Hobi-
ţa”, Viorel Bădică remarcă faptul că pe la 50 de 
ani bărbatul are o sincopă existenţială, şi Brâncuşi 
a făcut o pauză, un hiatus, după care a ţâşnit vi-
ziunea Ansamblului monumental de la Târgu-Jiu. 
După realizarea acestuia, sculptorul nu s-a mai 
putut autodepăşi, realizând, la bătrâneţe, o singură 

sculptură nouă, în două variante: Ţestoasa şi Ţestoa-
sa zburătoare.

Locuind la Paris ca un ţăran carpatin autentic 
(făcându-şi singur mobilierul şi pregătind mâncăruri 
specifice), Brâncuşi ne-a dat cel mai relvant exeplu de 
cum putem rămâne români.

Sub aspectul filosofic al locuirii, Brâncuşi a 
urmărit să integreze monumentele  în mediul natural, 
lucrând ca un artist nipon. Templul eliberării, conce-
put pentru prinţui Yeswant Rao Holkar, ar fi fost mai  
potrivit pentru Japonia decât pentru India.

Spirit sintetic, Viorel Bădică sesizează că 
miezul unui lucru îl reprezintă conceptul, locul unde 
existenţa şi esenţa, realul şi iudealul, coincid. Simpli-
citatea la Brâncuşi constituie  complexitatea rezolvată. 

Sculptura brâncuşiană atenuează tragicul prin 
apollinic. Brâncuşi era un bun cunoscător al dialogu-
rilor platoniciene care i-au şi influenţat sculptura. Ar-
tistul nostru a imaginat o lume eidetică, în care ideile 
platonice apar îmbrăcate în haină românească, natura-
litatea şi idealitatea devenind comparabile. 

Brâncuşi a fost un artist complet, pe care 
Viorel Bădică îl citeşte şi literar. Liric ca inspiraţie, 
sculptorul nu a rămas în lirism minor ci a echilibrat 
liricul prin epic şi astfel a creat: tema, povestea, le-
genda. Până aici suntem în formal şi static. Brâncuşi a 
mers mai departe, spre dramatic. Acesta e mai greu de 
sesizat, dar e şi cel mai profund. Brâncuşi a transpus 
dramaticul în piatră, cioplind chipul copilului chinuit 
(Supliciul), încleştarea erotică a cuplului (Sărut), efor-
tul Păsării de a se desprinde de sol şi al Coloanei în 
cuprinderea nesfârşitului.

În Cuminţenia pământului Brâncuşi a expri-
mat, încrederea omului în naturalitate – aici: „avem 
expresia filosofică a fizionomiei sufleteşti pe care a 
păstrat-o poporul român de-a lungul veacurilor.”

În textele dedicate sculptorului Constantin 
Brâncuşi, Viorel Bădică se dovedeşte un cercetător in-
spirat, original, analitic şi sintetic, păcat că moartea l-a 
răpit prea devreme.

Încă din adolescenţa petrecută la Brăila, 
Camelia Iuliana Radu a fost atrasă de avangardismul 
aristic, toate cărţile publicate, constituind tot atâtea 
experimente literare. Stabilindu-se în Ploieşti, a 
publicat până în prezent două volume de proză 
scurtă,  unul de eseuri de specialitate (decurgând 
din profesiunea de pshihog a scriitoarei), unul în 

care valorizează legendele dacice şi patru volume de 
versuri. 

Când am accesat pe facebook fişierul 
Cameliei Iuliana Radu, ecranul s-a colorat în 
portocaliu, întrucât autoarea tocmai îşi publicase 
poeziile din volumul Tangerine Tango (Ed. Singur, 
Târgovişte, 2012)

Tangerine desemnează o nuanţă de 
portocaliu, „energizantă şi elegantă”, aleasă de 
Institutul Pantone drept culoarea definitorie pentru 
moda anului  2012 - ne dezvălie autoarea într-un 
interviu realizat de Călin Derzelea (rev. Impact 
cultural, dec. 2012-ian.2013), afirmând că în volumul 
de versuri menţionat: „Cititorul va descoperi o lume 
decorativă, senzuală şi profundă.” 

Constantin P. Popescu, în recenzia bine 
aplicată acestei cărţi (Camelia Iuliana Radu, 
„Tangerine Tangou” ed. Singur, 2012 -rev. Impact 
cultural, dec. 2012-ian.2013) subliniază că  placheta, 
scrisă în vers liber, constituie o excepţie de la regula 
impusă de colecţia „Întoarcerea poetului risipitor”, 
coordonată de poetul Ştefan Doru Dăncuş la 
Târgovişte, care îşi propune publicarea autorilor de 
versificaţie clasică (ritm şi rimă). Totodată, criticul 
afirmă că unele capitole ale cărţii fac trimitere 
disimulată la moda vestimentară, iar locurile exotice 
(Tibet, Japonia, India, Africa) includ conotaţii 

spirituale: „Titlurile celor cinci părţi – Tendinţe, 
Atelier pentru design interior, Haute couture, Prêt-
á-porter şi Colecţii de toamnă – sunt adevărate 
simboluri în conţinut, un fel de fină ironie adresată 
lumii actuale, căreia Camelia Iuliana Radu preferă 
să-i dezvăluie chipul ascuns în iluzie, cu toate riscurile 
bucuriile şi durerile unei astfel d eîntreprinderi. Este 
minunată împletirea de detaşare şi implicare în 
acelaşi timp, de regăsire şi abandonare perpetuă, ca 
forme de trezie a conştiinţei prin arta poetică” 

Ce ar mai fi de spus?
Chiar dacă volumul este scris în vers liber, 

el poate fi încadrat în tematica „întoarcerii poetului 
risipitor” întrucât autoarea se reorientează, dincolo 
de latura experimentală, spre temele majore ale 
liricii dintotdeauna: dragoste, viaţă, moarte.

Istoric, utilizarea culorilor în poezie, s-a 
datorat simboliştilor pentru care culorile, sunetele şi 
ritmurile „se-ngână şi-şi răspund”.

Ca psiholog, poeta cunoaşte foarte bine 
importanţa culorilor în influenţarea stărilor sufleteşti. 
În aceste sens, trebuie observat că oranjul reprezintă o 
combinaţie între roşul exaltant şi galbenul astringent. 
După părerea mea, alegerea nuanţei tangerin 
pentru transmiterea stărilor emoţionale include  şi 
o motivaţie inconştientă, culoarea rezonând cu 

Brâncuşi după Brâncuşi
 Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2011

Ioan-VIorel BădIcă

Camelia Iuliana Radu – portocale fierbinţi, în zăpadă
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temperamentul sanguin al autoarei. În primul rând, 
culorile se leagă de ambient, pereţii unei încăperi, 
zugrăviţi în diferite nuanţe, induc diverse stări 
sufleteşti: albastrul transmite senzaţia de rece, negrul 
sugerează extincţia, albul, puritatea, verdele liniştea 
naturii, roşul agită sângele.

Dar şi forma încăperii joacă un rol 
important. În cartea mea, Brâncuşi, reveriile 
materiei, aflată în curs de apariţie, susţin că dacă 
am locui într-o încăpere de formă ovoidală, am 
resimţi liniştea pântecelui matern, iar înt-un turn 
vertical, spiritul ar fi incitat spre scormonirea 
transcendentului.

Camelia Iuliana Radu ataşează culorile 
vestimentaţiei (imaginare), care este cea mai 
apropiată trupului şi sufletului nostru. Veşmintele 
menţionate nu sunt decât momente/evenimente 
reale sau virtuale ale existenţei noatre pasagere: 
„pe bara şifonierului ipostazele vieţii stau agăţate/ 
le alegem în fugă, încercăm să le portivim/ (...)/ 
luîm la întâmplare câte o haină/ nici nu are eticheta 
scoasă şi e deja veche.”  (Umeraşe pentru haine) 
Viaţa devine un imens şifonier în care ne camuflăm 
măştile singurătăţii.

Portocaliul, ales de Camelia Radu pentru 
transmiterea trăirilor lirice, vrea să contrabalanseze 
albastrul-violet-îngheţat al vieţii cotidiene.  El apare 
întotdeauna însoţit de roşul aprins al arderii de 
tot a sufletului extaziat de dragoste,  frumos şi de 
mai bine: „Vânt oranj-roşiatic/ Tangerine tangoo/ 
culoare cu privirea dreaptă/ (...) / În paşiştea de foc 
a iluziei tale/ prinde-mă/ vorbeşte-mi/ visează-mă!” 
(Invocaţie) Exemplele ar putea continua în număr 
mare. Trebuie să mai invocăm simbolul regenerator 
al focului, prezent în fructele pasiunii din poezia 
Definiţie.

Culoarea aceasta, legată de fructe oarecum 
exotice (portocale, mandarine), de Lună sau de 
absenţa ei, este în ton cu spiritualităţile introspective 
orientale tibetane, japoneze, idiene şi coboară 
prin inconştientul colectiv spre o nouă geneză, 
purificatoare de această dată, a mitului biblic al 
păcatului originar: „Mi-e dor de mere,/ de frageda 
ispită în care vitorul încape tot.// Un fruct rotund să 
îţi mai dau o dată,/ să recompui candoarea primei 
muşcături,/ momentul acela în care / mişcarea gurii 
mă năştea.// M-aş ridica încet dintre cuvinte/ - prea 
multe ca să spună tot/ şi pe genunchii încă uzi de 
miezul proaspăt,/ te-aş aduna, te-aş îngropa adânc/ 
în carnea răcoroasă de început.” (Eva nouă)

Ca într-un tablou de Mark Chagal, poeta 
zboară pe deasupra oraşului admirând spectcolul 
lumii, detaşarea fiind doar aparentă, îtrucât poeta 
trăieşte totul în iubire de semeni: „ Inima îmi bătea 
ca o portocală rostogolită” suferind pentru destinul 
lor muritor. Lacrima este aproape. 

Poeta lucidă se autoamăgeşte cu iluzia 
salvatoare a poeziei: „Mi-ar trebui un vis/ pe care să 
îl frământ până transpiră,/ mi-ar trebui o minciună, 
opozabilă, nestingherită,/ în care să îngrop motive, 
explicaţii şi trudă,/ ceva, în care să încapă micile 
fleacuri -/ ziua de ieri, imagini fluctuante, toate acele 
cuvinte/ pe care tu le topeşti diafan ţntr-un singur 
contut,/ aş face priză cu viitorul nepăzit/ aş uita să 
repet.” (Povestiri despre Lună, când nu este acasă) 

Timpul însă ne înghite devorator: „Vom 
cădea dintr-o gură hulpavă în alta,/ vom răstălmăci 
lumea/ făcând-o dumnezeul miresmelor/ sau ochiul 
contabil care pregăteşte/ un alt sezon.” (Tot ce aş 
vrea să văd) 

Coceptual, volumul Tangerine tangou 
reprezintă un experiment literar de transmitere a 
sentimentelor prin intermediul culorilor. Stilstic, 
culorile, metaforele, ritmurile interioare se împletesc 
rezonant. Poemele sunt cuprinse de febrilitatea 
modernă specifică autoarei. Îmi imaginez că ele 
sunt nişte portocale aprinse de sentimentul iubirii, 
împrăştiate în zăpada mocirloasă a vieţii searbede, 
cotidiene. 

Acum, după ce am scris recenzia, o transmit 
Cameliei Radu pe facebook. Deschid fişierul şi 
ecranul calculatorului se colorează oranj.

LUCIAN GRUIA

Este vorba despre o antologie de autor, lectura de 
apoi* a unui boem poet ardelean. Acum, când a depăşit 
şase decenii, poetul Petru M. Haş, născut în comuna 
Mişca, jud. Arad în 1947, publică o antologie de autor 
de peste 200 de pagini, care însumează poeme din volu-
mele « Linişte » (1983), « Fărâme din PrOfET »(2002), 
« Wagram » (2002), din volumul de debut « Dor negru » 
(1969) – din păcate doar nouă poezii, la care se adaugă în 
schimb 28 de inedite.

Petru M. Haş a fost unul dintre primii echinoxişti, 
răzleţ şi rebel, de scurtă durată însă, fiindcă lasă Clujul în 
favoarea Timişoarei.

Poeziile, aşa după cum s-a putut vedea, nu se suc-
ced cronologic, ci, vorba perceptului biblic, ultimele vor 
deveni primele şi invers.

Poetul nu numai că nu se străduieşte să scrie fru-
mos, ca un calofil, dar şi în privinţa conţinutului în poe-
ziile sale băşcălia şi luarea în răspăr predomină. Şi totuşi 
îi revine meritul de a emite adesea afirmaţii cu valoare de 
maximă, ca un veritabil înţelept.

Oricum, sexagenarul poet stabilit în oraşul de pe 
Mureş pare a fi uns cu toate alifiile, de aceea îşi şi permite 
luxul de a da cu tifla.

Petru M. Haş este un je m’en fische-ist veritabil, 
făcând figură aparte în lirica actuală (poate înrudirea spi-
rituală cu Petre Stoica este singura ce se poate consem-
na). 

Poezia *** (p. 136) publicată în 1983 nu duce cu 
gândul la poezia « Freitag »/Vineri a lui Günter Grass, 
scrisă în 1960, doar că acolo era vorba de mai mulţi peş-
ti, şi anume heringi, înveliţi în ziar, ziar pe care autorul 
începe să-l citească după ce curăţă peştii, deşi era umed 
şi de marţi, în timp ce frige heringii tăvăliţi în făină. Află 
că situaţia în lume era proastă, nu se acordau credite (deci 
evenimentele se repetă ciclic !) şi este convins că nimeni 
nu le predică heringilor despre « pieire ».

Mai modest, omul poetului nostru a cumpărat un 
singur peşte şi o gazetă iar poetul nostru e mult mai suc-

cint şi expeditiv în abordarea temei : »omul a cumpărat 
un peşte / o gazetă şi s-a întors acasă / a răsfoit gazeta / a 
întins-o pe masa din bucătărie / a luat peştele / l-a aşezat 
pe gazetă / a deschis un sertar / a scos cuţitul / a curăţat 
/ a deschis / a închis/ era spre amiază » (XXX, p. 136).

În timp ce Günter Grass îşi scrie poemul la per-
soana întâi, poetul nostru o face la modul impersonal, 
folosind persoana a treia.

Într-o « inedită » face dovada că ştie să scrie şi 
poezie cu rimă şi nu oricum, ci îmbrăţişată: « Umblam pe 
vremuri la o fată/ cu fustă verde şi parbriz, / fu păcălită 
de un tiz / şi se purta nepieptănată// apoi umblase ea 
la mine / ca să-mi adoarmă nopţi făloase / între pereţii 
de mătase/ prin gări, pieţe sau pe şine/… »(Ospăţul de 
piatră, p. 196).

Poemul-monolog ce dă titlul culegerii de faţă e 
antologic, poetul stând de vorbă cu divinitatea aşa ca de 
la om la om şi permiţându-şi chiar să-i dea sfaturi : »răs-
foieşte-mă / Doamne / şi pune-mă/ cu grijă la loc / da 
mai înainte de toate / dă praful / de pe mine/ cu palma ta 
divină / sau dacă-ţi stă / la îndemână /cu o cârpă / sau 
cu ce poţi » (lectura de apoi, p. 180) în timp ce într-o 
« inedită » se roagă, printre altele, astfel : « Şi nu-i lua 
lui simţul umorului / acum şi-n vecii vecilor »(Alt psalm, 
p. 190).

Spre deosebire de generaţiile mai noi, poetul 
acesta nu-i poate uita pe Homer, Villon, Rimbaud sau 
Borges…şi muzica clasică (die drei orgelkonzerte von 
händel, p. 122)

Memorabilă este postfaţa « Un poet de prima 
ligă » semnată de mai tânărul confrate Caius Dobrescu, 
un admirator al acestui poet. 

O uşoară ironie îngăduitoare dublată de superiori-
tatea aceluia care ştie mai multe decât spune traversează 
poemele acestui Guru ardelean.

*petru m. haş : lectura de apoi, Editura BrumaR, 
Timişoara, 2009, 242 p.

O antologie de autor

După „Arbori de cristal“, volum de versuri şi 
« Reflexii din temniţa îngerilor » (eseuri, proză şi dialo-
guri « socratice »), ambele publicate în 2011, Daniel Dă-
ian (n. 1978) publică în 2012 volumul de versuri Ţipătul 
rotund* la editura Grinta din Cluj-Napoca.

„Orice nou limbaj e în căutarea şi, apoi, institu-
irea unor noi convenţii artistice; şi acest deziderat ( şi 
ideal) poate fi urmărit, de la un Urmuz şi un Ionesco, 
până la tânărul poet, aflat la vârsta lui Isus, Daniel Dă-
ian, al cărui univers nu e doar original şi şocant, însă 
propune „plânsul catarthic“ – ca “ invenţie împotriva 
nebuniei“ (afirmă Constatin Zărnescu, printre altele, în 
prefaţa sa la carte „Daniel Dăian – un creator transmo-
dern trimbulind“, p. 13)

În microeseul „Amalgam şi eu însumi printre re-
sturi“, care precedă versurile, Daniel Dăian încearcă să-şi 
definească modul de a scrie: „Alandala şi totuşi îmtr-o 
ordine care gustă perfecţiunea. Dezordine aranjată sau 
haos controlat. Tocmai acest amalgam mă defineşte. Sunt 
o non formă care atinge în fiecare clipă forma dând naş-
tere versului. Nu pot crea fără să îmbin cele două ele-
mente” (p.16).

Tărâmul referenţial al poeziei sale este critic, spi-
ritul de frondă domină.

Poetul constată sceptic:”de parcă eternitatea / 
este la îndemâna oricui » (« drumul spre albastru », p.19).

Contrar afirmaţiei obişnuite, Daniel Dăian îşi in-
titulează un frumos poem « orice salt spre murire este 
onorabil », în care afirmă, printre altele : « mâine întorc 
buzunarele pe dos / îmi donez o parte din trăire unui 
colecţionar de vechituri / şi deschid o şcoală pentru cei 
care vor să moară citeţ / nu mănânc / nu dorm / nu respir 
/ stau dus pe gânduri într-un val încălzit / uneori spun cu-
vinte atât de îngrozitoare / încât pământul se prăvăleşte 
dintr-o parte în cealaltă a / oamenilor » (p. 25).

Cu versurile : « nu este o scrisoare de adio / nici 
măcar un testament / nu m-am sinucis // am murit de tris-
teţe « (s.n.) se deschide un alt poem (« sfâşirea sau cuvânt 
înaintea nou-născutului », p. 35).

Tot sceptic, se încheie un alt poem : »Doamne / cu 
greu urmăm / în drumul spre desăvârşire »(« dăunez grav 
sănătăţii », p. 38).

Îântlnim la tot pasul asociaţii sau comparaţii inso-
lite. Iată un exemplu : « somnul / este ca o femeie nemări-
tată / cu albul ochilor căzut / sub greutatea transparentă 
a luminii » (« descântec la poarta sângerie », p. 52).

Ba mai mult, poetul realizează comparaţii origi-

nale cu elemente abstracte: “frigul este aproape gol în 
partea liniştită / ca un dispreţ în care păsările se năpus-
tesc /asupra omului început »(« golul jumătate plin », p. 
108). Astfel de exemple sunt cu duiumul şi am mai reţine 
câteva : « cuvintele sunt deformate / fără înţeles / ca o 
unitate de măsurat viaţa » (« sculptorul de adâncime », p. 
41), « nu poţi înota în aer / dacă porţi în spate înălţimea 
pământului / ca un dispreţ » (« astăzi », p. 104), « călă-
toria mea se vedea ca o îmbolnăvire / o creatură uimită/ 
cotrobăind cuvintele uitate în oglinzi»(« niciodată la în-
ceputul lumii », p. 91).

Şi totuşi, timid, se zăreşte şi o rază de lumină, de 
speranţă, în şi prin cuvânt: « paradisul meu este în prima 
literă / din care începe orice cuvânt // mă încred în el / 
cu toată slăbiciunea fiinţei mele » («uneori contează doar 
începutul », p. 61).

Că poezia înseamnă mult sau, poate, totul, pentru 
Daniel Dăian, o dovedeşte versul : « dorinţa de a nu mă 
vindeca niciodată de versuri »(« sculptorul de viaţă », 
p. 60).

Meritul său este şi acela de a adapta limbajul in-
formaticii în poezie : « mâine / voi încerca un unpgrade 
bunului simţ » (« o constantă de sine stătătoare », p. 71).

Sinceritatea şi seriozitatea mesajului liric ne de-
termină să redăm integral un poem, ars vivendi al tână-
rului autor : « viaţa este singurul meu prieten / restul 
sunt doar tovarăşi de caldarâm / cu pântecul deschis // 
zâmbetul / nu poate fi achiziţionat ziua / şi purtat apoi 
cu nonşalanţă la piept / până devine obositor de rece // 
doamne/ nu vezi cât de timpuriu am ajuns să ne prăbu-
şim stângăcia / încât am uitat să mai păşim în inimi / cu 
sărutul drept »(« am mărturisit astăzi unui necunoscut », 
p. 73).

« Mâini », « braţe », « degete », « cuvinte », 
« zid », « orbire », sunt simbouri care revin obsesiv în 
poezia lui Daniel Dăian din acest volum.

În complexa lume a poeziei în care de-a lungul 
vremii aproape totul s-a spus, tânărul poet Daniel Dăian 
se străduieşte cu obstinaţie să aducă ceva nou atât în ce 
priveşte ceea ce spune cât şi asupra modului cum o face 
şi…reuşeşte.

Concluzie : Ţipătul poate fi rotund, desăvârşit.
 

Mircea M. POP

*Daniel Dăian : Ţipătul rotund. Prefaţă de Constan-
tin Zărnescu, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2012, 127 p.

Ţipăt rotund, desăvâşit
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MOnicA GrOsu despre...

Continuând linia prozei realiste transilvane, Ioan 
Popa conturează cu fiecare carte pe care o publică o viziune 
tot mai amplă și mai nuanțată a zonei de baștină și în speță 
a satului natal, numit eufemistic Purpura (alias Roșia de 
Secaș). De multe ori, s-a întâmplat ca unii scriitori să fie 
asociați cu numele localității din care provin și pe care 
au evocat-o îndeosebi în scrierile lor  literare. Ar fi poate 
nimerit și îndeajuns să amintim aici Humuleștii lui Creangă, 
exemplu deloc întâmplător, fiindcă și povestitorul de la 
Purpura se lasă mereu copleșit de amintirile copilăriei și 
ale tinereții petrecute în sat, așa cum făcuse la vremea sa și 
marele humuleștean.

Actul grav al povestirii, tratat cu toată seriozitatea, și 
responsabilitatea cuvântului rostit amintesc și de evocările 
ceremonioase de la Hanul Ancuței, căci era lucru de mare 
preț a istorisi cuiva cele petrecute, beneficiind, prin urmare, 
de întreaga atenție a auditoriului. La o astfel de provocare 
invită și rândurile despre Purpura și oamenii ei, rânduri în 
spatele cărora respiră dragostea de folclor și tradiție, nevoia 
confesiunii și a împărtășirii propriilor experiențe, într-un act 
terapeutic așezat la frontiera biografiei cu ficțiunea.

Volumul de proză scurtă Înapoi în rai (Editura Grinta, 
Cluj-Napoca, 2011), invită la o nouă incursiune pe tărâmul 
plin de surprize al copilăriei, tărâm spre care ne întoarcem 
toţi adeseori, întrebându-ne poate la fel ca autorul ,,De ce 
iarăşi despre copilărie?” Pur şi simplu, pentru că în tainele 
copilăriei stau ascunse izvoarele fiinţării noastre. Despre 
aceste izvoare vorbeşte şi scriitorul Ioan Popa în rândurile 
de faţă, unde reactivează, cu simplitate şi calm, întâmplări şi 
momente înregistrate de-a lungul timpului de atenţia mereu 
trează a autorului.

Ioan Popa valorifică datele de ,,peisaj psihologic”, 
latura socială şi moral-comportamentală a relaţiilor umane, 
tensiuni şi melancolii, izbânzi şi împăcări, toate situate în 
vecinătatea cronologică a copilăriei. Ca o revenire, ,,înapoi în 
rai”, autorul acordă timpului şi spaţiului evocate dimensiuni 
deopotrivă mitice şi realiste, scrisul oferind calea propice 
transpunerii într-un cadru geografic bine ştiut, bine ancorat 
în chingile memoriei, pe deplin asumat.

Nu lipsesc, spre deliciul lecturii, nici notele de 
pitoresc şi ironie, căci autorul recuperează, în discursul 
literar, valorile şi provocările vieţii adevărate, aşa cum se 
înfăţişează ea în topografia rurală transilvăneană. Proza 
lui Ioan Popa îngăduie, spre marele ei avantaj, o maximă 
sinceritate a trăirii şi, în consecinţă, a mărturisirii, evitând 
convenţiile de artificialitate. Protagonist al unor evenimente 
din viaţa satului sau din viaţa de familie, autorul însuşi se 
raportează la trecut cu cvasi-nostalgie, dar şi cu un soi de 
detaşare interioară. Călătoria scriptică în trecut aduce aerul 
zilelor de altădată, fără a anula realităţile prezente, mai 
precis autorul nu se pierde cu firea şi nu se cramponează în 
capriciile propriei subiectivităţi. Aceste incursiuni în lumea 
copilăriei degajă, în ciuda trăirilor diverse, siguranţa omului 
matur, împăcat cu propriul destin, precum şi meditaţia pe 
seama unor tensiuni, temeri, bucurii, experimentate cu 
timiditate de copilul de altădată.

Problemele ivite în calea unui copil de o pronunţată 
fragilitate trupească şi emoţională, se împletesc cu viaţa 
adulţilor din imediata apropiere, iar unele chipuri, deşi 
cernute de timp, stăruie în mintea prozatorului, la fel de viu 
ca altădată. Aşa este şi Lina Mocanului, femeie frumoasă, 
cu ochi ageri care intrau ,,pe nesimţite în inima oricui: ochi 
focoşi, vioi şi ispititori, dulci şi negri, acoperiţi de gene 
prelungi, ce nu puteau fi lesne de-nfruntat; glas argintiu, 
melodios, picurând lin cuvintele-n auz; trup vânjos şi 
durduliu, de-o agerime nebănuită în mişcări; faţă plină, 
rotundă, nici oacheşă, nici bălană, brăzdată de linii armonios 
conturate; dinţi albi, provocatori. Iar când râdea, râdea cu 
toată gura un râs molipsitor şi răsunător, de nu-l mai puteai 
opri.” (p. 9).

Femeia aceasta exprima atâta vitalitate, iar zâmbetul 
ei din colţul gurii lăsa întotdeauna loc pentru alte şi alte 
surâsuri, fiecare cu subînţelesul lui. Lina atrăgea privirile 
bărbaţilor, ba mai mult stârnea şi curiozitatea copiilor, căci 
un şarm inefabil se răspândea din fiinţa ei, umplând curtea 
de viaţă, râsete şi dorinţe zburdalnice, după cum le numeşte 
autorul. Dar cu câtă pricepere pătrunde autorul în sufletul ei, 
sondându-i temerile, gândurile învolburate de frică, o frică 
ascunsă, nebănuită şi atavică faţă de ceva necunoscut, faţă 
de un rău imprevizibil, venit din cuprinsul potecilor pe care 
le străbătea până în sat. În gesturile ei apăsate, în privirea-i 
nestatornică, autorul îi intuieşte ,,povara grea din suflet” (p. 
8).  

Fiecare povestire ne apropie mai mult de lumea 
satului, de familia naratorului pe ai cărei membri îi cunoaştem 
treptat, pe fiecare cu apucăturile lui, mama Mărie excesiv 
de credincioasă în timp ce ,,moşul” mai dedat celor lumeşti, 
iubea femeile şi distracţia, unchi şi mătuşi, fiecare cu locul 
său în familie: ,,unchiu Ion, vărul tatii de la Bucureşti, ori 
unchiu Nelu de la Secăşel (doar ăştia erau unchi, ceilalţi de 
prin sat erau uncheşi toată ziua!).” (p. 15).

Vremea postului era una de mare smerenie, severă 
deopotrivă din punct de vedere culinar şi comportamental. 

Colindele se pregăteau din timp cu rugăciune şi ore întregi 
de exerciţiu solemn, iar când lucrurile nu stăteau tocmai ca 
la carte, atunci era prilej de dojană şi scandal. Obiceiurile, 
cum este şi aruncatul darurilor de colindă pe jos, sunt 
prezentate în cel mai autentic mod, nu înainte ca autorul 
însuşi să se întrebe cu privire la ciudăţenia ori absurditatea 
unora dintre acestea. Apreciem în mod deosebit această 
capacitate a autorului care ţine sub control situaţia narată 
şi nu face rabat de la gândul firesc şi atitudinea potrivită în 
atare circumstanţe.

Dacă pentru mulți copii din sat, colindatul mult 
așteptat constituia un prilej anual de a primi bani, pentru 

protagonistul nostru, tânăr și naiv, cum însuși se prezintă, 
nici această ocazie nu-i surâdea, căci, ,,Valere al lui Mătușa 
Iștină” îl ducea mai întâi pe la neamurile sale, de unde 
respectivul primea bani mai mulți, iar când urma să se repete 
procedura, de această dată cu rudele personajului-narator, se 
făcea prea târziu, micii colindători erau petrecuți de oboseală 
și nu le mai rămânea decât să se întoarcă fiecare pe la casele 
lor.

Marile praznice de peste an își aveau, după tradiție, 
momente și obiceiuri întâmpinate de săteni cum se cuvine. 
La Crăciun era colindatul, la lăsarea Postului Celui Mare – 
hodăițatul, apoi spovedania, moment capital și acesta, căci 
presupunea o confruntare dintre cele mai serioase cu preotul 
satului și cu propria conștiință. Acest fapt lua în mintea 
copilului proporții uriașe, iar micile ,,abateri” erau exhibate 
cu cea mai impresionantă sinceritate și emoție. Acest pas era 
pregătit cu toată evlavia și solemnitatea, doar ,,erau zilele 
marii spovedanii”. 

Frica inoculată în suflet de poveștile cu diavoli și 
chinurile iadului aveau un efect devastator pentru mentalul 
inocent al copilului care numai ce ajunsese la vârsta 
discernerii dintre bine și rău. ,,Ce n-am uitat însă a fost frica 
cea mare. Ca și când aș fi mers la ghilotină, cu asemenea 
păcate pe cap. Și cum să nu te înspăimânți când erai 
amenințat de șerpii iadului cei neadormiți, cu focul gheenei, 
cu cazanul de smoală topită și atâtea altele ce te pășteaiu la 
tot pasul. De atunci, purtând aceeași frică pentru acest act, de 
altfel, bine venit din vreme-n vreme, păstrez încă o anume 
reținere. Stau și mă-ntreb: la ce bun mi-o fi inoculat minunile 
astea toate în suflet, mie unuia atât de slab de înger, care mă 
speriam și la cea mai mică adiere de vânt?” (p. 25).

Regăsindu-se pe sine așa cum fusese cândva, 
autorul se tratează cu umor și o anume detașare, dar și cu 
un recunoscut accent sentimental. Ni se înfățișează astfel 
imaginea unui copil fragil, fizic și psihic, încercat de pățanii 
și incidente, când comice, când de-a dreptul periculoase 
(spre exemplu, când îl atacă taurii), toate acestea reverberând 
puternic în sufletul său hipersensibil.   

Dar ceea ce impresionează mai ales, devenind 
memorabil, este traiul copilului în vremuri de restrişte 
economică, pe când foamea (sărăcia) constituia o cruntă 
realitate a satelor româneşti. De aceea, când poftele 
copilului nu-şi mai găseau astâmpăr, mama Maria îl îmbuna, 
îndemnându-l la somn şi promiţându-i mâncare pe săturate: 
,,Vorba vine, că doar nu eram numai eu la rând. Erau atâtea 
guri flămânde, casa fiind mare şi toţi hrăniţi mai sprinten, ca 
după război şi secetă. Îmi trăgea plapuma peste cap şi, de 
la o vreme, cu nările-n vânt după arome, cădeam răpus de 

osteneala zilei.” (p. 17) O serie de amintiri ale prozatorului 
vorbesc apăsat despre apetitul niciodată ostoit al copilului 
trăitor în timpuri aprige, cu restricţii de tot felul, inclusiv 
alimentare. Numai că Ioan Popa nu judecă niciodată aspru 
acele realități, dureroase până la urmă, ci le privește realist, 
mai făcând haz de necaz, mai mulțumindu-se cu puținul care 
a fost. Legat de această optică a răbdării și acceptării, ne-a 
reținut atenția în mod special fraza următoare: ,,Dar, iarăși 
mă-ntorc și zic, la sărăcia și vremurile de atunci totul a fost 
poate prea bine.” (p. 28).

,,Fricos și amărât”, după cum se autodefinește, eroul 
povestirilor de față este cu atât mai simpatic cititorului, cu 
cât adeseori este urmărit de ghinion. Sufletul său naiv și 
nevinovat cade ușor în capcanele celor din jur, fie pentru că 
era ascultător din cale afară, fie pentru că prea le punea toate 
la inimă.

Proza ce dă titlul volumului, Înapoi în rai, deține 
un pronunțat accent reflexiv, dezvăluind amintiri din viața 
școlii, emoții și nedumeriri la vizionarea pentru prima 
dată a unui film, precum și preocuparea autorului pentru 
spectacolul limbii cu toate tainele lui. S-ar putea ca unii 
să se recunoască în aceste preocupări, la fel cum ni s-a 
întâmplat și nouă, astfel încât se potrivește de minune gândul 
întrebător al scriitorului, totodată profesor de limba română, 
ce-și zice nu de puține ori ,,de ce n-oi fi fost oare dascăl 
de altă specialitate! Fără atâta frământare de limbă și zicere 
românească!” (p. 33).

O altă povestire, Dihania cu coama zburlită pune 
în relief verbul antrenant al autorului, precum și motivațiile 
interioare care-l fac pe Traianu’ lu’ Șchiopu să urmărească 
insistent un mistreț, mișcare totuși greșită, așa cum se va 
dovedi ulterior, căci ,,negoțul cu carne de mistreț se sfârși 
înainte de a-l începe.” (p. 44) Foarte reușită din punct de vedere 
epic, mizând pe concizie, dinamism și o logică asociativă, 
ca și pe desenul ferm al gesticii personajului, această proză 
este scrisă în cheie ușor critică, iar finalul spulberă în neantul 
trecutului aceste întâmplări. În consecință, ,,doar părul cu 
pere roșii rămăsese de strajă pentru multă vreme în ograda 
lor de peste Vale.” (p. 44).

Amintirile autorului, organizate în structuri narative 
cvasi-biografice, trasează conturul unui spațiu și al unui 
timp, luminate acum de aura vârstei mature, peste care se 
suprapune o nostalgie duioasă, recuperatoare. Instanța 
narativă retrăiește prin scris frânturi ale trecutului chemate în 
memorie, configurând cadrul mental și social al satului natal. 
Discursul epic experimentat de Ioan Popa se desprinde și ca 
o proiecție a conștiinței analitice înnăscute, care nu eludează 
simplitatea și naturalețea rostirii, în genul realismului clasic.

Două povestiri  ne duc cu gândul la Amintirile lui 
Ion Creangă, cea cu scăldatul la Ciuruitoare și cea cu pupăza 
ascunsă în ,,coșerul gol de cucuruz din fața casei”, unde o 
și găsise după câteva dimineți ,,răsturnată pe-o parte, cu 
creasta proptită-n scândura coșerului, cu ochii întredeschiși, 
țeapănă.” (p. 56).

Emoție și tulburare îi produc ,,tânărului explorator” 
nu doar lecturile tipice vârstei spre care arăta o aplecare 
deosebită, ci și cercetarea în secret a bisericii, din altar 
,,pe unde umblă doar Dumnezeu și popa” (p. 75) și până 
la cucuvelele din turlă. Și multe alte momente, mai mult 
sau mai puțin angoasante, care materializează paginile de 
neuitat ale trecutului: când i   s-a șters tema de pe tăbliță, 
cu tot supliciul ce a urmat, când își îngrijea fratele mai mic, 
obișnuind să-i cânte sau să-i recite până adormea, sau când 
cu anumite ocazii își însoțea tatăl la oraș și poposeau în 
Valea Vezii, prilej pentru noi aduceri aminte.

Pasiunea rememorării și forța empatică a textului sunt 
cele două călăuze fidele, cărora li se adaugă tonul molcom, 
ardelenesc și iubirea pentru lumea tradițională intrată și ea 
în clepsidra istoricității: ,,Vremuri înduioșătoare, cântarea 
lor caldă răzbătându-mi azi cuminte în auz! Amintiri dulci, 
din vremuri de demult, fâlfâind pe aripi de văpaie, se 
cuibăresc iarăși în ungherele-mi tainice ale sufletului și-un 
dor nemărginit mă duce iarăși către acele zile calde și senine, 
zile dulci și voioase, cu trecerea anilor tot mai vagi și totuși 
încă atât de vii.” (p. 46).   

Într-o acuarelă fină, care mai mult sugerează decât 
fixează, sunt redate aspecte ce țin de deportarea sașilor din 
satele transilvane în Siberia, despre soarta cărora ulterior 
nu s-a mai aflat. În vecinătatea tensionată a acestui subiect 
se așază și plecarea feciorilor din sat la oaste, dramatica lor 
despărțire de părinți și iubită, jalea celui din urmă sărut. O 
astfel de experiență traversează și Partenie, zis Nuțu, care 
ia act pe viu de realitățile dure ale frontului, precum și de 
asprimea viețuirii în lagăr, alungată întrucâtva doar de 
dragostea Verei, femeie văduvă care-i va dărui un copil. 
Nimic nu-l va putea opri însă pe Nuțu să se întoarcă acasă 
atunci când acest lucru a fost cu putință, ,,acasă. În raiul alor 
săi și-al locurilor sale” (p. 140), unde cu greu și doar spre 
final își găsi liniștea. 

Povestirea De la rai la iad și înapoi, cea care încheie 
volumul, continuă încă să comunice realități aprige de 
odinioară, chiar și atunci când ea se sfârșește pe hârtie.

Povestiri din raiul copilăriei
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Noul volum al 
poetului (cu un profil 
romantic), Nicolae Crep-
cia, încununează între 
copertele-i frumos lucra-
te, o poezie a detaşării şi 
a suferinţei deopotrivă, o 
poezie a opţiunilor per-
sonale tot mai pronunţat 
direcţionate spre treapta 
valorilor morale, religi-
oase şi estetice. Titlul cu 
o vizibilă undă polemică, 
Fără glorie (Editura Tipo 
Moldova, Iaşi, 2013), ne 

sugerează toate aceste nuanţe, pe care ulterior le descope-
rim, pas cu pas, devoalate în versuri presărate cu metafore 
şi comparaţii dintre cele mai reuşite. Nu gloria lumească 
şi trecătoare pare să o caute poetul, ci gloria liniştii şi a 
echilibrului, a înţelegerii şi a detaşării de vremelnic, tocmai 
pentru a putea simţi mai apăsat fiorul transcendenţei. Emo-
ţiile fiinţării sunt transpuse în strălucirea stelelor, în forma 
norilor de pe cer, în ,,amirosul” nopţii, iar poetul le preia cu 
gesturi nostalgice, le coboară în iureşul vremurilor, dar le 
fereşte de pângărire, căci le sedimentează în poeme drept 
îndemnuri pentru nemurire. Poezia lui Nicolae Crepcia dă 
impresia unui alb imaculat pe care se aşază, cu gesturi fi-
reşti, Cuvintele, purtând mai departe nimbul purităţii, dar 
şi hotărârea apelor de munte ce pornesc temerare, cu ,,sete 
de repaus”. Adeseori, sensibilitatea de percepţie a poetului 
compune imagini de adevărat impact verbal şi emoţional, 
când lirismul se atinge la nivelul cuvintelor ,,dure”, bine 
ancorate în context. Identificăm o luciditate a stărilor şi 
puseelor de tensiune lirică, poetul rămânând, în acest caz, 
în captivitatea cvasi-completă a suferinţelor diverse. Sunt 
atâtea motive de plâns în lumea aceasta pe care ochiul său, 
acutizat de dorul absolutului, le reţine fără greutate, încât 
bucuria fiecărui poem în parte mai poartă în matca deveni-
rii sale însemnele lacrimei.

Lumina, în toată revărsarea ei, şi melancolia ca fun-
dal, constituie cei doi poli ai manifestărilor lirice, practicate 
cu voluptatea înţelepciunii de Nicolae Crepcia. Numai că, 
în poezia de faţă, lumina primeşte conotaţiile creştine, ale 
unei spiritualităţi în plină evoluţie. A avea acces la lumină 
înseamnă, pentru poet, a avea acces la cunoaşterea binelui 
şi a răului, a adevărului şi a minciunii, şi, mai mult, înseam-
nă a intra într-o stare harică, prin rostirea iubirii şi fuga de 
deşertăciunea lumii. În mod evident, dar cu o discreţie ab-
solută, poezia lui Nicolae Crepcia este una a redempţiunii 
şi a reaşezării în matca unui creştinism cultivat în tradiţia 
rurală. 

E, în definitiv, o întoarcere la firescul de altădată, 

uşor desuet pentru moderni, dar evocând acutizat raportul 
omului cu gândul propriei nimicnicii, neputinţe, efemeri-
tăţi. În grila vremurilor noi, această percepţie pare să fie 
oarecum anihilată printr-un spirit atotcuprinzător, amânată 
la nesfârşit, împinsă aproape iremediabil spre un târziu ni-
ciodată aşteptat. În opoziţie, creştinul tradiţional se situea-
ză mai mereu diferit faţă de propriul sfârşit, apropiindu-şi 
,,plecarea” prin temeri şi pregătiri mai intense, prin nevoi 
repetate de comuniune cu neantul. În drumul iubirii şi al ac-
ceptării destinului pământesc, Poezia asigură forţa zborului 
şi a dăruirii, a curăţiei şi a admiraţiei, cel puţin aceasta pare 
să ne transmită autorul.

Universul imagistic desenat de Nicolae Crepcia în 
volumul de faţă se ramifică mult mai bogat de atât, căci 
poetul se lasă sedus de sunetul mierlelor şi al privigheto-
rilor, de tabloul magic al naturii, de frumuseţea feminină 
(doar vag şi generic), de perfecţiunea creaţiei divine, mo-
tiv pentru care subliniază: ,,Poezia nu se naşte din nimic./ 
Trebuie să existe mai întâi o dragoste mare/ şi trebuie alese 
cuvintele fertile/ miresele.// Poezia se naşte cu plâns ome-
nesc/ şi poartă genele poetului.// Există camera de naştere/ 
mese de travaliu/ dar adesea poezia se naşte pe stradă,/ în 
tramvaie,/ în trenuri,/ pe câmp,/ în iarbă,/ în ploaie,/ în nin-
soare,/ dar nu în ger/ fiindcă ar îngheţa/ şi s-ar sparge ca un 
ţurţure/ căzut pe caldarâm.// Poezia nu se poate naşte din 
nimic./ Există acea sămânţă nevăzută/ din care ea se înalţă/ 
să-şi împlinească forma,/ să fie vizibilă ca o iubire,/ ca o 
rugă pe-o rază de lumină/ spre cer.// Uneori se priveşte în 
oglindă/ şi-şi corectează defectele,/ îşi mai aranjează câte-
o şuviţă rebelă,/ se fardează,/ îşi dă cu ojă pe unghii/ să 
fie mai frumoasă,/ să fie mai atrăgătoare,/ dar când iese în 
lume/ cei mai mulţi o privesc cu indiferenţă/ şi nu se lasă 
cuceriţi de farmecul ei unic/ original,/ ca şi cum nu pentru 
ei/ s-a învrednicit ea să fie.” (Cum pe ramurile primăverii 
ochiuri de muguri).

Poemele transpun pe rând ,,doruri multe”, ajun-
gând una şi aceeaşi entitate, în mijlocul căreia respiră po-
etul, râvnind ceruri ,,nevăzute, neştiute, bănuite.” Peste tot 
poetul exersează conştiincios întâlnirea cu Dumnezeu, iar 
Poezia devine un teren propice pentru a pregăti revărsarea 
sacrului: ,,Există oare un loc/ în care să-mi îngădui Doam-
ne/ să-ţi sărut mâna,/ sau tălpile,/ sau umbra?” (Există oare 
un loc?).

Un poem polemic, ieşind din malaxorul unei lucidi-
tăţi acaparante, este şi Pe ţărm revine tăcerea, în care tris-
teţea definitivei plecări nu poate fi alungată nici cu idei ten-
tante, nici cu pietre preţioase, căci în faţa Nimicului, nu mai 
contează nimic: ,,Unii visează noi formule poetice,/ alţii 
siluesc lumina în orfelinate,/ unii aruncă în femeia adulteră 
cu pietre swarowski,/ alţii se furişează/ în idei care nu le 
aparţin,/ pe tarabe unii expun spre vânzare/ (cu acte aparent 
în regulă) stelele cerului./ În tot acest timp mugurii ţâşnesc/ 

Iubirea nu are nevoie de glorie
din sfâşietoare dureri,/ moartea culege harnică/ (uneori vâr-
ste necoapte),/ dar cine se mai gândeşte/ la ce va fi dincolo 
de viaţă./ Vine un potop/ şi ideile frumoase pier/ şi pe ţărm 
rămâne tăcerea/ ca o scoică golită de cântecul mării.”

De la momentul debutului, produs în 1996, cu vo-
lumul Pe umărul lui Rimbaud, poezia lui Nicolae Crepcia 
traversează succesiv faza ,,frigului şi a singurătăţii”, a în-
cremenirii lumii în poem, pentru a ajunge în volumele de 
pe urmă ,,în grădina iubirii”, ca mesager apostolic al tre-
cutului istoric (Spovedaniile Iancului - 2011) şi al durerii 
mistice. Articulate în versuri moderne (strofe inegale, ver-
suri fară rimă, preferinţa pentru poeme mai lungi şi pentru 
firescul limbajului), emoţiile şi gândurile poetului alcătu-
iesc un relief simbolic, unul al singurătăţii absolute, vecine 
cu nemărginirea. Pastelul unei naturi bacoviene se combină 
cu cel sufletesc într-un exerciţiu de disciplină interioară, de 
(auto)scanare interpretativă: ,,Nici măcar cucuveaua/ nu 
mai scormoneşte în grijile noastre/ să vestească vreo pa-
coste./ Stă zgribulită/ cu capul ascuns/ sub aripa nopţii.// 
Zăpezile cad cu cer cu tot,/ cu îngeri cu tot/ neîntrerupte 
de foamea/ care îngenunchează în păduri căprioarele.// În 
absenţa vreunei perspective/ mă întorc pe cealaltă parte-a 
insomniei./ Când şi când/ câte un câine latră/ fantoma lu-
nii.” (Insomnie).

Poemul ce dă titlul volumului merită, de aseme-
nea, o atenţie specială, notând cu discreţie, dar totodată cu 
o convingere personală adâncă, nevoia de Dumnezeu, de 
religiozitatea gestului cotidian în firescul şi spontaneitatea 
desfăşurărilor sale. Acesta este punctul de sprijin, Alfa şi 
Omega al eşafodajului existenţial. Biografia se contopeşte 
acum cu livrescul, se topeşte apoi în neantul universal, me-
reu în căutarea programatică a unui sens. În această ecuaţie, 
gloria este doar însemnul limitelor şi al vremelniciei: ,,Nu 
râvnesc gloria/ Nu-i utilă/ precum pasta de dinţi Colgate./ 
Cu ea nu-ţi poţi spăla/ niciun sentiment/ Poate doar s-o în-
făşori/ ca pe-o eşarfă/ la gâtul trufiei.// […] Nu mă înţele-
geţi greşit,/ nu urăsc gloria// Dar a o aştepta/ e ca şi cum ai 
aştepta moartea/ care oricum va veni cândva.// […] Glorie 
nu înseamnă/ cununa de lauri/ pe fruntea nimicului,/ Gloria 
este dureroasă/ ca nefericirea.// E absurd să te gândeşti la 
glorie/ când sunt atâtea de plâns./ Mai bine-i să pansezi/ cu 
fâşii de inimă/ rănile luminii,/ sau să rosteşti psalmi/ înge-
nuncheat în lacrima/ din care se înalţă/ fiecare dimineaţă.// 
Să spui psalmi/ şi să crezi că Dumnezeu ascultă/ Să vezi 
cum cuvintele/ îşi taie prin ninsoare/ cărare spre cer// Şi 
nu te gândi la glorie.// Mai folositor e să citeşti/ cartea lui 
Iov/ şi să iei aminte.// Gloria este marginea unei prăpăstii.” 
(Fără glorie). Poet solitar şi de o modestie excesivă, Nico-
lae Crepcia realizează în prezentul volum un creuzet liric 
de o reală frumuseţe şi melancolie, intrând tot mai pregnant 
sub zodia marilor adevăruri. 

Monica GROSU

Pe Daniel Murărița îl cunosc de relativ puțin timp, mai exact 
de pe la începutul lui 2013, când colegul de cancelarie, absolvent de 
Filozofie, a binevoit să-mi ofere o carte de poezii.

Citind poemele din recent apărutul volum În căutarea fricii 
(Ed. Timpul, Iași, 2013, 80 p.), am căutat să văd dacă „recoman-
darea” semnată pe coperta IV de poetul și criticul Mircea Bârsilă 
surprinde, în puținele-i propoziții, specificitatea acestei poezii, atât 
ca tematică difuză, dar mai ales ca organizare a dicteului postmo-
dern. Înțelegând puțin din toate astea și revenind asupra textelor, 
mi-am dat seama că autorul nu se află, totuși, la începuturi. Chiar la 
o repede lectură a poemelor putem realiza că textele recomandă o 
oarecare familiarizare cu poezia postmodernă, mai exact zis, cu po-
ezia de azi, încercând să-și găsească propriul drum al expresivității 
artistice, propria cale de acces în mirabilul univers al liricii de idei. 
Căci, s-o spunem de la început, dl Daniel Murărița – prin profesiune 
familiarizat cu o întreagă cultură și gândire filosofică – nu poate să 
conceapă poemul decât ca o expresie problematizantă a lumii și 
existenței. Nu în sensul că ar excela în complicate registre livrești, ci în ideea  că poetul  
își proiectează propriu-i destin pe fundalul unei meditații de profunzime, punând în 
evidență impactul dintre un eu care se apără (sau se mărturisește, sau încearcă a o face 
în sensul unei redempțiuni ) și o lume în care-și trăiește dramele și obsesiile, în general 
propriile-i determinări.

Pe acest fond sufletesc, poezia se constituie ca o aglomerare centrifugală de 
imagini, încifrând sensuri, teme, idei. E poezia unei biografii sufletești, o transcripție cu 
luciditate a gândului, din care nu lipsește o anumită gravitate a neîmplinirii și eșecului, 
a aspirației transmundane… Deși itinerantă, ironia cedează teren observației oarecum 
crude, cu trimiteri la un caleidoscop social și cărturăresc mai larg. Sunt convocate citate, 
în special, din gândirea filosofică modernă de mare impact restaurator, care trădează o 
anumită afinitate spirituală și o raportare la un tip de reflecție care esențializează emoția. 
De fapt, nu emoția lirică este în centrul acestei poezii de lucidități autoreferențiale (ce-
rebrale?), ci particularizarea unor viziuni din care transpar experiențe de viață și trăiri, 

totul evocat cu o dicție lexicală de largi disponibilități expre-
sive.

Situându-se ca opțiune onto-gnoseologică „în căuta-
rea” unui sentiment care dă identitate și individualizează un 
destin, poetul se învăluie într-un discurs de multe ori indistinct 
și intranzitiv. O mai mare supraveghere a poemului în tota-
litate, o ordonare ideatică mai susținută și o organizare după 
anumite linii tematice ar spori expresivitate centripetă și ar da 
o mai mare coerență poemelor, cărților în ansamblu.

Daniel Murărița a făcut, la nivelul stării de spirit – ceea 
ce este esențial în devenirea poetică – dovada unui condei de 
concepție, capabil de nebănuite resurse creatoare. Mai rămâne 
însă ca, la nivelul coagulant al textelor sale, această lirică să-
și particularizeze enunțul, temele, ideatica. De preferat ar fi, 
așadar, o supraveghere mai drămuită a devălmășiei imagistice 
și o diminuare a cartezianismului ce colorează textele uniform, 
lăsând lirismul să curgă mai firesc și mai confesiv, cu naturali-

tatea sentimentelor ce-l determină.

*

Prima impresie a lecturării poeziei lui Daniel Murărița este cea privitoare la un 
«dicteu» postmodern, plin de corporalitate, nu neapărat surrealist, dar de o spornică și 
surprinzătoare asociație lexicală, mai totdeauna neologistică și centrifugal imagistică.

Pe sub această devălmașă „pilitură” denominativă și dincolo de întrezărirea eu-
lui poetic în versuri care mai mult ascund decât devoalează, se simte spiritul, mai tot-
deauna apăsat, al unui introvert lucid, cu obsesiile și dramele sale, pentru care poezia 
este deopotrivă radiografie a lumii și existenței, refugiu, regăsire de sine și instanță 
mântuitoare. După aceste linii de forță magnetică se organizează, deocamdată, acest 
discurs poetic, cât mai apropiat de ipostaza unor decantări clarificatoare.

Dan Radu ABRUDAN

Încă un Daniel – hic sunt leones…

DANIEL MURĂRIȚA
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În Argumentul cărţii bilingve româno-italiene (tra-
ducere Valeria Mocăşanu) – Puterea celor lipsiţi de pu-
tere/Il potere dei senzapotere (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 
2012), Genoveva Logan îl citează pe Liviu Rebreanu care 
considera că „geniul poporului nostru, ţărănismul nostru 
organic ne predestinează să cultivăm povestirea ca forma 
cea mai adecvată sufletului românesc.”

Având în vedere criza de timp a cititorului zilelor 
noastre, autoarea consideră , la rândul ei, că se impune o 
formulă epică mai concisă, pe care o denumeşte „ghem” 
cu pluralul „ghemuri”:  „Ele nu sunt nici roman, nici nu-
velă, nici povestire armonios închegată. Vom spune că 
sunt mici nuclee, mici cuiburi, sau, dacă vreţi, agenţi de 
fermentaţie, asemenea bobului de orez care se pune în sti-
cla cu cvas.  Într-o accepţie simbolică ghemul adună în el 
începutul şi sfârşitul, este spirala condensată în ou.”

Titlul propus de  autoare ne sugerează , printre alte-
le, o întoarcere a gândului spre concizia unor sisteme gra-
fice din vechime , şi ni se oferă ca ilustrare sforile înnodate 
ale incaşilor cu care compuneau semne încifrate necesare 
scrierii (pe care le numeau „quipu”).

Pentru mine ghemul simbolizează întreaga operă 
literară a unui autor. Ghemul cuprinde firul epic sau liric 
dar şi spaţiul dintre fire, reprezentând conotaţiile aluzive, 
nemărturisite de cuvinte. În această viziune, ghemul nu se 
referă la lumea imaginată de scriitor ca revers al logosului 
divin ci la firul vieţii universului artistic pe care parcele 
îl torc.

Să demontăm, în continuare, ghemul epicii scrii-
toarei Genoveva Logan, aşa cum se desfăşoară şi se înfă-
şoară în romanele şi proza scurtă pe care a comis-o până 
în prezent: Idolii peşterii, roman, Ed. Pt. Literatură, Bucu-
reşti, 1969, ediţia a doua Ed. EuroPress , Bucureşti, 2012; 
Alergie, roman,  Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1973,  
ediţia a doua  Ed. Criterion Publishing, Bucureşti, 2008; 
Fără identitate, roman, Ed. Cartea Românească, Bucu-
reşti, 1982, ediţia a doua  Ed. Junimea, Iaşi, 2oo3; Pentru 
toate vine o zi, roman, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 
1986; Văzând şi făcând, roman, Ed. Caritas, Bucureşti, 
1993; Puterea celor lipsiţi de putere, proză scurtă, Ed. Li-
mes, Cluj-Napoca, 2012.

Desfăşurând ghemul, ajungem în centrul acestuia, 
la momentul care a generat creaţia, la subiectul central fi-
inţial, acolo unde spune Mircea Eliade că avem depozitate 
idealurile care ne definesc. Să descoperim acest centru, 
„motorul imobil” al prozei Genovevei Logan. Mergând  
apoi pe firul romanelor, întâlnim , şi în straturile exterioare 
ale ghemului, problemele legate de contsrângerile la care 
era supus cetăţeanul în regimul comunist totalitar.

Prin comportamentul nonconformist al personaje-
lor, romanul de debut al Genovevei Logan, IDOLII PEŞ-
TERII (Editura Pentru Literatură, 1969) a produs vâlvă 
în 1969, anul apariţiei. Chiar dacă ne aflam în perioada 
dezgheţului ideologic (sub presiunea  Occidentului care 
acuza că România socialistă nu respectă drepturile omu-
lui) şi ca urmare cenzura mai închidea ochii, critica făcută 
regimului, în acest roman, a fost extrem de virulentă. 

În economia romanului sunt două tipuri de argu-
mente acuzatoare la adresa regimului, unele la vedere şi 
altele ascunse, calofile, subtile. Pe acestea din urmă, criti-
cii fie le-au ocolit tacit, fie nu le-au observat. Să le prezen-
tăm succint, în continuare.

Întâi de toate, chiar titlul cărţii ne trimite la erorile 
de cunoaştere denumite de filosoful Francisc Bacon, idolii 
peşterii. Spiritul omului este ca o peşteră, în care dogmele 
societăţii, lecturile, oamenii exemplari impuşi de societate 
etc pot perturba sesizarea corectă a realităţii. Ştim cu toţii 
că în acele vremuri, libertatea cuvântului a fost plătită de 
intelectualii curajoşi cu ani grei de închisoare.

Tot la peşteră se referă pasajele reproduse de Mi-
hai Poenaru din dialogul Republica  de  Platon, în care 
un popor întreg era înlănţuit în subteranele unei peşteri şi 
neputând privi decât înainte, prizonierii luau drept realita-
te umbrele obiectelor şi personajelor reflectate pe perete, 
obiecte şi personaje plimbate prin spatele lor pe o scenă 
iluminată de un foc puternic. În societatea socialistă, în-
doctrinarea omului a fost similară cu aceea descrisă de 
filosoful atenian.

Tot la filosofia antică face apel Genoveva Logan 
prin mijlocirea personajului Titus care îşi imaginează un 
ameninţător Arhipelag Koneione  (cuvânt care în limba 
gracă desemnează planta din care s-a preparat băutura cu 
care a fost ucis filosoful Socrate, condamnat la moarte 
pentru că şi-a dedicat viaţa relevării adevărului). Cu ace-
eaşi conotaţie trebuie citite referirile la jertfirea unui co-
coş, în cinstea zeului medicinii, Asklepios (aceasta a con-
stituit ultima dorinţă a lui Socrate). Pericolul arestărilor îi 
pândea în acea vreme pe toţi criticii regimului.

Un alt personaj principal al cărţii, Mihai Poenaru, 
se încăpăţânează să caute Nordul când toate lozincile afir-
mau că „lumina vine de la Răsărit!”, adică din Uniunea 
Sovietică.

George Demetriad, deziluzionat de realitatea con-
cretă, adună materiale pentru un dicţionar care să cuprindă 

toate conotaţiile cuvântului „nici”, subliniind că libertatea 
ne este îngrădită şi că nu avem voie să facem nici aia şi să 
spunem nici asta.

Pierderea speranţei într-o societate democratică 
este subliniată şi de o remarcă a lui Maxim, care urmărind 
un desen al lui Mihai Poenaru, afirmă că îi lipseşte Capul 
Bunei Speranţe.

Dan Munteanu se arată dezgustat de festivismul 
reportajelor care abundă în lozinci dar pierd din vedere 
problemele autentice ale muncitorilor.

Gina Mardare îşi dedică ani buni cercetând com-
portamentul unui bătrânel îmbrăcat cu haine militare de 
paradă şi cu pieptul plin de decoraţii, care saluta umil tre-
cătorii. Faptul poate fi interpretat ca o trimitere la absur-
dul existenţei, la resimţirea acelui „gol istoric” bacovian 
la care face referire eroina.

Tinerii cercetători privesc cu nesaţ pliantele de că-
lătorii în străinătate (interzise populaţiei neînregimentate 
politic), expuse în vitrina Oficiului Naţional de Turism.  

Simbolul cel mai puternic al dorinţei de libertate îl 
găsim în personajul Anca Cerchez, care încearcă să foto-
grafieze, noapte de noapte, în turnul Observatorului Astro-
nomic, un astru pe cale să se desprindă din sistemul gravi-
taţional al altor stele şi să rătăcească o vreme prin univers, 
până când va deveni captivul unui alt sistem stelar. Acel 
moment de superbie al stelei rătăcitoare, reprezintă sensul 
vieţii celor care voiau să trăiască liberi de orice constrân-
gere. Pentru că atitudinea friza imposibilul, Anca Cerchez 
este văzută ca o frumuseţe rece, perfectă, androginică, in-
adaptată vieţii cotidiene.

Pe lângă curajul exemplar pentru acea vreme, car-
tea are şi alte merite care îi conferă valoare estetică. Arhi-
tectura epică este construită simfonic, prefigurând textua-
lismul, în fiecare dintre capitole câte un personaj dezvă-
luindu-şi trăirile, ansamblul păstrându-şi totuşi unitatea. 
Specialitatea de psiholog a autoarei o ajută la realizarea 
unor personaje autentice. 

Finalul reprezintă un omagiu adus naturii nealte-
rate de viciile omului. Anca Cerchez, întinsă în iarba din 
curtea unei micuţe biserici, noaptea, la lumina stelelor îşi 
revigorează puterile ca şi legendarul Anteu, semn că lupta 
împotriva totalitarismului va continua chiar şi fără spe-
ranţă.

ALERGIA (Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 
1973) este provocată, în general, de pulverizarea valorilor 
umane şi în particular de a celor româneşti tradiţionale. 
Ea se manifestă ca o stare de repulsie la cotidianul anost, 
plictisitor, lipsit de orizont şi speranţă. Pe acest fundal, se 
petrece drama unui psihiatru care se refugiază în imaginar 
ca să reziste asaltului coroziv al regimului. Un acar (Ion 
Asaftei) este trimis  la control psihiatric, pe motiv că sufe-
ră de „luciditate” -,  de către şeful gării care-l exploatează 
ca pe un sclav, îşi bate joc de nevasta lui (o ademeneşte, 
apoi o părăseşte), îl ameninţă că dacă nu va recunoaşte că 
este concubinul  unei fete de care în fapt el, abuzivul şef, 
a profitat îl va da afară din serviciu  etc). 

Psihiatrul (autoarea are aceeaşi specializare), tră-
ieşte o stare de înstrăinare cronică, datorită căreia devi-
ne apatic şi însingurat. În cabinetul său, în momentele de 
reverie, privind pe fereastră, îşi închipuie că dincolo de 
gardul incintei e o lume curată, demnă. Acarul, care suferă 
de „luciditate” îl trezeşte la realitate: „Dincolo este exact 
acelaşi lucru ca şi dincoace.”

Regimul totalitarist a spulberat normalitatea fiinţei 
umane aşa cum  marea explozie Big-Bang a determinat, 
în ultimă instanţă, îndepărtarea galaxiilor unele de alte-
le (aşa cum psihiatrul află de la prietenul său, astronomul 
amator Mişu, în momentele de relaxare când priveau prin 
lunetă planete). Geneza aceasta violentă a universului, 
mie îmi produce imaginea că sufletul omului, vegetând 
sub teroare, a rămas inert în centrul exploziei (în haosul 
de după producerea acesteia) sau mai degrabă, ar sta în 
centrul unui ciclon, de unde poate contempla, mortificat, 
dezastrul înconjurător.

Romanul se desfăşoară pe două planuri care se în-
trepătrund ingenios: cel al realităţii terifiante şi cel al fan-
teziei compensatoare. Pretextul povestirii îl constituie aşa 
zisa sinucidere a acarului (care în finalul voit ambiguu se 
pare că trăieşte), motiv pentru care doi securişti îl anche-
tează pe psiholog, socotindu-l vinovat moral de tragedia 
întâmplată. Faţă de obtuzitatea anchetatorilor, răbufneşte, 
în planul imaginar, reacţia violentă a eroului care îi face pe 
anchetatori una cu duşumeaua laboratorului psihotehnic. 
Şi dialogul de coşmar continuă sobru, în comicul situaţiei, 
pe fondul umorului negru.

În epoca dictaturii comuniste, teroarea psihică 
instituită, viza să ne transforme pe toţi în oameni fără 
identitate, ca în romanul omonim , reeditat (Ed. Junimea, 
Iaşi, 2007),  într-o turmă de roboţi docili, care nu gândesc 
ci ascultă de ordine pentru a acţiona. Chiar Parcele erau 
obligate să brodeze acelaşi model al destinului pentru toţi 
cetăţenii din lagărul socialist. Dar iată că sufletul nu a pu-
tut fi împletit după acelaşi model simplist. Pierzându-şi 
speranţa, intelectualii au coborât în ei înşişi, căutând un 

subterfugiu efemer, cufundându-se într-o aventură a me-
moriei, prin care se întorc în timp la perioadele pure ale 
copilăriei şi adolescenţei, când toate  visele erau posibile.

Eroul cărţii, Mihai Nicodim, vrea să evadeze din 
cotidianul anost şi să se regăsească pe sine. Teritoriul 
miraculos al libertăţii conştiinţei este Falérul, localitate 
iluzorie ce pare marcată pe harta spiritului şi în care se 
poate ajunge dacă apuci un bilet concret de tren. El se află 
localizat într-o geografie mitică proprie şi ca în orice mit,  
o jumătate din poveste se petrece în concret iar cealaltă 
în fantezie. Între cele două planuri, autoarea conduce cu 
mână sigură (uneori romantică) succesiunea momentelor 
epice.

Punctul culminant îl constituie sosirea trenului su-
praaglomerat spre Falér, întrucât fiecare din noi vrem să 
ajungem la noi înşine, dar ne izbim uneori de un mediu 
egoist, cinic: “Alerg de-a lungul trenului ca un întârziat 
la poarta cetăţii. Sângele îmi bubuie în urechi, şiroaie de 
gheaţă îmi inundă tot trupul şi nu mai aud în jur decât ţiu-
itul unei ameninţătoare linişti. Frica de a nu scăpa trenul, 
de a nu-mi pleca de sub nas, mă face să pierd şi puţinele 
şanse pe care probabil le am. Mă izbesc de oameni, răs-
torn bagaje, îmi cer scuze, explic, dar timpul galopează pe 
deasupra capului meu bombardându-mi arterele. Nu pot 
ţine pasul cu el, trenul îmi pare un imens tanc blindat, por-
nit să-mi distrugă cel mai luminos edificiu al anilor mei 
solitari.

Şi nimeni nu mă vede în această goană nebună, 
nimeni nu-mi face un semn. În ferestre oamenii stau cu 
spatele, legaţi parcă printr-un jurământ să nu privească 
afară. Ei sunt sus, le convine, deluvii catastrofale pot veni 
în spatele lor. Dar eu, care sunt jos, care n-am pus încă 
piciorul pe-o treaptă?”

Deznodământul îl constituie întoarcerea în timp la 
epoca ingenuă a adolescenţei. Renunţând la Falér, Nico-
dim pare să ia, la întâmplare, primul tren, dar iată că acesta 
îl duce în trecut, acolo unde se regăseşte pe sine, pe malul 
mării sufletului său devenit acum nostalgic şi senin.  : “Iar 
pe orizontul nichelat, acolo unde un indefinibil abandon 
îmi îneca adineaori totul în ceaţă, încerc acum să disting 
proiecţiile de vis ale îndepărtatei mele adolescenţe.” 

În textele intitulate „ghemuri”, adunate în volumul 
Puterea celor lipsiţi de putere ne apropiem, pare-se, de 
centrul sufletului autoarei şi care este reprezentat de va-
lorile satului tradiţional românesc. Cele mai multe eveni-
mente din aceste proze se petrec la sat. În Mielul pretim-
puriu relaţiile prieteneşti dintre oameni se deteriorizează 
în condiţiile contemporane dar, în final, se rearmonizează. 
În În cumpăna apelor energia magicului ajută pe clopo-
tarul Panţâru (dintr-un sat de pe Siret, din zona natală a 
autoarei) să abată furtunile şi viiturile prin tragerea clopo-
telor.  La punctul culminant al povestirii se petrece ceva 
cu totul excepţional. Trăgând clopotele ca să domolească 
puhaoiele, ies morţii din morminte,  şi pentru a opri aceas-
tă zi de apoi, reînviaţii nemaiavând loc pe pământ,  clo-
potarul preferă să-şi suspende activitatea , iar puhoaiele 
înghit totul. Deznodământul rămâne neclar, incitant: „Aşa 
l-au găsit dimineaţa. Cu mâinile-n sus, răstignite pe funii. 
Clopotele nu se mai auzeau, dar nimeni nu putea spune 
dacă Panţâru mai suflă sau a trecut la cele eterne. Sub el 
viiturile negre mugeau căutându-şi obârşia.”

Bătrâna mamă, Stăniţa, din  Cel care întoarce, 
aflată pe moarte,îşi aşteaptă fiul să se întoarcă acasă , în 
speranţa că el, graţie unor capacităţi paranormale, o va re-
întoarce spre viaţă. Acesta revine cu adevărat şi –pradă 
şocului revederii- îşi aminteşte faustic de natura înzăpe-
zităa a satului natal, rostind: „Clipă, rămâi! Eşti atât de 
frumoasă!” Pradă aceleiaşi stări hipnotice, găseşte apoi 
sub perna mamei  o scrisoare către băieţii ei, ca s-o citeas-
că după moartea acesteia, prin care le cerea să-i urmeze 
credinţa creştină. 

Ajungem astfel în centrul generativ al prozelor Ge-
novevei Logan, care sunt valorile tradiţionale ale satului 
românesc: credinţa creştină, înalta moralitate şi puritatea 
sufletească. Satul acesta nu poate fi decât satul natal, de-
venit nemuritor prin scrisul autoarei:   „-Undeva, la câteva 
sute de kilometri de aici, mai insistam eu, există o câmpie 
mirifică. Toamna alunecă în palmele ei ca o limbă de clo-
pot. Soarele-o îmbracă-n lumină de rai (...) - Cerul e atât 
de aproape că poţi să-l atingi cu mâna  (...) – Timpul e 
asemuit acolo cu o funie imensă care se învârte în jurul 
unui par. Când s-a terminat, când a a juns funia la stâlp, 
se încheie un timp, un destin (...) În lumea aceea fiecare 
zi are o personalitate a ei, mai strigam. Ritualuri străvechi 
o-nsoţesc de cum soarele apare pe cer. Gesturile oameni-
lor sunt simboluri ascunse ale unei mari mitologii. Nimic 
fără rost, nimic de prisos în construcţia aceea, toate îşi au 
locul şi rolul lor din timpuri imemoriale. Toate marile mo-
mente din viaţa aceea sunt celebrate de datini şi credinţe 
milenare. De la naştere până la moarte omul e înconjurat 
de sărbători, aşa cum se înconjurau pe vremuri regii de 
sfetnici.” (Fără identitate, roman)

 Gr. LUCIAN

Genoveva Logan:

„Ghemurile” epice
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După câteva volume remarcabile de poezie (Feri-
cirile – 1994; Deseninări de cleştar – 1995; Gheaţă la mal 
– 1997; Foişor în Heliopolis – 1997; Ochiul înrourat – 
1999), după studiul monografic Tudor Arghezi şi spiritul 
Olteniei  (2008) şi după eseurile de istorie literară Alexan-
dru Macedonski ‒ Palatul fermecat (1997); Lucian Blaga 
‒ Solstiţiul sânzienelor (2010); Blaga ‒ Goethe, afinităţi 
elective (2012), Zenovie Cârlugea se cantonează cu ace-
eaşi vigoare în critica literară în care se anunţa încă din 
2005, odată cu volumul Lucian Blaga. Dinamica antino-
miilor imaginare. Anterior, Z. Cârlugea publicase şi un 
volum de critică de artă (Brâncuşi ‒ azi I, 2000), iar mai 
apoi studiul Eminescu ‒ mitografii ale daco-românităţii 
(2011), ca în timp spiritul său enciclopedist, cultivat din 
anii studenţiei, să producă la fel de interesante studii de 
dacologie şi folcloristică. De curând, Z. Cârlugea a tipărit 
la Editura Fundaţiei CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Târgu-
Jiu (2013) un interesant şi util volum de studii şi eseuri de 
critică şi istorie literară intitulat simplu Panopticum, în 
cuprinsul căruia autorul distribuie în opt capitole tot atâtea 
modalităţi de abordare a unor obiective inedite, dispuse 
apoi dinspre semnificativul istoric naţional (Luminile lati-
nităţii orientale; Momentul astral al Marii Uniri), către 
teme recurente (O nouă «periodizare» a literaturii româ-
ne; Latinismul istoriografic şi dacismul romanticilor), 
spre iluminări asupra marilor clasici ai literaturii române 
(«Felibrul» Alecsandri în corespondenţă; M. Eminescu ‒ 
mitograme ale daco-romanităţii; Ion Creangă în conştiin-
ţa criticii literare; I.L. Caragiale; G. Coşbuc), or elucidări 
documentare, analize de caz (Marin Sorescu, Gheorghe 
Grigurcu, Ioan Flora, Aurel Antonie), evocări (Gariel 
Georgescu, Octavian Paler, Ov. Drimba) şi tot atâtea înte-
meieri pentru judecăţi de valoare. Unele dintre studii şi 
eseuri sunt prilejuite autorului de lectua unor cărţi şi, în 
loc de simple cronici literare, acestea devin pretexte pen-
tru divagaţii docte pe aceeaşi temă, Zenovie Cârlugea 
aducând contribuţii utile din propria documentare sau, 
când este vorba despre o intersectare a temei cu Gorjul 
său, autorul dă dimensiunea firească a faptelor inclusiv 
din perspectiva acestui productiv spaţiu culural (Eminescu 
în Floreştii Gorjului, Tudor Arghezi şi lagărul de refugiaţi 
polonezi de la Târgu-Jiu, Gheorghe Grigurcu, Ovidiu 
Drimba etc). Ca încununare a unei reflexive cariere la ca-
tedră, Z. Cârlugea constată limitele unei îmbătrânite peri-
odizări a literaturii române şi mai vechilor întrebări, căro-
ra aceasta nu le mai poate răspunde, el adaugă altele de 
genul Când începe literatura română? Şi le răspunde  cu 
trimiteri la unele preocupări precum cele ale lui Ioan G. 
Coman (1957), IPS Nestor Vornicescu (1983), Mircea Pă-
curariu (1972) etc. O abordare nouă a istoriografiei româ-
neşti, cea din perspectiva dacismului („al cărui «corp de 
idei» acum începe a se construi în cercetări individuale” 
– p.25), deși anticipată de M. Eminescu, de Al Odobescu, 
de B.P. Hasdeu, se instituționalizează abia din 1972, odată 
cu întemeierea Institutului de tracologie şi cu congresele 
de dacologie organizate sub egida acestuia. Z. Cârlugea 
nu se lasă copleșit de lumina în care ne-au fost prezentați 
clasicii literaturii române în tratatele oficiale și de unele 
monografii puternic cenzurate în anii comunismului. Pe V. 
Alecsandri îl regăsește în lumina corespondenței citindu-l 
pe  Constantin E. Ungureanu (Corespondența lui Vasile 
Alecsandri – 2009) din care „un episod foarte important 
este cel al relației cu «Junimea», unde Maestrul, încărcat 
de demnitate politică și merite cultural-literare, se bucura 
de mare cinste. Descinderile acestuia în casa lui V. Pogor, 
deși rare, se bucurau de mare cinste, de venerația mai ti-
nerilor literați ieșeni...” –p.35). Într-un studiu intitulat 
Eminescu ‒ mitograme ale daco-romanității (a se vedea și 
lucrarea cu același titlu, apărută la Ed. Scrisul Românesc, 
2011), îl găsim pe marele poet nemulţumit de politica re-
gelui Carol I fiindcă el avea conştiinţa împlinirii româneşti 
în şi prin lumea latinităţii, românismul lui Eminescu fiind 
esenţial determinat de „prezentul social-istoric al vremii 
sale”. Alte câteva lămuriri legate de poetul național al ro-
mânilor se găsesc în studiul „Eminescu în viziunea criticu-
lui Titu Maiorescu”, menit să elucideze unele momente 
confuze din relația criticului cu poetul, sau ale poetului cu 
Slavici, cu Gane, cu Jacob Negruzzi. O contribuție nu nu-
mai de interes local a lui Z. Cârlugea este cea care privește 
sejurul lui Eminescu la Floreștii Gorjului din 1878, ase-
menea unei preocupări similare a lui Stan V. Cristea pri-
vind relația lui Eminescu cu Teleormanul (Alexandria, 
2004). Tot așa, autorul ne propune o lectură actuală a lui 
Caragiale («Mahalaua»  nesfârșitei tranziții; O interpre-
tare platoniciană a «Scrisorii pierdute»; O updatare sui 
generis a comediilor caragialiene). Z. Cârlugea, așa cum 
menționam mai sus, consacră multă și binevenită atenție 
lui Tudor Arghezi (Tudor Arghezi și spiritul Olteniei – 
2008;  Tudor Arghezi - un elogiu al Gorjului ‒ 2010), în 
volum găsim studiul  Tudor Arghezi și Fundația Culturală 
«Principele Carol» (p.101), edificator pentru relaţia dupli-
citară a poetului cu Carol al II-lea de la care primeşte spri-
jin financiar direct, relaţie duplicitară manifestată de poet 
cam tot timpul, din moment ce nici retractările lui de mai 
târziu nu conving (pezia A fost, n-a fost) precum nici elo-

giile lui din tableta De ziua Lui. De reţinut ca îndreptăţită 
şi supoziţia formulată de Zenovie Cârlugea:„...tableta cu 
pricina nu trebuie citită ca un elogiu fără rezerve, ci ca o 
tactică a apărării într-un moment delicat al relațiilor sale 
cu Casa Regală. Desigur, destituirea lui Titulescu în 1937 
și moartea suspectă, în mai 1838, a lui Goga, la Ciucea 
(care, după căderea guvernului său, îl amenința pe Suve-
ran cu mari dezvăluiri, dar imediat după o călătorie la 
Berlin moare subit la Ciucea, zice-se «otrăvit»!) îi dădeau 

serios de gândit lui Arghezi” (p.108). Nu se știe însă în ce 
măsură îi va fi dăunat mai târziu poetului solidaritatea sa 
cu Mareșalul Antonescu la al cărui proces a fost citat. Alta 
este însă situația lui Lucian Blaga în obsedantul deceniu, 
asupra căreia Z. Cârlgea zăbovește cu întemeiată prețuire. 
De fapt, Z. Cârlugea a scris remarcabil anterior despre po-
etul filosof (Lucian Blaga. Dinamica antinomiilor imagi-
nare - 2005; Lucian Blaga – Studii, articole, comunicări, 
evocări, interviuri – 2006; Lucian Blaga. Solstițiul sânzie-
nelor -2010; Lucian Blaga ‒ între amintire și actualitate 
– 2011; Lucian Blaga ‒ sfârșit de secol, început de mileniu 
– 2012; Blaga ‒ Goethe, afinități elective -2012). Așadar, 
Z. Cârlugea este o voce autorizată în ce-l privește pe Luci-
an Blaga și eseul său din Panopticum este o sinteză conso-
lidată în documente și bibliografie, cu accentul pe „larma 
revoluției proletare care lua cu asalt istoria și punea cul-
tura sub tirania ideologiei” (p.131). Lucrurile ajunseseră 
prea departe în România proletară din  moment ce și Blaga 
a fost nevoit să «cedeze», după cum nota în 1960 filosoful 
Vasile Băncilă, citat de autor. O la fel de relevantă este şi 
corespondenţa lui Blaga (eseul poartă titlul Lucian Blaga 
‒ epistolarul de la Academia Română după lucrarea lui N. 
Mareş, Ed. ALTIP, Alba Iulia, 2012), corespondenţă cu 
Felix Aderca, cu Ion Bianu, George Oprescu, Cezar Pe-
trescu, Ion Petrovici, cu Ion Pillat ori cu Liviu Rebreanu.  
O la fel de interesantă retrospectivă îi sugerează lui Z. 
Cârlugea articolele memorialistice ale lui Sorin Popescu 
în legătură cu poetul şi profesorul Ion Barbu şi din per-
spectiva acestora se insistă pe unele laturi ale vieţii mare-
lui matematician şi poet, în special pe secţiunea a şasea a 
cărţii lui Sorin Popescu, „Din lumea literar-artistică a lui 
Ion Barbu”, recenzorul face o riguroasă sinteză a 
observațiilor care relevă perpetuarea memoriei poetului-
matematician. Panopticum-ul reține și interviuri culturale 
la fel de interesante, așa cum este cel cu și despre George 
Bacovia, realizat de I. Valerian și publicat în  Viața litera-
ră (IV, nr. 107/1929), readus în actualitate nu numai în 
numele unui roman bacovian care „nu va fi nicând gata”, 
anunțatul Cântec târziu, la care poetul lucra îndelung, 
după cum el însuși declara cu acel prilej. De aici încolo, Z. 
Cârlugea face propriul demers în poezia bacoviană pe sea-
ma metaforei sinestezice, a subliminalului auditiv și vizu-
al, tactil și olfactiv ca mai apoi să dea curs unei convorbiri 
cu Gabriel Bacovia, fiul marelui poet, realizate de Z. Câr-
lugea la Florești-Gorj în 1994, cu prilejul aniversării a 105 
ani de la trecerea în eternitate a lui M. Eminescu, Bacovia 
fiind socotit un «post-eminescianist» și nu un epigon al 
marelui poet național. La fel de interesante și bogate în 
date selectate de un cunoscător avizat sunt și eseurile des-
pre Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu (a se vedea Vocile 
romanului, de pildă), Mircea Eliade (Maitreye ‒ sihastra 
din Upanishade), Panait Istrati (Ucenicia vagantă și 
biruința scrisului), Camil Petrescu (Complexul lucidității 

extreme), Eugen Ionescu și condamnarea sa pentru ofensa 
adusă armatei și națiunii române. De asemenea, atrage 
atenția eseul închinat lui Cezar Petrescu, politician în 
fruntea Frontului Renașterii Naționale, filiala din Gorj, și 
nu în ultimul rând o contribuție binevenită a lui Z. Cârlu-
gea în legtură cu relația Bibeștilor (Antonie, Emmanuel, 
Martha) cu Marcel Proust, marele prozator francez, care 
își dorea să ajungă în România, dar crizele astmatice l-au 
împiedicat să o facă. Anton Bibescu (Antoine Bibesco), 
nepotul domnitorului Gheorghe Bibescu (1842-1849), va 
fi amic apropiat prozatorului Marcel Proust, întreţine cu 
acesta o bogată corespondenţă când nu era la Paris, iar 
Martha Bibescu, soţia prinţului George Valentin Bibescu, 
fiu al unui ofiţer din armata lui Napoleon Bonaparte şi al 
prinţesei de Bauffremont ‒ legături de rudenie ce o îndrep-
tăţesc pe Martha (născută Lahovari), descendentă din fa-
milia Mavrocordaţilor, să se fălească cu rudeniile din 
Franţa (fimiliile Chimay şi Beauffreumont), îndreptăţite 
să acceadă oricând la coroana înaintaşilor lor. Apropiat al 
Bibeştilor, Mihail Sebastian petrece şi el o vreme în preaj-
ma lui Anton Bibescu, la Corcova, şi crede despre prinţ că 
„e (printre români, n.n.) ca un englez căzut între oameni 
de culoare”, lumea aristocratică prilejuindu-i lui Sebastian 
judecăţi de valoare privind chiar mesajul teatrului româ-
nesc: „De îndată ce trece dincolo de mahala, teatrul româ-
nesc e pierdut. Și poate nu numai teatrul. Totul.” (p.253) 
Desigur că Sebastian, prin tematica teatrului său, încearcă 
să depășească această stare și un exemplu vine chiar prin 
lucrarea lui Z. Cârlugea intitulată Victor Daimaca ‒ des-
coperitorul de comete (Scrisul Românesc, 2010), sursa de 
inspirație pentru Steaua fara nume, cu dese incursiuni în 
Jurnalul dramaturgului și în fondul documentar județean 
Gorj. Deși Panopticum-ul oferă autorului cu fiecare eseu 
sau studiu prilejul unor observații critice echilibrate, sub-
sumate după caz unor principii generale ale criticii 
tradiționale sau ale celei moderne, în partea finală Z. Câr-
lugea face efectiv critică literară întemeiată pe relectura 
textului şi  motivată de judecățile deja irevocabile ale isto-
riei literare, or asta se vede mai ales în eseurile Nicolae 
Labiș ‒ Nichita Stănescu. «Copertele» unei generații lite-
rare; Eminescu în viziunea lui Nichita Stănescu; Ultimul 
Nichita – sub pavăza «daimonului»; Marin Sorescu, Ghe-
orghe Grigurcu; Grigore Vieru, dar și mai pronunțat în Ion 
Flora ‒ un autograf cu «îmbrățișare frățească»; Aurel 
Antonie («Valea» din cenușa termocentralei); Lucian 
Gruia; Nicolae Tzone (Epopeea surrealistă). Între confor-
marea şi impetuozitatea ideilor, Z. Cârlugea alege mode-
raţia tocmai pentru temeinicia a ceea ce are de spus în 
esenţă, nu în formă; altceva, nu altfel! Aşa de pildă, când 
este vorba despre Marin Sorescu, se fac observaţii noi din 
direcţia lucidităţii umorului spre etapele poeziei, cu far-
mecul unui topos oltenesc: „Sorescu se vrea unicul poet 
care ia în derâdere amorul [...] Amorul lui Sorescu nu-şi 
atinge aripa niciodată de un ideal erotic, îl vizează mereu, 
dar niciodată nu-l exprimă explicit” (p.296), de aceea se 
persiflează recuzita, clișeele desuete, se demitizează filo-
sofia sentimentului ca atare. În ce-l pivește pe criticul 
Gheorghe Grigurcu, citit și el cu un ochi critic atent de Z. 
Cîrlugea, se poate spune că acesta, fără a cădea în canon, 
„trece pe toată gama, de la tonul sentențios, apoftegmatic 
al unor formulări sau citate, la pitorescul faptului divers, 
jurnalistic” (p.304) și aceasta tocmai „într-o lume infla-
mabilă la cea mai lăturalnică aluzie, criticul își detaliază 
convingerile și impresiile cu o netrucată sinceritate” 
(p.308), riscând să fie socotit ca înregimentat dreptei poli-
tice, teze relevate în apodictica critică adnotată în Crista-
lografii lirice sau/și în Catalogul liric al poeziei române 
contemporane. Panopticum-ul lui Zenovie Cârlugea este 
astfel el însuși un răspuns relevant dat unei întrebări reto-
rice pe care și Grigurcu și-o punea în Critica pură (Româ-
nia literară, nr. 27/2007): „Nu vreau să vobesc în numele 
tuturor, dar oare de ce atâția dintre criticii merituoși ai 
generației postbelice au publicat panorame sau metamor-
foze și nu istorii literare?” Ca și I. A. Richards (Principii 
ale criticii literare, Ed. Univers, 1974) și alții vreo câțiva 
la noi, Z. Cârlugea știe că vioara întâi a istoriei literare 
este critica literară, dar asumările cele mai riscante se văd 
în sinteze dacă analizele sunt contestabile ori tendenţioa-
se. Panopticum-ul confirmă acest lucru cu delicatețea 
demonstrației, fără polemici inutile, dar și cu demnitatea 
echilibrată de a nu fi o simplă alternativă, o supoziție, o 
ipoteză. Critica lui Z. Cârlugea nu este una constatativă, 
nondirectivă, formalizată în elocință, in re, ci este consoli-
dată în instrumentarul transdisciplinar cu care urcă trepte-
le adevărului, cu o construcție principială a teoriei, apoi își 
asigură tot definitoriul și de aceea este scutită de erori de 
tipul non sequitur. De altfel cred că ar fi de-a dreptul con-
traproductiv să avem tot atâtea istorii literare câte opinii 
critice se pot formula. Panopticum-ul este tocmai o ple-
doarie în acest scop fiindcă adaugă esențialului fără a-l 
prejudicia și, fără a fi atins de didacticism, își revendică 
dreptul la valențele unui breviar bibliografic recomandabil 
nu numai studenților filologi, ci și ca reper în opțiunea 
documentară a oricărui critic sau/și istoric literar.

Iulian CHIVU

Un Panopticum de critică şi istorie literară
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dISTIHUrI

Istorie
Metaforele se cunosc de mici,
      De când zburdau desculțe prin urzici.

Amăgirea vârstei
      Copilăria-i baia de candoare
      Pe care o regrete fiecare.

Uneori
    Mă simt străin printre ai mei:
    Bătrân arhiereu printre atei.

Continuitate
Templul s-a-nălțat dintre suspine.
Se aud și azi printre ruine.

Viziune
Am mers amândoi până la capăt de drum;
Poteci multe apoi - și mult fum.

Alchimie
  Cenușa-n diamante-i prefăcută
Când soarele-n adâncuri se strămută.

Sfios
       ”-Lipsește scânteia!” O știu și mă-ntunec –
      Dar mă sfiesc să-l înduplec.

Strigăt ontologic
   Timp e pentru toți și pentru nimeni –
   Doar suntem eternii ipochimeni!

Concesivul De Chirico
Trenul de două
Trece când plouă.

Cannes 

ADRIAN VOICA Memorial cultural la Cozia

Dumitru Bălaşa – 
„Patriarhul de 

Drăgăşani”,
ediţia a IX-a

       Pe covorul roșu trece umbra ei
       În montură albă de scântei.

Pioșenie amplificată
  O mână spală pe alta –
  Și toate pe Înalta.

Arheologie
    Pe lutul din ulcele
   Crescură imortele.

Miracol
   A explodat în mine o idee
  De-a înflorit superba orhidee.

Așteptare
  Încredințați că vine zeul,
  În preș făcură curcubeul.

Sentiment
 De velurul fascinat
 Ochiul-croitor a lăcrimat.

Încrezător
     Alerg prin furtună
     După vreme bună.

Spre prânz
-Idei cu lacăt cumperi câte vrei –
Dar e târziu să mai găsești și chei.

 Cercetând rafturile
Din păvălia lui cu amintiri
 M-au fermecat picioarele subțiri...

  Mila poetului
Le dau unor babe
Câteva silabe.

Rafinament
Probă de vorbele tale –
Tresar în discursul cu umbre regale.

Peisaj medieval
    Burg suprapus pe un munte-nsorit,
    Cu străduțe rătăcind către mit.

Străini
  O amintire strig - și-atunci când vine
  O văd trecând pe lângă mine.
 

Între bătrâni
-Sprijină bastonul, dacă vrei
Să ajungi la anii mei!

Aritmetica și viața
Cât tânăr ești
Aduni și înmulțești.

80
Șuruburi în genunchi, proteză-n gură,
Un tort alături...Ce mai aventură!

Ce rămâne
Chiar demolând superba catedrală
Nu poți nega ideea de spirală.

ÎnGer de 
PaZă

Tu stai asupra mea
de strajă
Cuprins de milă și
de vrajă

Cu suflet mistuit
de dor
O, lasă-mă să nu 
mai mor

Și ca să nu mă pierd

în turmă
Mă tragi de mânecă
din urmă

crocHIU
Trestie de baltă
lină unduire

În oglinda apei
mă destram
subțire
Și dispar în ceață
lunecând
prin ea

În oglinda apei
sărutam o stea

VASILE 
TăRÂȚEANU

Cernăuți

Mănăstirea Cozia, din staţiunea vâlceană 
Călimăneşti, a găzduit marţi, 30 iulie 2013, cea 
de-a IX-a ediţie a Memorialului închinat preotului 
Dumitru Bălaşa - „Patriarhul de Drăgăşani“. Prilejuit 
de împlinirea a 102 ani de la naşterea marelui teolog, 
scriitor şi istoric vâlcean, evenimentul a adunat 
cercetători şi oameni de cultură, recunoscuţi în 
ţară şi peste hotare. Totodată a fost pomenit şi unul 
dintre cei mai devotaţi ucenici ai părintelui, fratele 
Dumitru Misăilescu-Panu, la doi ani de la trecerea 
sa la cele veşnice.

Memorialul „Patriarhul de la Drăgăşani“ 
a fost organizat de Mănăstirea Cozia, împreună 
cu Primăria Râmnicului, Fundaţia Ortodoxă 
„Ieromonah Arsenie Boca“ Alba Iulia, Forumul 
Cultural al Râmnicului, Parohia „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena“ Râureni, Asociaţia Naţională 
„Cultul Eroilor“ - filiala Vâlcea, Fundaţia culturală 
„Dokiana - Preot Dumitru Bălaşa“, Federaţia 
„Nostra Silva“ şi „Comuniunea Stăpânilor de Munţi 
şi Codri“. Manifestările prilejuite de acest moment 
comemorativ au început în jurul orelor 10:30, la 
Biserica „Sfânta Treime“ a mănăstirii, unde a fost 
săvârşit un parastas în memoria marelui sacerdot şi 
cercetător Dumitru Bălaşa şi a ucenicului său, fratele 
Dumitru, şi a continuat în Trapeza nouă a Mănăstirii 
Cozia, unde s-au derulat lucrările simpozionului.

Întrunirea a fost moderată de pr. prof. dr. 
Alexandru Stănciulescu-Bârda, împreună cu 
prof. dr. Zenovie Cârlugea. Au rostit discursuri şi 
au depănat amintiri despre ilustrul teolog, scriitor şi 
cercetător istoric şi despre ucenicul său, inventatorul 
Dumitru Misăilescu Panu, academicianul Emilian 
Popescu, Eugen Petrescu, preşedintele Asociaţiei 
Naţionale „Cultul Eroilor“ - filiala Vâlcea, inginerul 
Mihail Sporiş, prof. univ. dr. Ioan St. Lazăr, prof. 
univ. dr. Alexandru Popescu Mihăieşti, pr. Nicolae 
State-Burluşi, paroh la biserica cu hramul „Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena“ din Râureni - Vâlcea, 
precum şi alte personalităţi ale culturii vâlcene.

Manifestarea cultural-religioasă a reunit 
oficialităţi locale, între acestea numărându-se 
şi Florinel Constantinescu, primarul oraşului 
Călimăneşti, preoţi, profesori universitari, oameni de 
cultură, jurnalişti, monahi şi credincioşi.

 („Lumina”, Joi 30 iulie 2013; www.noutati-
ortodoxe, 1 august 2013)
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Într-o poezie din volumul „Reguli 
despre nesfârsit”(apãrut la Ed. Tracus 
Arte, Buc., 2012), Nicolae Opriṣan afirmã: 
„Dumnezeu nu mã vede/azi nu am întâlnire 
cu el.” Noi, însã, ne întâlnim cu autorul, prin 
textele sale, ṣi ne strãduim sã-l „vedem’’, 
sã-l surprindem în însãṣi evoluţia sa. Poetul 
e un „adaptat’’, oarecum în spiritul teoriei 
lovinesciene a „sincronismului’’: eliminã 
punctuaţia, renunţã la rime, evitã structura 
prozodică aṣa-zicând „tradiţionalã”. Preferă 
asocierile insolite de termeni, bruschează 
„tiparele’’, trimite, subtil, la miṣcările de 
avangardã (cubism, suprarealism).

În fond, ceea ce ne intereseazã, 
dincolo de „noutatea’’ procedeelor, e 
climatul spiritual de excepţie, numit poezie. 
Din momentul în care avem percepţia 
unui ritm interior, utilizarea rimei sau 
abandonarea ei programatică reprezintă o 
chestiune secundară. În unele cazuri, rima 
reliefează ideea poetică; în altele - sunã 
sec. Tot astfel, versul liber, „sciolto”, apare 
steril, în absenţa lirismului. La urma urmei, 
nu suntem datori, de la o generaţie la alta, 
sã propunem reţete în materie de creaţie: 
„trebuie sã scrii aṣa, ṣi nu altfel!’’. Din 
pãcate, poezia (ṣi nu numai!) e abordatã 
segmentat, pe decenii (ṣaizeciṣti, optzeciṣti, 
douãmiiṣti, fracturiṣti etc.), de fiecare datã 
cu subînţelesul perimãrii treptate, într-o 
neistovită goană după „altceva’’. Cu o 
astfel de optică, poezia celui din urmã scrib 
contemporan e, cum s-ar spune, „la modă’’, 
iar „revoluţionarul” Nichita începe să fie 
socotit o fază depãṣitã. Poeţi ca: T. Arghezi, 
L. Blaga, I.Barbu, V. Voiculescu au murit 
demult, aparţin deja unei alte epoci. La 
ce bun sã-i mai citim? Se uitã periodic 
faptul cã poezia, marea poezie, nu poate 
fi redusă la momentul istoric respectiv; 
prin semnificaţie, se adreseazã omului 
dintotdeauna. Operele „vechi” sunt actuale 
prin substanţa lor; scriitorii Antichitãţii sunt 
contemporanii noṣtri. Poetul (creatorul, în 
genere) intuieṣte în faptul divers general-
valabilul, înlăturã coaja fenomenelor, ca 
să ajungã la miez; rostul său e acela de a 
sintetiza umanitatea. Poetul cheamă la sine 
cuvintele - ṣi ele capătă concreteţe; se miṣcă, 
respiră, au muchii, netezimi sau asperităţi... 
Poetul, în mijlocul atâtor indivizi, nu prea 
ṣtie ce să spună, dar, printr-o firească 
detaṣare, ṣtie, mai ales, cum să spună. Dacã 
e privit cu ostilitate sau indiferenţã, astãzi, 
în sinea lui mizeazã pe judecata de valoare 
a cititorului de mâine.

Nicolae Opriṣan e un poet interesant 
ṣi expresiv. Îţi atrage numaidecât atenţia 
tonul categoric. Versurile au, nu o datã, 
gravitatea unor inscripţii; unde biruieṣte 
concizia, sunt de-a dreptul remarcabile. 
Câte-o poezie începe abrupt, de parcã o uṣã 
s-ar deschide brusc, atunci când te aṣtepţi 
mai puţin... Prin sita anumitor versuri 
(excelente) se cern felurite stãri de spirit: 
umor, ironie, melancolie, resemnare. De 
pildã:

-„noi doi am fi putut trãi fericiţi 
ca rufele pe sârmã’’(comparaţia e voit 
prozaică, sugerând aplatizarea în viaţa de 
cuplu);

-„fiara se ascunde în vânãtor”;
-„refuzul meu de-a povesti rana”;
-„sângele ṣoptit care mă iartă”;
 -„stau de vorbă cu un înger, într-o 

gară”;
 -„s-a dezbrăcat de vină într-un alt 

alt lut”;
 -„mirosim a copaci, mirosim a 

târziu”;
 -„obsedat de algele nopţii prinse de 

trupul tău”.
Motivul „îngerului” e frecvent în 

poezia lui Nicolae Opriṣan, amintind 
freamătul de aripi din perioada revistei 
„ortodoxiste” GÂNDIREA. Într-o poezie a 
lui Blaga (acesta, dupã cum se ṣtie, a fost ṣi 
colaborator al revistei lui Nichifor Crainic), 
îngeri cu penele arse zãbovesc într-un bar, 
în oraṣ, ca niṣte oameni obiṣnuiţi. Astfel, 
dupã expresia lui Eliade, elementul sacru 
se camufla în profan. Arghezi îl ruga ṣi el 
pe Dumnezeu sã-i trimitã, din când în când, 
„câte un pui de înger”, adicã un semn. Un 
volum al lui V.Voiculescu este intitulat 
chiar „Poeme cu îngeri”. Originalitatea, 
însã, nu e (ṣi nici nu poate fi) tematicã. În 
cartea lui N.Opriṣan ne-ntâmpină idei ṣi 
motive de interes universal: luna, pasărea, 
marea, corabia, nesfârṣitul, absurdul. 
Ca atâţia alţii, autorul se-ntreabă asupra 
sensului existenţei; e preocupat (până la 
obsesie) de eternul-feminin; încearcă să se 
defineascã pe sine în raport cu ceilalţi, ori 
se refugiazã în arcanele propriului eu, în 
singurãtate ṣi vis (romantic, prin aceasta). 
Aspectul din urmã e conturat în versul: 
„de multe ori personajul principal coboarã 
în noi/ ca într-o pivniţã.’’(o uṣã deschisã 
înãuntrul ei). Dezgustat de gestul cotidian, 
mecanic - „suntem absurzi când luãm 
masa”(nu este timp); intuind uniformitatea 
existenţei - „aceleaṣi pãsări cobesc inutil pe 
catarge”(reguli despre nesfârṣit), poetul are, 
totuṣi, sentimentul recuperării: „am uitat 
să vorbim despre înãlţare”(idem). Unele 
versuri  vibreazã ca un psalm: „aṣ fi vrut să 
fiu ca tine/ în fiecare zi să ating/ picioarele 
lui Dumnezeu.”(nor degeaba).

Poetul n-a putut evita cu totul 
discursivul, retoricul. Dar cine e scutit de-o 
asemenea primejdie? Expresia nudă, scutită 
de falsele podoabe, exercită o influenţă 
nebănuită asupra conṣtiinţei cititorului. 
Deṣi invenţia verbală nu lipseṣte, abia 
prin simplificarea liniilor poezia câṣtigă în 
substanţă. Astfel, anumite versuri par un 
ecou (în sensul continuităţii) al GLOSSEI 
eminesciene: „tot ce se poate întâmpla/ s-a 
întâmplat” (până la refuz). Ideea e filosofică. 
In concepţia lui Schopenhauer, nu există 
nici trecut, nici viitor, ci doar prezent. Istoria 
nu are o miṣcare ascendentă, progresul e 
numai aparent. Pentru filosoful german, 
după cum se ṣtie, Voinţa oarbă de-a trăi 
e „geniul speţei”. Sursa răului existenţial 
este egoismul - „homo homini lupus”.  
E  semnificativ că noţiunea de „absurd” 
revine des în paginile de faţă. Alteori, te 
izbeṣte solemnitatea unei atitudini: „cum 
se face târziu în tine/ îmi scot pãlăria 
în faţa destinului, fãrã glas îmi numãr 
secundele.”(îi spun cârtiţei). E o nuanţă 
de stoicism în aceastã aṣteptare a ceea ce 
urmeazã sã se întâmple. Probabil, poezia 
cea mai frumoasã din întregul volum este 
aceasta: „trist sau nu/ eu nu mai ṣtiu/ dacã 
dintr-o nuntă/  lipseṣte un mire/ dacă alunec 
spre/ tine sau spre târziu/ dacă sub farduri/ 
râul valsează străveziu/ dacă îngerul palid/ 
vine azi/ fãrã aripi,/ sau mâine/ o să fiu 
zidit/ într-un cocor/ fărã să ṣtiu.” Farmecul 
rezultă, aici, din ambiguitate: „trist sau nu/ 
eu nu mai ṣtiu’’; „vine azi/ sau mâine”. E o 
restrângere a vitalităţii în cadenţa molcomã, 
bacovianã.

Nicolae Opriṣan declarã ritos: „Sunt 
multe de spus despre mine” („te uiţi ṣi nu 
te vezi”). Înclin sã cred cã are dreptate. 
În definitiv, ceea ce conteazã e cã Nicolae 
Opriṣan are ceva de spus în contextul liricii 
actuale.

ROBERT  TOMA

TENTATIA VISULUI

Între gorjenii de real prestigiu din vremea noastră, dl. 
Constantin E. Ungureanu se recomandă de la sine, atât ca profesor 
de limba și literatura română în Țiclenii obârșiei sale, cât și ca talentat 
condeier, îmbinând astfel profesiunea cu pasiunea filologică, sub semnul 
ales al apostolatului didactic.

Zeci de ani am fost colegi în cadrul Cercului pedagogic de 
specialitate, schimbând păreri și împărtășind crezuri comune legate atât 
de profesie cât și de viață în general. Format în spiritul bunei tradiții a 
școlii românești și acumulând o informație de larg orizont în domeniu, 
domnia sa nu a încetat niciodată să fie la curent cu ceea ce se petrece 
în literatura și cultura română, drept care apelul colegilor, în varii 
împrejurări, la autorizata sursă de informare și consiliere, s-a dovedit 
benefic și roditor.

De-a lungul vremii, dl prof. Constantin E. Ungureanu s-a 
dovedit și un condeier percutant prin intervenții publicistice punctuale, 
exprimându-se atât în chestiuni de limbă și comunicare cât și pe diferite 
teme literare și culturale.

Prezentul volum de Interferențe înmănuchiază o parte din 
aceste preocupări, care au văzut lumina tiparului în varii publicații, din 
anii 70 ai secolului trecut până azi („Gazeta Gorjului”, „Gorjeanul”, 
„Tribuna învățământului”, „Constelații diamantine”, „Portal-Măiastra” 
ș.a.). Este vorba, mai precis, de o materie bogată, distribuită pe trei 
compartimente, ilustrând cu prisosință interesul constant al dascălului 
„de română” față de unele teme de istorie literară sau aspecte ale scrierii 
și  rostirii limbii noastre (reflectând o „etică a limbajului” ce implică 
folosirea acesteia la modul asumării corecte și responsabile).

Prima secțiune a „Interferențelor”, Istorie și critică literară, 
cuprinde câteva eseuri despre scriitori clasici, urmărindu-se deopotrivă  
atât portretul moral și spiritual, cât și unele relaționări/interferări menite 
a scoate în evidență afinități și diferențieri, dar și specificități și varii 
aspecte istorico-literare. Preocupările în această direcție se dovedesc, 
în multe cazuri, mai vechi, așa cum sunt eseurile ce urmăresc profilul 
uman al „veselului” Alecsandri și relația „privighetorii de la Mircești” 
cu autorul „Luceafărului” - într-o precedentă lucrare, „Corespondența lui 
Vasile Alecsandri” (2009), autorul dovedise o foarte bună cunoaștere a 
omului și epocii, subliniind importanța literaturii epistolare în creația și 
viața „felibrului” poet.

Dintre marii scriitori clasici, Eminescu și Caragiale polarizează 
un interes deosebit, urmărindu-se pe rând relația/interferarea poetului 
național cu Al. Macedonski, apoi cu „ingratul” Caragiale și Mircea 
Eliade, iar, peste timp, cu preferatul Shakespeare (asumat de autorul 
Odei în metru antic ca „prieten blând al sufletului meu”). Alte articole 
sunt scrise cu prilejul unor aniversări și comemorări: Cezar Bolliac la 
bicentenar, La un secol de la moartea lui Șt. O. Iosif, Centenarul morții 
lui Panait Cerna, O. Goga publicistul – la 75 de ani  de la moarte, 
Shakespeare în conștiința literaturii române (îndeosebi la Eminescu și 
Vasile Voiculescu), Nichita Stănescu și Marin Sorescu.

A doua secțiune, Publicistică, adună materiale publicate în presa 
județeană, privitoare la unii concitadini și prieteni (între care răsar figurile 
unor „lumini din veșnicul întuneric”, respectiv regretații dascăli: profesorii 
Constantin Iacob, Cornel Cârstoiu și învățătorii Ioana /Jana Schileru, 
Constantin Gh. Ungureanu, Aurel C. Ciurea). Alte articole privesc 
„Aforismele lui Brâncuși” ori  figura colegului publicist și documentarist 
Marin I. Arcuș („un nume cu renume din Rădineștii Gorjului”) sau a 
profesorului literat mureșean Constantin Răducan. Se rețin, de asemenea, 
articolele dedicate unor foști colegi de școală (Constantin Șofei și Ion 
Văleanu - autori ai unor interesante romane ce vin să completeze tabloul 
literaturii gorjene de azi) sau vrednicului concitadin cu preocupări 
documentare, juristul Ion M. Ungureanu, care încearcă să definească 
„spiritul Țiclenilor”, în ampla monografie „Petrolul și oltenii” (2004).

Pe lângă acestea, secțiunea reproduce unele recenzii la cărți mai 
recente (Două cărți binevenite: «Lucian Blaga. Solstițiul sânzienelor» 
și «Victor Daimaca – descoperitorul de comete», 2010) ba chiar și 
unele eseuri mai libere de interes istorico-literar, precum Domnița 
Gherghinescu-Vania – una din muzele lui Lucian Blaga și Tudor Arghezi, 
Imortalizarea lui I.L. Caragiale ș.a.

A treia secțiune, Limba română, între corectitudine și greșeală, 
adaugată celor de „critică și istorie literară” și „publicistică”, reflectă 
aceeași viziune de ferventă implicare și spirit didactic exhortativ, autorul 
dovedind, și din această perspectivă lingvistică, nu numai spirit de 
observație, de analiză și comentariu stilistic la obiect (ca în precedenta 
lucrare, admirabilă de altfel ca structurare ilustrativă, Limba română. 
Valori stilistice la nivel lexical, fonetic și gramatical, 2010), ci și un 
perspicace spirit evaluator al unor aspecte, în general regretabile, din 
domeniul practic al utilizării limbii române, în ambele ipostaze, orală 
și scrisă (vidi secvența „Vorbe parlamentare” în care sunt vizați direct 
„aleşii noştri, în dezlanţuirile lor oratorice”...). Comentând anumite 
erori privind folosirea unor neologisme sau aspecte vizând problematica 
eufemismelor, paronimelor și atracției paronimice, scrierii unor cuvinte 
compuse ori conjugării verbelor, ca și chestiuni legate de ortoepie 
și ortografierea unor numerale, autorul se pronunță cu o tranșantă 
meticulozitate de gramatician, având ca bază, desigur, lucrările normative 
academice (dicționare, îndreptare, gramatici etc.), cu ultimele noutăți în 
domeniu din DOOM2…Folosind o bibliografie adecvată și de bun control documentar, dl profesor 
Constantin E. Ungureanu  dovedește corectitudine și echilibru în prelucrarea informației 
documentare, vizibilă fiind peste tot formația didactică și spiritul cumpătării neclintite în 
judecățile de valoare. Urmărite pe latura „interferențelor”, inclusiv intervențiile jurnalistice 
pe probleme de limbă și stilistică (aceasta din urmă fiind înțeleasă ca „ramură a lingvisticii 
care interferează cele două domenii: limbă și literatură”), subiectele lingvistice și  literare 
abordate se constituie într-un exercițiu publicistic de actualizare și de aducere în atenție 
publică, un fel de binevenită și mai dreaptă prețuire a unor valori de plan național și local.

Zenovie CÂRLUGEA

CONSTANTIN E. UNGUREANU –
condeier de talent şi dascăl de real 

prestigiu al şcolii gorjene



Portal-Măiastra     v     anul iX, nr. 3 (36)/2013
26

Universitarul 
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„În câmpul criticii noastre literare 
contemporane, Pompiliu Marcea reprezintă un factor 
de echilibru prin refuzul manifestărilor hazardate, în 
conflict cu faptele și cu bunul simț. Ceea ce impune 
la prima vedere în contribuțiile de critică ți istorie 
literară semnate de Pompiliu Marcea este caracterul 
documentat al intervenției și ironia, mai mult sau mai 
puțin discretă, la adresa aventurilor istoriografice sau 
exegetice [v. aplicarea scenariului mitologic osiriac în 
interpretarea «Baltagului», de către Al. Paleologu!]. 
Aceste trăsături le vom recunoaște și în cele mai 
importante texte din volumul de «Varietăți literare», 
al cărui titlu fixează potrivit diversitatea de sumar a 
cărții.(…)

Pompiliu Marcea are predilecție pentru «cazuri», 
aproape toți scriitorii citați [Gr. Alexandrescu, Al. 
Macedonski, Tudor Arghezi, Șt.O.Iosif, D. Anghel, 
C. Hogaș, I. Slavici. I. Creangă, M. Sadoveanu] sunt 
mai mult sau mai puțin «cazuri» literare, ori pentru 
aspecte necunoscute și neelucidate ale trecutului 
literar.”(Pompiliu Marcea, «Varietăți literare»)

*
„Fiu de țărani din Gorj, Pompiliu Marcea 

a căutat în literatură fizionomia universului  său de 
origine. În tentativa de a găsi în Oltenia cimotiile lui 
Mihail Sadoveanu se lasă întrevăzută și încercarea de 
revendicare a ethosului sadovenian pentru propriul 
său mediu formativ. Elev fiind, Pompiliu Marcea a 
văzut în cartea de școală chipul lui Mihail Sadoveanu 
și tot atunci prin împrejurimi a descoperit și figura 
uimitor de asemănătoare cu aceleia a avocatului Bubi 
Sadoveanu. Coincidența l-a izbit, l-a urmărit și l-a 
făcut să creadă și s-o și spună că, în ciuda adeziunii 
declarate a marelui scriitor la linia sa maternă 
moldovenească, el vine totuși din stirprea gorjeană a 
neamului său. Desigur, Pompiliu Marcea avea aici un 
precedent, pe Mihail Ralea, care a vorbit primul despre 
componenta oltenească a scriitorului, de «spiritul 
pandur» al povestirilor sadoveniene, dar revendicarea 
lui Mihail sadoveanu are rădăcini mai adânci la 
Pompiliu Marcea căpătând în scrisul său un caracter 
pro domo. Deși argumentul cu care lucra Pompiliu 
Marcea era cel al incredibilei asemănări dintre sosia 
olteană a scriitorului și acesta din urmă, dincolo de 
argument funcționa, după toate semnele, și un acord 
afectiv special între literatura sadoveniană ți spiritul 
acestui tânăr cititor gorjean al ei, Mihail Sadoveanu și 
lumea lui sătească cu țărani blajini, dar dârji la nevoie, 
așa cum a devenit până la urmă și Pompiliu Marcea 
în viața lui de om al cărților, a fost unul din firele lui 
călăuzitoare[…].

Profesorul Pompiliu Marcea a fost un om de 
for, adică un cărturar al dezbaterii publice, care nu a 
căutat efecte ușoare și succese facile, ci s-a angajat 
pe teme și direcții cardinale ale literaturii române. 
Câteva din cele mai interesante contribuții critice ale 
lui privesc romanul românesc contemporan în numele 
căruia nu s-a sfiit, când a fost cazul, să se angajeze în 
polemici semnificative.

În peisajul criticii și istoriei noastre literare, 
Pompiliu Marcea își precizează locul privilegiat al 
universitarului de atitudine care ocolește controversa 
minoră în favoarea marilor probleme culturale și 
literare ale zilei.

Mulți vorbesc despre«lecția clasicilor», 
despre «conștiința artistică și politică exemplară» a 
scriitorului… Pompiliu Marcea respecta însă lecția 
clasicilor. De aceea, la batjocorirea sistematică a 
valorilor literaturii române din partea unor desțărați, 
Pompiliu Marcea a răspuns conștient  de îndreptățirea 
valorilor pe care le apăra. Acest profesor de 
universitate care nu ținea să se distingă în nici un fel 

prin conduita sa zilnică, acest «om la locul lui» care 
respingea parada, a fost printre noi unul dintre cel care 
a înțeles cel mai bine «lecția clasicilor» încercând s-o 
trăiască.

Unul din articolele sale în ultimii ani se 
numește elocvent «Apărarea valorilor clasice» (1980) 
și conține, după o retrospectivă de istorie literară, 
următoarele rânduri: «Mereu a fost nevoie, prin 
urmare, de bătălii literare. Factorii retardatari sunt 
inevitabili și ofensivi, trebuie depusă multă energie 
pentru restabilirea adevărului.» Trebuie redus timpul 
de recunoaștere, de receptare și asimilare a marilor 
valori. Profesorului care simte nevoia să iasă în for 
îi displac «profanatorii de morminte» și atunci când 
de pildă iconoclastia se îndreaptă către G. Călinescu 
el intervine polemic împotriva reapariției vechilor 
reflexe dogmatice.

Spuneam că evenimentele vieții unui cercetător 
sunt cărțile. Tipărirea publicisticii eminesciene, Opere 
vol IX, a întrunit întreaga adeziune, a profesorului 
Pompiliu Marcea care găsea în paginile marelui poet 
o imagine de scriitor exemplar: «Faptul că opera 
eminesciană se hrănește din substanța adâncă a vremii 
pe care a trăit-o ca participant la marile ei idealuri și 
evenimente este pilduitor și cunoscându-l bine, nici 
nu putem să ni-l închipuim în postura expectativei, a 
indiferenței arogante, a retragerii la partea sedentară. 
A recluziunii sterile în turnul de fildeș sau în cafeneaua 
cârtitoare dar ineficientă.

«Lecția clasicilor» se întrupează pentru 
Pompiliu Marcea cel mai grăitor în opera lui Mihai 
Eminescu, drept care profesorul a ținut să reacționeze 
la recrudescența unor vechi acuzații aduse din nou 
poetului. «Botezul focului» trecuse de mult. Pompiliu 
Marcea aflându-se în ultimii ani ai vieții lui angajat, 
în modul cel mai cinstit și mai puțin ostentativ, într-o 
bătălie de onoare, bătălia valorilor literaturii române. 
Acest angajament conferă acestui cărturar discret, 
fără orgolii inutile, o distincție care îndeamnă la 
respect. Pentru că evenimentele vieții unui cărturar 
sunt cărțile, amintim că Pompiliu Marcea a scris și un 
roman, care desigur trebuie tipărit, un roman inspirat 
inevitabil din viața cărturarului ieșit în for…

Fundamentală pentru Pompiliu Marcea rămâne 
imaginea copilului care se duce să descopere că Bubi 
Sadoveanu gorjeanul seamănă cu scriitorul din carte 
pentru ca mai târziu la maturitate, fostul copil să caute 
a se identifica el însuși cu lumea sadoveniană, cu 
unul din personajele acestuia, blajine în aparențe, dar 
decise și intratabile atunci când i se iau icoanele din 
cui.”

(M. Ungheanu, Universitarul de atitudine,
 în „Luceafărul”, Anul XXVIII, Nr. 13, 30 

martie 1985, p. 2).

Profesorul
Mi-a fost un bun și drag prieten. Ne întâlneam 

rar și totdeauna bucuroși. Ne respectam. Moartea 
lui stranie mă neliniștește și acum – a fost o moarte 
naturală sau una comandată? Înclin spre a doua 
formulă a frazei.

Profesorul Marcea era un om de o cultură rară, 
de o înțelegere perfectă și de o iubire fără de seamă 
pentru Eminescu și neamul românesc.

Nu vreau să cred – și mă bântuie îndoiala – că 
Profesorul a fost înjunghiat de dușmanii celui mai 
mare poet al nostru.

Profesorul Marcea era prezent mereu în 
neliniștile mele. Va trebui să sădesc un brad în 
amintirea lui. Și o voi face. cu dragoste, cu uimire și 
bunăcuviință.

Fănuș NEAGU, 
11 martie 1995

Pompiliu Marcea 
a salvat şi 

«Mărţişorul»
„L-am cunoscut personal pe Pompiliu Marcea 

în anul care a precedat dispariției sale dintre noi.
Ca iubitor al marilor scriitori, m-am adresat 

domniei sale să mă ajute într-un moment critic al 
Casei Memoriale Tudor Arghezi. Urma ca minunata 
grădină și cireșii, cântați în prozele și versurile lui 
Tudor Arghezi să fie expropriată, cireșii tăiați, ca în 
locul lor să crească blocuri uriașe de beton.

Am fost primită în casa familiei Marcea din 
apropierea grădinii Cișmigiu. O casă curată, plină de 
cărți și bunăvoință.

Am vorbit despre toate, m-am jelit, am lăcrimat 
cu gândul la Mărțișor. Domnia sa m-a asigurat de tot 
sprijinul. Am plecat cu o undă de speranță și cu aripa 
nădejdii înviorată.

M-am gândit mult la Pompiliu Marcea, după ce 
nu a mai fost. M-am gândit la vorbele și îngrijorările 
lui pe care mi le-a dezvăluit atunci. Muncea la uriașul 
Eminescu. Muncă ce punea mari probleme și grave 
pentru unii, prin atitudinea curajoasă și dreaptă 
exprimată a doi cărturari care au plătit cu viața crezul 
lor în binele și adevărul culturii românești: Pompiliu 
Marcea și Alexandru Oprea.

Mitzura ARGHEZI

Pompiliu Marcea
în amintirea noastră

Era țăran, și nu doar prin origine, cum se 
spune. Fusese, chiar în copilărie și în prima sa 
adolescență. Asemenea lui Marin Preda – Niculaie 
cel din Moromeții – păzind vitele pe imașuri, lucrând 
pământul laolaltă cu părinții și frații lui. Un țăran însă 
din stirpea nobilă și foarte veche, a celor ce se nasc 
mai mult în Oltenia dinspre munte. Din copilărie 
încă, de pe băncile excepționalei pe atunci școli de 
la Târgu-Jiu, știa prea bine că are supremul drept – 
în numele lungului șir de strămoși care s-au târât pe 
brânci atâtea veacuri – să iasă la lumină, să schimbe 
pentru prima dată, cum zisese Poetul, „sapa-n condei 
și brazda-n călimară”.

Și acest salt în intelectualitate Pompiliu Marcea 
l-a făcut cu deosebită agerime și eleganță, de  mai 
presus de fire, fatală chiar. Pompiliu Marcea a fost un 
profesor de înaltă ținută și un scriitor militant pentru 
ai săi de o distincție care îi dădea alura unui diplomat 
al domeniului literelor române din vremea sa. A avut 
deosebita onoare – neînduplecat cum era în convingeri 
– să fie înjurat de anume elitiști ai periculoasei bresle, 
aceia neștiind însă câtuși de puțin ce înseamnă 
aristocratica îndeletnicire cu sapa și coasa, prin care 
se realizează bunurile materiale și, în instanță ultimă, 
bunurile spirituale ale noastre, ale celor care am rămas 
să trăim pe aceste locuri pe care ni le-a dat Dumnezeu.

După zece ani de la dispariția lui dramatică, 
silueta cu limpezi contururi a lui Pompiliu Marcea, 
însoțită de gesticulații discrete și fine, ca pentru a 
sublinia preaplinul fierberilor interioare ale spiritului 
său, ne este încă prezentă în fața ochilor.

Prof. univ. I. ROTARU
30 martie 1995

Amintirea lui Pompiliu Marcea
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Lucian Gruia: Domnule Grigore Smeu, sunteţi 
un cunoscut şi prestigios estetician. Aţi fost şi aţi rămas 
cercetător ştiinţific profesionist, în domeniu. Aţi fost 
aproape o jumătate de secol, cercetător, la Institutul 
de Filosofie al Academiei Române. Cum aţi devenit 
cercetător profesionist, de profil academic ?

Grigore Smeu: Mai întâi, vă mulţumesc, domnule 
Lucian Gruia, pentru tentativa „de a mă lua la întrebări”. 
De regulă, bătrânii ca mine, când li se cer mărturisiri, încep 
să se laude că ei şi-au presimţit evoluţia emblematică la 
vreo trei zile după ce i-a născut mămica. Deşi sunt foarte 
bătrân, nu mi-au plăcut niciodată fanfaronadele bătrâneţii. 
N-am presimţit nimic cu privire la soarta mea. Cum mă 
trag dintr-o familie de ţărani înstăriţi, cu mult pământ, cu 
multe animale, cu multe alte angarale, a trebuit să încep 
să „trag la jug” cam de pe la vârsta de zece, doisprezece 
ani. Muream de somn şi dacă „presimţeam” ceva, era că, 
a doua zi, după ce veneam de la şcoală, îmi venea rândul 
să mă reped până la stâna de la Cruci, cu un drob de sare 
în spinare. Poate, chiar de pe atunci a început să mă sape, 
cu încetinitorul, sciatica, ce mă chinuie acum. Nu  mi-am 
presimţit soarta sinelui. S-a întâmplat, totuşi, ceva. Încă 
din primii ani de liceu, mi-a intrat în cap – nici eu nu ştiu 
prea bine cum şi de ce – filosofia. Habar nu aveam ce o 
să iasă din mine, însă filosofia a devenit o obsesie. Şi cam 
de prin clasa a VI-a de liceu, am început să scriu, să „bat 
câmpii”, pe ogorul filosofiei. Regret nespus că nu mi-au 
mai rămas acele texte începătoare.

În anul 1949 am devenit student al Facultăţii de 
Filosofie, la Universitatea din Bucureşti. Şi în 1950, cam 
pe la jumătatea anului I, eu şi încă doi colegi de an – 
singurii din întreaga facultate – ne-am trezit chemaţi la 
Institutul de Istorie şi Filosofie, al Academiei Române. Pe 
atunci, în atmosfera generală de suspiciuni morbide, când 
erai chemat undeva, aşa, din senin, te treceau sudorile... 
Ce se întâmplase?... Cam de prin 1948, Academia 
Română a început să înfiinţeze, rând pe rând, institute de 
cercetare ştiinţifică, în multe domenii. Şi cum la vremea 
aceea, nu existau decât puţini cercetători specializaţi, 
unele institute, luând naştere, au început să selecteze, 
riguros, studenţi – puţini la număr – care să fie formaţi, 
treptat, drept cercetători ştiinţifici specializaţi. Aşa se face 
că am devenit „cercetător ştiinţific”, cu carte de muncă, 
încă din anul 1950, la vârsta de 22 de ani. În realitate, eram, 
deocamdată, un ucenic, care avea mult de „tras” – şi chiar 
de pătimit – până să devină cercetător autentic, cu roade 
palpabile, de luat în seamă. Din 1950, până în 1953, când 
mi-am dat licenţa, am lucrat la două „războaie”: eram 
student la facultate şi cercetător-ucenic (cu salariu), la 
institutul academic. În 1953, Institutul de Istorie şi Filosofie 
s-a separat, oficial, în două institute: Institutul de Istorie 
„Nicolae Iorga” şi Institutul de Filosofie, unde subsemnatul 
am rămas. Şi am rămas – cum să zic ? – în ograda 
Academiei Române, până astăzi, la adânci bătrâneţi. Spun 
aşa, fiindcă şi după ce am ieşit la pensie, de la Institutul de 
Filosofie, cu gradul cel mai înalt, adică cercetător principal 
gradul I şi după ce fusesem un deceniu director adjunct, al 
acestui institut, şi acum colaborez cu institutul şi cu secţia 
de filosofie, a Academiei Române. Venind – cum am zis – 
dintr-o familie de ţărani tradiţionali, mari iubitori de natură 
şi de animale, mai fiind şi vânător , am rămas, probabil, cu 
structura lui „Grivei” şi m-am tot întors, mereu, în ograda 
Academiei, acolo unde am crescut.

L. G.: Dat fiind că aţi lucrat atât de mult timp în 
„meserie”, aţi putea contura structura spirituală a unui 
cercetător şi să spuneţi, eventual, câte ceva despre destinul 
unei astfel de profesii ?

G. S.: Ca în orice domeniu, unde este solicitată 
intens creativitatea spirituală, şi în cercetarea ştiinţifică 
este necesar, ba chiar imanent, talentul. Fără el, zisul 
„cercetător” se chinuie şi, treptat, rămâne de căruţă. 
De-a lungul atâtor ani în cercetare, am avut unii colegi, 
altminteri inteligenţi, ştiau carte, dar nu aveau har. 
Nu reuşeau să elaboreze studii, cu oricât de modeste 
plusuri originale, şi dispăreau. Plecau în alte locuri, în 
alte funcţii, mai potrivite pentru structura lor. Cercetarea 
ştiinţifică – în oricare domeniu – presupune, prin natura 
sa, să trăieşti, permanent, într-o atmosferă polemică. Cine 
nu îşi asumă, conştient, ideea că, oricât de dotat ar fi, 
trebuie să fie în stare, să cântărească calm şi echilibrat, 
opiniile altora – ale colegilor, în primul rând – despre 
ce elaborează el; cine, deci, nu poate face faţă naturii 
polemice a cercetării, nu rezistă... Şi pleacă, aiurea... Dacă 
în unele domenii ale artei – mai cu seamă în muzică şi în 
poezie – talentul creativ se poate manifesta, de la caz la 
caz, foarte de timpuriu, din cea mai fragedă copilărie, în 
cercetarea ştiinţifică „frageda copilărie” nu poate spune 
mare lucru. Nu ezit să spun că cercetarea ştiinţifică este 
o „meserie” a maturităţii. Care să aibă în spate ani de 
ucenicie, de pregătire profesionistă îndelungată şi foarte 
temeinică. În ce mă priveşte, prima carte originală, de luat 
în seamă, am publicat-o când aveam patruzeci de ani, deşi 
mai publicasem şi până atunci diverse studii şi articole. 
Este vorba de volumul intitulat Sensuri ale frumosului 
în estetica românească. Cu această lucrare mi-am dat şi 
doctoratul. Fireşte, sunt şi cercetători mai „deştepţi”, care 

dau lucrări originale mai devreme, să zicem, pe la vreo 
treizeci de ani. Dar în niciun caz cam pe când se juca cu 
puţa-n ţărână. Cine nu înţelege acest „calvar” profesionist, 
să n-o apuce către cercetare, ci să-i cumpere mămica pian, 
încă de la grădiniţă. De-a lungul unei vieţi de cercetător 
profesionist, am înţeles treptat că în atare domeniu de 
activitate, poate interveni – vrei, nu vrei – un gen de 
realitate „scandaloasă”. Adică, ceea ce Erich Fromm a 
numit, inspirat – însă, într-un alt context problematic – 
pasivitate productivă. În cercetarea ştiinţifică, pasivitatea 
productivă înseamnă să ştii să aştepţi, pregătindu-te 
temeinic pentru a da lucrări originale. Din păcate, diverse 
„organe” diriguitoare, directori de institute, şefi de secţii 
şi sectoare etc., n-au înţeles şi nu înţeleg totdeauna, corect, 
semnificaţiile sintagmei pasivitate productivă. Şi pun totul 
pe seama lenei, a lui „târâie brâu”. Că sunt şi leneşi, ori 
incapabili, care trag de timp, este adevărat. Cercetătorii 
profesionişti sunt, în marea lor majoritate, tăcuţi, cam 
singuratici şi nu prea prietenoşi. Mai ales în ştiinţele 
umaniste, cercetătorul caută neîncetat, chinuitor, ceva, ce 
n-a pierdut. Este – cum să zic ? – un spirit al „gratuităţii”. 
Măcar din acest punct de vedere se aseamănă, întru câtva, 
cu creatorul de artă. Şi tot căutând, tot chinuindu-se cu 
el însuşi, nu cred că e un spirit prea fericit. Sunt tentat 
să spun că în raport cu comportamentul existenţial şi cu 
structura spirituală a cercetătorului autentic, Omul fără 
însuşiri al lui Musil posedă o uriaşă semnificaţie paradoxală. 
Ulrich, pare a fi un ins fără „însuşiri”, fiindcă îşi închipuie 
că le-ar putea avea pe „toate”, navigând, decis şi istovitor, 
către o zare, către un munte mirific, pe care – în fapt – nu-l 
va atinge niciodată. Dar nu se poate lepăda de acest efort, 
care lasă urme... Destinul profesiei de cercetător ştiinţific 
?... Şi în patria mumă şi prin alte părţi, este unul fără glorie. 
Şi în trecut şi acum. Statul, „organele”, şi lumea, în general, 
nu prea dă multe parale pe atare profesie. În parte, şi din 
pricina asta, am zis că cercetătorul este un singuratec. Cu 
certitudine voi fi contrazis, spunându-mi-se: „Mă, nene, n-ai 
dreptate, fiindcă avem cercetători de elită, care au devenit 
Academicieni şi toată lumea le pupă mâna!”... Aşa este... 
Numai că excepţiile confirmă regula... Nu mă sfiesc deloc 
să afirm, răspicat, că cercetătorii „pălmaşi”, ca mine, au 
dus şi duc greul în spinare şi nu excepţiile. Şi Ceauşeasca i-a 
dispreţuit, pe vremea mea, la grămadă, în chip radical, pe 
cercetători. Dar ea, marea specialistă în polimere, polipere 
şi poliprune, a fost făcută, cu tobe şi surle, de către forul 
ştiinţific suprem al ţării, Academician... Cică, „om de ştiinţă, 
de renume mondial”... Şi mai totdeauna, în patria mumă, 
cercetătorul profesionist a fost un amărât, un sărăcan, mereu 
fără parale. După 1989, în trăsnita tranziţie postdecembristă, 
salariul meu, la gradul cel mai înalt – de cercetător principal 
gradul I – era incomparabil mai mic decât al unei femei de 
serviciu, de la R.E.N.E.L. Iar la pensie, am ieşit cu o sumă 
de doi bani, că mi-e şi ruşine s-o mărturisesc. Noroc că mi 
s-a mai mărit prin repetate indexări şi recalculări. Încât, 
acum, la bătrâneţe, sunt fericit: pot să-mi cumpăr câte râme 
doresc, pentru patima pescuitului, fără leac... Şi-am reuşit 
să-mi cumpăr, tot din pensie, şi undiţa cea mai lungă, aia de 
şase metri, să moară duşmanii mei...

Şi pentru că veni vorba despre amărâtele de parale – 
fără de care nimeni nu poate trăi, cât de cât omeneşte – mă 
revoltă şi mă stupefiază următoarea realitate incalificabilă, 
greu de acceptat: după evenimentele din decembrie 1989, 
dupa zisa „Loviluţie”, cum a cam început să i se spună, 
marea majoritate a scriitorilor, a cercetătorilor – cum sunt 
şi eu – şi a altora, care scriu şi publică, constant, cărţi, 
multe dintre ele originale, de bună calitate spirituală, nu 
mai primesc, de la editori, pe aceste cărţi, absolut niciun 

leu. Autorii muncesc pe gratis, rupându-şi adeseori de la 
gură, să poată publica. Pentru această muncă, de elită, pe 
degeaba, nu-i putem blama pe editori, fiindcă şi ei, o duc 
greu, făcând sacrificii. Aşa fiind, mă crucesc în faţa altei 
realităţi revoltătoare: de peste două decenii, găsesc zilnic, în 
cutia de scrisori, câteva reclame stupide, ilogice şi inutile, 
ale magazinelor şi năstruşnicelor mărfuri „private”. Pe cea 
mai rafinată şi de bună calitate hârtie... În toate oraşele 
ţării, în milioane de cutii poştale, sunt introduse, zilnic, 
asemenea reclame, ce consumă sute de tone de hârtie de 
cea mai bună calitate... Vasăzică, a devenit un calvar să 
publici o carte, pentru care nu primeşti nimic, într-o lume 
ce a devenit alandala. În schimb, tot soiul de „privaţi”, 
îşi fac de cap, pun pădurile la pământ, să facă ei hârtie 
pentru reclamele lor inutile. De ce, numitul „stat de drept”, 
care se laudă cu tot soiul de strâmbătăţi, nu întreprinde 
ceva, să pună lucrurile la punct, să le echilibreze?... 
Cică funcţionează „libertatea capitalistă”, de piaţă... Da, 
domnule ?... Halal „libertate”!...

L. G.: Care au fost principalele direcţii ale 
preocupărilor şi activităţii esteticianului ?

G. S.: Niciun cercetător statornic, care nu-şi părăseşte 
matca profesiunii, nu lucrează la întâmplare, după cum 
bate vântul. Ca estetician, am avut, aproape permanent, o 
triplă preocupare: 1) să pun în relief ipostaze ale conştiinţei 
şi sensibilităţii estetice româneşti. În acest sens, dintre 
cărţile pe care le-am publicat de-a lungul anilor, amintesc 
trei: Istoria esteticii româneşti (2 volume); Sensibilitatea 
estetică românească; Repere estetice în satul românesc. 
2) Fiind şi scriitor, mereu am dorit să surprind în lucrări 
teoretice caracteristicile estetice ale literaturii moderne. 
Din acest punct de vedere, menţionez tot trei dintre cărţi: 
Previzibil şi imprevizibil în epică; Marin Preda – o filosofie 
a naturii; Libertatea artistică în literatura română. 3) În 
fine, o a treia direcţie a preocupărilor esteticianului, a avut 
în vedere o problematică neglijată de cercetătorii autohtoni. 
Este vorba de valoarea şi semnificaţiile esteticului cotidian. 
Pentru două studii în acest domeniu, relativ restrânse, am 
primit în 1966 Premiul Academiei Române. Apoi, mult mai 
târziu, în 1992, am publicat volumul Esteticul cotidian în 
lumea de azi. Într-o carieră ştiinţifică atât de îndelungată, am 
publicat – şi continui să public – mult şi variat. Nu doar cărţi, 
ci şi foarte multe studii, eseuri şi cronici de revistă. Cititorii 
care m-au urmărit cât de cât, cu încredere şi bunăvoinţă, ştiu 
asta. Dar nu are rost să insist şi să lungesc „pomelnicul”.

L. G.: Fiind şi scriitor, prozator mai ales, şi critic, 
cum s-au împăcat de-a lungul vieţii dumneavoastră, 
rigoarea cercetătorului, cu fantezia scriitorului?

G. S.: Să ştii că nu mi-a fost deloc uşor. Fantezia 
unui scriitor o ia, adeseori, razna, în sensul creator al 
cuvântului. Şi cercetătorul profesionist „inventează”, în 
eforturile căutărilor lui, însă,  dacă o ia razna şi dă cu 
oiştea-n gard, bizuindu-se exclusiv pe fantezie, riscă să 
nu mai fie credibil în argumentările lui. Cercetătorul care 
este şi scriitor, beneficiază – cred – de un plus de culoare 
în demonstraţiile sale. Dar, să fie cu măsură. Încât, m-am 
străduit mereu să mă cenzurez, şi să nu încurc „borcanele”.

L.G.: Adeseori, în cărţile pe care le-aţi publicat, mai 
ales în cele de beletristică, în unele studii, eseuri şi comunicări, 
invocaţi, aproape obsesiv, conceptul acut funcţional, de 
reverie. Ce înţelegeţi prin reverie. Ce vreţi să spuneţi?

G. S.: Eşti perspicace şi îţi mulţumesc că ai sesizat 
această trăsătură acută a sensibilităţii mele, punându-
mi întrebarea. Termenul reverie s-a cam demonetizat 
în vremurile noastre, când lumea împinge sub preş pe 
a fi, pentru goana nebună doar pentru a avea... Şi pentru 
chestiile alea cu... sexy!... Înafară de asta, omeneasca reverie 
a fost prea mult înţeleasă în limitele unei discontinuităţi 
romantice; aşa, un fel de izbucnire admirativă, din când în 
când. Un fel de dare în stambă, mult sentimentalizată. Or, 
în ce mă priveşte, cred că mult mai profund şi statornic este 
tipul de reverie pitit în uriaşa diversitate a cotidianului. Viaţa 
şi dinamica cotidianului ne apar banale prin repetabilitate... 
Păcat!... Enorma diversitate a cotidianului conţine, latent, 
germenii unei reverii originale. Şi cine ştie să-i descoperă şi 
să-i trăiască, se poate considera fericit. Este tipul de reverie, 
propriu sensibilităţii mele. Romanul meu, Transplant de 
vocaţie, care a fost favorabil primit de către critică şi a fost şi 
premiat, „etalează” – să mă exprim astfel – tocmai acest tip 
de reverie. Dealtminteri, domnule Lucian Gruia, în cronica 
ce mi s-a publicat recent, cu privire la trăsăturile prozei 
dumitale, am încercat, la un moment dat, să atrag atenţia că 
practici atare tip de reverie. Ai reţinut, sau nu, chestia asta, 
din opinia mea cu privire la originalitatea prozei dumitale?

L. G.: Ce credeţi despre tendinţele de astăzi ale 
globalizărilor culturale? Şi cum vă simţiţi, ca român, 
într-o lume care tinde neîncetat, aproape cu furie şi mai 
ales cu dispreţ, să lovească în moalele capului mai toate 
specificităţile identitare?

G. S.: Am tot scris în ultimii ani – şi voi continua 
să scriu – despre regresul îngrijorător în cultura lumii. 
Începutul de mileniu, cu globalizarea lui cu tot, aduc 
o catastrofală scădere a altitudinii valorice în cultură. 
Cultura a început să se despiritualizeze în ritm rapid şi să-i 
ia locul manelizarea. Sub ochii noştri ia naştere o cultură 

INTERVIU
Destinul unui estetician:

GRIGORE SMEU
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În cuvânt înainte al cărţii, Camelia Pantazi Tudor 
consideră că dintre ştiinţele umaniste, istoria este cea 
mai subiectivă, întrucât este scrisă de învingători sau de 
persoane interesate să transmită o viziune părtinitoare. Cu 
excepţia primului text, autorea prezintă cronologic aceste 
momente istorice care se desfăşoară din preistoria omenirii 
şi până în zilele noastre. Momentele istorice constituie mici 
piese de puzzle pe care le putem aşeza spaţial şi urmări 
temporal. Pentru o mai bună înţelegere a  evenimentelor, 
autoarea le integrează în contextul epocilor, realizând 
mici monografii.  După cum a subliniat scriitorul Mihail 
Grămescu, cu ocazia lansării cărţii la Clubul de proză 
al asociaţiei scriitorilor Bucureşti, momentele istorice 
dezvăluie evenimente mai puţin cunoscute, având aşadar 
caracter de inedit, iar stilul autoarei este alert.

Cartea se deschide cu eseul dedicat teoriei 
evoluţioniste elaborate de Charles Darwin, justificarea 
acestui fapt având o conotaţie emoţionantă, el constituind 
debutul publicistic al autoarei.

Meditând asupra acestei teorii, cred că putem 
justifica includerea sa într-o carte de Momente istorice. 
Evoluţia înseamnă mutare genetică şi adaptare la mediu. 
În cazul speciei noastre nu s-au mai produs o mutaţii 
genetice cu efecte semnificative şi putem considera 
evoluţia istorică/civilizaţia ca rezultatul adaptării la 
mediu. Mă întreb cu această ocazie ce s-ar întâmpla dacă 
specia umană va suferi o mutaţie genetică importantă? Va 
schimba omul din temelii sau va genera o nouă specie? 
Care ar putea fi motivele unor noi mutaţii genetice? 
Schimbările de mediu  şi intervenţia umană. La alte specii, 
s-au produs mutaţii genetice în timpul variaţiilor majore 
de climă (glaciaţiunii,) sau cataclismelor majore (erupţii 
vulcanice gigantice, lovirea Pământului de un meteorit, 
etc), conducând la apariţia altor specii care să se adapteze 
noilor condiţii de viaţă. Astăzi, condiţiile de mediu sunt 
într-o profundă schimbare datorită poluării care a condus 
la încălzirea globală, subţierea păturii de ozon care ne 
protejează de radiaţiile solare. Consecinţele le cunoaştem: 
furtuni, ploi cu grindină, tornade, secete. Mă gândesc că 
astăzi ar putea avea loc mutaţii genetice fie pe cale naturală 
(datorită radiaţiilor solare şi schimbărilor climatice) fie pe 
cale artificială. Mutaţii genetice naturale ar putea conduce 
la o mai bună adaptabilitate la mediu. Dar cele artificiale? 

Ucenicul vrăjitor ar putea să-şi depăşească limitele şi 
să scape experiemntele de sub control, fie distrugândă 
specia, fie dându-ne puteri inimaginabile. Oare nu aceesta 
e visul de veacuri al oamenilor ca să devină asemenea 
zeilor? Deocamdată ne oprim aici cu divagaţia, şi revenim 
la comentarea cărţii.

Deşi momentele istorice sunt prezentate în ordine 
cronologică, am împărţit aceste evenimente de viaţă pe 
zone geografice şi am observat că ele acoperă trei mari 
regiuni: Extremul Orient (China), Occidentul (Europa) şi 
ţara noastră, despre care se spune că îmbină caracteristicile 
spirituale ale ambelor. Această aranjare îmi permite să 
realizez o comparaţie între unele aspecte ale: doctrinelor, 
mitologiilor,  viziunilor asupra vieţii specifice zonelor 
menţionate. Iată concluziile interesante desprinse. 

1. Suveranii din toate locurile şi din toate 
timpurile se înconjurau de filosofi pentru a fi conseiaţi în 
guvernare. Confucius (promotor al virtuţii şi respectului 
familiei), Tao Tzî (promovând armonia şi contemplaţia) 
au fost la mare cinste la curţile regilor Chinezi (până 
la  pătrunderea budismului), în timp ce Aristotel era în 
Europa profesorul lui Alexandru Macedon iar Platon, 
sfătuitorul tiranului Siracuzei. Comparând doctrinele, 
cele Orientale promovau contemplaţia, inactivitatea, pe 
când cele Occidentale, logica raţionalitatea, activitatea, 
pragmatismul.

2.  Intrigilede la curte, dictate de lupta pentru 
putere, erau permanente în toate locurile şi în toate 
timpurile. Să exemplificăm. În China primei jumătăţi a 
secolului al VIII-lea, împăratul Xuanzong abandonează 
guvernarea dedicându-se necondiţionat iubirii pentru 
frumoasa Yang Guifei care ajunse să hotărască soarta 
supuşilor. Amantul acesteia, An Lushan, adoptat de rege, 
unelteşte să-l răstoarne dar este înfrânt şi prinţesa fatală 
se sinucide.  În Franţa, secolului al V-lea, regele Clovis, 
dictator absolut sub masca dreptăţii, îşi pedepsea opozanţii 
sub alte pretexte decât cele reale. 

La noi ca nicăieri, Alexandru Ioan Cuza, era obligat 
să se ocupe mai mult de intrigi decât de guvernare, mai 
ales ca trebuia să dea explicaţii imperiilor înconjurătoare, 
unde se duceau plângerile (ca azi la Uniunea europeană).

3. Încă de la începuturile istoriei, documentele 
atestă faptul că primii regi şi împăraţi, se credeau 

reprezentanţii unor zei pe pământ, apoi chiar zei, ei înşişi 
impuneau supuşilor să fie adoraţi ca atare. Ideea decurge din 
faptul că ordinea cosmică instaurată de zei trebuie să devină 
modelul celei pământeşti. Şi împăraţilor/regilor zeificaţi li se 
construiau temple, monumente funerare fastuase(piramidele, 
mausolee/palate subterane cum ar fi Zhaoling din China 
construit pentru împăratul Tai Zong – sec. VII). Dar ce 
reprezentau zeii în Occidentul pragmatic şi în Orientul 
contemplativ? În Occident, divinii întruchipau activităţi 
practice şi sentimente şi erau antropomorfizaţi: Artemis era 
zeiţa vânătorii (femeie cu arcul); Hefaisos, fierar; Afrodita, 
zeiţa dragostei; Athena (cu coiful) zeiţa înţelepciunii, Ares 
(cu armură) zeul războiului.  În Orient, zeităţile, abstract-
panteiste, simbolizau elemente ale naturii şi erau abstracte, 
nereprezentabile: Cerul, Aerul, Apa, Soarele etc. 

Ce se întâmplă în mitologia românească? Zeul 
tutelar Zalmoxe a fost un personaj concret, reprezentabil 
ca în Occident, simbolizând totodată şi cerul senin, ca în 
Orient. Spre cer trimiteau dacii săgeţile să alunge norii 
şi astfel supărarea zeului lor suprem Prin această dublă 
reprezentare a lui Zalmoxe vedem că suntem situaţi 
spiritual între Orient şi Occident.  Astfel avem un specific 
original şi o şansă culturală. Chiar scepticul Emil Cioran, 
în Schimbarea la faţă a României, afirmă acest lucru. După 
ce critică lipsa noastră orientală de voinţă, el susţine că 
fiecatre popor are un moment auroral istoric şi al nostru nu 
a sosit încă. Viitorul ar putea să-l confirme. În cultură, o 
direcţie mitologică specific românească a fost promovată 
de proza lui Mircea Eliade, care dacă ar fi fost urmată, ar fi 
putut dat naştere unui curent literar asemănător cu al sud-
americanilor.Camelia Pantazi Tudor mai prezintă şi alte 
momente legate de istoria ţării noastre, cum ar fi: inscripţiile 
latine despre geto-daci,consemnările istoricului german Th. 
Mommsen (1817-1903) şi ale cronicarului Miron Costin 
(1633-1691), perioada lui Cuza, comentată de C. Giurescu, 
textele lui Eminecu despre Basarabia - pământ românesc, 
educaţia femeilor în România, Bucureştiul interbelic etc. 

Autoarea mai descrie mari realizări artistice 
datorate lui: Michelangelo, Rafael. Apolodor (podul de 
peste Dunăre).

Cartea Cameliei Pantazi Tudor este scrisă alert, 
limpede şi se citeşte cu plăcere.

Lucian Gruia 

camelia Pantazi Tudor – Momente istorice (studii şi eseuri)
(Ed. Inspirescu, 2013)

Într-o poezie din volumul „Reguli des-
pre nesfârsit”(apãrut la Ed. Tracus Arte, 
Buc., 2012), Nicolae Opriṣan afirmã: 
„Dumnezeu nu mã vede/azi nu am întâl-
nire cu el.” Noi, însã, ne întâlnim cu au-
torul, prin textele sale, ṣi ne strãduim sã-l 
„vedem’’, sã-l surprindem în însãṣi evo-
luţia sa. Poetul e un „adaptat’’, oarecum 
în spiritul teoriei lovinesciene a „sincro-
nismului’’: eliminã punctuaţia, renunţã la 
rime, evitã structura prozodică aṣa-zicând 
„tradiţionalã”. Preferă asocierile insolite 
de termeni, bruschează „tiparele’’, trimi-
te, subtil, la miṣcările de avangardã (cu-
bism, suprarealism).

În fond, ceea ce ne intereseazã, din-
colo de „noutatea’’ procedeelor, e clima-
tul spiritual de excepţie, numit poezie. 
Din momentul în care avem percepţia 
unui ritm interior, utilizarea rimei sau 
abandonarea ei programatică reprezintă 
o chestiune secundară. În unele cazuri, 
rima reliefează ideea poetică; în altele - 
sunã sec. Tot astfel, versul liber, „sciol-
to”, apare steril, în absenţa lirismului. 
La urma urmei, nu suntem datori, de la 
o generaţie la alta, sã propunem reţete în 
materie de creaţie: „trebuie sã scrii aṣa, 
ṣi nu altfel!’’. Din pãcate, poezia (ṣi nu 
numai!) e abordatã segmentat, pe de-
cenii (ṣaizeciṣti, optzeciṣti, douãmiiṣti, 
fracturiṣti etc.), de fiecare datã cu subîn-
ţelesul perimãrii treptate, într-o neistovită 
goană după „altceva’’. Cu o astfel de op-
tică, poezia celui din urmã scrib contem-
poran e, cum s-ar spune, „la modă’’, iar 
„revoluţionarul" Nichita începe să fie so-
cotit o fază depãṣitã. Poeţi ca: T. Arghezi, 
L. Blaga, I.Barbu, V. Voiculescu au murit 
demult, aparţin deja unei alte epoci. La ce 
bun sã-i mai citim? Se uitã periodic fap-
tul cã poezia, marea poezie, nu poate fi 

redusă la momentul istoric respectiv; prin 
semnificaţie, se adreseazã omului dintot-
deauna. Operele „vechi” sunt actuale prin 
substanţa lor; scriitorii Antichitãţii sunt 
contemporanii noṣtri. Poetul (creatorul, 
în genere) intuieṣte în faptul divers gene-
ral-valabilul, înlăturã coaja fenomenelor, 
ca să ajungã la miez; rostul său e acela de 
a sintetiza umanitatea. Poetul cheamă la 
sine cuvintele - ṣi ele capătă concreteţe; 
se miṣcă, respiră, au muchii, netezimi sau 
asperităţi... Poetul, în mijlocul atâtor in-
divizi, nu prea ṣtie ce să spună, dar, prin-
tr-o firească detaṣare, ṣtie, mai ales, cum 
să spună. Dacã e privit cu ostilitate sau 
indiferenţã, astãzi, în sinea lui mizeazã pe 
judecata de valoare a cititorului de mâine.

Nicolae Opriṣan e un poet interesant 
ṣi expresiv. Iţi atrage numaidecât atenţia 
tonul categoric. Versurile au, nu o datã, 
gravitatea unor inscripţii; unde biruieṣte 
concizia, sunt de-a dreptul remarcabile. 
Câte-o poezie începe abrupt, de parcã o 
uṣã s-ar deschide brusc, atunci când te 
aṣtepţi mai puţin... Prin sita anumitor ver-
suri (excelente) se cern felurite stãri de 
spirit: umor, ironie, melancolie, resemna-
re. De pildã:

-„noi doi am fi putut trãi fericiţi ca 
rufele pe sârmã’’(comparaţia e voit pro-
zaică, sugerând aplatizarea în viaţa de 
cuplu);

-„fiara se ascunde în vânãtor”;
-„refuzul meu de-a povesti rana”;
-„sângele ṣoptit care mă iartă”;
-„stau de vorbă cu un înger, într-o 

gară”;
-„s-a dezbrăcat de vină într-un alt alt 

lut”;
-„mirosim a copaci, mirosim a târ-

ziu”;
-„obsedat de algele nopţii prinse de 

trupul tău”. Motivul „îngerului” e frec-
vent în poezia lui Nicolae Opriṣan, amin-
tind freamătul de aripi din perioada re-
vistei „ortodoxiste” GÂNDIREA. Într-o 
poezie a lui Blaga (acesta, dupã cum se 
ṣtie, a fost ṣi colaborator al revistei lui 
Nichifor Crainic), îngeri cu penele arse 
zãbovesc într-un bar, în oraṣ, ca niṣte 
oameni obiṣnuiţi. Astfel, dupã expresia 
lui Eliade, elementul sacru se camufla în 
profan. Arghezi îl ruga ṣi el pe Dumnezeu 
sã-i trimitã, din când în când, „câte un pui 
de înger”, adicã un semn. Un volum al 
lui V.Voiculescu este intitulat chiar „Po-
eme cu îngeri”. Originalitatea, însã, nu 
e (ṣi nici nu poate fi) tematicã. În cartea 
lui N.Opriṣan ne-ntâmpină idei ṣi mo-
tive de interes universal: luna, pasărea, 
marea, corabia, nesfârṣitul, absurdul. 
Ca atâţia alţii, autorul se-ntreabă asupra 
sensului existenţei; e preocupat (până la 
obsesie) de eternul-feminin; încearcă să 
se defineascã pe sine în raport cu ceilalţi, 
ori se refugiazã în arcanele propriului 
eu, în singurãtate ṣi vis (romantic, prin 
aceasta). Aspectul din urmã e conturat în 
versul: „de multe ori personajul princi-
pal coboarã în noi/ ca într-o pivniţã.’’(o 
uṣã deschisã înãuntrul ei). Dezgustat de 
gestul cotidian, mecanic - „suntem ab-
surzi când luãm masa”(nu este timp); in-
tuind uniformitatea existenţei - „aceleaṣi 
pãsări cobesc inutil pe catarge”(reguli 
despre nesfârṣit), poetul are, totuṣi, sen-
timentul recuperării: „am uitat să vorbim 
despre înãlţare”(idem). Unele versuri  
vibreazã ca un psalm: „aṣ fi vrut să fiu ca 
tine/ în fiecare zi să ating/ picioarele lui 
Dumnezeu.”(nor degeaba).

Poetul n-a putut evita cu totul discur-
sivul, retoricul. Dar cine e scutit de-o ase-
menea primejdie? Expresia nudă, scutită 

de falsele podoabe, exercită o influenţă 
nebănuită asupra conṣtiinţei cititorului. 
Deṣi invenţia verbală nu lipseṣte, abia 
prin simplificarea liniilor poezia câṣtigă în 
substanţă. Astfel, anumite versuri par un 
ecou (în sensul continuităţii) al GLOSSEI 
eminesciene: „tot ce se poate întâmpla/ 
s-a întâmplat” (până la refuz). Ideea e fi-
losofică. In concepţia lui Schopenhauer, 
nu există nici trecut, nici viitor, ci doar 
prezent. Istoria nu are o miṣcare ascen-
dentă, progresul e numai aparent. Pentru 
filosoful german, după cum se ṣtie, Voinţa 
oarbă de-a trăi e „geniul speţei”. Sursa 
răului existenţial este egoismul - „homo 
homini lupus”.  E  semnificativ că noţiu-
nea de „absurd” revine des în paginile de 
faţă. Alteori, te izbeṣte solemnitatea unei 
atitudini: „cum se face târziu în tine/ îmi 
scot pãlăria în faţa destinului, fãrã glas 
îmi numãr secundele.”(îi spun cârtiţei). E 
o nuanţă de stoicism în aceastã aṣteptare a 
ceea ce urmeazã sã se întâmple. Probabil, 
poezia cea mai frumoasã din întregul vo-
lum este aceasta: „trist sau nu/ eu nu mai 
ṣtiu/ dacã dintr-o nuntă/  lipseṣte un mire/ 
dacă alunec spre/ tine sau spre târziu/ dacă 
sub farduri/ râul valsează străveziu/ dacă 
îngerul palid/ vine azi/ fãrã aripi,/ sau 
mâine/ o să fiu zidit/ într-un cocor/ fărã 
să ṣtiu.” Farmecul rezultă, aici, din am-
biguitate: „trist sau nu/ eu nu mai ṣtiu’’; 
„vine azi/ sau mâine”. E o restrângere a 
vitalităţii în cadenţa molcomã, bacovianã.

Nicolae Opriṣan declarã ritos: „Sunt 
multe de spus despre mine” („te uiţi ṣi nu 
te vezi”). Înclin sã cred cã are dreptate. 
În definitiv, ceea ce conteazã e cã Nico-
lae Opriṣan are ceva de spus în contextul 
liricii actuale.

ROBERT  TOMA

TEnTAŢiA VisuLui



Portal-Măiastra     v     anul iX, nr. 3 (36)/2013
29

 FERICIRE 

Adie vânt de primăvară,
În piept e cântecul plenar,
Și flori în preajma ta apar
Iar gândul vulturește zboară.

E totul minunat în cale...
Orice obstacol bun de-nvins.
Împarți cu alții, dinadins,
Minunea împlinirii tale.

FRICA

Poate din viță să provină
Prin trup sau cuget deopotrivă – 
O tulburare maladivă,
Sau caracterul e de vină.

Clădit pe temelii hibride
Nu mai răspunde bărbătește,
Voinței arcul i-l slăbește
Și cutezanța o ucide.
FURIA( MÂNIA)

Se manifestă ca o boală – 
Atavică nesăbuință:
Denotă lipsă de voință
Și disoluție morală.

Pornește fără să se știe
Dar se dezlănțuie-n cascadă
Și face mintea să decadă
Până în prag de nebunie.

GLORIA

Cinstim o comportare bravă
A omului în fapte drepte
Iar inimile noastre-s trepte
Pe care urcă plin de slavă.

Trăirea lui pilduitoare
Se-nscrie-n tablele străbune,
Urmașii sevă să adune 
Spre a deschide noi izvoare. 

IERTAREA

De treci obstacolul barbar
Ce-ți cere “dinte pentru dinte”,
Ai împăcarea dinainte
Și armonia corolar.

Când încordarea e înfrântă,
Din inimă și gând dispar
Obida, cugetul amar
Și pacea-n simțuri îți descântă.

INVIDIA

De tot ce altuia-i revine
Îmi pare că sunt eu lipsit
Și simt o lamă de cuțit
Cum a pătruns adânc în mine.

Și, iată, bucuria toată
Ce pe acesta l-a cuprins
Mă întărâtă, înadins,
Să intru-n lama blestemată.

ÎMPĂCAREA

Ploaia a stat. Pădurea încă

Absoarbe liniște în sevă
Și împăcarea ne-o relevă
Cu armonia ei adâncă.

Oricât de zbuciumată-i marea
Furtuna vrajba și-o declină.
Se-ntinde flamura senină,
Revine calmă împăcarea.

JINDUIRE

Să poftești cu stăruință
Ceva ce nu-i de rangul tău
Și să rămâi de nătărău
Agățat într-o dorință.

Vorba își mai are rostul,
Când ce inima ți-o pradă
E la altul în ogradă
Și te perpelești ca prostul.

LIMBUTUL

Înșiră vorbele pe ață
Parcă se joacă cu mărgele;
Cu gura dolodora de ele
Pe cine poate îl agață.

Cuvântu-i lege și lumină,
E înțelegere și taină.
Celui ce-l toacă și îngaimă
Numai disprețul să-i 
revină! 

MELANCOLIA

Din așteptări neîmplinite,
Pe urma clipelor de vis
Sau fără un izvor precis
Al sentimentelor rănite,

Se nasc emoțiile stranii
Cu mângâieri înșelătoare – 
Ba te alină, ba te doare...
Ca murmurul de vechi 
litanii...

PASIUNEA

De n-a ajuns la pasiune,
Un sentiment nu-i rod statornic.
Prin ea devine mare vornic,
Strălucitor până apune.

Răscolitoarea ei ardoare
Face ființa să tresalte,
O poartă-n sferele înalte
De energie creatoare.

PATIMA

Să fii atent la pasiuni!
Când ai ajuns la patimă
Și cugetul se clatină,
Este mai greu să te aduni.

Și fără a spera-n minuni
Voința să o ții în chingi
Că toate poți să le învingi,
Când suferința ți-o asumi.

ATRIOTISMUL   

VASILE MUSTAȚĂ
                               
E crezul fiecărei ginți:
Iubire sacră și deplină
Legând pe cei ce au să vină
De legendarii lor părinți.

Dar când prezentu-i nărăvit,
Spre-a nu fi înșelați de loaze,
Patriotismul nu prin fraze,
În fapt se cere dovedit.

PĂRĂSIREA

De-nsingurare istovit
Simt frunzele căzând agale
Și cuiburile-s toate goale
Iar steaua n-a mai răsărit.

În față un pustiu imens...
Întinde cineva o mână?!
Poate-ncerca-vom împreună
Să dăm acestei vieți un sens.

RANCHIUNA

O ții în piept ca pe-o săgeată
De ură și de răzbunare.
Te amăgești că va dispare,
Aștepți cu patimă șireată...

Însă obsesia, știi bine,
O diluezi doar prin iertare.
Păstrând-o însă ca atare
Pătrunde mai adânc în tine.
                 

RUȘINEA

La unii pulsul îl agită
La alții poate-i prea subtilă – 
De la ingenua copilă
La pușlamaua pervertită.

Ca un semnal într-o antenă
E dezacordul perceptibil
La imoral și la penibil
(Dacă mai are omul jenă).

UMILINȚA

Îți pierzi și cumpătul, firește
Când te privește ca pe-o slugă
Și vorbe grele îți îndrugă – 
E umilința ce rănește!
Când pui smerenia-n balanță
Slujind pe oropsiții soartei,
Din piramida ta o parte-i – 
E umilința ce înalță!

VESELIA

Încarcă-te cu voie bună
Nu doar la marile ospețe.
 Lasă natura să te-nvețe
Cum pune zilelor cunună.

Și veselia să te salte
Peste durerile mărunte;
Ea știe viața s-o înfrunte,
Deschide porțile înalte.

VICLENIA
E arma fiarelor de pradă
Cu vicleșug strângând-și hrana 

– 
Maestrul biblic e Satana
Și omul poate să decadă.

Croind-și drum prin viclenie,
Prea laș ca viața s-o înfrunte,
Dar poară un stigmat în frunte:
“Nu este om de omenie”.

VITALITATEA

Viața, lanț de generare,
Și azi e plină de mistere.
“Vitala forță” încă cere
Brevet și înmatriculare.

Noi o simțim în acțiune:
Impulsiune și vigoare – 
O sursă de înnobilare,
Când este și înțelepciune.

incultă. M-am crucit, citind, cum un estetician italian, profesor unievrsitar, îndeamnă să 
etalăm „frumosul convulsiv”... Adică?... Adică, aşa, un fel de epilepsie a spiritului... Ne 
place sau nu să recunoaştem, cultura autentică a început să se restrângă la un gen de 
insule izolate. Multe dintre cărţile pe care le-am publicat de-a lungul anilor, pun în relief, 
cu multiple argumente, ipostaze ale identităţilor româneşti. În orice domeniu, depistarea 
şi afirmarea specificităţilor identitare e un semn tonic de avans spiritual şi de încredere 
în progres. Cei ce neagă astăzi, cu dispreţ, variate ipostaze ale identităţilor româneşti, 
pledând exclusiv pentru acel „tot o apă şi-un pământ” globalizant, comit nu numai o gravă 
eroare de ordin axiologic, ci se scaldă şi în imoralitate. Fiindcă se îndoapă, cinic, cu pâine de 
pe ogorul pe care îl înjură.

L. G.: Cum mereu jubilaţi, mucalit, pe seama vârstei dumneavoastră, cum vă simţiţi la 
cei 85 de ani, câţi aveţi ? Ce gânduri şi sentimente vă încearcă ? Niscai proiecte, ceva ?

G. S.: Cum mă simt la 85 de ani ? Ca orice tatae de 85 de ani: nici mai rău, dar nici 
mai bine... Nu mi-au plăcut niciodată bătrânii care se maimuţăresc, bătându-se în piept 
cu inexistenta lor tinereţe. Orice ai zice şi orice ai face, când îmbătrâneşti, din făptura 
ta încep să curgă, silenţios şi trist, peticile... Nu există bătrâneţe frumoasă... Basme!... 
Bătrâneţea e o „boală” paradoxală, adică una chiar şi atunci când nu te doare nimic. Poţi 
să ai o bătrâneţe liniştită, relativ senină – cum o am eu – mai ales dacă încă îţi poţi vedea 
de treburi. Părinţii mei, ţărani emblematici, care au trăit foarte mult, când îi întrebai – 
bătrâni fiind – ce mai fac, îţi răspundeau cu o imensă desnădejde: „Uite, mă, nu mai pot 
munci!”... Asta-i adevărata tragedie a bătrâneţii. Deocamdată – mulţumesc lui Dumnezeu 
– nu trăiesc această tragedie... Noi proiecte ?... Nu mă mai avânt spre proiecte pretenţioase 
şi obositoare. Mai am patru cărţi, gata redactate şi încă nepublicate. Două dintre ele au 
între 500-600 pagini de calculator. Şi nu prea sper să le pot publica pe toate, cât mai 
trăiesc. Până de curând au fost cinci cărţi nepublicate. Dar, cu sprijinul dumitale, colegial 
şi generos, am reuşit s-o ofer unei edituri de prestigiu şi a şi apărut. În condiţii grafice de 
excepţie. Este, din nou, o carte de proză scurtă. Dar, hai să mai „cântăm” şi pe altă coardă... 
Cum fermecătorul coordonator al revistei Portal-Măiastra, prof. dr. Zenovie Cârlugea, ne 
publică, în cadrul interviului de faţă, fotografiile de vânător şi pescar, îţi propun, dragă 
domnule Lucian Gruia – spre a nu ne dezice de patimile noastre – un straşnic proiect... 
Să mergem amândoi la Crevedia, unde eu pescuiesc de ani de zile şi unde şi dumneata 
ai început să pescuieşti, şi să prindem un crap românesc – nu-i aşa? – cu „identitate” pe 
care să-l frigem la proţap, în stil sadovenian. Cu mujdei făcut ţărăneşte, ca în Deltă... Şi să 
stropim, bietul crap, cu două kile de ... Pepsi... Ori, poate, cu Nestea, că-i mai acrişor ?...

(Septembrie 2013)

pag. 27 Destinul unui estetician
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Moldova, tu si cerul

Nu-mi mai trebuie haine sau cuvinte fardate
Port pe mine iluzii, port iubiri și păcate
Rătăcind pe aici, unde muguri stârpesc 
Imi e dor de ce-a fost si n-am vrut să trăiesc.

Diminețile-s goale iar cafeaua amară
N-am știut pașii tăi că-ncepeau să mă doară
Prin zăpada de-acum, prin noroiul din noi
Se zăresc pașii mei, se ascund pașii tăi.

De Moldova mi-e dor, de răscruci, de pelin
Dimineți prea târzii, scorțișoară și vin
Și de mine mi-e dor, aruncată-n zăpezi
Nu-mi mai trebuie azi, vreau atât: să mă vezi.

Ți-aș mai spune-un secret care știu c-o să doară
Azi mai simt că mi-e dor și de-un pâlc de chitară
Ochii tăi glaciali, trupul meu nins de ploi
Nu-mi mai trebuie vieți, vreau atât: pe noi doi.

Și un nud de suspin să-l sculptezi tu din ceară
Să te cer, să te chem, să-mi fii iarnă și seară
Azi atât îmi doresc, o Moldovă și-un cer
Nu-mi mai trebuie ani, nici etern, nici mister.

Răspuns mut

S-a dus Februar cu iarna din noi
Vin zile cu soare, vin zile cu ploi
Vin zile în care voi vrea să-ți apar
Din ceaiul ce-ți fierbe și-ți cântă Ishtar
Când ne vom privi ca două povești
În care sunt albă; în care albești
Prin mugurii firavi ce vor încolți
Și cântul și vântul ne vor amorți
Prin patul cu cedru și iz de pustiu
Voi fi fără vlagă;tu nu vei fi viu
Când umbrele noastre și-or prinde prin păr
Doar lacrimi de rouă și floare de măr
Iar noi ne vom vinde pe-un nod de trifoi
Zburdând prin lumină ca îngerii goi
Cămara mea plină-i de foi și de ceai
S-a dus Februar și tu tot nu mă ai ...

Noaptea dăruirii

S-au stins luminile
și cerul ne mângâie
trupurile ce se înfiorează floral

Patul
nostru făcut din flori
ne unește făcând din noi o istorie (definitivi)
Mă privești
fulgerător,
dorința gândului tău
a penetrat fiecare bătaie a inimii mele (abis îmbrăcat 
în albastru)

Te rog stinge lumina,
lăsa felinarele din gara asta părăsită
să ne mângâie (ești gelos pe lumina ce-mi atinge 
porii)
suflul tău face rochia mea
să zboare
pe aripile
fluturelui albastru
ce-mi păzea puntea de ceară

Iubitul meu făcut din ruga unei sfinte la picioarele 
lui Dumnezeu,
ești frumos ca o duminică îmbrăcată în plânsul unui 
prunc (cast și pribeag)
Începe-mă din colțul în care Dumnezeu
și-a făcut casă
acolo te aștept (în inima cerului)

În vâltoarea unei făclii
ce arde în munții
care ți se zbat în tâmple
sărută-mă!
(căprioara neagră se vrea femeie)

Astâmpăra-vom oare setea
șipotul izvorului ce-ndemnă la iubit
pietrelor ce ne dau binețe (apă vie și fiori)
Pe pielea mea simt cum înfloresc
crinii roz
ai pulsului

mă înalți
mă cobori
Îți faci drum pe coapsa mea (sunt o icoană)

Țipăt de pescăruș
geamătul de felină
ucisă de frumusețea căprioarei în care s-a-ntrupat
luna
bătaia inimii unui greier
iederă pe pereții inimii -
clipă unită cu un singur destin (apogeu milenar)
Fum de țigară
vin sângeriu și umbre ce fac dragoste
proiectate
pe un cearceaf din curcubeul nopții (sublimul 
facerii)

Liniște, doi îngeri se iubesc.

„Inde irae et lacrimae” 
(de aici mânii și lacrimi)

Hai să privim cerul (mirajul)
În noaptea asta prevăd multă durere,
Pe obrazul stâng
sub pleoapă o
lacrimă mi-a lăsat
o urmă pe care
lumina o confundă cu ea
iar întunericul
o mângâie
Cristalele de sânge
cred că
îți înseninează
privirea
Mâinile tale îmi lasă atingeri
de fier
Vulcanic te adulmec cu privirea
Iar mă întreb
ce mi se zbate în
suflet
O fi oare
ultimul apel
ultimul cer
ultimul bun rămas
ultima urmă de alb
de aer
de lumină
Hai să privim cerul!
Vei vedea
că eu nu te
voi părăsi (iubita unui inorog)
din nori voi sculpta
ultimul drum
licornii ne vor primi
în lumea lor
În cerul tău se află

răspunsul îngerilor cenușii ce-mi
umbresc privirea
apasă umerii
crestează spatele
Stăm iubite la rând -
un rând
format din culorile
de abur
și clipele amanetate
Luptăm pe un pământ căruia
îi aparținem
Atunci de ce fugim de el

Poemul dragostei

Nu pot decât să-ți spun că te iubesc
E mult, puțin, e tot ce pot să-ți dau,
Și-n ritmul ăsta crunt și nebunesc
Nici versurile mele sens nu-și au.

Nu pot decât să-ți spun șoptind acut
Ce mult te vreau în fiecare zi,
De parcă lumea-n tine-a început
Mimând scenografia de a fi.

Nu pot decât să-ți fac un testament
În care să specific ce-aș dori,
Să te iubesc mimând incoerent
Pe scena piesa noastră de-a trăi.

Nu știu decât să-ți cer s-accepți un troc
Îți dau ce sunt tu mi te dai în schimb,
Să mă iubești avar și reciproc
Iar eu prin tine veșnic să mă plimb.

Nu știu decât să mi te dau total
Cu porția nu știu, nu pot trăi
Și-n haosul acesta infernal
Să-mi fii tu Chintesența de a fi.

Zile de iarnă-n nopți cu sfinți

Miroase parc-a vin
un sângeriu destin
prin mine
se perindă
lăsând urmele pașilor tăi
(parcă aud cum lăcrimează îngerii )
mă plimb singură
pașii tăi
în fața mea (drumul spre mine)
destinul se dizolvă
lăsând
în urma mea
bucăți de cer
bucăți de amintiri
bucăți de trăiri
și
atâtea regrete
atâtea pete
atât de mult noroi
amintirile zgârie pereții
inimii iar
frigul asmute
durerea ființei
noaptea îmi seamănă a
spovedanie
sfințesc umbra ta (mir și tămâie pun pe rană)
Depărtarea, iarna, se
aseamănă cu
infinitul
Zile de iarnă-n nopți
cu sfinți (aburul trupurilor)
lipsa digeră bătăile
inimii
Noaptea devine
lumina
din noi
încât zăpada
nu mi-e decât
un alibi

Cripta în care
sufletul s-a adăpostit
alb
Rana.

Luminița Amarie
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Celui nechemat

şi m-a lăsat aseară-un câine
şi ţi-am bătut la uşă de nu ştiu câte ori
şi m-a ajuns din urmă mâine
umblând pe străzi în pas de cerşetori

eram cu nişte picături d eploaie
ce se-ngânau cu paşii mei pe trotuar
la geamul tău din când în când apar
ochi ce zăresc pe-acei  ce scurmă  în gunoaie

şi m-a lătrat aseară-un câine
şi cine ştie câţi o să mă latre
şi mă-ntrebam de-acei goi ochi
sticloşi care mă petreceau departe

* * *
se-aude tăcerea – ntorcându-se
pietrele mângâie apa
pe cealaltă parte

Cu zorii în fiecare dimineaţă

în fiecare dimineaţă cu zorii în cârcă
străbat curtea călcând pe umbra crucii îndoită
de la început ca un vertitabil învins
până spre seară îmi văd imaginea răstignită

aş vrea să rectific – umbra îndoită sunt eu
dar greutatea crucii nu se vede
ca o plecare fără de consimţământ
mă bucur totuşi – iarba sub talpă e verde

n-aş risca un reproş nimic – doar liniştea cimitirului
într-acolo se-ndreaptă grabnic paşii mei
de mână ţin copilăria fără cuvinte
acolo afla-voi adevărul despre floarea de tei

IOAN POP BICA
S-a născut la 18 

aprilie 1952 în Vişeul 
de Jos, judeţul Ma-
ramureş. A debutat  
în revista Transilva-
nia, în anul  1974. În 
urma căsătoriei, se 
stabileşte în munici-

piul Dej, din anul 1980.

Cărţi publicate
1. Însingurări (Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 

2003)
2. Somn şi nesomn (Ed. Grinta, Cluj-

Napoca, 2004)
3. Şubredul echilibru (Ed. Limes, Cluj-

Napoca, 2004)
4. La pândă (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 

2005)
5. Undeva, dincolo (Ed. Grinta, Cluj-

Napoca, 2005)
6. Punctul de sprijin (Ed. Limes, Cluj-

Napoca, 2006)
Ataşat valorilor tradiţionale ale satului 

maramureşan, poetul Poetul Ioan Pop-Bica 
se simte stinger în mediul citadin.  Punctul 
său de sprijin îl constituie poezia.

Mircea Petean carcterizează astfel 
versurile autorului: ”Dialog franc, deschis, 
de un bun simţ să-i zicem ardelenesc, cu 
sine, cu lumea, cu divinitatea, cu cititorii săi, 
sau cu fantasma poemului, poezia lui Ioan 
Pop-Bica are ceva din farmecul melancolic 
al marginii umbroase de pădure din preajma 
ţărmului înierbat al rîului de munte iute.”

Dor

mi-e dor de dorul tău acum
şi cum aş vrea să fiu iubit
mi-e dor nespus de vechiul drum
şi ce-ar mai fi de povestit

te văd icoană în priviri
te simt cu sufletul aproape
mi-e dor de vechile iubiri
şi sfărm icoana de sub pleoape

Şugubăţ poemul

poem ce nu mă laşi
noapte de noapte
pana de sub cap de pernă
trosneşte ca vreascurile coapte

mă tregi de mână
pleoapa o deschizi
aprinzi şi luna – un opaiţ
şi peste zi mă vinzi

cuvintele din tine
mi-au înroşit obrajii
în plină noapte
când s-au culcat şi pajii

de cap îţi faci
de ani de zile
în fiecare zi ponoasele aud
numărându-ţi numărul de file

mă laşi să cred în tine
de-ţi povestesc orice
nimic ascuns nu ţii
plăpânda-ţi inimă dezice

mi-ai fost duhovnic credincios
şi-aşa vor şti şi alţii
cu suflet de trădător
un mal abrupt cu flori de sălcii

îţi vezi cuvântul strălucind
scris pe poarta mare atâtica
cu un număr din mulţime
bătut în cuie – I. P. Bica

Viaţa – boală comună

gârbovite  nopţi bătrâne
se perindau parşiv
căzute-n contemplaţie
când toate pisicile sunt negre
şi toate vieţile de care nu te poţi lipsi
se-ngrămădesc într-o nemernică clipă
suspendată şi izolată

plăpândele picioare
calcă pe zorii înfăşaţi
într-o crudă inocenţă

cuvintele gem în gura
atâtor necunoscuţi
prin care timpul lasă breşe
ca o erupţie a unei boli contagioase
cu o medicamentaţie
orientativ
individualizată

boală comună
viaţa...

Chipul 

în oglinzi diforme
se văd toate tentaţiile
(rogu-vă să remarcaţi asta)
suntem mai buni
mai frumoşi şi mai puternici
în realitate

decât o arată
imaginea din noapte

s-ar putea găsi o scuză

rama
dintr-un lemn de esenţă tare
limitând
punctele de reper
până acolo unde iluzia
îşi face de cap

atât

O scurtă pauză

acest domn al secolului
pe care-l trăim
mi-a stârnit în suflet îndoiala
cum că zice-se
n-ar fi de prin partea locului

comportamentul lui e prea evident
subţire
de ţi se pare că treci prin el –
nimic intim
(aţi auzit bine
nimic intim)

nici un colţ
în jurul său
unde s-ar putea ascunde ceva...

mirosul lui pământean
m-a făcut să mă răzgândesc
totuşi
studiul meu despre reproducere
va fi mult mai erudit
(vă cer multă responsabilitate
în acest sens)
şi mintea mea va lua
o scurtă pauză
pentru ca înţelesul
să fie total

auzi...

stimate domn

total 

Punctul de sprijin

mă cuprind şi mă strâng
cu ambele braţe
cu o grijă perfectă
să nu mă spulber în mai mult
de patru vânturi
mai rău ca un pumn de nisip
aruncat în căldura verii
când punctul meu de sprijin a fost
desfiinţat cu bună ştiinţă

de reţinut că nu este un joc

se va vedea asta
când rădăcini vor prinde
în agonia vântului făcându-şi loc
în acest consorţiu
cu decontări fără nici un comision
pentru o marfă
depreciată înainte de termenul de valabilitate
sub influenţa
unor factori naturali
diferiţi

în braţe strânsă rămâne până la urmă doar grija
o grijă (oarecare)
de care nimeni nu duce lipsă

auzi tu...  
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1. Drumul Iubirii
2. Autobiografia Sculpurala

IUBIREA este o temă preferată în opera lui 
Brâncuşi.

El a găsit persoane şi imagini esenţiale, suscepti-
bile să incite procesul creator. În universul lui Brâncuşi 
totul se naşte din iubire. Femeilor văzute cu ochii 
minţii, idealizate cu dor, le redă corpul de slavă. 

Femeile din viaţa lui Brâncuşi i-au fost muze, 
prietene ori amante. Pe unele le-a învăluit cu privirea 
cât i-au pozat şi poate şlefuirea până la luminozitate 
solară a fost un act de împlinire a dragostei.

Brâncuşi a fost mereu tandru cu femeile şi adulat 
de acestea. Era curtenitor, le acorda atenţie deosebită, le 
explica despre artă în general şi despre sculptura sa în 
special. „Nu căutaţi formule obscure, sau mistere. Căci 
ceea ce vă dăruiesc eu este bucurie curată...“ Despre 
legăturile sale amoroase păstra o totală discreţie. 

Aşa cum Isus a făcut primele minuni prin femei, 
tot aşa pentru Brâncuşi, femeile au jucat un rol impor-
tant în viaţa socială. Mai ales Otilia Cosmutza care în 
1905 îl prezintă lui Rodin. În 1907 îl prezintă Baronesei 
Renée Franchon, căreia îi face portretul (Baroana) în 
1908 şi o serie de Muze adormite, în care se vede clar 
că s-a desprins total de stilul lui Rodin şi este consid-
erat sculptorul Parisului de avangardă.

În seria de cinci bronzuri Muze adormite se 
subliniază armonia chipului feminin. Eliminând ume-
rii şi gâtul, culcă capul la orizontală, reduce trăsăturile 
care ar putea evoca un portret anume, trece de la sim-
plificare spre abstracţie in versiuni de ovoide. 

În  1910 tot Otilia Cosmutza o aduce în ate-
lierul lui Brâncuşi pe pictoriţa Margit Pogany, de care 
Brâncuşi se îndrăgosteşte.

În cele 6 versiuni după Domnişoara Pogany, 
ochii femeii se deschid tot mai mult spre reverie, iubire 
tandră. 

Când nu o mai vede, din ochii bulbucaţi îi 
rămâne amintirea muchiilor arcuite ale sprâncenelor, 
şi mâinile comprimate într-o singură formă. In ultimile 
busturi, cocul spiralat se desface într-o cascadă de bu-
cle care conferă o eleganţă ritmată. Accentuează prin 
aplecarea capului poziţia introvertită, de meditaţie şi 
reverie, dragoste neîmpărtăşită  

Brâncuşi surprinde în opera lui ipostazele iubi-
rii.

Iubirea admirativă în Muze, păstrând totuşi 
distanţa, iubirea tandră, neîmpărtăşită în Domnişoara 
Pogany, iubirea dorită în Principesa X, iubirea împlinită 
în Adam şi Eva.

În multiplele versiuni după Domnişoara Pogany 
se remarcă un riguros proces de simplificare.

Domnişoara Pogany a fost zeiţa mamă a sculp-
turii abstracte.

Brâncuşi a eliminat orice detaliu fiziologic, 
ajungând la metamorfozarea unei singure forme plas-
tice – ovoidul sau oul primordial.

Prin mângâieri, artistul a şlefuit ovoidul până 
când de pe suprafaţa acestuia a ţâşnit lumina reflectată, 
sfinţind volumele cu o aură.

Tot prin femei Brâncuşi a realizat complexul 
de la Târgu-Jiu: Coloana fără sfârşit, Masa tăcerii şi 
Poarta sărutului.

Construirea complexului a fost iniţiativa Ligii 
Naţionale a Femeilor Românce din Gorj având ca 
preşedintă pe doamna Tătărăscu, soţia Prim-ministrului 
României, care în 1934, propune un monument în ono-
area eroilor căzuţi în primul război mondial pentru 
apărarea oraşului Târgu Jiu.

Sculptoriţa Maliţa Petrescu, o fostă elevă a lui 
Brâncuşi, este propusă să execute proiectul. Ea începe 
cu un sarcofag în stil clasic, dedicat eroinei Ecaterina 
Teodoroiu. 

La sugestia doamnei Tătărăscu, Maliţa Petrescu 
îi scrie lui Brâncuşi despre proiect. 

„Nu vă pot spune cât de încântat sunt să pot 
face acest proiect pentru ţara mea”, răspunde el, 
mulţumindu-i doamnei Tătărăscu pentru acel privile-

giu. Brâncuşi vine în România în 25 iulie 1937, luîndu-
şi colaborator pe tânărul arhitect Ştefan Georgescu 
Gorjan - fiul fostului prieten Ion – pentru executarea 
proiectului care este inaugurat pe 27 octombrie 1938. 

DRUMUL IUBIRII

În interpretarea mea personală, Ansamblul mon-
umental de la Târgu-Jiu sugerează Drumul iubirii. O 
viziune a iubirii fără de moarte...

Aleea parcului e loc de plimbare unde tinerii 
se întâlnesc, şi adeseori îşi aleg partenerii de viaţă. 
La întâlnirea cu dragostea cred că devin nemuritori şi 
hotărăsc să nu se mai despartă. Părinţii fetei se întâlnesc 
cu părinţii băiatului la Masa tăcerii, pentru a consimţi 
legătura lor prin logodnă.

MASA TĂCERII

Toate evenimentele terestre se desfăşoară în ju-
rul acestui altar solar, masa. 

Roată, horă, masă fără colţuri, rotundă să indice 
egalitatea, apropierea între oameni. Cele douăsprezece 
scaune clepsidrice sunt puse perechi în jurul mesei, pen-
tru cupluri. OM înseamnă bărbat şi femeie impreună, 
bărbatul reprezintă cerul şi femeia pământul.

Scaunele perechi adună cuplurile: mire-mireasă, 
naş-naşă, socru mare-soacră mare, socru mic-soacra 
mică...

Cuplul contribuie la înmulţirea lumii, precum 
cuplurile primordiale ale călor descendenţi au populat 
întregul univers.

Perechea continuă pilda muncii primită de la 
părinţi, să-şi întemeieze gospodărie separată, să-şi pună 
stâlpul casei lor, precum şi obligaţia de a nu-şi păta ob-
razul. 

Grupurile de câte trei scaune patrate aşezate 
între masă şi poartă, repartizate în cinci grupuri de o 
parte şi de alta a Aleii, sunt locuri de întâlnire a tinerilor 
logodiţi, care nu au casă şi preferă să se vadă pe un loc 
neutru, să se cunoască. Stând de vorbă se contopesc în 
profunzimile sufletului, îşi fac vise pentru viitor. 

POARTA SĂRUTULUI

Brâncuşi a ridicat monumente ale dragostei efe-
mere, Sărutul şi Poarta sărutului. 

Sărutul înglobează cele mai frumoase senti-
mente. 

Sărutul tandru pentru copii şi de recunoştinţă 
pentru părinţii, sărutul furat din dorinţa de a atinge pe 
cel drag, sărutul prietenesc, sărutul de consimţire a unei 
relaţii, sărutul pătimaş, de contopire a cuplului mono-
litic, prin  motivul ochilor alipiţi, eternizând iubirea.

Aşa cum se spune: „pentru îndrăgostiţii plini de 
dorinte, sărutul e o beţie profundă, pe care nu ţi-o poate 
da nici o băutură”.

Băiatul cu dor vine seara la poarta fetei pentru 
un sărut furat sau o înlănţuire de săruturi, cum sunt 
motivele de pe arhitrava Porţii sărutului, o horă a 
sărutului, a atâtor indrăgostiţi anonimi care s-au iubit 
vreodată pe lume înainte de a o părăsi.

Prin motivul îmbrăţişării din Poarta sărutului, 
se transmite mesajul iubirii, cei doi trec într-o lume 
nouă, în rânduiala căsătoriei. 

Îndrăgostiţii se abandonează, fuzionează, 
alcătuind aelaşi cerc prin simbolul verighetelor schim-
bate la ceremonia matrimonială. După această clipă nu 
mai sunt existenţe separate. 

Din iubirea perechii de îndrăgostiţi se reveleazâ 
misterul fecundităţii, prin forma ovoidală organică, 
pură şi blândă, ovulul, pântecele mamei, capul uman.  

COLOANA FĂRĂ SFÂRŞIT

Semnificaţii posibile în Drumul Iubirii:
- Metamorfoza formei pure, ovidale include în 

conotaţiile ei Dubla cariatidă, care reuneşte masculinul 
cu femininul, 

- Coloana fără sfârşit reprezintă treptele 
desăvârşirii relaţiei, templul dragostei. 

- Succesiunea generaţiilor, înlănţuirea ADN-ului 
- Stâlp de cerdac, dorinţa fiecărui cuplu de a 

avea cuibul său. 

- Alternanţa romboedrelor, treptele desăvârşirii 
sufletelor, scara la cer în contopirea cu absolutul.  

- Elan transcendent, şirag de mătănii 
- Succesiunea încarnărilor, vieţilor oamenilor.

AUTOBIOGRAFIA SCULPTURALA

În opinia mea, Complexul de la Târgu-Jiu evocă 
sculptural biografia lui Brâncuşi.

Soarta unui bărbat tânăr care pleacă în lume 
să împlinească un destin şi că fiul rătăcitor revine la 
dreapta credinţă, la marea creaţie, la regăsirea de sine.

 
MASA TĂCERII 

Posibile conotaţii în viaţa lui Brâncuşi:
- Întâlnirea cu marii creatori ai avangardei pari-

ziene, punctul iniţial al creaţiei
- Centru iradiant al propriei conştiinţe 
- Spontaneitatea lui e cuprinsă într-un proces de 

intelectualizare, dar matricea originala rămâne.

Grupurile de trei scaune amplasate între masă 
şi poartă pot reprezenta modul de lucru al artistului, 
alternând lungi meditaţii asupra subiectului sculptural, 
cu perioade de muncă extrem de concentrată. În perio-
adele lui de relaxare sau naturalitate, totul se întâmplă 
firesc, la timpul potrivit, întâlniri cu persoane dragi.

”În sufletul meu nu a fost niciodată loc pentru 
invidie, nici pentru ură, ci numai pentru acea bucurie 
pe care o poţi culege de oriunde şi oricând.” 

POARTA SĂRUTULUI
Prin acest monument sculptural, se vede că, prin 

geniul său artistic, Brâncuşi, a atins pragul de sus al 
creaţiei. 

Tinzând spre desăvârşire, s-a împlinit în creaţie, 
a parcurs secole întregi de evoluţie, sărind în viitor, 
sacrificat pe altarul artei. 

Brîncuşi a creat în universul său o poartă de tre-
cere din lumea aparenţei spre lumea esenţei, Poarta 
Sărutului

În fotografia Brâncuşi în poarta atelierului, el 
pare împăcat cu sine, senin în faţa morţii eliberatoare, 
aşteptând trecerea prin Poarta lumilor, ieşind din vre-
melnicie şi urcând la cer pe stâlpul funerar reprezentat 
de Coloana fără sfârşit, axa lumii desprinsă din rostul 
stâlpilor de pridvor.

COLOANA FĂRĂ SFÂRŞIT 

Posibile semnificaţii:
- Căutarea permanentă a perfecţiunii în artă şi 

înălţarea spirituală continuă a sufletului. 
”Eu am făcut piatra să cânte”.
- Cea mai înaltă treaptă a creaţiei prin supraeta-

jarea ovoidului, reprezentând spaţiul mioritic vertical-
izat. 

- Originalitatea lui Brâncuşi constă în ridicarea 
motivelor naţionale ţărăneşti la sensuri universale prin 
imagini eterne. 

”Eu am fost un prince-paysan”
- Comuniunea om - cosmos
„Artistul trebuie să ştie să scoată la suprafaţă 

fiinţa din interiorul materiei şi să fie unealta care dă la 
iveală însăşi esenţa sa cosmică”, spunea Brâncuşi. 

- Comunicarea celor două lumi, efemeră şi 
eternă, contopirea sufletului individual cu spiritul abso-
lut, prin trimiterea mitică la axa lumii.

- Flacăra ultimă eliberatoare, ieşirea din vremel-
nicie pe scara la cer ce sugerează nesfârşirea.

- A dorit desăvârţirea, transmiţând posterităţii un 
mesaj luminos, al unei religii universale fireşti.

- Coloana fără sfâşit i-a dat lui Bâncuşi mândria 
legitimă de a fi capabil să realizeze o construcţie de 
asemenea anvergură.

***
Brâncuşi a fost preocupat de integrarea sculptu-

rilor sale în aer liber, să nu fie sufocate, să fie în peisaj, 
o prelungire a tainei lumii, în armonie cu totul.    

„Contemplaţi lucrările mele până când le vedeţi. 
Cei aproape de Dumnezeu le-au văzut”.

AnA CAlinA GArAş despre BrânCuşi:
Doua InterpretarI ale ComplexuluI De la târgu JIu
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Dincolo de aces-
te două coordonate 
fundamentale care au 
contribuit la construi-
rea edificiului literar de 
care beneficiem astăzi, 
consider importantă 
sublinierea aspectului 
de autoinstruire şi com-
pletare în plan spiritual 
şi intelectual ale omului 
Istrati.

O imagine po-
lisemantică ni se dez-
văluie în scrisoarea lui 

Istrati către Romain Rolland, din 20 august 1919, 
şi anume momentul întâlnirii cu viitorul său prieten 
Mihail Mihailovici Kazanski. Întâlnirea din brută-
ria “prăpădită, murdară şi slinoasă” avea să-i ofere 
mai târziu o prietenie plină de peripeţii, dar şi o viaţă 
conturată în spiritul vagabondajului. Mihail avea să 
fie călăuza unui spirit care urma să se trezească din 
amorţeală.

“Pe gulerul hainei sale, doi păduchi se plim-
bau agale, iar în mâini ţinea o carte franţuzească.” Ce 
bizar! Ce ciudată imagine, incredibil de asemănătoa-
re cu aceea care urma să se contureze. Panait Istrati, 
“hamalul socialist din portul Brăilei¹”, născut şi cres-
cut într-o societate mizeră, într-un spaţiu închis avea 
să devină dezrădăcinatul vagabond al lumii, purtător 
al treselor intelectualităţii franţuzeşti.

Pe tot parcursul vieţii sale, Panait Istrati a tră-
it sub zodia revoltei interioare, din dorinţa de a se 
descoperi pe deplin într-un orizont fără perspective. 
Om al instinctului, consideră soarta parte integrată 
în inima fiecăruia. “Aşa e soarta mea. Şi soarta e în 
inima noastră. Suntem mari sau mici sau mediocrii, 
prin inima noastră, căreia ne supunem orbeşte. Ea 
ne duce şi la bine şi la rău. Unde mă va duce a mea? 
Cine poate ştii? (...) Aş vrea să fiu de folos omenirii 
acesteia care suferă, din vina ei, datorită egoismului 
ei. Dar gândul meu se îneacă în propria mea mizerie. 
Dar nu moare omul de foame...Aş fi total nefericit 
dacă, chiar dacă aş mânca numai pui fripţi, aş fi ne-
voit să trăiesc călcându-mi pe suflet²...”

Fără a călca pe drumul compromisurilor fla-
grante, Panait Istrati s-a înscris pe tabelul concuren-
ţilor ce pun pariu cu viaţa.

Neacceptând destinul comun celor de aceeaşi 
condiţie socială cu a lui, nu-şi refuză nimic din ceea 
ce-i pofteşte inima. Pentru el, fuga, sau mai bine zis 
nestatornicia este rezultatul nemulţumirii pe care i-o 
oferă spaţiul şi clipa. Nonconformist, Panait Istrati 
nu este omul pendulărilor, al indeciziilor, ci omul 
care trăieşte momentul indiferent de conjunctură:   “ 
sunt zece zile de când m-am întors la Paris şi cu toate 
că oamenii stimabili nu contenesc să mă felicite, (în 
urma apariţiei Chirei Chiralina, n.a.) eu nu încetez 
ca în fiecare zi, de câte zece ori, să urc pe o schelă 
de opt metri pentru a spoi zidurile Liceului St. Louis, 
din B-dul Saint-Michel 44, totul pentru 32 de franci 
şi 50 centime, şi asta fără ca tovarăşii mei de lucru să 
se îndoiască de dubla mea piele³.”

De ce datorie morală?
Deşi ar putea să sune retorică întrebarea, sunt 

două aspecte ale acestei datorii morale, ca feţele ace-
leiaşi monede. Primul aspect este legat de nedrep-
tatea săvârşită voluntar de politic asupra societăţii 
sugrumate, alături de care şi pentru care Panait Is-
trati luptă dorindu-se a fi ceasul deşteptător al masei 
amorţite. Al doilea aspect este datoria morală faţă de 

“glasul de la Villeneuve4”, care l-a impresionat pe Is-
trati “cu accentul său deosebit: atunci când ai ceva de 
spus şi darul de a exprima, renunţarea este o crimă, 
iar lenea o ruşine5.”

Tematica publicisticii lui Panait Istrati 
(scurt fragment)

“Aşa mi-a fost mie dat, să mă întorc cu faţa 
către toate punctele cardinale. Dar nu din interes. Ci 
numai ca conştiinţa mea să nu-mi spună vreodată că 
aş fi refuzat, de-a lungul vieţii mele, să-mi plec ure-
chea  spre orice glas de deznădejde ar fi venit şi din 
orice direcţie l-ar fi adus vântul. E inutil să adaog că 
la mine conştiinţa e inima. Adică ceva cald. Poate 
prea cald.”6 

Fie că acest strigăt de deznădejde se regăseşte 
în articole de esenţă politică sau economico-socială, 
în evocări, figura centrală rămâne omul. Omul, des-
tinatar, colecţionar fără voie al tuturor nedreptăţilor 
care se răsfrâng asupra lui.

Iar el, Istrati, cu conştiinţa febrilă, asemeni 
inimii lui s-a dedicat scrisului sperând cu o naivitate 
dezarmantă în “ceva mai bun, mai omenesc.”

Căci “nu e oare mai demn, mai sănătos sufle-
teşte, să lupţi pentru un drept, decât să pleci capul în 
faţa tâlharului atotputernic ieşit din urna electorală, 
dându-i astfel să înţeleagă că dreptul tău la viaţă ar 
fi discutabil? ”7

Spiritualitate şi cultură

“Una din condiţiile de căpetenie pentru ca 
arta să aibă putere moralizatoare şi educatoare...
este moralitatea artistului însuşi, înălţimea morală, 
intelectuală, ideală la care a ajuns el”, spunea C.D. 
Gherea.

Nu putem să afirmăm noi care este gradul in-
telectual al scriitorului, cum nu putem, de altfel, să 
ştim măsura moralităţii lui. Dar, ştim că a dat opere 
care, “în negura vremii” se vor vedea alături de crea-
ţiile definitorii ale marilor scriitori români.

Tind să cred că nu doar câţiva, printre care 
mă număr, cred în existenţa peste veacuri a operei 
istratiene.  Cu cât deschid mai multe porţi ale căr-
ţilor scrise de el, cu cât pătrund mai mult în tainele 
creaţiei lui, cu atât descopăr – spre surprinderea mea 
– parfumul limbii române pe straie frantuzeşti .

Dacă nu s-a apucat mai devreme de scris, mo-
tivul este, probabil, chiar cel afirmat în “reflecţiile” 
sale “din orele de singurătate”: teama de mediocri-
tate. Dar, iată că vine perioada anului 1932, an care 
va ocupa un loc semnificativ în monografiile despre 
viaţa şi opera istratiană, prin conferinţa “Artele şi 
umanitatea de azi”, cu care Panait Istrati organizase 
un turneu la Viena şi apoi în oraşele din Germania.

Propunându-şi o “confruntare sub semnul ro-
mantismului, a artei şi a secolului său” , prin “Artele 
şi umanitatea de azi” se contura ideea conform că-
reia “viaţa spuirituală, cu nenumăratele ei feţe este 
aceea care ne domină existenţa. De la idolatria cea 
mai stupidă, până la credinţele cele mai înalte, to-
tul este spirit între oameni; această viaţă spirituală e 
aceea care pluteşte izolată, pe deasupra timpului, în 
ciuda năruirii atâtor civilizaţii”.

Revista franceză La Liberte avea să aprecieze 
discursul acestei conferinţe, publicând la 9 august 
1932 un comentariu cu titlul “Cuvinte amare şi jus-

te”, în care afirma că tema abordată este “o palmă 
dată epocii noastre, care ne înviorează obrazul”. O 
altă publicaţie, L`echo d`Oran (7 august 1932) reţine 
din mesajul lui Panait Istrati că “arta nu trebuie să 
slujească, în principal, decât luptei pentru eradicarea 
suferinţelor din lume. Ea nu-i un scop, ci un mijloc”.8

“N-aş putea explica de ce totdeauna am con-
ceput frumuseţile ca nişte divinităţi menite să facă pe 
om mai bun, să civilizeze lumea. De asemenea, nici-
odată n-a sălăşluit în cugetul meu ideea de artă pen-
tru artă sau artă pentru nimic”, spunea la un moment 
dat Istrati. Mergând pe ideea că arta este cea care 
clădeşte moral prin metode cultural-educative, Pana-
it Istrati, cu aparatul său critic, nu poate să nu facă 
referire la capitularea “artelor şi artiştilor, deveniţi 
instrumentele în mâinile dictatorilor din epocă, în 
schimbul unei cât mai confortabile stări materiale”.9

În cuprinsul acestui manifest de credinţă Pa-
nait Istrati scoate în evidenţă “arta pentru nimic” 
schiţând sumar, dar concis şi adevărat imaginea cre-
atorilor ei împărţiţi în două mari categorii, “artistul 
turnului de fildeş” şi “artistul revoluţionar”: “Ceea 
ce îi deosebeşte e sufletul, adică inima lor. Artistul 
revoluţionar nu poate înălţa imnuri frumuseţii  în 
mijlocul unei omeniri slute. El este deopotrivă de 
sensibil faţă de nedreptate sau frumos, cetăţean al 
lumii, frate al celor asupriţi şi, în aceeaşi măsură, 
artist. Artistul revoluţionar are, pe deasupra, simţul 
responsabilităţii, la care-l obligă morala talentului şi 
a inteligenţei”.

Pentru a sublinia şi mai intens rolul creatoru-
lui desăvârşit şi dezinteresat de “laudele” care l-ar 
putea “mâhni peste măsură”, Panait Istrati, în ese-
ul-manifest Ceva mai bun, mai omenesc are o con-
cepţie statornică şi viguroasă conform căreia “când 
religiile se năruie şi când toate doctrinele sociale se 
dovedesc neputincioase, singur artistul, preot al fru-
mosului etern, mai poate reclama dreptul la direcţia 
morală a umanităţii”. Şi, cum o direcţie morală ade-
vărată se poate trasa doar cu ajutorul artei adevărate, 
lui Panait Istrati nu-i rămânea decât speranţa în iz-
bânda artei “care cuprinde mai multă dragoste, mai 
multă puritate şi sinceritate”, ea fiind “singura care 
nu ne înşeală niciodată”.
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Hotarul

Firavul hotar s-a deschis către case
el însuşi coboară în sat
într-un cârd de melci hoinărind
sentimental.
Va fi duminică.Prin hăţişuri
trupul unei sălcii sângerează,
palidă vorba serii 
stabileşte hotarul dintre mâine şi ieri.

Frunza

Substanţa frunzei şovăie ,iată,
între săbiile şoaptei
Este bine să cumpănim de aici înainte
întrebărilor
Substanţa frunzei a dvenit brumă
singura traversând către mare
Te rog  pasăre îndulceşte-mi auzul
cu aripa ta.

Pe lac

Pe lac de-acum înfloresc
cactuşi electrici
zgomotul peştilor ca nişte motoare de os
sforăie în adânc.
S-a făcut noapte
a trecut mocăniţa
mireasma ei de chihlimbar
dansează pe ape.

Domestic

În doaia mea de cer
candelabrul e  lovit de frică
la cutremur am văzut cum doarme
în el o pisică.
Pe fereastra mea de casă
la mansarda cu spinarea gri
am văzut un înger înjugat
la un cor de copii.
Totdeauna plâng după amiază
în odaia de la miezul lumii
ochii unei păsări taie apa
către osul rezistent al brumii.

Motiv

Motiv de foame îmi apasă gura
maşinile de scris refuză tot
chiar dacă au cerneală pe sprîncene
şi litere pe fiecare bot.
Chirurgul alb cu degetele moi
va trage cu lumina peste trup
motiv de întuneric când va fi
carbonizat să-l rup.
În limuzină va plezni un frac
o umbră cu cercei de abanos
de-aceea îmi e foame când cerşeşti
o lebădă cu aripe de os.

Înţelegere

Văd bine că nu e posibil
şi zbor să fii
şi teritoriu alb
pe care izbucnind vulcanii
vor sufoca nisipul.
Îi e prea greu senzaţiei de plâns
şi celei de plecare îi e greu
să se alunge până la răscruci
Văd bine că nu există revoltă
şi că toţi îi vor fi nerecunăscători.
Ci zboară doar tu,zboară.

Aşteptare

Doar te aştept
acum eu ştiu prea bine
că vei veni şi mult  îngândurat
o să cobor alăturea  de tine.
Atârnă frunze roşii în copac
rugini brumate se agaţă-n ploi
că vei veni ştiu bine şi că albi
pleca-vom către mine amândoi.
Ci unde fi-va zbaterea pustie
corabia când va intra în mare
dar te aştept şi până vii aşez
aceste semne largi de întrebare.

Constatare

Constat un semn cu aripi mari
constat
un cal frumos înfăşurat în şei
făcându-se potecă într-un sat.
Într-un oraş făcându-se alei

magnolii vor ieşi la horă
constat că dorul e un fel de zi
de-aceea  rostul lui e mai presus
decât a fi.

Intrare 

Se tot rotea o cheie într-o uşă
în gol scrâşnind căţeii ei orbiţi
şi umărul rănit se odihnea
căci nu intrau acolo cei iubiţi.
Un scrâşnet de metal păta încet
pereţii casei,tocurile uşii
iar cheia se rotea ca o ninsoare
ce-şi îngropa cu patimă supuşii.
De comentarii şi anunţuri false
trecusem, uşa rămânea închisă
cui oare folosea acest exil
al neputerii mele pe banchiză.

Durerea umbrei

Mă doare umbra ca o tivitură
pe care am călcat atât de des
dintr-o neîngrijită întâmplare
spre care nu mai este de ales.
Mă doare ceasul încercînd  să mute
ca nişte zdrenţe limbile hulpave
nu se mai cântă între frunze doina
nici n-am trecut preacuvioşi la ave.
Apoi pe coridorul de mătănii
prin trandafiri sticloşi ca nişte frici
voi alerga de umbră să mă iert
refugiat în corturi de furnici.

gelu birău

NICOLAE DRAGOȘ –
Laureat «Opera Omnia» 

la Festivalul Internațional „Tudor Arghezi” – 2013
Între scriitorii cărora li s-a acordat Premiul «OPERA OMNIA» în cadrul Festivalului 

Internațional „Tudor Arghezi”, ediția a XXXIII-a, 2013 (Eric Sarner – Franța, Stephen Watts – 
Anglia, Adrian Popescu – Cluj, Eugen Simion – București), se află și valorosul poet și distinsul 
nostru colaborator NICOLAE DRAGOȘ, revenit acasă și stabilit în Cleșneștii Glogovei de pe 
apa Motrului.

Acordându-i-se Premiul «Opera Omnia», care implică și Titlul de «Cetățean de Onoa-
re» al Orașului Târgu-Cărbunești, în cadrul festivității organizate la primăria locală, poetului 
și publicistului NICOLAE DRAGOȘ i s-a recunoscut, de fapt, nu numai valoarea deosebită a 
operei sale dar și contribuția pe care acesta și-a adus-o, ca editor și diriguitor de publicații, la 
dezvoltarea culturii și promovarea literaturii române vreme îndelungată.

Făcând precizarea de mai sus, completăm de fapt lista publicată în numărul anterior – și 
profităm de ocazie pentru a-i adresa, la apropiata aniversare,iubitului confrate (n. 3 noiembrie 
1938 la Glogova) urări de bine și sănătate, de viață îndelungată, de bucurii și satisfacții împreună 
cu cei dragi!

La mulți și buni ani, Maestre Nicolae Dragoș!
Portal-MĂIASTRA
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Afirmat ca spirit enciclopedist, profesorul 
dr. Ion Pachia-Tatomirescu tipăreşte la sfârşitul 
anului 2012 (Ed. Waldpress, Timişoara) un con-
sistent volum de poezii întregit, după un sumar 
care se impune tot mai mult (nu numai la el), ca 
într-o veritabilă ediţie critică, cu un aparat bibli-
ografic complex şi completat riguros, sub titlul 
Comete-n cea de-a 65-a vale; o subtilă trimitere 
la vârsta rotunjită de autor în acelaşi an, la 16 
februarie. Înainte de a vorbi însă despre poezia 
lui Tatomirescu din acest volum, ne oprim totuşi 
atenţia, în chip necesar, asupra celei de a doua 
părţi, De la cele biobibliografice la repere din 
bolta oranj-istoriei literare, alcătuită de  conf. 
univ. dr. Ana Mugurin. Pe parcursul a 151 de 
pagini (255-406), cititorul face cunoștință cu 
câteva repere semnificative din viața și prodigi-
oasa activitate de profesor, redactor, publicist, 
poet, epigramist și parodist, prozator pentru 
copii, folclorist, etnolog, dialectolog, cercetă-
tor al mitosferei pelasge, istoric al religiilor, 
critic, teoretician  și istoric literar a lui Ion Pa-
chia-Tatomirescu, confirmată și de o selecție a 
referințelor adunate în timp de autor. Această a 
doua parte se încheie cu o succintă prezentare a 
tuturor celor 105 volume publicate (30 sub sem-
nătură proprie și alte 75 în colaborare) „apărute 
pe segmentul temporal 1971- 2012, adică de la 
debutul editorial și până la această nouă cometă 
care luminează cea de a 65-a vale (să luăm cu-
vântul, firește, în sensul de profunzime matură). 
El însuşi critic literar, Ion Pachia-Tatomirescu (a 
se vedea, de pildă, vol. Nichita Stănescu și para-
doxismul, Ed. Arutela, 1994, ori Tratatul de me-
lancolie, Ed. Eurostampa, 2000) face parte din 
generația resurecției poetice (titlul unei alte lu-
crări, 2005), este un postmodernist erudit, al că-
rui verb rămâne fidel unei conștiinciozități exi-
gente, dar mereu înnoite și cu o emotivitate bine 
disciplinată în exercițiul reflexivității. Opera lui 
poetică (14 volume, dacă am numărat bine) în-
cepe cu volumul de debut Munte (Ed. Eminescu, 
1972), căruia îi umrează un alt volum, incitant 
nu numai prin titlu (Încântece. Demon-Graal-
Sobor, Ed. Litera, 1979), apoi altele: Verbul de 
mărgărint (Ed. Facla, 1988), sau un volum de 
distihuri superparadoxiste, Salmi (Ed. Aethi-
cus, 2000) etc. Însă, ca și în volumul Elegii din 
Era Arheopterix (Ed. Dacia, 2011), despre care 
am mai scris, și în recentul volum, autorul este 
atras evident de gândirea paradoxistă (inclusiv 
în latura imaginativă, a re-prezentării factualu-
lui etern). El se cantonează într-o lume aparent 
stranie, cu teme ce ar putea fi socotite fie adi-
acente, fie anacronice (Descântecul zalmoxian 
al unchiului Aethicus Donares de-alungat Ha-
osachele și Haosachia; Sofist-unchiul și pufinul 
din Insulele Rifarice; Unchiu-meu, sofistul, des-
pre centura Aherasiei; Nani-nani, vidule, nani-
nani, Dacie vidată...! etc.), însă substanța textu-
lui aduce mereu în atenție întrebările eternelor 
noastre neliniști. Alte ori, ne propune  geometria 
lanurilor de rapiță, poeme de sâmbătă seara pe 
bulevard la vale, ori urca piramida lui Keops pe 
sfânta spinare de măgar. Liric uneori (Despre 
înfrunzirea ramelor de pendule din gări, Lângă 
Ursa Mare, Numai tu, floare de nufăr, Despre 
ingrata absență etc.),Tatomirescu reverberează 
la incidența cu suprarealismul lumii sale și se 

conformează determinațiilor ei; ‒De n-ai mai 
fi berbec-om, vraci-vultur-gaie, șef-țap,/ flă-
cău-taur-centaur, director-vânător-săgetător,/ 
rege-scorpion-președinte, rac-împărat-de-vidă-
conservă...!(p.224), sau Ea se respectă, de parc-
ar fi o moleculă de hidrogen/ din lobul  stâng al 
plămânului meu,/ eu mă respect, de parc-aș fi o 
moleculă de oxigen/ din lobul drept al plămânu-
lui tău...(p.92) etc. Însă văzând cu atenție suma-
rul volumului de poezii, îți poți confirma că Ion 
Pachia-Tatomirescu pornește, ca într-un concept 
protestatar-creaționist, de la Dansul cometei cu 
sepia spre Cometa-n lyra de-aer-duh, mai apoi 
spre Cometa-n apa viorea, trece cu Cometa oa-
selor de foc din zenit în nadir spre Steua pentru 
lemn, la Privighetori-comete de lut după traiec-
toria descendentă din mitul hesiodic al Vârstei 
de Aur. Fiecare ciclu își urmează ideea enunțată 
cu un Salm (cel de al doilea poem din ciclu: 
Salm‒Cer, nea; Salm‒Aer; Salm‒Apă; Salm‒Fo-
cul; Salm‒Lemnul; Salm‒Lutul ale elementelor 
primordiale din filosofia lui Empedocles) și se 
încheie tot cu un Salm ( Salm‒Alcov, Salm‒ mov-
bomfaier, Salm‒Steiu-mi sapă, Salm‒ Zvântă 
soclul, Salm‒Semnul și Salm‒Pământ); salmul 
ca psalmodiere. Ion Pachia-Tatomirescu inter-
sectează în poezia sa simboluri din marile mito-
logii europene cu o mitologie dacică recuperată: 
Cogaionul, atât de frecvent în versurile sale, este 
un Olymp autohton, apoi Moșul Soare și cosmo-
gonia danubiană, dacică, din Țara-Tinereții-fără-
Bătrânețe (Unchiu-meu, sofistul, despre centura 
Aherasiei) etc. Ambitusul afirmării cogaioni-
cului mi se pare cel mai evident în cele Șapte 
izometalice: Astăzi, poezia mea valahă este de 
gardă/ în Insula Șerpilor, în vreme ce Ahile își 
strânge/ ghituitu-i chimir lat, peste buric, prinde 
toartele/(...), apoi strigă de-mi reverberează tot 
cerul de malachit: „‒ Să mă ningi cu poeme-
fulgi, neîncetat, pân-auzi/ cum crește nemurirea, 
în creștetul Cogaionului/ părintesc...”  Un Pan 
tardiv, poetul bucolic din Geometria lanurilor 
de rapiță descoperă această mierlă autohtonă ce 
nu și-a pierdut strămoșeasca-i limbă/ în vreun 
Turn Babel  și rămâne să-mi cânte gratuit(...) 
în aceeași limbă dintâi. O limbă pre-adamică, 

limba oceanului primordial care se mai poate 
auzi încă dintre lanurile de rapiță, de unde un 
supersonic se ridică ‒ vârf de săgeată de-argint/ 
ce trage-n cupola ultramarină un alb harpon de 
fum...; o coabitare adânc conflictuală, neîmpăca-
tă, dar totuși tolerantă până și sub groaznicele 
joagăre-laser,/ chiar sub aurorele polare. Într-
un astfel de ring viscolit, păsările Arheopterix 
tac cu privirile ațintite în sus, ca într-un psalm al 
îndurării: licuricii din cupele de plexiglas ale ru-
nelor-Yin/ troienesc mai tot ringul-Yang din acest 
papirus al mov-uscaților ciulini. Protestul verde 
se adaugă și el protestelor anterioare din elegiile 
cogaionice cu dorința de a nu strica echilibrul 
dintâi, despre care vorbește adesea în subtextul 
acelor traiectorii ale datului implacabil. Citindu-
l pe Ion Pachia-Tatomirescu (chiar și numai în 
poezie) nu poți să nu ai conturul personalității 
sale cu o față a extraversiei formale, dar calde. 
Un însingurat care-i caută pe toți ceilalți, nu pe 
fiecare în parte, întru  consensualitate,  supus 
provocărilor superioare și trenante. El atinge fe-
ricirea generică fără a se lăsa condus de o atare 
nevoie, e înclinat spre deliberări profunde, deși 
pare visător, imaginativ, dar are vocația unor 
îngrijorări generoase, deși pare rezervat; e tean-
dric totuși și nicidecum dionisiac.

C.  IULIAN 

Ion Pachia-Tatomirescu, încă o cometă în opera omnia

Adevărul vai și amar

Dictatura acceptă că adevărul există
Însă nu e voie să-l spunem
Plătește cu propria-i limbă

Democrația acceptă să spunem adevărul
Dar ce este adevărul
A întrebat Pilat
Și s-a spălat pe mâini

Adevărul tăcerii

Există adevăruri
Care pot fi doar simțite
Nu și gândite

Există adevăruri
Care pot fi doar gândite
Nu și spuse

Există adevăruri
Care nu pot fi
Nici simțite
Nici gândite
Nici spuse

Adevăruri care tac
Și tăcerea spune totul

Adevărul juridic

Adevărul nu stă la Tribunal
Unde-l caută juriștii
La Tribunal stau minciunile
Cuvânt contra cuvânt
Și câștigă

Adevărul se află în gândire
Dincolo de legi și paragrafe
Unde doar copiii îl mai caută.

ION MILOȘ
Malmö, Suedia
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Luan Topciu s-a născul la 22.02.1962 în 
localitatea Pogradec şi a absolvit Facultatea 
de filologie din Albania, urmând şi cursuri 
postuniversitare de Lingvistică şi Stilistică 
la Universitatea din Tirana. La Facultatea de 
Litere a Universităţii Bucureşti devine doctor în 
Ştiinţe Filologice cu teza Sentimentul dorului în 
literatura populară şi cultă albaneză şi română. 
A tradus o serie de cărţi din albaneză în română 
şi viceversa. Ultima ispravă în domeniu este 
Lucian Blaga – Lumină din lumină/Dritë nga 
drita (Ed. Altip, Alba Iulia, 2013). În galeria 
marilor poeţi români traduşi în albaneză se 
numără: Eminescu, Marin Sorescu, Nichita 
Stănescu, Ana Blandiana şi alţii. Lipsea Lucian 
Blaga. Iată că Luan Topciu a realizat cu har acest 
lucru, fiind un bun  cunoscător şi al filosofiei 
balgiene, ceea ce i-a permis să pătrundă în 
spiritul poemelor acestuia. În prefaţa semnată de 
traducător, se aduc două argumente în favorea 
efectuării acestei antologii bilingve, unul valoric, 
Lucian Blaga fiind un mare filosof, prozator, 
dramaturg şi filosof, al doilea sentimental, mama 
marelui om de cultură fiind de origine albaneză, 
strămoşii acesteia venind în Transilvania din 
Moscopole, acum câteva secole. Traducerea 
mai este binevenită întrucât albanezii şi românii 
sunt popoare înrudite prin originea lor străveche 
comună.

Luan Topciu găseşte necesar, mai ales 

pentru cititorii albanezi, că prezinte o succintă 
bio-bibliografie balgiană, din care rezultă şi 
avatariile suferite de titanul din Lancrăm în 
regimul comunist totalitar. Comparând poezia 
lui Blaga cu aceea practicată de scriitotii 
albanezi interbelici, Luan Topciu remarcă faptul 
că aceasta nu seamănă cu a expresionistului 

Migjeni (1911-1938) ci cu a postromanticului 
Lasgush Poradeci (1898-1987). Ceea ce-i 
apropie sunt: „atmosfera, misterul, estetismul 
lingvistic, taina, transcendentalismul, căutările 
cosmogonice, structurarea operei după un sistem 
autentic, omogen, metafizic, somnul şi tăcerea şi 
modul de a atinge absolutul.” (Luan Topciu)

Filologul albanez observă cu îndreptăţire 
că lirica blagiană nu poate fi înţeleasă fără 
cunoaşterea filosofiei marelui om de cultură 
ardelean. Luan Topciu, cunoscând în amănunt 
filosofia blagiană, a realizat o traducere a poeziei 
în spiritul acesteia. Selecţia făcută de traducător 
este remarcabilă, Luan Topciu oprindu-se asupra 
unora dintre cele mai frumoase poezii din lirica 
blagiană, cum ar fi: Lumina, Sufletul satului, Eu 
nu strivesc corola d eminuni a lumii, Gorunul, 
Izvorul nopţii, Cuvântul din urmă, Tristeţe 
metafizică, În marea trecere, Călugărul bătrân 
îmi şopteşte din parg, Sonata lunii, Mi-aştept 
amurgul, Peisaj transcendent etc.

În ceea ce priveşte traducerea realizată, 
având în vedere studiile de literatură comparată 
ale autorului şi cunoaşterea perfectă a celor două 
limbi, Luan Topciu trăind în ambele ţări, acesta 
nu poate fi decât de excepţie.  

Cartea a fost lansată la Festivalul 
Internaţional Lucian Blaga de la Sebeş (9-11 
mai 2013)

                                                           L. G.

Lucian Blaga:

Lumină din lumină/Dritë nga drita 
(Ed. Altip, Alba Iulia, 2013)

Traducere şi prefaţă de Luan Topciu

Scrisoare pe un colţ de cer

Îţi aminteşti, Volodea, luna minase norii
Se distilau secunde tihnite-n plin război
Dădea-n mireasmă ceaiul şi toţi cântau 
„Katiuşa”
Şi-n patul greu al puştii însămânţau trifoi

Tu ocroteai în palmă scrisoarea de acasă
Din foaia-ngălbenită ieşea un murmur viu
Parcă plângeau mesteceni şi Volga-ndepărtată
Şi nişte ochi albaştri care-adormeau târziu

Îţi aminteşti cum snopii umpleau ca-n lan 
văzduhul
Pe raniţa-ngheţată cădeau în clocot maci                                          
Duceai în ea grenade şi versuri de Esenin
Şi-un pic de veşnicie cu care să te-mbraci

Eu împărţeam cu tine rugina dintre linii
Ce fiară orbitoare din răni se adăpa
Nemărginită stepa se prăbuşea în stele – 
Era tot universul încins într-o manta
                                      ●
Apoi s-a-ntins o pace peste Pământ, şi vremea
Când rugăciunea umple tranşeea în zadar
S-a risipit, Volodea, cu tinereţea noastră
Prin aburul acela scăpat din samovar

Ai tăbărât la mine cînd toamna brumărie
Îngenunchea livada pe margine de sat
Te-ai ospătat, iar Ţara ţi s-a părut frumoasă
Şi-atât de-mbelşugată – că n-ai mai fi plecat
                                       ●

Te-ai dus, dar ne rămase lumina cu prăpăstii 
Şi încă suferinde hotare se desfac 
Străpunse de cinci piscuri ce-nsângerează cerul
Sub care plânsu-mi-s-a poetul din alt veac

Prin porţile deschise-ntre cuiburi de luceferi
Cu dorurile noastre purtat în sfânt alai
Păstorul Mioriţei se-ntoarce în baladă
Să-şi împlinească turma pe gura lui de rai. 

Voievozii turlelor subţiri 
  
Ies voievozii turlelor subţiri
Din câte-o frescă plină de răcoare
În palme poartă săbii şi zidiri
Încercănaţi cu umbre mustrătoare

Proptindu-se de cronici şi psaltiri
Drept trupuri ung miresme cu lumină
Ei pretutindeni fac din nicăiri
Şi-n gesturi toarnă aur când se-nchină.

Carte de citire

Când macii pe câmpie îşi dau foc
Şi blând lumina între noi se-mparte
Îmi pare că se-adună la un loc
Strămoşii noştri cei plecaţi departe

Păşesc domol din cerul înstelat
Şi ne întreabă ce mai e pe-acasă
Ce fac nepoţii, dacă-au învăţat
Să umble-n zori şi ei la plug, la coasă

Pădurile-au rămas la locul lor
Aşa cum le-au văzut ultima oară?
Dar stâlpii casei, mai pornesc în zbor?
Sunt râurile toate azi în Ţară?

Ne mângâie apoi încetişor
Cu mâini pecetluite de iubire
Şi-şi scot din sân poverile de dor
Ca dintr-o sfântă carte de citire

Se bucură că-i spicul tot haiduc
Şi sabia o ţinem rezemată
C-un lung suspin câmpia, când se duc
Se-aşterne-n urma lor, îngândurată.

Vocaţia Unirii

Încă steagurile dace prin milenii dau năvală
Între lungile cohorte peste răni latinizând
A cuvântului moşie – Dacia Imperială
Sânge-a desluşit în sânge şi-n urmaşi acelaşi 
gând

Neamului ce se-ntrupase cu vocaţia Unirii
I-au cicatrizat destinul generaţii de martiri
Care au stârnit otrava sau tăişul stăpânirii
Scrisă în vremelnicia filigranelor subţiri

Şi s-au tot coclit blazoane până-a prins să 
aurească
Între vechile hotare soarele dorinţei lor:                      
Să renască Mioriţa-n transhumanţa sufletească
De la Burebista până în prezent şi-n viitor. 

ADRIAN FRĂȚILĂ



Portal-Măiastra     v     anul iX, nr. 3 (36)/2013
37

Mircea M. Pop s-a născut la 8 mai 1948 în 
comuna Mişca, jud. Arad. A absolvit Facultatea de 
filologie din Cluj, secţia româno-franceză, în anul 
1971. Din august 1989 trăieşte în Germania, unde 
lucrează într-o bibliotecă juridică. A publicat mai 
multe volume de versuri în limbile română şi germană. 
Antologia Arta de a fi vesel, apărută în prestigioasa 
colecţie Opera Omnia, poezie contemporană (Ed 
TipoMoldova, Iaşi, 2012) ne permite să elaborăm 
o succintă viziune de ansamblu asupra liricii lui 
Mircea M. Pop. Criticii literari l-au considerat pe 
drept cuvânt un modernist/neomodernist lucid, care 
face haz de necaz, pe un fond sufletesc melancolic, 
însuşindu-şi condiţia claunului: „Învaţă arta de a fi 
vesel/ pe dinafară/ chiar dacă pe dinăuntru/ eşti trist” 
(Arta de a fi vesel) 

Nota specifică a liricii sale o constituie 
utilizarea antinomiilor, paradoxurilor, mişcărilor 
divergent-convergente, asocierea termenilor 
antinomici, aduşi la numitor comun prin transfer de 
semnificaţii sau depăşiri de limite.

Apetenţa pentru această metodă ludică 
în aparenţă, are explicaţii mai adânci, ce ţin, după 
părerea mea de construcţia sufletească specifică. 
Ludicul antinomiilor din lirica lui Mircea M. Pop 
poate fi analizat prin cheie transmodernistă. Pentru a 
ajunge aici, trebuie să caracterizăm extrem de sucint 
modernismul, postmodernismul şi transmodernismul, 
curente care domina astăzi actualiatea literară şi pe 
care le regăsim şi în poezia autorului nostru. Vom 
folosi în acest scop cele trei modele antopocentrice 
caracteristice curentelor menţionate, pe care criticul 
Theodor Codreanu, le face în cartea sa remarcabilă, 
Transmodernismul ( Princeps Edit, Iaşi, 2012), 
sintetizând doctrinele teoreticienilor acestor mişcări 
literare şi nu numai.

Antopocentrismul modern/postmodern îl 
situează pe Dumnezeu în centrul existenţei, dar 
şi omul poate ajunge aici prin credinţă. Tradiţiile 
şi morala sunt respectate cu sfinţenie. Viziunea 
maniheistă bipolară, zbaterea între bine şi rău 
constituie esenţa vieţii. Dragostea, viaţa, moartea 
devin subiectele predilecte ale poeziei.   

Iubirea, în viziunea lui Mircea Pop nu 
e lacrimogen-romantică ci profund sacră: „Pe 
îndrăgostiţi/ îi recunoşti de la distanţă/ ei poartă 
aureolă deasupra capului/ precum sfinţii” (Precum 
faruri) Despărţirile bulversează sufletul: „Fără 
tine/ mai singur/ ca singurătatea însăşi/ mă simt.” 
(Invocaţii) 

Tratată ironic, trecerea timpului devine 
suportabilă, ca în această contabilizare lirică a 
sarcinilor de îndeplinit: „deşi observ/ că odată cu 

trecerea anilor/ reuşesc să le bifez mai greu// dar 
mâine, da, mâine,/ dragii mei,/ îmi voi bifa viaţa.” 
(Scrisoare de departe)

Autoironia cu care metamorfozează o 
sintagmă blagiană, ne descreţeşte fruntea: „e-atâta 
linişte în jur/ de-aud cum îmi creşte barba” (E atâta 
linişte înjur)

Antropocentrismul postmodernist, instaurat 
de globalizare, decretează, revendicându-se din 
Nietzsche, moartea lui Dumnezeu şi aşează omul 
în centru existenţei. Dar fără divinitate, în spatele 
său nu se găseşte decât neantul. Nimic nu mai are 
sens, credinţa, morala, tradiţiile, naţionalismele sunt 
abolite, rămâne trăirea clipei. Idealurile umaniste 
sunt luate în răspăr. Poezia lui Mircea Pop atinge 
cu reproş postmodernismul, deplingând răsturnarea, 
mai exact pulverizarea valorilor: „în epoca noastră 
computerizată/ sentimentele sunt un produs desuet/ 
iar ideile sunt şi ele demult perimate” (Destinul 
poetului şi poeziei contemporane)

Zbaterea fără sens în lumea fără ideluiri, 
anormală, în care omul e stresat de ameninţarea 
concedierii, de poluare, de nenumărate alte griji, 
constituie problematica vastului poem,  Cotidiană. 
Politicianismul demagocic e înfierat în repetate 
rânduri (Odă politrucului, Politică etc).

În sfârşit, antropocentrismul transmodernist 
resuscitează credinţa şi tradiţiile dar de pe o poziţie 
interdisciplinară caracterizată printr-o logică 
tripolară, a cărei viabilitate constră în armonizarea 
antinomiilor care dau însăşi specificul vieţii. Este 
ceea ce se petrece şi majoritatea poeziilor lui Mircea 
M. Pop: „Lupi fioroşi/ dar şi mieluşele blânde/ 
sunt cuvintele.” (Cuvintele). Sau această imagine 
ero-thanatică: „Moartea, în schimb,/ este giulgiul 
dragostei” (Despre ce scrie poetul)

Mişcările de îndepărtare-apropiere 
reprezintă pulsiunile vieţii: „Ce-i mai frumos:/ să 
auzi un cântec/ care porneşte/ de lângă tine/ şi se 
îndepărtează/ tot mai mult// ori să auzi un cântec/ 
ce vine din depărtare/ şi se apropie/ tot mai mult 
de tine.” (Ce-i mai frumos) Fenomenul se aplică şi 
poeziei, ca în această artă poetică: „Poemele scrise/ 
iarna/ se contractă.// Poemele scrise vara/ se dilată.// 
Doar cele scrise/ primăvara sau toamna/ rămân 
neschimbate.” (Doar cele scrise) Şi în concluzie, 
viaţa – „oricât de multă/ totuşi puţină/ pentru cel care 
a trăit-o” (Viaţa. O posibilă definiţie)

Multe din rostirile lirice reprezintă concluzii 
sapienţiale: „Cu cât suntem mai jos/ îl vedem pe 
Dumnezeu mai sus/ şi invers: cu cât suntem mai sus/ 
îl vedem pe Dumnezeu mai jos// Cu cât suntem mai 
tineri/ ne credem noi Dumnezei/ cu cât suntem mai 
bătrâni/ avem nevoie de El.// Pe El modul nostru de 
a fi/ de a gândi de a acţiona/ de bună seamă că-L 
amuză”  (Cu cât) 

Unitatea lumii, se petrece din contopirea 
obiectului cu subiectul, într-o viziune specific 
transmodernă: „şi totuşi tablourile au nevoie de ochi/ 
spre a fi văzute, admirate, înţelese/ .../ iar ochii au 
nevoie de tablouri hrană/ spre a admira, a se incita, 
a înţelege/ precum avem noi nevoie de toate aceste/ 
elemente invocate în versul optsprezece/ şi încă de 
ceva pe deasupr/ d edragoste,/ de poezie/ sau mai 
ştiu eu de ce.” (Într-o expoziţie) 

Repetiţia cu diferenţă, insuflă viaţă versurilor 
prin dinamizarea imaginilor. (Noi, tu&eu)

Exemplele de asamblare a antinomiilor 
pot continua la nesfârşit. Mircea M. Pop ştie că 
viaţa nu poate fi explicată logic ci antinomic. Nu 
recurge la dogmă, ca Lucian Blaga, ci integrează 
antinomiile într-o dinamică oarecum contradictorie. 
Astfel, vitalitatea şi imaginaţia nu cunosc oprelişti:  

„Să urli la lună/ până ce o convingi să coboare pe 
pământ/ cu soarele să joci popice// să faci dragoste 
cu moartea/ precum alţii cu o târfă// să vorbeşti peste 
noapte sanscrita// să laşi ideile gravide// şi culmea cu 
poemele tale/ să modifici substanţial nivelul de trai.” 
(Soluţii spre a deveni celebru)

Bine ar fi dacă dorinţa exprimată în ultimele 
două versuri ale acestei poezii s-ar împlini.

Lucian Gruia

„Să mori sufocat/ de prea multă poezie/ 
nerostită/ - aceasta-i toată drama.” (Avertisment)

Doupzecişişase de terţine: „Hai cu mine la 
lac/ acolo vom vedea/ un peşte plângând.” „Zărindu-
mă azi dimineaţă/ sperietoarea de ciori/ a luat-o la 
sănătoasa.”

„Eu nu scriu poezia/ ci poezia mă scrie pe 
mine” (Mărturisire (I))

„Când moare un poet toate poemele lumii 
plâng.” (Când moare un poet)

Imortalizarea vieţii efemere în poem: „Iarna 
de afară/ s-o metamorfozezi în poem/ ia fulgul 
imaculat şi ascunde-l în poem/ înainte de a se topi”  
(Demiurgică)

MIRCEA M. POP: „Arta de a fi vesel”

TUDOR ARGHEZI –
70 de ani de la încarcerarea în 

Lagărul de la Tg.-Jiu

Tudor Arghezi
şi lagarul de la Târgu-Jiu

Târgu-Jiu str. Geneva, Nr. 8, 
Gorj, România

Tel./Fax 0253/212044
www.muzeulgorjului.ro

E-mail: muzeulgorjului@gmail.com

Schiţă realizată de Tudor Arghezi 

Comandantul Şerban Leoveanu

Muzeul Judeţean Gorj
"Alexandru Ştefulescu"Consiliul Judeţean Gorjperfect  trasat, orientat nord-sud și numerotat 

corespunzător. În partea exterioară a cercului-cadran 
sunt basoreliefate orele după fusul orar românesc, iar 
în partea interioară orele după fusul orar polonez. 
Putea   citită, așadar, simultan, ora României și ora 
Poloniei. 
 În partea de sud a cadranului este imprimată în 
ciment (asemenea inscripțiilor de pe pavimentul de 
ciment al Școlii de subo țeri...) inscripția OBÒZ 
POLSKI W TARGU JIU, 1940, adică Lagărul Polon 
la Târgu Jiu – 1940.
 Obiectivul este trecut pe Lista monumentelor 
istorice din România, sub nominalizarea Ceasul solar 
polonez (indicativ: GJ-III-m-B-09468),ca și 
mormintele polonezilor din apropiatul cimitir catolic 
(indicativ: GJ-IV-m-B-09485). 
4.Stema Poloniei din apropierea Cadranului
 În partea de sud-est a împrejmuirii, aproape de 
gardul de metal, se a ă o rocă de bazalt pe care este 
săpată stema Poloniei. Reprezentând Vulturul polonez 
cu capul întors spre dreapta, aripile acestuia sugerează 
brațele unui sfeșnic cu 8 brațe (în imagologia iudaică, 

acest candelabru, de obicei cu șapte brațe, trei pe 
laterale și altul în centru, numit Menorah, are conotații 
sacre – din 1949 va deveni emblema oficială a 
Israelului. 

 TUDOR ARGHEZI 
– un „musa r” al 
Lagărului de la 

Târgu-Jiu
(2 octombrie – 20 
decembrie 1943)

 Aici, în Lagărul de 
internați politici, în 
perioada 2 octombrie 
– 20 decembrie 1943, 
marele poet Tudor 
Arghezi, în vârstă de 
peste 60 de ani, va 
ispăși pentru vina de 
a-l fi făcut albie de 

porci pe baronul Manfred von 
Ki l l i nge r,  r ep rezen tan tu l 
Germaniei hitleriste la București, 
în celebrul pamflet Baroane, 
pub l i ca t  î n  „ In fo rma ț i a 
Bucureștiului” (30 sept). Noroc 
cu directorul-proprietar al ziarului 
„Gorjanul”, Jean Bărbulescu, 
prieten al comandantului Șerban 
Leoveanu, care s-a străduit să-i 
f acă  poe tu lu i  un  se ju r 
concentraționar suportabil. De 
unde și spusa de mai târziu a 
poetului: „Mi-e dor de Lagăr din 
pricina Comandantului.”

Consultanţi ştiinţi ci: dr. Zenovie Cârlugea
               dr. Albinel Firescu

Tehnoredactare: Adrian Catană
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în celebrul pamflet Baroane, 
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cu directorul-proprietar al ziarului 
„Gorjanul”, Jean Bărbulescu, 
prieten al comandantului Șerban 
Leoveanu, care s-a străduit să-i 
f acă  poe tu lu i  un  se ju r 
concentraționar suportabil. De 
unde și spusa de mai târziu a 
poetului: „Mi-e dor de Lagăr din 
pricina Comandantului.”

Consultanţi ştiinţi ci: dr. Zenovie Cârlugea
               dr. Albinel Firescu

Tehnoredactare: Adrian Catană

La 2 octombrie a.c., Muzeul Județean „Al. 
Ștefulescu” a marcat, printr-o interesantă 

manifestare cultural-documentară, împlinirea 
a 70 de ani de la aducerea în Lagărul de la 
Tg.-Jiu a marelui poet Tudor Arghezi, fiind 
evocată totodată și prezența polonezilor, 
înperioada 1939-1941. Pliantul editat cu 
acest prilej este deopotrivă instructiv și 

lămuritor, inițiativa evenimentului aparținând 
muzeografului dr. ALBINEL FIRESCU.
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Vasile Luţai s-a născut la 24.09.1950 în 
localitatea Bocicoiel, jud. Maramureş şi a absolvit 
Facultatea de Teologie ortodoxă din Bucureşti. 
Din 1972 este preot paroh în Parohia Ortodoxă 
Vişeu de Sus III. Punându-şi toate eforturile în 
slujba comunităţii, a refăcut şi extins pictura 
vechii biserici, a reîntemeiat, pe Valea Scradei, 
mănăstirea atestată documentar din secolul al 
XVIII-lea, a asigurat pictarea acesteia şi a adăugat 
un cămin pentru călugări şi oaspeţi. A publicat 
şapte volume de versuri, dintre care unele în stil 
japonez, atras de spiritualitatea înaltă a haiku-ului. 
Volumul Diastaza, la care ne referim în continuare, 
a fost tipărit la Ed. Limes,  Floreşti-Cluj în anul 
2012.

Titlul cărţii semnifică intervalul/distanţa 
dintre om şi creator. Din cuvântul introductiv/
explicativ, transcris din cartea părintelui Dumitru 
Stăniloaie – Teologia dogmatiă, aflăm că diastaza 
se micşorează necontenit, astfel încât după moarte, 
sufletul credinciosului va gusta nemijlocit din 
plenitudinea şi infinirea dumnezeiască: Eternitatea, 
departe de a fi uniformitate statică, este în chip 
minunat mereu reînnoită în experienţa spiritului, 
un început absolut. Cel ce urcă nu se opreşte 
niciodată, mergând din începuturi în începuturi 
care nu au sfârşit. Dar fiecare început are dintr-un 
anumit punct de vedere, în sine totul.”  

În prefaţa cărţii, poetul şi editorul Mircea 
Petean dezvăluie strategia volumului: „Ca pe o 
călătorie cosmică – dintr-un cer în altul – a sufletului 
scăpat în ţinuturile nesfârşite ale Paradisului, aşa 
îşi concepe prezenta carte de poeme Vasile Luţai.”

Până a ajunge la anularea diastazei, poetul 
parcurge mai multe etape/trepte iniţiatice, pornind 
de la cotidianul anost, urcând apoi treptele unei 
scări celeste spre cunoaşterea creştină deplină, 
pe care le prezentăm în continuare cititorilor, ca 
prilejuri pentru o meditaţie mântuitoare. 

Păcatul este simbolizat prin întunericul 
dur, contondent: „Întunericul/ ca un târnăcop/ mă 
loveşte/ în moalele capului.” Viaţa terestră trece ca 
vântul, omul efemer/inconsistent părând o umbră 
vizibilă numai în lumina divină din care s-a născut 
şi pe care credinciosul trebuie să o regăsească: 
„Încă mă simt/ ca o umbră” (Constanţă) 

Omul este dator să-şi gospodărească viaţa 
şi îi e teamă să părăsească această lume efemeră, cu 
plăcerile ei, chiar dacă moartea reprezintă o etapă 
superioară spiritual, prin anularea diastazei pentru 
cel mântuit: „Îmi plânge lumina/ la geam/.../ Ce 
să fac/ cu veşnicia/ ce mă paşte,/ că doar ieri/ mi-
am sădit via?/ Şi-am pus/ turn de pază-n ea/ până 
timpul/ va-nceta.” (Amurgire)  

Între plăcerile vieţii, iubirea rămâne cel mai 
puternic şi totodată delicat sentiment:  „Eu nu am 
nici o vină/ că tu eşti aşa de frumoasă,/(...)/ Lasă-
mă să dorm/ în răcoarea ochilor tăi/ şi mai lasă-
mă/ să-ţi sărut/ mulţimea anilor grei!” (Eu sunt de 
vină) Cu toată trecerea timpului, amintirea clipelor 
de iubire rămâne încadrată într-o lumină divină: 
„Când fugeam/ cu câte-o rază/ prinsă-n palme,/ 
ducându-le depline/ până la marginea codrului,/ 
unde le priveam doar noi,/ apoi le scăpam în unde/ 
şi-n revărsarea luminii/ niciunde.” (Remember)

Rostul preotului-poet pe acest pământ 
este să sădească credinţa în enoriaşi, să le insufle 
dragostea pentru semeni şi astfel cuvintele sale au 

rodit pe ogoarele sufletelor: „eu am fost trecător/ 
cum o umbră/ de nor,/ şi-am semănat aici/ un 
ogor/ cu sămâmţa/ ce-a răsărit mândrul spic/ din 
nesfârşitul lan.” (Am fost odată...)

Iar credinciosul trebuie să ştie că suferinţa 
îi va aduce alinarea: „Prin sufernţă/ ajungi/ la 
lumină/ cărând în spate/ întunericul” (Misteriile 
lui Mithra)

Epoca postmodernă, pe care o trăim, a 
pierdut, din păcate, buna cuviinţă şi sentimentul 
religios, oamenii devenind orgolioşi şi răi, iar cei 
aflaţi la putere luptându-se pentru ciolan,  neinteresaţi 
să-şi ajute semenii. Răutatea oamenilor este surprinsă 
frust şi aspru în poezia Un sat fără câini: „În satul 
acesta/ de câini nu e nevoie/ pentru că eu sunt câine 
pentru tine,/ tu eşti câine pentru mine,/ noi suntem 
câini pentru voi,/ iar voi sunteţi câini pentru noi./ 
Doamne,/ ce mai vremuri noi!” 

Alte poezii, precum Ferma de melci, 
Viscolul, Clopotul foamei au ca temă critica socială. 
Nu scapă muştruluirii nici preoţii care cer pomană 
pentru a se îmbogăţi (Curată pomană) 

Dar timpul trece necruţător şi autorul 
presimte că treapta eliberării sufletului de corp se 
apropie:  „Pare-mi-se/ că noaptea aceasta/ fi-va 
o cărare spre dincolo,/ ori strigătul/ din care nu 
mai ieşi/ până ce ajungi/ la marginea/ mărginirii.” 
(Onirică) Momentul desprinderii sufletului 
echivalează cu pierderea umbrei: „Doamne,/ lipsit 
sunt de umbră,/ părăsitu-m-a/ aseară în amurg,” 
(Un soare ce ucide)

Desprinderea este însoţită de nelinişte 
şi spaimă, chiar pentru credincios,  în versuri de 
mare zbucium sufletesc: „La început/ de veşnicie/ 
o scară coborât-am/ prin lumină/ şi fulger/ peste 
boabele de rouă/ ce dau în mugur/ de cu seară/ 
iar serile n-ajung/ la un hotar,/ căci lespezi de 
întuneric/ se desprind/ de lângă ceruri/ când prea 
încet/ se-aprind luminile-nvechite/ şi moartea 
umblă/ ca un hoţ prin cuiburi,/ îţi vine să ameţeşti/ 
sau să te tulburi./ De aceea strig ca-ntr-o nădejde/ 
fără fire/ ca milă să ai/ şi de umbra/ ce se-ascunde/ 
în cuib de nemurire.” (Desprindere) 

Trecerea în lumea de dincolo se face 
printr-o poartă de lumină, fără ruptură ontologică: 
„Lumina/ ca o poartă era./ Prin ea/ sufletul meu/ 
intra şi ieşea./ Lumina/ cărare era/ şi înaintea mea/ 
ea mergea/ cum toiagul orbului./ Lumina/ visul 
meu/ de odinioară era.” (Lux) 

Şi începe călătoria prin infinitul divin: 
„Călătoream/ din timp ieşind/ ca dintr-un cerc prea 
strâmt/ înspre lumină,” (Neterminată) 

Dumnezeirea îi este revelată preotulu-
poet prin imaginea focului rece, infinit, care nu te 
arde: „Un fel de foc/ ce nu ardea,/ dar se-ntindea/ 
pe dinaintea ochiului/ ce îl păzea/ şi întinzându-
se/ nemurea./ (...)/ Şi deşi credeam că se găta,/ 
el continuu era/ şi neoprit stătea/ întru esenţa 
sa./ Nimic nu lumina/ mai tare ca sinea sa./ (...)/ 
Nimeni vreodată va trece/ cum oul în zbor/ pe 
calea ce duce/ spre marele gol,/ unde nenăscuţii 
încă aşteaptă/ capătul durerii/ să-l treacă într-o 
barcă.” (Revelaţia focului)

Peregrinările sufletului întru Dumnezeu 
se petrec atemporal „Urcam un al trelea cer/ pe 
dinafară de el./ Timpul aştepta ca o umilă slugă/ 
(...)/ Aici înţeles-am/ că viitorul se clădeşte 
acum,/ iar trecutul nu-i decât/ piatra filosofală 
de-ncercare,/ ce te ajută să-ţi mai găseşti/ o casă 
nefăcută d emână.” (Dintr-un cer într-altul)

Păstrându-şi personalitatea, poetul are 
viziunea infinitului cosmic prin care călătoreşte, 
dobândind conştiinţa că a trecut într-o altă stare a 
aceleiaşi existenţe: „Timpul nu mai e drumul meu,/ 
ci piedica ce-mi aşteaptă/ fiecare pas./ El mă desprte 
de cel ce nu sunt./ Mă uit doar dincolo/ şi mă văd/ 
cum în cerc curg;/ mă mişc şi revin/ la acelaşi punct./ 
Mă uit înapoi,/ dar înapoi nu mai este;/ mă uit înainte/ 
şi ca o stea ce se mişcă/ stând pe loc./ Mă împac cu 
gândul/ c-am intrat/ într-un nesfârşit./ Un nesfârşit 
divin,/ înlocuind timpul/ cu un cerc/ prin care încerc/ 
să-mi leg o piatră/ în devenire/ de cel ce-a căpătat altă 
fire” (Timpul desprins)

În deplina lumină, autorul poate să-şi 
judece viaţa pe care şi-a dedicat-o  păstoririi şi 
îdrumării credincioşilor parohiei sale pentru care 
a fost un paznic al făcliei credinţei ortodoxe: 
„Dincolo de cerurile/ pe care voi le vedeţi/ eu venit-
am de-acolo/ unde eram paznic de noapte./ (...)/ 
Pentru cei ce nu-nţeleg/ eu exprimam invizibilul/ 
ce nu se poate reda/ decât prin muzică./ (...)/ Oare 
câte litere/ ar trebui să cunoşti/ pentru a putea reda 
energiile/ necreate/ pe care le primeşte un înger?” 
(Omul metafizic)

Astfel treptele urcării spre lumină s-au 
încheiat. Vasile Luţai ne comunică stările de 
extaz prin care a trecut prin imagini puternice, 
vii, emoţionante. Stilul său confesiv, pigmentat 
cu ardelenisme, ne aduce linişte sufleteasă. 
Poezile sale sunt rugăciuni ardente şi momente de 
meditaţie în care harul se revarsă asupra minţii şi 
mâinii care scrie. O imagine memorabilă reface 
lumea transparentă, lumea ca lumen, de care 
vorbeşte acelaşi mare teolog, Părintele Stăniloaie: 
„Undeva/ la margine de lume/ curge lumina ca 
o cascadă/ în care caii se scaldă,/ apoi ies prin 
ierburi/ uzi de lumină.” (Iubirea e jertfă?)

Lucian GRUIA

VASILE LUŢAI:

„Păzitorul făcliei” Motto: 
„Eu, păzitorul făcliei,/ sunt flacăra/ ce trimisu-o-ai/ să ardă-nainte.” 

(Vasile Luţai – Păzitorul)
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S-o fi gândit oare învăţătorul Vasile Rebrea-
nu că urarea : „Să ajungi cât Coşbuc de mare” pe 
care o face fiului său, Liviu, pe peronul gării din 
Sibiu, în octombrie 1909, când acesta se hotărăş-
te să treacă Carpaţii, avea să se împlinească? Iar 
Emil Gârleanu, cel care-l conducea, împreună cu 
Goga, Agârbiceanu, Cincinat Pavelescu, Caton 
Theodorian, Victor Eftimiu, spre drumul ce-l du-
cea nu numai în Bucureşti, dar şi pe drumul glori-
ei literare, întrezărea oare în tânărul de numai 24 
de ani, debutant doar cu un an în urmă în Lucea-
fărul ce apărea în Sibiu, pe colaboratorul şi ma-
rele scriitor de mai târziu? Răspunsul nu poate fi 
decât unul afirmativ, printre popasurile ctitorului 
romanului românesc modern, pe calea afirmării 
sale scriitoriceşti, Craiova înseamnă o haltă nece-
sară de bun augur.

Numit director al Teatrului Naţional din 
Craiova la 12 iunie 1911, Emil Gârleanu îl chea-
mă ca prim colaborator pe prietenul său „neam-
ţul”, Liviu Rebreanu (era poreclit astfel, mărtu-
riseşte Victor Eftimiu, pentru că era înalt, blond, 
cu ochii albaştri cenuşii şi foarte calm). În ciuda 
unor tensionări temporare datorită lui Fanny Ră-
dulescu, viitoarea sa soţie, şi a dorinţei acesteia 
de a se transfera la un teatru în Bucureşti, Liviu 
Rebreanu nu uită sprijinul acordat de prietenul 
său în momente mai delicate în perioada venirii 
sale în Bucureşti şi ca atare are numai cuvinte de 
preţuire. Autorul Gorilei îşi evocă prietenul în ar-
ticolele Teatrul Naţional din Craiova, publicat 
în „Rampa” (nr. 327, 21 nov. 1912) şi Ieri şi azi, 
tot în „Rampa” (nr.538,15 oct. 1915).

După încetarea din viaţă a lui Emil Gâr-
leanu la numai 36 de ani, la 2 iulie 1914, Liviu 
Rebreanu îl evocă din nou. Prilejul îl oferă pu-
blicarea vol. Bătrânii la editura Alcalay, edita-
re prin care „Gârleanu îşi reia locul între cei ce 
l-au iubit”. Scurta şi lapidarea caracterizare a lui 
Gârleanu este publicată în revista „Sburătorul” 
(nr. 18, 11 sept. 1920): „...Acum câţiva ani a fost 
sufletul mişcării literare, entuziast, veşnic plin de 
speranţe, veşnic încrezător în steaua scriitorilor. 
Fără dânsul nu se putea închipui nici o iniţiativă 
de breaslă; fără dânsul n-avea farmec întâlnirile 
colegiale... Pe urmă aripa morţii l-a acoperit. Şi 
deodată uitarea a pus stăpânire peste om şi peste 
operă: Bătrănii, Nucul lui Odobac, Din lumea ce-
lor ce nu cuvântă...”

După mai bine de o lună, de la angajarea 
sa, în Cetatea Băniei soseşte, la 27 iulie 1911, şi 
Fanny Rebreanu, actriţă la Teatrul Naţional din 
Craiova, împreună cu fiica lor, Puia, de 3 ani. 
Aici, îşi aminteşte soţia scriitorului, „ a găsit totul 
aranjat, locuinţă bună şi cele trebuitoare unui trai 
liniştit”, aşa încât Liviu „ se afla în plină mulţu-
mire şi linişte sufletească”. Sunt găzduiţi în strada 
Doamnei nr. 45, azi strada Ana Ipătescu, la Craio-
va, oficiindu-se şi căsătoria lor, în ianuarie 1912, 
act care consfiinţea „o stare de fapt”. Fanny îşi 
face debutul tot aici: „Întâia oară am apărut îndo-
liată pe scenă. Aveam să joc pe femeia cernită din 
„Rapsozii” domnului Victor Eftimiu, cu prilejul 
deschiderii întâiei stagiuni la Craiova a domnu-
lui Emil Gârleanu”, deschidere care a fost ono-
rată de prezenţa scriitorilor O.Goga, D.Anghel, 
St.O.Iosif, Cincinat Pavelescu, I.A.Basarabescu, 
Al.Cazaban, V.Eftimiu.

Ecouri ale popasului craiovean al soţilor 
Rebreanu le aflăm din corespondenţa cu Emil 
Gârleanu, C.Şaban-Făgeţel, Caton Theodorian, 
N.D.Cocea, I Al. Brătescu-Voineşti păstrată în Bi-
blioteca Academiei Române.

Activitatea autorului Răscoalei la Craiova, 
desfăşurată doar pe parcursul unei singure stagi-
uni 1911-1912 (la 1 mai 1912 el părăseşte oraşul) 
este meritorie. „Îmi amintesc – scrie Fanny –de 
munca pe care Liviu, fiind mâna dreaptă a di-
rectorului, a depus-o în timpul stagiunii aceleia. 
Între altele, datorită cunoştinţelor sale temeinice, 
contribuia în mare măsură la determinarea lecturii 
pieselor din literatura străină, care urmau să fie 
înscrise în repertoriul curent”. El traduce pentru 
Naţionalul craiovean „Hoţii” de Schiller, „Tine-
reţea” de Max Halbe şi „Ofiţerul”, probabil după 
piesa lui Franz Molnar. Îşi sprijină directorul în 
organizarea unei săptămâni I.L.Caragiale la Cra-
iova, a unei colaborări cu Teatrul Naţional din Iaşi, 
la turneul teatrului său la Sinaia în zilele de 14-15 
septembrie 1911, după ce, cu o lună mai înainte, 
fiind într-o situaţie materială precară, îl găsim tot 
la Sinaia ca organizator al unei manifestări litera-
re. Şi nu numai atât. „Rebreanu, ca secretar literar, 
rezolva, cu asentimentul directorului, toată co-
respondenţa teatrului, redacta conţinutul progra-
melor, întocmea comunicările pentru presă şi se 
îngrija de tipărirea afişelor spectacolelor jucate”. 
Cu toate aceste preocupări, unele mărunte, func-
ţionăreşti, Liviu Rebreanu a găsit timpul necesar 
să colaboreze la revista locală Ramuri în 1912, 
cu un articol despre Novelli, precum şi inspiraţia 
necesară să scrie câteva nuvele (Întâiul gropar 
fiind inspirată din viaţa teatrului craiovean), Idilă 
de la ţară, prima versiune a nuvelei Strămuta-
rea, să-şi facă planuri pentru viitoarele sale mari 
creaţii, aşa cum a remarcat excelentul editor şi 
exeget al operei rebreniene, Niculae Gheran.

Colaborarea cu E.Gârleanu, pe perioada di-
rectoratului acestuia, a fost rodnică, acesta fiin-
du-i „cel mai bun prieten”; „între noi –răspunde 
Rebreanu unui interviu luat de I.Valerian –s-au 
cimentat legături care nu se pot uita”. De altfel, 
într-un articol, Teatrul Naţional din Craiova, 
elogiază activitatea lui Gârleanu. Aceste relaţii se 
soldează mai târziu cu unele legături de rudenie, 
Rebreanu fiind naşul fiicei lui Gârleanu, Rodica 
Gârleanu (1907-1976), iar în perioada când Fan-
ny şi Puia se aflau la Iaşi, în timpul refugiului din 
1918, casa lui Rebreanu din Bucureşti era locuită 
de Rodica Gârleanu şi mama ei, Marilena.

Într-un dialog cu Niculae Gheran, Puia Re-
breanu Vasilescu aminteşte de sprijinul pe care 
reputatul scriitor l-a acordat scriitorilor Mihai 
Cruceanu şi Tudor Arghezi, aflaţi în lagărul de la 
Târgu-Jiu, în perioada 1941-1943.

Încheindu-se directoratul lui Gârleanu, la 
sfârşitul stagiunii 1911/1912, secretarul său fu 
nevoit să se întoarcă în Bucureşti, lăsându-le cra-
iovenilor amintirea unui scriitor de real talent şi 
care pune pasiune în tot ce făcea. „Pot spune –
mărturiseşte soţia sa -, că deşi la Craiova, Liviu 
Rebreanu a fost pe deplin apreciat şi satisfăcut, 
transferarea la Bucureşti l-a bucurat”. L-a bucu-
rat, căci în capitala României el găseşte mediul 
scriitoricesc prielnic, câmp larg preocupărilor sale 
şi, nu în ultimă instanţă, gloria afirmării depline.

Deşi scurtă, perioada craioveană a lui Li-
viu Rebreanu a lăsat urme în creaţia sa, în spe-
cial în romanul Răscoala. Publicat, sub pseudo-
nimul R.Horia, în „Dimineaţa”(XXVIII, nr.9249, 
22 sept. 1932), Liviu Rebreanu povesteşte, într-
o conferinţă la Atheneul Român (26 iunie 1943, 
orele 16.30), geneza şi mai ales calvarul con-
struirii romanului, începând cu „sâmbătă, 9 iulie 
1927. Într-o noapte întreagă, de la 9 seara la 6 di-
mineaţa, am scris 8 rânduri, pe care le-am reluat 

în aceeaşi noapte şi le-am redus la 7, făcând totuşi 
o modificare de nume folositoare: arendaşul Ro-
gojinaru ţinea întâi moşia Ciuta, pe urmă a primit 
Olena-Dolj. A doua seară am reluat d’a capo şi am 
scris 4½ pagini; Rogojinaru deveni arendaşul mo-
şiei Ocina. Noaptea următoare am realizat exact 
13 rânduri”.

Despre truda şi metoda lui Rebreanu la „fa-
cerea „ romanului depune mărturie şi soţia scriito-
rului. „Rebreanu scria numai noaptea, atunci când 
liniştea deplină se lăsa asupra căminului. Nu i-ar 
fi plăcut să fie privit de nimeni în timpul scrisu-
lui”.

Comentând esenţa romanului, Liviu Re-
breanu face unele precizări interesante: „Nu e 
vorba aici numai de romanţarea răscoalei ţără-
neşti din 1907. Nu voi scrie istorie pentru că fac 
literatură şi numai literatură: dar împrejurările 
în care au izbucnit răscoalele, ca şi documentele 
autentice ale vremii au o valoare literară prin ele 
înşile[...]. Acţiunea romanului se desfăşoară mai 
ales în epoca de incubaţie. Răscoala în sine inte-
resează mai puţin”.

Constantând că „presa din vremea răscoalei 
e mediocră”, Liviu Rebreanu continuă mărturi-
sirile: „Aerul de obiectivitate se naşte poate din 
faptul că toţi eroii din «Răscoala» par că au drept-
atea de partea lor”.

Truda la elaborarea romanului constă şi în 
numeroasele sale variante, oameni şi locuri dolje-
ne figurând în creaţia sa. Sub titlul „Oameni şi 
locuri”, Liviu Rebreanu alcătuieşte liste de perso-
naje şi localităţi, ca instrumente de lucru. În listă 
apar: Ilie Rogojinaru, arendaşul moşiei Olena-
Dolj, Delga, moşia lui Victor Pop lângă Craiova, 
Elena Pop, sora lui Victor, „Ilie Rogojinaru, aren-
daş Olena-Dolj; slăninos, burtos, gât de taur, cap 
rotund, ochi căprui, săltăreţ, figură jovială”.

Alt capitol al laboratorului de creaţie al 
romanului Răscoala se referă la „Daune în răs-
coale”, unde sunt consemnate localităţile doljene, 
care au avut de suferit în 1907: „Dolj-Pieleşti, Că-
prezai, Stoina, Slăvuţa, Miera-Birnici, Bodăieşti, 
Amărăşti, Melineşti, Godeni, Negoieşti, Balota, 
Goieşti, Mălăieşti, Izvoru, Almagiu, Coţofana din 
Faţă, Brădeşti, Tatomireşti, Fratoştiţa, Ţăndărei, 
Braloştiţa, Sălcuţa, Vela, Terpeziţa, Tencănău, 
Ciuntura, Mihăiţa, Coţofana din Dos, Scaieşti, 
Salcia, Argetoaia, Cernăteşti, Rasnicu, Şopotu, 
Cernele, Pleşoiu, Predeşti, Mosna, Căciulata, 
Carpenu, Călugărei, Cornu, Gubaucea, Verbiţa, 
Caraula, Corlatele, Rudari, Risipiţi, Giubega, Ga-
liciuica, Galicea Mare, Moţăţei, Seaca de Câmp, 
Rastu, Negoiu, Ghideni, Lipova, Întorsura, Vâr-
varu, Breasta, Băileşti, Foişoru, Drănicu, Valea 
Stanciului, Greceşti, Gânciova, Grindeni, Mâr-
şani, Murta, Georacu-Mare, Vârtopu.

Să urmărim evoluţia unor personaje în di-
verse variante. În varianta scrisă „sâmbătă, 9 iulie 
1927. Cap.I. Două lumi”, Ilie Rogojinaru era „cel 
mai gras şi mai bătrân, arendaşul moşiei Olena 
din Dolj”, pentru a doua zi, „duminică 10 iulie 
1927, acelaşi personaj să sufere înversări privind 
înfăţişarea-i: „cel mai bătrân şi mai gras arendaşul 
moşiei Ocina”. În varianta din „ luni 1 sept. 1927”, 
cel care vorbeşte despre ţăranul român ca fiind 
„prost şi leneş” să fie „arenddaşul moşiei Ocina”. 
În varianta din 1931, numele lui I.Rogojinaru nu 
este asociat cu numele vreunei moşii olteneşti.

Interesant este evoluţia altui personaj:Victor 
Predeleanu. În varianta din 1927 apare personajul 
cu pricina sub numele de Victor Pop:

TUDOR NEDELCEA:

Popasuri craiovene în creaţia lui Liviu Rebreanu
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„Victor Pop însuşi era mare proprie-
tar în Dolj. Moşia principală a lui, la Delga, 
aproape de Craiova, cuprinde singură trei 
sate, afară că mai avea, tot în Dolj, mai în 
jos, încă două mai mici. Părinţii lui fuseseră 
socotiţi, la  Craiova, printre cei mai bogaţi 
şi mai zgârciţi proprietari. Bătrâna mai tră-
ia şi împreună cu ea sora lui Victor, Elena, 
măritată cu un profesor de liceu, de la Cra-
iova, sărac lipit, pe care l-a luat din pasiune, 
însă numai după moartea bătrânului, care 
n-ar fi admis în ruptul capului să-şi dea ave-
rea pe mâna unui calic... Victor avea docto-
ratul în drept de la Paris, fireşte, fără să fie 
înscris în vreun barou, şi, păstrând virtuţile 
economice ale tatălui său, era mare iubitor 
de literatură şi de arte. În afară de bibliote-
ca de-aici, mai avea una la Craiova, în casa 
ce o clădise tatăl său de zestre pentru Elena, 
şi care îi ajunsese lui, ca să lase în schimb 
pe mamă-sa cu Elena în casa părintească. 
Colecţia lui de pictură era poate cea mai 
selectă din Bucureşti:nu numai artişti ro-
mâni dar şi străini valoroşi figurau în ca-
talogul lui (sublinierea noastră, T.N.)

Victor Pop din varianta iniţială (din 
1927), prototipul lui Victor Predeleanu, 
a fost un personaj real, după cum atestă 
brâncuşologul Paul Rezeanu. Victor N. Pop 
(1885-1955), era unul dintre cei 13 copii 
ai proprietarului liberal N.T.Pop (poreclit 
„Nae taie paie”). El a făcut, într-adevăr, 
studii de drept la Paris şi s-a căsătorit la 3 
decembrie 1909, cu Florica, fiica acade-
micianului Elie Radu, colaboratorul lui 
Anghel Saligny. Nu a practicat avocatura, 
nu a făcut politică, consacrându-se numis-
maticii. Locuia la Craiova şi la conacul său 
din comuna Ostroveni-Dolj. Cât despre co-
lecţia sa de sculptură, Paul Rezeanu lămu-
reşte, cu acribie ştiinţifică, această colecţie 
problemă. „Cei şase Brâncuşi” din colecţia 
Victor N.Popp, cea mai importantă colecţie 
de „Brâncuşi” din România, s-a format între 
1906-1914” şi s-a despărţit de sculpturile 
brâncuşiene între 1929-1945, fără regrete, 
cum precizează Paul Rezeanu.

Arheolog şi povestitor deopotrivă, 
C. S. Nicolaescu-Plopşor (1900-1968) a 
inventat o poveste nostimă: în primăvara 
anului 1945 a găsit în podul conacului lui 
Victor N.Pop de la Ostroveni două sculp-
turi brâncuşiene, Orgoliul şi Cap de băiat, 
iar pe putina cu varză, alte două sculpturi: 
Sărutul şi Coapsa. Cert este ca C.S. Nico-
laescu-Plopşor a dat lui Victor N. Pop, în 
1943, două importante tezaure numismati-
ce dacice în schimbul celor patru Brâncuşi, 
aflaţi azi în colecţia Muzeului de Artă din 
Craiova.

Despre mărimea şi importanţa bibli-
otecii proprietarului Victor N.Pop se ştiu 
foarte puţine lucruri. Sigur este că în peri-
oada de epurări staliniste, maxima habent 
sua fata libelli se adevereşte: cărţile, con-
siderate ca fiind opuse ideologiei bolşevice, 
au fost date la topit.

Prezenţele olteneşti în conţinutul ro-
manului Răscoala dovedesc, între altele, 
meticulozitatea, documentarea riguroasă a 
creatorului acestuia, ele devenind, în cele 
din urmă, ficţiuni. Căci, aşa cum mărturi-
sea Liviu Rebreanu, în conferinţa sa de la 
Atheneul Român din 26 iunie 1943, „creaţia 
literară, esenţa ei, rămâne o taină, în ciuda 
tuturor descrierilor şi explicaţiilor. Poate că 
tocmai asta constituie şi farmecul ei şi valoa-
rea ei etern cuceritoare”.

Prin scurta, dar rodnica sa perioa-
dă craioveană, Liviu Rebreanu a înnobilat 
oraşul, care, la rândul său i-a consemnat 
această activitate prin amplasarea, de către 
Fundaţia Scrisul Românesc, a unei plăci 
memoriale (ca şi pentru Eminescu şi 
Emil Gârleanu), pe locul unde odinioară 
se afla Teatrul Naţional din Craiova.
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ca spuma
amintirea se arată
ieşeai în lumea cu zile scăzute
jivine sentimentale sfâşiind
dimineaţa pe cupole
tu bucuros că te-ntâmpli

tatuajele răsăreau în carnea
pustiită a hotarelor
ştiai
începe marea călătorie
spre tine însuţi

vezi crabii tineri cum se gudură-n 
cale
rădvane cu verbe gigantice
pier în fumul din rugăciuni
un vânt împărătesc clatină
pilaştrii timpului greu

astfel ca spuma se stinge
memoria
în fâneţele de neguri miruite
o sfioasă pasăre de tundră
ascunde sub pene erezia

iar tu cu vietăţile în adorare
zici
atâtea lucruri netrebnice

trece
temniceri cu chivără de tablă
tăifăsuiesc despre banchetele
filosofilor
până-n mugurii gnozei
arare cată cu văzul
spre apele de cleştar ale apocalipsei
ce va să vină

pregăteşte-te spun în barăci
inchizitorii cu triada samariteană
de veghe
ai păşit deja pe podelele cu axiome 
şi adorate jivine
gărzile au zăvorât până şi porţile
înfipte în cărţile
răscoapte pe rug

lucruri neştiute plutesc
la o mie de leghe
deasupra industriei de mucenici
mai trece şi supraveghetorul
 într-un docar închingat
cu eşecuri eline
doar menuetul magilor încă risipeşte
în patru vânturi 
peste corturi
norii pierderii de sine

mai marele preste juruinţe
acum se află la strâmtoare
a făcut din lauda
celor deja întrupate
un chorus de ursitoare

doar durerea
te-ai trezit din fumul deşertăciunii

parcă ai fi în sala cu torţe
legănat de corali
ezoterici

prin fereastra de apă vişinie
intră-n ochiul ascuns o fiinţă
cât bobul de mei
pui degetul pe rana deschisă
în pânza principiilor agreste
şi urmăreşti căderea din rai

în seara de veghe se schimbau gărzile
la ninsorile de scrum
moartea îşi sculpta prima mânie
în odăile de molid ale spiritului

tânăr şi bătrân totodată
adumbrit de candelabre înlăcrimate
trimiţi scrisori din exilul
tău interior
ca o peşteră de isihast

sidefie este însă moneda
cu care schimbi
paloarea barbară a inocenţilor
cu drumul la zid

zadarnic mai abaţi neantul la 
intersecţii
solstiţiul de vară e o luntre
de ardezie
oasele tale din adolescenţă
luminează acum
durerea din frescele rupestre

în totul
în totul
pe marea-ngheţată un fulger
fericit agonizează ca un preot
în prezbiteriu
prepeliţe de smarald se scaldă
în fumul subţire
de lângă dunele zeilor

de la o vreme
numeri stelele din ceruri
o citeră este adoraţia ta
semănătorii fondatori ai melancoliei 
mângâie vrejurile de catran
în ploaia din câmpiile
moabului

spre seară aburi de cvas
şi demoni minusculi împărăţesc 
peste texte agnostice

oare ce-o mai fi

din sufletu-ţi precum agavele
se ţes iarăşi micile agonii
cu spade în grad
de cavaler

oricum
el va umbla

dar orbii sunt deja la porţi
pe calea de-nceput secerişul
de erezii e pe sfârşite
în depărtare doar bouri la păscut
lângă scara lui iacob
şi o schiţă a duhului tău
sub teroare

fii liniştit
şi tu ai orbit

şi lucrul acesta era bun

toţi
tocmai trecea pe acolo
sub erupţia de lavă a rugii

se prăbuşesc turlele zilei de ieri
bordeiele de lut ale cărţii
asemeni scânteii de fosfor
se sting
picuri de sânge din înalt se preling

prin galerii doar micile implozii
ale florilor de mină
până departe se întind
faptele tale
fără merinde eşti în rând cu fiarele
din pipirigul poveştii

ar fi pututu să-şi imiteze
pacea din dosul inimii
dar cine mai vede
dincolo
de meterezele cu barbari

s-a fost văzut prin preajmă
 în cocia lui de coduri
nescrise
chiar scamatorul păsărar

dar spuma învăţăturii acoperă
ceasul amiezii
împotriva ta mărturisesc toţi
frigieni iepuri de câmp
muzicanţi de la făgădău
şi-o centurie de goţi

 ca o gazelă rănită-n tufişuri
de sclipătul albastru al săgeţii
ajungi la malul rugăciunii
câţiva mai apucă să se bucure
unii

care-ncotro

şi-ai mai zis ceva despre
răsura-nflorită 
lucrurile nespuse intră acum
în zona crepusculară
scâncesc precum schimbul de noapte
al memoriei

şi care-ncotro

doar pelerinul cu o rază
în mâini
o nişă în somnul ce urcă
pe scara blândei tale
umbre

gânduri prea puţine ar fi

foarte grăbite sunt spre seară
degetele
cu care se frânge-ntâmplarea
din cort

coboară şi el din amurgul penaţilor
împovăraţi de lăcuste
şi ochiul se face subit
semn de argilă

de pe coronamentul de pravili
scatiul cu penele arse
 în tangajul de erezii
priveşte cum clipa se subţiază

Vladimir UDRESCU
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Trilogia Eșecul cartofilor cruzi la final:
Renumele trandafirului (Limes, 2013, 174 

p.)  încheie trilogia romanescă „Eșecul cartofilor 
cruzi”, o panoramă narativă a societății românești 
de la începutul secolului al XX-lea până la 11 sep-
tembrie 2001 (ziua apocaliptică new-yorkeză în 
care organizația Al Qaeda a pus în practică lovitu-
ra aeriană asupra Turnurilor gemene, World Trade 
Center), deși există și unele momente și secvențe 
ce evocă realități sociale mai aproape în timp.

Personajul principal, profesorul Lucian Io-
nescu, strănepotul conservatorului democrat Take 
Ionescu, continuă a ține la zi „cronica” satului na-
tal Dealul cu Ulmi, situat undeva în zona Mătăsari-
lor, topos mirabil în care revine oridecâte ori viața 
de la oraș îl deprimă și oamenii îl dezamăgesc. 
Mai ales în condițiile nesfârșitei noastre tranziții 
postdecembriste, când își fac apariția pe scena po-
litică tot felul de carieriști, impostori și mafioți…

Dincolo de platformele ideologice manipu-
latorii, de demagogia populistă și civismul simulat 
al politicienilor, țara se adâncește tot mai mult în 
mocirla unor zgomotoase confruntări, înrobindu-
se intereselor politico-economice străine. Sloganul 
„Nu ne vindem țara!” din anii 90 (prin care stânga 
politică contracara acțiunile reformiste ale deschi-
derilor prooccidentale) a fost înlocuit cu constata-
rea „nu o vindem, ci o dăm degeaba”, sarcastică 
atitudine față de nesăbuita înstrăinare a avuției 
naționale prin simulacrul marilor privatizări și va-
rii jocuri de putere, în complicea lor succesiune, lor 
la guvernarea României. Intrarea în Uniunea Euro-
peană nu a adus țării bunăstarea și siguranța scon-
tate, dimpotrivă – din cauza cameleonismului și 
arbitrarului politic – nivelul de viață a scăzut, rân-
durile disponibilizaților și șomerilor s-au îngroșat, 
înrobirea financiară a statului s-a dublat, ba chiar 
mai vechile principii ce priveau independența și 
suveranitatea au fost ajustate cu imperativul co-
munitar al „limitării” anticonstituționale… Toate 
aceste aspecte devin prilej de discuții chiar pen-
tru locuitorii Dealului cu Ulmi, cu atât mai mult 
ale personajului-narator (aflat acum într-o postură 
«dorică») Lucian ionescu. Romanul însuși începe 
și se sfârșește cu rotunda amărăciune: „În perioa-
da de tranziție, în România e un talmeș-balmeș 
de nedescris” (I, p.5); „În perioada de tranziție, în 
România, e așa cum vă spun…” (subcap. final 62, 
p.173).

Deși Lucian Ionescu adeseori „strivește o 
înjurătură între dinți”, realitatea nu poate fi evitată, 
în consecință viața lui se complică. La început, ac-
tivând în cadrul Convenției Democratice, aderă la 
imperativele așa-numitei Revoluții, implicându-se 
în destinele comunității locale din Dealul cu Ulmi: 
„Opoziția din Dealul cu Ulmi era mai de Doam-
ne-ajută decât cea din Târgu-Jiu”! Dar jocurile po-
litice „de la Centru”, care se fac pe Dâmbovița, 
controlează până în cea mai îndepărtată localita-
te „mersul” revoluției, așa că protagonistul nu va 
întârzia să înțeleagă repede că locul său nu poa-
te fi acolo, mai ales după alegerile din Duminica 
Orbului (20 mai 1990), care vin să legitimeze un 
regim protecționist față de exponenții fostei dic-
taturi comuniste, dezamăgind pe cei ce crezuseră 
în idealurile Revoluției… Fesenismul, ca ideolo-
gie populistă și acțiune politică inerțială, a accen-
tuat clivajul între clase și categorii sociale, colo-
rând orizontul general de așteptare al românilor, 
cu amăgiri, paleative și simulări reformiste. Vorba 
unui poet local, care scria într-o gazetă din Târ-
gu-Jiu o Doină destul de aplicată fenomenului ca 

atare: „Un te duci, pe un te miști,/ Dai numai de 
feseniști…” 

Viața lui Lucian Ionescu continuă a se 
desfășura între „micul oraș de provincie” cufundat 
într-o „neorânduială cenușie” și Dealul cu Ulmi, 
unde „feseniștii”, foștii comuniști, se confruntă cu 
„opoziția”, unii din interes, alții dintr-un crez mai 
înalt în destinele nației române. Nicolae Piftie, zis 
și Lae, Mistrie zis și Mișu, Ilie Dulie zis și Sfântu 
și Dumitru Bujie, zis și Mitică Lampă, sunt per-
sonaje politice arhicunoscute în Târgu-Jiul posde-
cembrist ca și în zilele noastre, la fel unele figuri 
din mediul didactic universitar, întâlnite și în cele-
lalte volume, ba chiar în piesa de teatru ce se de-
dică episodului exmatriculării autorului din Uni-
versitatea Submontană, ridiculizându-se „reforma 
Targa-Țăruș”… În acest sens ni se dezvăluie încă o 
dată semnificația mai generală a romanului privind 
„eșecul cartofilor cruzi”, cam ceea ce ar bate către 
teoria „formelor fără fond” a lui Titu Maiorescu.

Reproducând dintr-o lucrare de legumicul-
tură, publicată în 1987 la „Facla” din Timișoara 
(autori: Zaharia Suciu, Teodor Pleșa, Mircea Go-
ian), un text privitor la cultivarea acestei legume, 
putem înțelege de ce autorul a reținut, ca metafo-
ră mai generală a trilogiei, prescripțiile cultivării  
„cartofului timpuriu de vară”: pregătirea terenului 
din toamnă prin „desființarea” culturii anterioare, 
nivelarea terenului, administrarea gunoiului de 
grajd, prășitul, irigatul, combaterea bolilor și dău-
nătorilor, în sfârșit recoltarea  manual „în perioada 
mai-iunie”. „Eșecul cartofilor cruzi e teoria for-
melor fără fond”, îi precizează într-o conversație 
on line Lucian Ionescu amicului de peste ocean, 
prof. Vlăduț Ștefănescu, vizând „inconsistența 
noastră valahă”, „lipsa noastră de proiect”, scin-
darea în tabere a „vulpilor cu trandafiri la buto-
nieră” (pp.127-128). Și asta în contextul unei Eu-
rope politice numite Uniune, cu comisari, ca și 
cealaltă „ciocănaro-securistă”… Iată un titlu sui 
generis, destul de interesant și capabil să surprin-
dă o întreagă problematică românească, îndeosebi 
tranziția politico-socio-economică prelungită până 
la începutul mileniului III, când regimul vuvarului 
Iliescu (care „pupă poala rușilor”) va fi înlocuit cu 
cel al lui Băsescu (care „o pupă pe-a nemților și 
pe-a conțopiștilor din Bruxelles” – p.167). Cât îl 
privește pe Emil Constantinescu omenașul, acesta 
„ar fi fost ce-a fost, dar nu a avut oameni”, „oricum 
mai bun decât varianta Manolescu, un narcisiac 
cum sunt toți criticii”. În privința lui Emil, care a 
„cotrocenit” un mandat și putea să facă mai mult, 
s-o spunem pe șleau, după cum el însuși a afirmat 
într-un interviu: „M-au învins structurile”… Struc-
turile fesenisto-securiste, moștenite desigur, care 
s-au perpetuat sub forma capitalismului de cume-
trie și cameleonic, transformând țara într-o pradă 
continuă, prin stratagemele și ingineriile „băieților 
deștepți”, dar și prin complicitatea transnațională a 
unor marionete la nivel înalt…

Pe fondul acestea de „simulată tranziție”, 
Lucian Ionescu vede cum se afirmă tot mai gro-
bian, uitând de morală și bun simț, căpătuiții zi-
lei, ba mai mult, cum în cadrul Universității Sub-
montane, la care este angajat, el devine indezirabil 
(ca și colegul său Vlăduț Ștefănescu), fiind nevoit 
să-și apere drepturile în instanță. Dacă amicul său 
pleacă într-un lung periplu occidental, Lucian Io-
nescu rămâne să-i citească poemele dintr-un caiet 
încredințat, Euro (penele), un fel de încercări ludi-
co-satirice și parodice ce vizau realități românești. 
Iată începutul primei Euro (pene) din cele șapte 
transcrise, un fel de insinuantă invocație epopeică 

în nota amintită: „Ține-mă, Doamne, bine sănă-
tos/ c-atâtea lucruri sunt de spus, atâtea/ în blân-
da țărișoară ce trage să moară./ Să n-o lăsăm să 
moară./ Să scriem.”  Un fel de bășcălie , amară 
desigur, „balcanico-latino-tracă”, transmițând un 
puternic sentiment de încredere în memoria scrisă. 
Credința în scrisa manent, un fel de memoria cru-
delis și mesaj restaurator pentru vremuri așezate, 
devine un laitmotiv al acestei trilogii narative, mai 
întâi al nepotului către unchiul său Titicuță Iones-
cu, „cel mai iubit dintre unchi” (p.140). Iată și în 
acest al treile volum angajamentul luat altădată 
în fața aceluia, ca un legat moral și spiritual, asu-
mat cu o lucidă conștiință a încrederii în virtuțile 
justițiare ale cuvântului: „Voi scrie Romanul, da, 
sigur, îl voi scrie, își zicea Lucian Ionescu. Noul 
Roman Român. Îl voi scrie […]Ca o baterie so-
lară textul se încarcă de electricitatea secundei. A 
scrie ca și cum ai vorbi. A vorbi ca și cum toate 
acestea ar mai însemna încă ceva…” (subcap. 22, 
p.94). Romanul cu pricina se scrie, așadar, de la 
sine, într-atât de urgentă e nevoia de confesiune 
terapeutică și de caldă este substanța epicii.

Dar romanul, în general, nu se închide în 
această semnificație străvezie. El oferă și o soluție: 
aceea a „eroismului” în cultură, mai bine zis, a 
rezistenței prin cultură: „Soluția e una singură. 
Eroismul! Doar eroismul poate anihila eșecul car-
tofilor cruzi. Poate da un semnal. Poate transmite 
o boare răcoroasă, un vânticel de speranță. Care 
va reveni… Eroii vor veni. Și militari, și politici, 
și culturali… Așa va fi! Așa va fi, Patapievici! Așa 
va fi!” (subcap. 55, p. 156). Și mai departe: „Doar 
apariția unor eroi ne-ar putea îndrepta. Eroii sunt 
singura scăpare. Nu ăștia…” (subcap. 60, p.167).

Și, desigur, Darie nu va uita… Nu va uita 
nimic din câte s-au întâmplat, îngenunchindu-l!

Ușor se poate vedea că în spatele prozatoru-
lui se manifestă  un suflet liric, ba mai mult, o ati-
tudine fățișă și recriminatorie, nu de vendettă, dar 
de chemare la judecată a …torționarilor. Romanul 
acesta pare scris într-o permanentă vervă rememo-
rativă, dar și cu o tendință oarecum vindicativă, 
oricum, funcțiunea terapeutică a narativității con-
fesive este o realitate (să amintim că unele situații 
biografice au fost transpuse și în registrul scenic al 
unor piese de teatru!).

Acolo unde legea este nelegiuită, unde ea nu 
se aplică sau se lasă legată la ochi cu șapte oche-
lari de cai, revine cuvântului scris, ca atitudine și 
mesaj, sarcina tragerii la judecata de apoi… Iată în 
ce constă acest eșec al cartofilor cruzi, un respiro 
de memoria crudelis peste vremuri, care-l implică 
nu numai pe autor, într-o odisee particulară, dar 
în general societatea românească, de la instalarea 
comunismului până în zilele unei tranziții care nu 
se mai termină, o tranziție împovărătoare pentru 
majoritatea românilor și dulce „ca glonțul patriei” 
pentru hoțomanii complicităților politico-econo-
mice și financiare, naționale și transnaționale.

Deopotrivă cronică de familie, frescă soci-
ală, roman de moravuri, politic și eseistic, poate 
întrucâtva și roman de dragoste, oricum scriere iz-
vorâtă dintr-o remarcabilă memorialistică, Eșecul 
cartofilor cruzi mărturisește larga disponibilitate 
creatoare ale unui scriitor plurivalent ce aduce în 
literatură o parte interesantă din zona de nord-vest 
a Olteniei, cu istoria și modul de viață, cu tradițiile 
și diferența specifică în cadrul spiritualității aluta-
ne.

Cezar BRAIA-BARASChI

„Renumele trandafirului”
Vol. III

de Lazăr Popescu
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Personalitate binecunoscută 
în cultura gorjeană de la cumpăna 
celor două secole, profesorul 
Antonie Dijmărescu este unul din 
destoinicii editori târgujieni care au 
deschis calea afirmării unor autori de 
real talent, pe care editurile regionale 
și centrale îi țineau, înainte de 1989, 
sub obroc.

Simțul valoric, dar și un 
anume curaj de a promova noi talente 
ori de a relansa scriitori mai vechi, 
având la activ experiența închisorilor 
comuniste (cazul lui Sabin Velican) 
s-au dovedit coordonate ale unui 
program cultural pe care Editura 
„Alexandru Ștefulescu” (1994-
2000) l-a derulat aici, în Terra Lytua, 
marcând un capitol nou de istorie 
culturală. Dăruindu-se acestui inedit 
și prodigios program, dl Antonie 
Dijmărescu și-a „neglijat” oarecum 
promovarea propriilor scrieri.

Culegerea de față, 
înmănunchind două nuvele (Poveste, 
Ulicică) și trei basme (Fiul stelelor, 
Blestemul, Jertfa tinerei domnițe), îi 
redă autorului dreptul de a se situa 
pe linia prozei goprjene, care de la 
Nicolae al Lupului la Sabin Velican, 
Constantin Uscătescu și Iunian Th. 
Ciobanu (y compris și proza de azi 
a lui Ion C. Gociu) a înregistrat în 
formele unui tradiționalism mereu 
incitant tot atâtea succese, indiferent 
că e vorba de scrieri cu trimitere la 
imaginarul fabulosului folcloric ori 
de evocări ancorate în realitățile 
social-istorice de la început de secol 
XX.

Iată, bunăoară, în Poveste 
imaginea unei tinere fete, fiică a unui 
vătaf de ciobani din plaiurile Gorjului, 
crescută în spiritul tradiției montane 
și care ajunge, potrivit ursitei, soția 
unui patriot ardelean, Mihai Pop 
din Beiuș, dezertor din armata 
austro-ungară. Trecând frontiera în 
Gorjul păstoriței Ileana, acesta își va 
găsi aici pe cea sortită lui, apoi va 
participa la luptele de la Podul Jiului, 
din 24 octombrie 1916, alături de 
Ecaterina Teodoroiu, în formațiunea 
condusă de comisarul Popilian, 
contribuind la oprirea „năvalei 
vrăjmașe” a blindatelor germane ce 
încercau forțarea podului și intrarea 
în oraș. Rănit la umăr, căpitanul de 
artilerie Mihai Pop va continua lupta 
în cadrul Regimentului 18 Gorj, 
căzând eroic la datorie pe frontul de 
la Mărășești, împreună cu „Eroina 
de la Jiu”, sublocotenent Ecaterina 
Teodoroiu. O poveste de dragoste 
și de jertfire pentru patrie, care va 
insufla Oanei, fiica absolventă a 
Școlii Normale din Blaj, o mândrie 
aparte, determinând-o să-și găsească 
rostul lângă un coleg gorjean, Vasile 
Popeangă.

A doua nuvelă, Ulicică, 
inspirată și ea din lumea satului 
gorjenesc subcarpatic, aduce în 
pagină figura memorabilă a unui 
tânăr țăran, ce ne amintește de Ion 

al Glanetașului (prin conflictul cu 
tatăl socru legat de pământul pretins 
ca zestre) și de Ilie Moromete (vezi 
scena cu încasarea „foncerei”), 
dar printr-o bine reliefată 
particularizare regională și nuanțare 
a comportamentului psiho-somatic.

Dl Antonie Dijmărescu 
se dovedește un prozator talentat, 
care știe a construi nu numai 
scene autentice de antren dialogal, 
dar și portrete comportamentale, 
psihologii, mentalități. Departe de 
a fi simple „confecțiuni” literare, 
aceste nuvele aduc o imagine 
reală, bine articulată și plină de 
viață, autorul dovedindu-se un bun 
cunoscător al satului gorjenesc 
submontan, cu specificitatea lui 
umană, cu obiceiurile și desfășurarea 
lui geografică înspre lumea plaiului.

Ambele nuvele, Poveste 
(pp. 5-81) și Ulicică (123-168) sunt, 
în esență, „romane” sociale și de 
moravuri, într-o condensare epică 
menită a susține un interes constant 
și a evidenția un prozator de largi 
disponibilități creatoare.

Și în privința celor trei 
basme, autorul dovedește abilități 
epice, antren narativ și dialogal, 
evocând întâmplări de epos popular 
(precum în Fiul stelelor) sau 
povești  petrecute „pe pământurile 
Orientului” (Blestemul) ori în Țara 
Egiptului  de demult (Jertfa tinerei 
Domnițe).

Dincolo de un anume exotism, 
autorul nu poate rămâne decât într-
un spațiu al tradiției populare, două 
fiind, de fapt,temele ce circumscriu 
aceste fabuloase istorisiri: lupta între 
bine și rău sfârșită cu triumful binelui 
și o anumită „învățătură” care ne 
vorbește de spiritul de dreptate, de 
adevăr, de înțelegere și binefacere, 
vizând nu atât „moartea” celui rău 
cât „îndreptarea” lui. Mai vădită 
în basme, această tendință etică se 
conjugă fericit, de obicei în finalul 
reconstrucției morale, cu o viziune 
creștină. 

Exprimând, în regimul 
unui fantastic supravegheat, 
împământenite  valori ale 
moralei creștine, basmele acestea 
reactualizează nu numai o estetică 
a genului, cu multe elemente de 
recuzită din mythosul popular, dar, 
prin fluența și cursivitatea literară 
a frazei, recomandă o vocație de 
„povestariu” cu tâlc, cum ar zice Ion 
Creangă.

Prezentul gest editorial al 
dlui profesor Antonie Dijmărescu, 
pe care îl vedem nu numai binevenit 
ci și recuperatoriu, are menirea de 
a statua, în tradiția prozei gorjene, 
numele unui autor înzestrat atât cu 
darul povestirii, cât și cu un aplicat 
simț al observației social-istorice și 
comportamentale, al decantărilor 
epice și valorilor moral-creștine.

un prozator de reale
disponibilităţi creatoare Florea FIran –

un drum pornit din cetatea 
Băniei spre cultura naţională
Deși legăturile mele cu o anumită parte a vieții culturale craiovene datează de peste patru 

decenii (mai precis de când călcam pentru prima dată în redacția „Ramurilor” de pe str. Iancu 
Jianu și frecventam pe amicul Radu Goncearov la Studioul de Radio Oltenia, cel care m-a pus în 
legătură cu I. D. Sârbu, pe atunci secretat literar la Naționalul craiovean, căruia îi duceam mesajul 
unei foste colege de facultate, universitara Monica Lazăr, critic și istoric literar), pe dl profesor 
FLOREA FIRAN l-am cunoscut abia după Revoluție. Îi citisem o parte din scrieri, îndeosebi 
cele legate de istoria și tradițiile culturale craiovene (istoria Băniei, a Parcului Romanescu și a 
Teatrului Național, la care era angajat ca actor o rudă îndepărtată, care, când se aflau în turneu 
la Balș, nu uita să ne viziteze în str. „Dobrogeanu Gherea”, nr. 34, eu fiind atunci elev și locuind 
la bunica mamei de acolo). Urmăream, așadar, ca elev de liceu, revista „Ramuri” și încercam să 
debutez cu rondeluri și gazeluri, dar – întrucât prietena mea se transferase la „Nicolae Bălcescu” 
– mergeam cu mașini de ocazie să ne întâlnim la „A.I.C.” – English park (ceea ce însemna statuia 
lui Al. Ioan Cuza). Atunci am cunoscut Craiova mai temeinic. Farmecul ei de capitală a Olteniei, 
engramată substanțial de mesaje cultural-istorice, exercita asupra mea o atracție ineluctabilă.

Prin 1972, după ce fusesem publicat cu grupaje de poezii în „Amfiteatru” (de Ana Blandiana) 
și „Familia” (de Șt. Aug. Doinaș), am depus un volum de poezii, „Odele inițierii”, la Editura 
„Scrisul Românesc”, iar câțiva ani mai târziu altul de încercări critice monografice, intitulat „In-
tegrale cririce”. Încredințate redactorului Marcela Radu, am tot sperat să apară, mai ales că primi-
sem adrese prin care mi se confirma că „au fost reținute la portofoliu în vederea valorificării”… 
Au urmat ani de minciună și amăgire, scrierile depuse nefiind „valorificate” nicicum (desigur, 
din pricina originii mele „nesănătoase” – fiu de preot „chiabur”!). Nici când directorul editurii, 
Ilarie Hinoveanu, a fost special rugat, în cadrul unei acțiuni „Întâlnirile revistei «Luceafărul» la 
Craiova”, să binevoiască a da drumul cărții mele de critică, miracolul nu s-a produs… Abia atunci 
am realizat o anumită ticăloșie a cenzurii reflectată de zeloșii propagandiști.

Dar să las deoparte aceste amare amintiri, - din pricina cărora am debutat editorial târziu, la 44 
de ani, - și să prezizez că încă din acei ani m-a încântat cartea dlui Florea Firan, De la Macedonski 
la Arghezi (1975), în care regăseam o adevărată istorie a literaturii oltene, inclusiv scriitori gorjeni 
afirmați. Nici nu bănuiam, pe atunci, că, mai târziu, criticul și istoricul literar craiovean îmi va re-
zerva și mie un scurt dar cuprinzător articol în al doilea volum din „Profiluri și structuri literare. 
O istorie literară a Olteniei” (I, A-L,1986; II, M-Z,2003). Impresionantă și ca informație, dar și 
ca proiect editorial de pionierat, această panoramă a literaturii alutane mergea pe ideea generoasă 
a „geografiei literare”, relevând aportul provinciei la marea literatură națională. Desigur, ideea 
de policentrism cultural venea să articuleze, în datele ei esențiale, o veritabilă geografie literară 
dezavuând, așadar, anumite prejudecăți centriste. Relativ nouă în cultura română, ideea aceasta 
înflorise în studiile franceze de sociologie, teoria comunicării și istoria mentalităților semnate de 
A. Dupouy (Géographie des lettres françaises, 1942), A. Farré (Géographie littéraire, 1946) și 
Robert Escarpit (Sociologie de la Littérature, Paris, 1973), fiind totodată susținută și de școala 
anglo-saxonă (Hans Robert Jauss, Wofgang Iser, Walter Bulbst ș.a.). În ceea ce privește cultura 
română, Florea Firan este, în acest sens, dacă nu un promotor, realmente un contributor de seamă 
în ceea ce privește literatura Olteniei. Oricâte „îmbunătățiri” și „completări” ar mai putea suferi, 
„panorama” aceasta cultural-literară rămâne o contribuție temeinică, menită a reliefa contribuția 
acestui spațiu spiritual la îmbogățirea tezaurului cultural-literar național (idee pusă în practică 
și derulată, iată, în varii contexte regionale, fie că vorbim de „literatura Banatului”, a „Câmpiei 
Române”, a Bucovinei, a Transilvaniei, a Apusenilor sau a altor spații reverberând specificitate 
și diferențiere. În lucrarea mea „Tudor Arghezi și spiritul Olteniei” (2008), în capitolul intro-
ductiv, intitulat  Literatura Olteniei – specificitate și diferențiere, îmi propuneam a investiga 
tocmai această realitate, în complexitatea ei ideatică și practică, fapt apreciat, în cronicile lor, de 
criticii Gheorghe Grigurcu, Barbu Cioculescu ș.a. Și fiindcă aminteam mai sus de „marele poet 
oltean”,voi mărturisi și faptul că o impresie destul de plăcută mi-au lăsat-o cărțile criticului și 
istoricului literar Florea Firan despre Arghezi: Pe urmele lui Tudor Arghezi (1981) și Tudor Ar-
ghezi. Treptele devenirii (2008). A doua, tipărită la Tg.-Jiu, vine cu documente și mărturii inedite, 
ceea ce m-a determinat să scriu și o cronică destul de favorabilă în revista „Portal Măiastra” (pe 
care o editez din 2005) și să o propun juriului spre premiere în cadrul Festivalului Internațional 
„Tudor Arghezi” (ediția 2009), așa cum făcusem și cu cartea regretatului universitar craiovean 
Marin Beșteliu.

Dar toate aceste consemnări, menite a puncta admirația și prețuirea mea față de marele om 
de cutură din Cetatea Băniei, sunt, desigur, itinerante, așa cum au rămas, în memoria mea și a 
altor vrednici gorjeni, venirile dlui Florea Firan la Tg-Jiu, fie cu prilejul manifestărilor anuale 
„Brâncuși”, fie în cadrul unor întâlniri organizate vizând promovarea revistei și a producției edi-
toriale. În acest sens, aș aminti întâlnirea Editurii-Fundației „Scrisul Românesc”, în primăvara lui 
2011, cu tinerii studioși de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”, prilej cu care am hotărât 
și îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii și al cabinetului de literatură din liceu, atât cu carte 
școlară, dar și cu lucrări importante, editate în condiții grafice deosebite, multe din ele rarități (pre-
cum reeditarea volumului OLTENIA din 1943, o sinteză istorică și culturală a regiunii). Sub acest 
aspect, dl Florea Firan s-a dovedit un editor de marcă, profesionalismul dumnealui, atât ca editor 
dar și ca redactor-șef, rămânând un frumos exemplu în istoria culturală a Olteniei. Regret că, deși 
invitat, nu am putut participa la simpozioanele tematice anuale organizate la Craiova de valorosul 
manager, care are întotdeauna alături personalități de prim-plan ale culturii și literaturii naționale.

Dar personalitatea omului mi s-a dezvăluit recent și cu un alt prilej, când, hotărându-mă să 
public lucrarea „Blaga – Goethe, afinități elective”(2012) în editura craioveană, am aflat, la mo-
mentul respectiv, că Maestrul se află într-o vacanță, dincolo de ocean, pe meleagurile „însoritei 
Floride”. În urma unei scurte corespondențe prin e-mail, dumnealui mi-a asigurat de departe su-
portul editorial, astfel că lucrarea a putut  să apară într-un timp record, fiind lansată cu mult succes 
în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, ediția 2013 (moderator: Gh. Grigurcu). Rar 
mi-a fost dat să întâlnesc în viață un om care, realizând exact importanța momentului, răspunde 
cu atâta faire-play și căldură unor inițiative din afara oricăror interese personale! 

Sunt convins pe deplin că personalități de talia universitarului și omului de cultură Florea 
Firan fac cinste nu numai spațiului cultural alutan, față de care a manifestat mereu un atașament 
de suflet, dar și culturii naționale, Maestrul fiind răsplătit, de-a lungul vremii, atât de autoritățile 
Băniei cât și de Uniunea Scriitorilor ori Academia Română.

Acum, la împlinirea a opt decenii de viață, contribuția dlui Florea Firan în domeniu didactic, 
cultural și editorial, apare într-o nouă lumină, aureolându-i personalitatea energică și prodigioasă 
cu semnele prețuirii obștești și recunoașterii generale. 

De pe meleaguri brâncușiene, îi transmitem iubitului confrate, în numele tuturor ce-l iubesc, 
să se bucure în continuare de sănătatea cea mai de preț, de bucuriile și satisfacțiile dorite, de 
binemeritata prețuire!

La mulți și buni ani, Maestre Florea Firan!
                                                                                                        Liviu SINCULICI
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PETRU CERCEL -
Un prinț valah și Papa GRIGORE 

al XIII-lea

În istoria relațiilor Țărilor Românești cu Va-
ticanul, instituția papală are un rol important care ar 
merita un studiu monografic, la nivel cronologic și 
tipologic.

Papa Pius al II-lea este o personalitate re-
prezentativă pentru promovarea curentului uma-
nist european1. Prin autoritatea numelui său, a pus 
în circulație internațională termenul de Europa2, 
pledînd pentru unitatea creștinătății în fața primejdiei 
otomane, și a răspîndit în lumea apuseană cunoștințe 
despre etnogeneza poporului român și a limbii româ-
ne. Papa Pius al II-lea a promovat ideea unei noi cru-
ciade în care românii urmau să fie în primele rînduri, 
căci oastea provinciilor românești, sprijinită de mer-
cenari, reprezenta o forță redutabilă. Tot acest Papă 
erudit afirmă despre etnogeneza noastră și despre 
latinitatea limbii române adevăruri incontestabile: 
Valachi genus italicum sunt. Sermo adhunc genti 
Romanus est quamvis magna ex parte mutatus.

Papa Grigore al XIII-lea, urmînd linia spri-
jinirii Țărilor Române în luptă cu otomanii, (vezi 
corespondența în limba latină cu Ștefan cel Mare3, 
Matei Basarab și vasile Lupu4) acordă un ajutor deo-
sebit prințului Petru Cercel pentru ocuparea tronului 
părintesc în Valahia. Acest prinț5 era fiul domnito-
rului Pătrașcu Vodă și frate cu Mihai Viteazul. Prin 
cultura și virtuțile lui spirituale era o figură emble-
matică, renascentistă, în lumea feudală românească 
și în lumea europeană. Ajunge domn în anii 1583-
1585, cu ajutorul regelui Franței, Henric al III-lea, 
care îl consideră văr al său, și care visa și el o nouă 
cruciadă contra turcilor. Voievodul Petru Cercel, fas-
cinat de civilizația occidentală din Renaștere, rîndu-
ise o curte domnească, de tip apusean, la Tîrgoviște. 
Construiește un palat regal, aduce apă pe olane, toar-
nă tunuri de bronz ca cele din arsenalul Veneției, se 
înconjoară de spirite cultivate din Italia și Franța. 
A fost mazilit în favoarea lui Mihnea Turcitul. Fu-
gind în Ardeal, este prins și închis în cetatea Hust 
din Maramureș. Evadînd în 1587, ajunge în Italia și 
avînd sprijinul Papei și al Veneției precum și al rege-
lui Franței, își încearcă din nou norocul la Istanbul. 
Este însă închis în Turnul Edicule și, în urma unel-
tirilor lui Mihnea Turcitul, este asasinat pe ascuns și 
aruncat în mare, în anul 1590.

În rîndurile de mai jos, reproducem textul la-

tin6 al epistolei Papei Grigore al XIII-lea către Se-
natul Republicii Venețiene, însoțită de traducerea 
noastră în limba română. Prin această epistolă, Papa 
solicită ducelui Veneției sprijin politic și creștinesc 
pentru principele român întru împlinirea voinței lui 
de a redobîndi tronul provinciei Valahia.

GRIGORIUS PAPA XIII

Dilecte fili, nobilis vir, salutem et apostoli-
cam Benedictionem. Decrevit Princips Valachiae 
se Constantinopolim conferre ad Turcam ut suam 
ab eo provinciam ac ditionem recipiat; dicitur 
enim ille eam se restituturum pollicitus esse. Cum 
autem per loca Nobilitatis tuae iter facturus sit, 
gratissimum nobis facies, si eum omnibus in re-
bus, ut aequum est, Principem Tyranni iniuria 
eiectum commendatuum habueris, eique adiu-
mento fueris, pollicetur hoc insignis humanitas 
tua. Datum Romae apud sanctum Petrum sub 
annulo piscatoris die XIIII ianuari MDLXXXI. 
Pontificatus nostri anno nono.

A tergo: Dileto filio, nobili Viro Nicolao 
Ponti, Venetiarum Duci.

PAPA GRIGORE al XIII-lea

Iubite fiu, nobil bărbat, salutare și apostolică 
binecuvîntare. Principele Valahiei a hotărît să mear-
gă la Turc ca să primească de la acesta stăpînirea 
Provinciiei sale; căci se spune că acela a promis că 
i-o va restitui. Cînd însă va face drum prin locurile 
Nobleței tale, ne vei face un lucru plăcut, dacă vei fi 
ocrotit, după cum este drept, în toate problemele, pe 
Principele recomandat, lovit de nedreptatea tiranu-
lui și (dacă) îi vei fi dat ajutor și (dacă) distinsa ta 
umanitate va săvîrși acest lucru.

Dat la Roma, la Sfîntul Petru, sub inelul pes-
carului, în ziua de 14 ianuarie 1581, în anul IX al 
Pontificatului nostru.

Pe verso: Iubitului fiu, nobilului bărbat Nico-
laus Pontus, Ducele Veneției.

În finalul acestui articol privind relațiile 
Țărilor Române cu Sfîntul Scaun și cu țările occiden-
tale putem conclude asupra semnificației lor istorice 
și culturale, cel puțin, în aceste direcții:

1. Relațiile Țărilor Române cu Vaticanul sînt 
benefice întru întărirea solidarității creștine în lupta 
contra Imperiului Otoman și, de asemenea, întru tre-
zirea conștiinței naționale și a promovării identității 
latine a limbii române.

2. Colaborarea provinciilor românești cu Sfîn-
tul Scaun, Republica Venețiană și Franța dezvăluie nu 
numai unitatea europeană bazată pe religia creștină, 
ci și fraternitatea latină, sprijinită pe etnogeneza co-
mună li pe limbile romanice cu sorginte latină.

3. Sprijinirea prințului român pribeag în 
Italia reflectă, pe plan cultural, promovarea unei 
personalități cu orizont cultural renascentist, cu 
virtuțiu native înflorite sub lumina culturii occiden-
tale, erudit, poliglot, diplomat, poet de limbă italia-
nă7, prețuit în Europa, promotor al unei Renașteri în 
mediul valah bizantin.

4. Prințul Petru Cercel este un alter Despot 
Vodă, dar autohton, însuflețit să planteze germenii 
Renașterii la Dunărea de Jos. Dar ca și Despot-Vodă 
are un destin tragic. Mentalitățile românești retrogra-
de și interesele autocrate turcești au sugrumat zorii 
Renașterii, în secolul al XVI-lea, atît în Moldova cît 
și în Valahia Mare.

NOTE
1. Aeneas Silvius Piccolomini, ales Papă sub numele de 

Papa Pius al II-lea, urmînd tradiția scriitorilor latini și bizantini, 
dar și opiniile Papei Inocențiu al III-lea, ale lui Poggio Bracio-
lini și Flavio Biondo, afirmă romanitatea poporului și a limbii 
romîne: vezi Al. Marcu, Riflessi di storia rumena in opre itali-
ene dei secoli XIV-XV, în rev. Ephemeris Dacoromana, I, 1923, 
p. 338-386 și Ch. Isopescu, Notizie intorno ai Rumeni nella 
letteratura italiana del cinquecento, București, 1929.

2. Gheorghe Ceaușescu, Nașterea și configurarea Eu-
ropei, București, ed. Corint, 2004.

3. C. Esarcu, Ștefan cel Mare. Documente descoperi-
te în Arhivele Veneției, București,1874.

4. Traian Diaconescu, Epistole diplomatice latine: 
Papa Inocentiu al X-lea către Vasile Lupu și Mtei Basarab. 
Text latin, traducere, note în revista ”Buletin Istoric”, nr.8, Iași, 
2007, p. 1-6.

5. Ștefan  Pascu, Petru Cercel în Țara Românească 
la sfîrșitul secolului al XVI-lea, Cluj, 1944; Al. Ciorănescu, 
Petru Cercel în ”Revista Istorică” XXXI, 1935; Dan Mănu-
că, Dicționarul literaturii române de la origini pînă la 1900, 
București, E.A.R., 1979, p.679-680.

6. C. Esarcu, Petru Cercel. Documente inedite desco-
perite în Arhivele Veneției, București, p. 19.

7. Al. Ciorănescu, Rugăciunea lui Petru Cercel, în 
”Revista Fundațiilor Regale”, II, 1935, p.9.

TRAIAN DIACONESCU:

Literatura de expresie latină de pe teritoriul 
României nu este studiată, într-un capitol aparte, în 
istoria literaturii române, ca în toate istoriile litera-
turii marilor culturi europene. Pentru studiul acestor 
fenomene de cultură scrise în limba latină – limba 
de cultură a Europei – filologii clasici din România, 
trebuie să pună în circulație, în ediții bilingve, texte-
le fundamentale ale acestei moșteniri și să redacteze 
studii monografice și articole cu judecăți de valoare 
pertinente, referitoare la acest tezaur umanist uitat în 
bibliotecile din țară sau de peste hotare.

Cultura de expresie latină a avut o existență 
milenară. În primul mileniu, în spațiul daco-roman, 
au scris opere teologice1, cu prestigiu european, în 
secolele IV-VI, scriitorii din Dobrogea de astăzi – 
Ion Cassian și Dionis cel Smerit, iar în Dacia de la 
sudul Dunării, Niceta din Remesiana. În mileniul al 
II-lea, în Transilvania, din sec. XII-XX, limba latină 
a fost limbă de cult și limbă de cultură și, în aceas-
tă limbă, au scris N. Olahus și Ch. Schesaeus, iar 
mai tîrziu, corifeii Școlii Ardelene. În Moldova, în 
sec. XVI-XVIII, au scris lucrări de referință Johanes 

Sommer, N. Milescu, D. Cantemir și M. Costin. Toți 
acești scriitori umaniști au intrat, prin scrierile lor, 
în patrimoniul cultural internațional și au confirmat, 
cum ar spune E.R. Curtius, continuitatea în diversi-
tate a spiritului european.

Literatura de limbă latină2 de pe teritoriul 
României, îmbracă, în genuri și specii variate, toga 
limbii latine și oglindesc evenimente, gînduri și 
sentimente general umane și, implicit, românești. 
În secolul al XVI-lea, poemele lui N. Olahus și 
Ch. Schesaeus și J. Sommer reflectă, fără echivoc, 
aspirații renascentiste3 în lumea feudală din pro-
vinciile românești. Cititorii români așteaptă încă o 
ediție bilingvă a poemelor lui N. Olahus și a epopeei 
Ruinae Panonicae scrisă de Ch. Schesaeus, poeți 
renascentiști cu renume european.

Publicăm  acum o epigramă dedicată lui Mihai 
Viteazul și o elegie omagială, scrisă la Tîrgoviște, în 
1597, pentru ziua onomastică a prințului Petru, fiul 
cel mare al lui Mihai Viteazul. Este o traducere în 
limba latină după un original românesc4, compus 
de un Ioan Maro, logofăt al domnului, în luna iu-

lie, 1597. Traducerea în limba latină a fost făcută de 
Balthasar Walther4, cronicarul domniei lui Mihai și 
preceptorul de limbă latină al lui Pătrașcu.

Aceste poeme latine au fost tipărite și tradu-
se în țara noastră, pentru prima oară, în secolul al 
XIX-lea de Al. Papiu-Ilarian5, iar în secolul al XX-
lea de Dan Simionescu6. Considerăm că versurile lui 
Al. Papiu-Ilarian și ale lui D. Simionescu au calități 
filologice, dar nu poetice. De aceea, este necesară o 
nouă versiune care să echivaleze nu numai verbul 
ci și, cît mai mult, expresivitatea originalului latin. 
Pînă la o echivalare în versuri, în metru original, pro-
punem o versiune în proză, respectînd pe cît posibil, 
valorile denotative și conotative ale textului. Încer-
căm astfel să obținem sufragiile cercetătorului, dar și 
ale poetului și să punem într-o nouă circulație aceste 
micropoeme uitate.

Reproducem, mai întîi, textul latin al epigra-
mei omagiale inspirată de portretul lui Mihai Vi-
teazul și, apoi, poemul omagial dedicat lui Pătrașcu 
Vodă, urmate de traducerile noastre.

Un PoeT de lIMBă laTInă
la cUrTea doMneaScă a lUI MIHaI VITeaZUl

pag. 44



Portal-Măiastra     v     anul iX, nr. 3 (36)/2013
44

EPIGRAMA

Ineiusdem Palatini effigiem Tervisi ab autore
scriptum et dedicatum

Haec Ducis est facies at quae viget ardua virtus
Pectore quo fortis robore dextra valet,
Haud satis ingeniosa manus depinget Apellis
Carmina vix iusto doctus Apollo canet.
5. Iste caput Geticis opponit viribus; iste
Christigenae murus gentis et ultor adest
Exiguus numero: sed dextra et pectore mag-

nus
Innumeres hostes morte fugaque domat.
Christe, tuum proper nomen defende, roga-

mus.
10. A vi, fraude, armis proditione Ducem.
A te sola salus; At liber ut omnia praestas:
Saepe tibi DOMINO causa secunda placet.

EPIGRAMĂ

La portretul aceluiași voievod scrisă și dedica-
tă de autor la Tîrgoviște.

Acesta este chipul Voievodului, dar cîtă înaltă 
virtute

Crește în pieptu-i, cîtă putere în brațul viteaz.
Nici mîna ingenioasă a lui Apelles nu-l va pic-

ta potrivit
Numai Apollo cel învățat ar putea să-l cînte în 

versuri înalte
5. Acesta își pune capul în lupte cu armii bar-

bare, acesta-i
Zid și răzbunător al seminței creștine.
Mic întru oaste, dar mare la suflet; cu vajnice 

brațe, 
Pune pe fugă și-n moarte dușmanii fără număr.
O, Isuse, rugămu-ne, luptă în numele tău, 

ocrotește-l
10. De silnicii și trădare și de oștirea vrăjmașe
La tine-i toată nădejdea! Și volnic, cum le 

ajuți pe toate,
Doamne, ajută-l cu drag și du-l mereu la izb-

îndă.

eleGIa
In GeneroSae IndolIS dn. 

PeTrI PalaTInIdIS MoldaVwIae 
TranSalPInae naTaleM IPSo 

dIVorUM PeTrI ac PaUlI FeSTo 
TarGowISTae anno MdxcVII 

ScPrIPTa eT exHIBITa

Anuus assvetum quando Natalis honorem
Posceret, et promptas ad pia festa manus:
Flore caput viridi veteres ornare solebant,
Et dare thuricremis annua liba focis.
5.Suavisonis tenues mulcebant cantibus auras, 
Fundebantque suas ore favente preces:
Coepta juvarentur felicibus omnia fatis:
Et superum firma protegerentur ope.
Vana celebrabant devotae Numina gentes, 
10.Dum fuit a vero mens aliena Deo.
Quo magis, ut solitum renoves gaudebis, 
honorem
Annua festa, dies dum gentilis agit.
Qua prodire tibi sub coeli contigit auram,
Inque salutiferis sumere nomen aquis.
15.Qua sacer expansis famulus te fovit in ulnis,
Fatidico miscens vota precesque sono.
Salve parve puer, felicibus edite stellis:
Egregia pollens indole cresce puer.
Nomine Petrus eris, constanti pectore Petrus:
20. Robore petra animi, robore petra manus.
At velut ad petram valido fundamine nixam
Saeva procellosi volvitur unda maris:
Sic animum, quamquam divino Numine fullum

Fata fatigabunt inferiora, scias.
25. Ferrea, dante Deo, rumpuntur vincula Petro:
Aspera tu vinces, juvante Deo.
Ergo dies dum grata redit, quam lacta Diones
Stellula purpureis reddidit orta comis:
Non bove mactato Christum, non thure merove.
30. Sed pietate colas, sed sine labe fide.
Bos mortale notat corpus: thus ardua cordis
Vota: sed in ipsa, gaudia, mente merum.
Ara tibi tenero sub pectore sacra paretur:
Qua tua solemnis munera flamma cremet.
35. Ac ubi thura feres pingues facientia 

flammas:
Inque pio fusum fulserit igne merum:
Poplite perge Deum curvato animoque fideli
Ad pia sublata dona rogare manu.
Tutelaeque tuae vitae sortisque parentum
40.Larga recordatus munera, gratus ades.
Ac inopes releva potuque ciboque: Redemtor
Facta sibi, viva talia voce refert.
Faustior utque dies Natalis saepe recurrat:
Funde verucundo pectore et ore preces.
45.Ut patria augescas felix virtute, gerendis
Rebus, ut et haeres Martia signa regas.
Hoc generose tibi Waltheri Musa precatur
Petre, det omnipotentes, qui regit astra Deus.

eleGIe

La aniversarea nașterii nobilului Petru, fiul 
voievodului Moldaviei, Transalpine, scrisă și pre-
zentată chiar în sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, 
în anul 1597, la Tîrgoviște.

1-10 Străbunii, cînd sărbătoreau aniversarea 
nașterii cu cinstire cuvenită și cu mîini pregătite 
pentru festivitați religioase, împodobeau fruntea cu 
floare verde și dăruiau libații aniversare altarelor 
înmiresmate. Îmblînzeau zefirii ușori cu cîntece su-
ave și revărsau cu glas prielnic rugăciunii ca toate 
cele începute să fie ocrotite de fericite ursite și să fie 
protejate cu un ferm ajutor. Neamuri pioase celebrau 
divinități vane, în vreme ce mintea lor era străină de 
adevăratul Dumnezeu.

11-16 Cu atît mai mult te vei bucura să 
reînnoiești cinstea cuvenită la sărbătoarea aniversară 
cît timp reveni-va ziua natală în care s-a întîmplat să 
ieși sub lumina cerului și să-ți primești numele în apa 
mîntuitoare. Slujitorul sacru cu brațele întinse, te-a 
binecuvîntat, rostind, cu glas profetic, făgăduințe și 
rugăciuni.

17-26 Salve, fraged prunc, născut sub stele 
ocrotitoare; crești puternic copile cu fire strălucitoa-
re. Petru vei fi prin nume, Petru cu piept statornic, 
piatră prin inima tare și piatră prin braț robust. Să știi 
însă că precum valul sălbatic al mării se rostogolește 
peste piatra sprijinită cu fundament puternic, tot ast-
fel peste inima ta, deși bizuită pe puterea divină, ur-
sitele rele se vor osteni. Dar cum lanțurile lui Petru, 
prin darul Domnului, sînt rupte, tot astfel și tu vei 
birui ursitele negre cu ajutorul lui Dumnezeu.

27-42 Așadar, cînd ziua aniversară revine pe 
care bucuroasa Diane, stea răsărind cu plete purpurii, 
ți-a adus-o iarăși, tu vei cinsti pe Hristos nu sacri-
ficînd un vițel, și nici cu vin și mirodenii, ci cu pie-
tate și credință curată. Vițelul înseamnă trup muritor, 
tămîia dorințele inimii asuprite, dar vinul bucurie în 
spirit. Sub pieptul tău tînăr se pregătește altarul sa-
cru în care flacăra solemnă va mistui dorințele tale și 
cînd vei oferi mirodenii care fac flăcările mai groase 
și vinul vărsat va fulgera în focul sacru, atunci, cu 
genunchiul plecat, cu inima credincioasă, cu mîna 
ridicată spre daruri, să rogi pe Domnul și să-i ceri să-
ți ocrotească viața ta și ursita părinților, amintindu-ți 
de binefacerile lor bogate. Și îndestulează pe cei să-
raci cu băutură și hrană. Mîntuitorul spune, cu voce 
vie, că astfel de fapte sînt pentru sine.

43-53 Rostește cu inima și buza curată ru-
găciuni ca să sporești, prin virtute și prin isprăvi 
săvîrșite, patria ta bogată și ca moștenitor să porți 
însemnele lui Marte. Acestea, nobile Petru, muza lui 
Walther îl roagă pe Dumnezeu atotputernic care con-
duce astrele să-ți dăruie ție.

*
Judecînd valoarea literară a micropoemelor de 

mai sus, scrise în distih elegiac de silezianul Baltha-
zar Walther, considerăm că pot să stea alături de mo-
dele occidentale în oricare antologie de poezie renas-
centistă. Se disting prin rafinate virtuți artistice și prin 
mesaj encomiastic inspirat, specific speciei literare. 
De aceea, ocupă un rang înalt în poezia de expresie 
latină din cultura română și merită să fie traduse în 
metru original. Atestă, în ultimă instanță, faptul că la 
curțile domnești din provinciile românești coborau, 
în ceasuri de har, muze renascentiste.

În finalul acestui articol putem formula aceste 
concluzii:

Literatura de expresie latină pe teritoriul Ro-
mâniei are o existență milenară. Limba latină, limbă 
internațională, a fost în Transilvania, din secolul al 
XII-lea pînă în secolul al XX-lea, limbă de comuni-
care oficială în adminstrație, în școală și în justiție, 
iar în Țara Românească și în Moldova, a fost, seco-
le de-a rîndul, limba documentelor diplomatice sau 
limba unor opere literare și științifice memorabile.

Formele de cultură scrise în limba latină pe 
teritoriul României alcătuiesc un arhipelag puțin 
cercetat și puțin valorificat în relație cu mediul ro-
mânesc și cel internațional. Acestea atestă, în ultimă 
instanță, integrarea culturii și civilizației românești 
în circuitul continental occidental și oriental.

Literatura de expresie aloglotă din spațiul 
culturii române așteaptă redactarea unor sinteze de 
anvergură și redactarea unor capitole în istoria lite-
raturii române, reflectînd, prin genuri și specii varii, 
configurația specifică a spiritualității românești în 
cadrul culturii europene.

Interesul scăzut față de opere de cultură 
aloglote, pe motiv că nu sînt scrise în limba româ-
nă, este păgubitor, căci sub haină aloglotă – latină, 
greacă sau slavă – întîlnim adesea cuget și suflet 
românesc sau fapte istorice care definesc cultura și 
civilizația noastră europeană.

Idei și forme de cultură europeană s-au ma-
nifestat și în Țările Române, dar locul, timpul și 
mentalitățile vernaculare nu au permis o structurare 
similară ca în Occident. Cercetători avizați au diso-
ciat elemente certe de Renaștere, Baroc, Luminism 
etc, sincrone sau tardive în raport cu Occidentul, re-
levînd în ultimă instanță, unitatea și continuitatea în 
diversitate a spiritualității noastre europene.7

NOTE

I.G. Coman, Scriitori bisericești din epoca străromâ-
nă, București, Editura Institutului Biblic, 1979.

Gabril Țepelea, Pentru o nouă istorie a literaturii și a 
culturii române vechi, București, Editura Tehnică, 1994.

Dan Horia Mazilu, Literatura română în epoca 
Renașterii, București, Editura Minerva, 1984.

Originalul românesc s-a pierdut așa cum s-a pierdut și 
originalul românesc folosit de Balthazar Walther pentru redac-
tarea cronicii în limba latină despre domnia lui Mihai Viteazul.

Al. Papiu Ilarian, Tesaur de monumente istorice pen-
tru România, vol. I, 1862, p.50-51.

Dan Simionescu, Cronica lui Balthazar Walther des-
pre Mihai Viteazul, în raport cu cronicile interne contempo-
rane. Studiu introductiv, original latin, traducere în ”Studii și 
materiale de istorie medievală”, vol.III, București, Editura Aca-
demiei Române, 1959, p.95-96.

Ernst Robert Curtius, Literatura europeană Evul Me-
diu Latin, București, Univers, 1970.
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Ne îndreptăm spre graniţa cu Iordania. După instruc-
ţiunile pe care le primim , începem să avem emoţii. Aia , nu 
; aia nu; aia nu; aia nu ! Ajungem în scurt timp. De când cu  
Uniunea Europeană, noi , românii , ne-am cam desprins de 
vechile şi greoaiele formalităţi de trecere a frontierelor. Acum 
nu numai că ne sunt reactualizate , dar ni se şi sugerează că 
pot atinge absurdul. Filtre serioase , bariere , soldaţi cu armele 
în poziţie de tragere , control peste control la paşapoarte şi la 
bagaje , interviuri , deşi suntem anunţaţi ca grup de turişti. 
Tragem , apoi, bagajele după noi câteva sute de metri , ca să 
ajungem la iordanieni. Aici , altă aşteptare îndelungată , pe 
o căldură ca în lunile de cuptor la noi. Lăsăm bagajele sub o 
copertină , nepăzite , şi intrăm într-o sală cu mai multe ghişee 
, pentru primirea vizei de intrare. Vine , în sfârşit , ghidul ior-
danian să ne ia în primire ,  pentru că Fredy şi Ali au rămas 
în ţara lor. Aşa o cunoaştem pe Georgeta , o româncă măritată 
în Iordania , care e toată numai un zâmbet. Începe să ne spo-
rească încrederea. Bănuim că în salonul unde ne aflăm sunt 
multe camere de luat vederi, prin care suntem observaţi cu 
de-amănuntul. Altfel nu înţelegem de ce aşteptăm atât , când 
la ghişee nu e nimeni. Ca să umplem timpul, ni se recomandă 
să schimbăm bani la o casă de schimb oficială. În Iordania cir-
culă dinarul. Georgeta ne spune că trebuie să avem cel puţin 
50 de dinari pentru excursia la Petra. Dar , fireşte , nu strică 
şi mai mulţi. Constatăm cu surprindere că dinarul este mai 
greu decât dolarul şi chiar decât euro.  În cele din urmă , îmi 
pare mai convenabil să schimb dolari. 65 ,pentru 50 de di-
nari. Comercianţii iordanieni acceptă tranzacţiile în euro şi în 
dolari, dar nu dau rest decât în dinari. Este şi asta o cale de-a 
se procura valută pentru economia naţională. În sfârşit , după 
aproape două ore de aşteptare , ne încolonăm la două ghişee 
pentru viză. Suntem înregistraţi şi foto , aşa că formalităţile 
decurg operativ. Când ne întoarcem la bagaje, două persoane 
din grup constată că le lipsesc geamantanele. Tocmai trecu-
seră pe aici nişte indieni foarte gălăgioşi , cu pruncime multă 
şi adolescenţi neastâmpăraţi. Noroc că s-a procedat şi cu ei la 
fel. Li s-a cerut să lase bagajele pe loc şi să intre în salonul 
mare pentru vize. Cercetând cu atenţie, păgubaşii noştri şi-
au identificat geamantanele , destul de bine mascate între ale 
indienilor. Intenţie sau simplă coincidenţă , nu mai are rost 
să discutăm , să nu părem xenofobi… Suntem conduşi de  
Georgeta la autocarul care ne va purta două zile prin Iordania. 
După câteva neînţelegeri privind locurile , care nu se potri-
vesc cu cele vechi , plecăm.  Georgeta , căsătorită  Younes , 
ne urează bun sosit şi se prezintă. Este din părţile Bârladului , 
unde a terminat liceul pedagogic , deci e învăţătoare de profe-
sie. Soţul , medic , a studiat în România. S-au căsătorit în ţară 
, unde a născut o fetiţă , iar apoi au venit în Iordania. Aici , a 
mai născut doi băieţi. Fata e măritată şi are de la ea un nepoţel 
dulce din cale-afară. Toţi trei copiii au studiat în Iordania, dar 
vorbesc cursiv şi limba română. Conduce , după cât lasă de în-
ţeles , o societate a româncelor căsătorite cu iordanieni , motiv 
pentru care întreţine o strânsă legătură cu ambasada noastră 
de la Amman. Simpatică femeie , Georgeta. Încep să o admir 
pentru modul exemplar în care ştie să fie o bună iordaniană 
şi o bună româncă, deopotrivă. S-a identificat cu ţara unde 
locuieşte , dar sentimentele sale româneşti au rămas intacte. 
Se vede că-şi iubeşte sincer soţul , ţine foarte mult la copii , 
dar nu şi-a uitat părinţii , fraţii , rudele , prietenii de acasă… 

Deocamdată , trecem printr-o zonă mai sărăcăcioasă 
. În stânga  , dealuri semideşertice , în dreapta – Valea Ior-
danului , plină de sere. Localităţile , cam neîngrijite , chiar 
murdare. Sosind din Israel , imaginea pe care o ai nu-i deloc 
ispititoare. Georgeta ne citeşte gândurile şi formulează o ex-
plicaţie. Nu aşa arată localităţile iordaniene autentice. Aici , 
în zonă , lucrează foarte mulţi egipteni ca muncitori sezoni-
eri. De la ei se trage murdăria. „ Uite , îmi zic , ce înseamnă 
mândria de iordaniană ! Frumos , românco , frumos !” Cum 
Fredy vorbea cu fală despre evrei , nici Georgeta nu se lasă 
mai prejos cu iordanienii săi. Deducem , astfel, printre altele , 
că aceştia sunt oameni extrem de serioşi. Nu pot fi văzuţi hli-
zându-se  în public. În intimitate , pot fi calzi , prietenoşi , însă 
între oameni se prezintă întotdeauna sobri. Necunoscându-i 
, ai zice  că nici nu ştiu să râdă. Se remarcă , apoi , printr-o 
politeţe ieşită din comun. Chiar într-o simplă convorbire te-
lefonică , încep cu un şir de amabilităţi care par să nu se mai 
termine , şi abia după aceea intră în temă. Când se ceartă , nu-
şi aruncă vorbe jicnitoare , ca românii , iar pentru împăcare , 
urmează un adevărat protocol , ce trebuie respectat riguros… 

Şi pe aici sunt multe aşezări cu rezonanţă biblică , 
atât din Noul , cât şi din Vechiul Testament. Iisus a trecut apa 
Iordanului şi în părţile acestea. Noi , deocamdată , ne îndrep-
tăm spre Muntele Nebo , de unde Moise a văzut prima oară 
Pământul Făgăduinţei. Ieşim , deci , din Valea Iordanului , 
spre a intra într-o zonă muntoasă. Trecem prin locuri care 
par decupate dintr-un peisaj selenar. Suntem în deşertul de 
care se vorbeşte atâta în Vechiul Testament şi intrăm în ambi-
anţa acelor vremuri legendare. Urcăm în munte. Şoseaua se 
strecoară , prin nenumărate serpentine ,  spre vârf. Chiar sus 
, durează , de multă vreme , un Memorial închinat lui Moi-
se , legendarul conducător al evreilor , cel care i-a scos pe 
aceştia din robia egipteană şi i-a purtat 40 de ani prin pustie 
spre Pământul Făgăduinţei. Ne aflăm în locul unde pribegia 
urma să se termine , iar Moise să se retragă între ai săi. Dar 
să citim , mai bine , din Deuteronomul , a cincea carte a lui 
Moise , din Vechiul Testament : „Tot în ziua aceea a gră-
it Domnul cu Moise , zicând :<< Suie-te în muntele acesta 
Abarim , muntele Nebo , care este în ţara  Moabului , faţă-n 
faţă cu Ierihonul , şi vezi ţara Canaanului , pe care –o dau 
Eu ca moştenire fiilor lui Israel , şi mori acolo , în muntele 
pe care te sui , şi te adaugă la poporul tău , în acelaşi chip în 
care Aaron, fratele tău , a murit în muntele Hor şi s-a adăugat 
la poporul său…>>” (cap.32) „Şi s-a suit Moise din şesurile 
Moabului în muntele Nebo , pe vârful Fazga (…) Şi a zis 
Domnul către Moise :<< Iată ţara pentru care M-am jurat lui 

Avraam , lui Isac şi lui Iacob , zicând : - Seminţiei tale o voi 
da… Iată , le-am arătat-o ochilor tăi , dar tu într-însa nu vei 
intra !>>”. Cu o atât de veche încărcătură legendară, locul 
este impresionant. Ce păcat că ni s-au descărcat bateriile din 
aparatul de fotografiat şi nu putem surprinde în direct imagi-
nile. Încercăm să compensăm situaţia ivită cumpărând ilus-
trate… Aici este oarece vegetaţie , în special măslini, pentru 
că a fost pompată apă prin conducte. De jur împrejur, însă , 
pustiul este dezolant… Nu se intră decât cu bilete în spaţiul 
Memorialului, nu-i , deci  , un loc de pelerinaj. L-au amenajat 
creştinii. Exista , de multă vreme, un lăcaş de cult, pe ruinele 
căruia, în prezent , se ridică o biserică mult mai arătoasă. Fi-
ind în şantier, nu avem ce vizita în ea. În schimb, avem acces 
într-un muzeu cu documente şi relicve de mare interes pentru 
cunoaşterea istoriei acestor locuri. Pe suprafaţa memorialului 
, care acoperă întreg platoul de pe vârful muntelui , sunt şi câ-
teva monumente expresive. Două impresionează în mod deo-
sebit. Unul , o suită de chipuri umane cioplite într-un monolit 
, a fost ridicat în 2000 , anul jubiliar , şi transmite un mesaj 
de unitate a religiior , implicit a popoarelor , întru slava uni-
cului Dumnezeu , Stăpânitor al lumii. Al doilea , din ţevi de 
fontă , a fost ridicat în acelaşi an , cu ocazia vizitei Papei Ioan 
Paul al II-lea , şi reprezintă biblicul şarpe de aramă înălţat de 
Moise pe stâlp , ca , privindu-l , cei muşcaţi de şerpi în pustie 
să se vindece (Numerele , a patra carte a lui Moise , cap. 21 
). Undeva , într-o vale , înconjurat de verdeaţă , ni se indică 
Izvorul lui Moise , iscat din lovitura cu toiagul într-o stâncă, 
pentru adăparea însetatului popor pribeag.(Idem, cap. 20)

De la Memorialul de pe muntele Nebo , ne îndreptăm 
spre Madaba , unde vom vizita Biserica Ortodoxă Sfântul 
Gheorghe. Pentru că ne iese în drum, intrăm într-un atelier de 
mozaicuri şi artizanat , cu produse  confecţionate de meşteri 
marcaţi de un handicap. E , deopotrivă , magazin şi atelier , 
oferindu-ţi-se posibilitatea , ca vizitator , să urmăreşti pro-
cesul de producţie. Admirăm produse de mare fineţe , într-o 
gamă extrem de variată. Mobilierul , mesele , scaunele , foto-
liile , în care lemnul sculptat şi mozaicul se înfrăţesc deosebit 
de armonios , are preţuri care depăşesc buzunarele noastre , 
dar cei care îl doresc pot face comenzi să îl primească acasă. 
Purtând o notă orientală vădită , nu i-ar sta rău în palatele noii 
aristocraţii româneşti. Nu , însă , în case de profesori şi pen-
sionari nevoiaşi, care se hrănesc cu covrigei şi brânză topită 
, în contul mesei de prânz , la fiecare oprire mai acătărăi … 
Madaba este un oraş pitoresc , la orele serii – foarte animat. 
Ne strecurăm pe străzi întortocheate , printre vânzători care-şi 
etalează marfa afară , şi ajungem la biserică înainte de-a se în-
chide. Pare un lăcaş în funcţiune , ceea ce înseamnă că o parte 
din populaţia oraşului e creştină. Edificiul nu se remarcă prin 
dimensiunile sale , nici pentru că ar purta amintirea unor per-
sonaje sau evenimente biblice. Din alte motive este un punct 
de atracţie turistică . Adăposteşte o hartă – mozaic din secolul 
VI e.n. ! Este de mirare că s-a păstrat cât s-a păstrat , aproxi-
mativ 50 de metri pătraţi , din cei peste 150 iniţiali. Atunci , în-
tregul padiment era mozaicat. Inscripţiile sunt în limba greacă 
şi indică localităţi din Ţara Sfântă , de la Marea Moartă până la 
Marea Mediterană , însoţite de citatele biblice corespunzătoa-
re. Un document istoric , religios şi artistic absolut excepţio-
nal. Suntem bucuroşi că ni s-a dat prilejul să-l admirăm. Când 
ieşim , în drum spre parcare , Elena rezolvă şi cu bateriile într-
unul din multele magazine pe lângă care trecem.

E întuneric , deja  , s-a făcut vremea , de acum , să 
ne tragem spre hotel. Amman-ul , vechea Filadelfia , nu-i 
departe. Pe drum , la microfon , guriţa Georgetei nu are as-
tâmpăr. Aflăm alte  şi alte lucruri despre Iordania şi despre 
iordanieni. Ţara nu-i foarte mare , nici ca populaţie , nici 
ca întindere. Are circa 7 milioane de locuitori , dintre care 
mai mult de o treime locuiesc în capitală. Trei sferturi din 
pământul iordanian este semideşertic. Zona agricolă , deo-
camdată , se limitează la Valea Iordanului. Există , însă , un 
proiect de-a aduce apă  din Marea Roşie pentru deşertificarea 
altor zone. Poporul venerează casa regală. Pentru fostul rege 
Hussein , are un adevărat cult. Nici Georgeta nu-i rosteşte 
numele decât cu apelativul Maiestatea Sa în faţă. E socotit 
un fel de părinte al Iordaniei. El a asigurat pacea cu Israelul 
şi a pus bazele modernizării ţării. Printre altele , a acordat 
burse la mii de tineri , ca să-şi facă studiile în Europa. Mulţi 
au venit  şi la noi , în România. Mai mult chiar , i-a îndemnat 
să-şi aducă soţii din ţările unde învaţă , ca viaţa intelectuală 
a ţării să sporească şi prin contribuţia acestora. Aşa s-a ajuns 
că Iordania are , în prezent,  medici de valoare , profesori , 
ingineri , economişti , care au pus  pe roate instituţii publice 
bine articulate. Nu forme fără fond , cum spunea Titu Ma-
iorescu pentru situaţia României din vremea sa , ci spitale, 
şcoli , inclusiv universităţi , unităţi economice şi administra-
tive încadrate cu specialişti de marcă şi buni patrioţi. Astăzi 
, bunăoară , se tratează în spitalele iordaniene pacienţi din 
toată lumea arabă învecinată. Şi pentru că în ţară a fost pace 
,a emigrat în Iordania multă lume din zonele de conflict , adu-
când în bănci fonduri financiare pe măsură.  Să nu ne mirăm , 
deci, de greutatea dinarului. Şi actualul rege urmează politica 
tatălui său, de aceea este foarte iubit de popor.

Ajungem la Amman. Aeru-i de metropolă se vede 
uşor din felul cum e luminat. Multe clădiri moderne , bule-
varde şi străzi aglomerate , parcă am fi în Occident. Oprim 
în faţa hotelului Eden. Suntem curioşi dacă şi condiţiile sunt 
pe măsura numelui … Da , în hol , la recepţie , un picolo ne 
întâmpină cu câte un pahar de răcoritoare. Foarte bine venit. 
Camera nu-i cameră, ci apartament. Condiţii deci , boiereşti. 
Jos , în restaurant , bufet suedez. Altfel de bucate ca pe la 
noi. Încercăm să gustăm din toate , ca elevii mei , pe vre-
muri , în Tunisia , dar nu le putem face faţă. Nu ni se dă , în 
schimb , apă la masă , decât dacă o cumpărăm. Oricum , cină 
copioasă ,după un prânz frugal , din straiţă… În sufrageria 
apartamentului ,tolăniţi în fotolii , schimb  impresii cu Elena. 
Păcat că nu cunoaştem pe nimeni din grup , să-i fi invitat la 

noi , la poveşti. Nu cred că toţi au nimerit în apartament. În 
doi , poveştile alunecă repede spre casă. Şi chiar nu vrem , în 
excursia aceasta , să discutăm politică. Ne culcăm, mai bine , 
să fim odihniţi pentru ziua de mâine.

Miercuri, 31 octombrie, Aqaba (Iordania)

Pe cât de boieresc apartamentul din hotelul Eden , pe 
cât de larg patul conjugal , n-am dormit , totuşi , întins , de-
cât în reprize. Muezinul moscheii din apropiere ne-a trezit 
înainte de 5 , cu vocea lui deopotrivă melodioasă şi penetran-
tă chemând la rugăciunea de dimineaţă. Din acest moment, 
Elena mea n-a mai avut somn , or ştiut e că lângă o nevastă 
trează, bărbatului nu-i şede bine să doarmă. Ne sculăm , deci 
, mai devreme decât programaserăm , căci terminăm la timp 
ce era de terminat … Amman-ul , de la fereastra hotelului , 
oferă imagini încântătoare. Sunt speranţe că vom vizita un 
oraş cel puţin interesant. Mă decid să scriu o dedicaţie pe vo-
lumu-mi de cugetări Aşadar pentru Georgeta. Insistă şi Elena 
s-o fac. Apoi coborâm la micul dejun , acum cu bagaje cu tot. 
Ca aseară  , la cină , şi acum  avem de unde alege , aşa că ne 
hrănim bine , ca orice român care pleacă la drum lung. Toată 
înaintea - de- masă o dedicăm turului oraşului. Am observat 
de aseară că ne aflăm într-o adevărată metropolă. Ca popu-
laţie , cel puţin , depăşeşte Bucureştiul. Este imposibil , deci 
, să-l cuprindem în circa trei ore câte avem la dispoziţie. Să 
ne mulţumim , însă , cu cât ni se oferă. Georgeta, la microfon 
, e la fel de pasionată ca ieri. Se vede că ţine mult la oraşul 
în care trăieşte , încât vorbeşte cu atâta patos. Amman - ul 
are o vechime considerabilă. S-au descoperit urme de aşezări 
omeneşti pe aceste locuri de acum 4000 de ani. Cu 12 secole 
înainte de Christos , având numele Rabba , era capitala rega-
tului amoniţilor. Despre acest popor , se vorbeşte în Vechiul 
Testament , în Cărţile regilor. Ei au fost băştinaşii locurilor 
acestea , precum dacii la noi. Se spune că amoniţii aveau fete 
foarte frumoase , pe care adeseori le răpeau evreii. Regele 
David i-a supus , încât şi stăpânirea sa a lăsat urme asupra 
oraşului. Au venit , apoi , asirienii şi babilonienii. Grecii au 
reclădit cetatea şi i-au  pus numele Philadelphia în secolul 
III-î.e.n. Dar cea mai semnificativă stăpânire a rămas cea a 
romanilor. Aceştia au ridicat aici o fortăreaţă , ale cărei urme 
sunt puse în valoare , astăzi , de săpăturile  arheologice.  În 
secolul VII-e.n., oraşul a fost cucerit de arabi , care i-au redat 
numele antic Rabba. O lungă perioadă a stat sub ocupaţie 
otomană. Abia în secolul XX , după ce l-au luat în stăpâni-
re britanicii , primeşte numele Amman , devenind , în 1921, 
capitala Emiratului Transiordanian , iar din1952 a regatului 
Haşemit al Iordaniei. Imaginea de astăzi a oraşului a prins 
contur după această dată. Înainte vreme era o aşezare destul 
de modestă, populată de un număr restrâns de iordanieni , de 
cerchezi şi ceceni din părţile Caucazului , refugiaţi aici după 
ocupaţia rusă a teritoriilor lor , şi de palestinienii din teritorii-
le evreieşti. Prin politica de care vorbeam a regelui Hussein , 
oraşul a cunoscut , în ultimii 60 de ani , o dezvoltare impresi-
onantă , căpătând aspectul de metropolă de astăzi … Amman 
se întinde pe multe coline, ceea ce i-a făcut pe unii să-i spu-
nă Roma Orientului. Alţii îi zic Oraşul Alb. Pe drept cuvânt. 
Toate faţadele clădirilor sale sunt placate cu piatră şlefuită 
albă , nu doar din cochetărie arhitectonică , cât mai ales cu 
scop protector… Turul nostru începe  în cartierul Raşid , din 
faţa hotelului. Ne dăm seama uşor că oraşul este , în conti-
nuare , un uriaş şantier. Se construieşte ca la noi în vremurile 
bune. Şi nu clădiri oarecare, ci edificii ultramoderne , unele 
după model american. Circulaţia, ca aseară, este deosebit de 
intensă. Nu scăpăm câteva blocaje. E ora când copiii pleacă 
la şcoală. Poartă uniforme. Foarte drăguţe, mai ales ale fete-
lor, în ţinuta unora intrând şi cunoscuta basma orientală ce le 
acoperă capul. Băieţii-s şi pe aici mai zglobii , ca pe la noi. 
Răspund cu zâmbete largi şi gesturi amicale salutărilor din 
autocar. Oraşu-i curat, în ciuda forfotei de pe trotuare. Şoferii 
aşteaptă politicoşi la stopuri, nu-i vezi crispaţi la volan , nu 
înjură. Mai tare ne enervăm noi , după prostul obicei româ-
nesc. Lumea , pe stradă , întru-totul decentă. Ni se spune că 
cei ce s-ar afişa beţi în public sunt imediat condamnaţi prin 
lege. „Vai de capul nostru , vine replica unui hâtru din grup 
, păi , în aceste condiţii , toată România ar fi o imensă închi-
soare.” Şi cam are dreptate. Georgeta ne atrage atenţia asupra 
edificiilor unor instituţii publice : ministere , facultăţi , bănci 
, spitale. Toate noi şi impunătoare. Sunt şi câteva moschei 
impunătoare. Cea care poartă numele primului rege , Abdul-
lah , are o cupolă şi un minaret impresionante. Ne deplasăm 
, după câte ni se spune , către oraşul vechi. Casele sunt mai 
mici, tot albe , îmbrăcate parcă în uniformă. Parcăm pe Dea-
lul Fortăreţei. Aici a fost vechea cetate a amoniţilor şi fortă-
reaţa romană. Imaginea panoramică e tulburătoare. Simţim 
cum istoria ne împresoară şi ne ţiuie în urechi. În imediata 
vecinătate se intră în Muzeul Arheologic. Muzeu în aer liber. 
Se văd ruinele Forului Roman , coloanele  lui Hercules , şi 
undeva , la distanţă , amfiteatrul. Nu avem timp să vizităm , 
dar cerem permisiunea luării câtorva imagini în aparatul de 
fotografiat.  Sunt şi ruine ale unor biserici bizantine din tim-
pul ocupaţiei otomane…În continuarea turului oraşului , ne 
îndreptăm spre zona rezidenţială. Observăm , la un moment 
dat , câteva fete în uniformă de poliţist, dirijând circulaţia. 
„Da , ni se spune , în Iordania femeile pot lucra în orice sector 
de activitate. S-au depăşit prejudecăţile , nu se admite nici 
o discriminare între sexe.” Şi asta-i frumos. Multe lucrează 
în domeniul sănătăţii , în presă , câteva şi-au făcut loc şi în 
politică. În zona rezidenţială , trăiesc oamenii cu bani mulţi. 
Locuinţele nu sunt case obişnuite , ci adevărate palate. Totuşi 
, opulenţa nu se afişează indecent , ea se simte în bunul gust 

Impresii de călătorie în Iordania

pag. 46

Iuliu PÂRVU



Portal-Măiastra     v     anul iX, nr. 3 (36)/2013
46

pag. 45
al formelor arhitectonice şi al organizării incintelor. Îşi are , 
deci , şi Iordania aristocraţia sa , dar parcă ceva mai cultivată 
decât cea de la noi de ultimă oră … În vecinătate , trecem 
pe lângă ambasada americană. E întinsă şi păzită ca o ceta-
te. Se pare că e cea mai importantă din întregul Orient arab. 
Politica neimplicării în conflicte locale a Iordaniei a sporit 
încrederea americanilor în această ţară… Vedem şcoli  foarte 
bine puse la punct , în parcarea cărora aşteaptă microbuze 
ca să transporte elevii la domiciliu. Vedem spitale moderne , 
unităţi comerciale , cafenele. Aflăm că pe aici cafeaua este un 
adevărat simbol al ospitalităţii. În orice casă ai intra , chiar şi 
în cea a unui beduin , nu poţi ieşi până nu serveşti cu gazda 
o cafea şi-i asculţi poveştile. Iordanienii au o mare  plăcere 
a povestitului. Şi încă un amănunt : într-o casă , că-i simplă 
locuinţă , că-i palat , nu se bagă bani păcătoşi , de teama de-a 
nu se lăsa păcatul moştenire. Umblă şi ei cu şmecherii , dar 
mai ales în raporturile cu statul. Bunăoară , unii nu-şi termi-
nă niciodată casele, ca să nu plătească impozitul pe locuinţă. 
Lasă schelete metalice pentru încă un etaj, pe când vor creşte 
copiii , mai ales băieţii, pe care-i ţin pe lângă casă şi după ce 
se însoară… Tot ce vă spun , le-am aflat de la Georgeta… 
Dar , mă veţi întreba , nu-i , totuşi ,chiar nimic rău în ţara asta 
? „Ba, da!” Corturile ţigăneşti de la marginea Ammanu-lui. 
Aici  este , într-adevăr , multă mizerie , ca pe la noi. Dar pe 
cine se poate da vina ?

V-aţi dat seama că între timp am părăsit capitala şi 
ne îndreptăm spre Petra. Înaintăm pe Drumul Regilor. Acum 
e autostradă , dar în vechime era un drum pavat din ordinul 
Împăratului Traian. I se mai spunea şi drumul mirodeniilor. 
El făcea legătura dintre Anatolia şi Marea Roşie… În auto-
car , animaţie. Pentru că suntem la sfârşitul Ramadanului , 
şoferul ne serveşte cu prăjituri de casă, făcute de maică-sa, 
după obiceiul musulman. Georgeta trece pe la fiecare şi ni 
le oferă. Foarte dulci , foarte aromate, după reţetă orienta-
lă. O refuz pe a doua, invocând prea cunoscutele-mi motive 
medicale. Putem cumpăra şi apă de la şofer, la cel mai mic 
preţ de pe piaţă… Ni se dă , apoi , muzică iordaniană. Prima 
melodie este una de bun venit. Urmează , firesc , întrebările 
noastre despre una-alta privind viaţa lor socială. Cineva este 
curios să afle cum sunt curtate fetele pe aici, dacă şi băieţii, 
ca bărbaţii ,  manifestă aceeaşi sobrietate şi politeţe. Altfel ca 
pe la noi , răspunde Georgeta, foarte anevoie se ajunge la un 
moment de intimitate. Ce sărut ? Ce altceva ? Când băiatului 
i se îngăduie să prindă o fată de mână înseamnă că a izbutit o 
mare victorie. Foarte curând urmează cererea în căsătorie… 
Privesc pe fereastra autocarului şi observ terenuri pregătite 
pentru arat , după ce au fost curăţate de piatră. S-au săpat 
şi şanţuri adânci pentru conductele cu apă din Marea Roşie. 
Proiectul amintit este , deci, în plină derulare. Azi – mâine ,în  
pustietatea aceasta va fi  plin de sere ca pe Valea Iordanului. 
Aşa-i într-o ţară în care munca productivă e mai presus ca po-
litica …De la un punct ieşim de pe Drumul Regilor şi intrăm 
pe ceea ce localnicii numesc Valea lui Moise. Ne apropiem , 
deci , de Petra. Georgeta e la fel de hărnicuţă în a ne da acum 
informaţii despre nabateeni, poporul din Antichitate care  a 
făcut posibilă această a opta minune a lumii. Ciudat popor… 
Deloc numeros , de circa 30.000 de oameni , dar cu o istorie 
notabilă. Popor nomad, ca beduinii de azi. S-au aşezat aici , 
într-o zonă fără alt avantaj decât că se situează la confluenţa 
unor importante drumuri comerciale. După unii , s-au îm-
bogăţit din negustorie , făcând comerţ cu mirodenii. După 
alţii , averea şi-au făcut-o prădând caravanele care treceau 
pe aici , deci din hoţie. Oricum  , ei  şi-au întemeiat un regat 
în secolul I – î.e.n. , fixându-şi la Petra capitala. Umblând 
mult , au cunoscut multe , deschizându-se spre mai multe 
culturi şi preluând influenţe culturale dintre cele mai diver-
se. Nu au avut orgoliul tradiţiei , ci mai degrabă pe cel al 
modernităţii. Cu timpul, au fost ocupaţi şi ei de romani , cu 
care au convieţuit paşnic. Erau prea  puţini, ca să fie capabili 
de rebeliuni. În perioada bizantină , prin secolul IV-e.n. , au 
funcţionat în spaţiul acesta episcopi creştini. De la greci îi 
vine şi numele oraşului –Petra… Oprim la Fântâna lui Moise 
, din Cades, înainte de destinaţie. Un izvor puternic, ame-
najat special, pentru a i se pune în valoare monumentalita-
tea. De el se leagă foarte cunoscuta legendă că ar fi izbucnit 
când Moise , îndemnat de Domnul , a lovit stânca de două ori 
(Numerele, cap.20). Ne bucurăm şi noi de apa rece , binefă-
cătoare , precum însetatul popor al lui Israel , când a văzut 
minunea. Umplem tot ce putem umplea , să ne fie şi de drum. 
Încurând vom face popasul pentru masa de prânz. De aici , 
vedem ţinuta maiestoasă a Muntelui  Hor , unde dăinuie de 
multe veacuri un mormânt sacru , deopotrivă pentru evrei şi 
descendenţii amoniţilor. Dar să ascultăm , mai bine , cuvântul 
biblic : „Şi a făcut Moise aşa cum îi poruncise Domnul: sub 
ochii întregii adunări i-a suit pe Muntele Hor. Moise l-a dez-
brăcat pe Aaron de veşminte şi l-a îmbrăcat cu ele pe Eleazar 
, fiul acestuia. Şi a murit Aaron acolo , în vârful muntelui. 
Iar Moise şi Aleazar s-au pogorât din munte. Toată obştea a 
văzut atunci că Aaron murise , şi toată casa lui Israel l-a plâns 
timp de treizeci de zile ( Numerele , cap. 20 ).

Petra , de aici , e aproape. Georgeta ne-a vorbit pe larg 
de nabateeni , dar ne lasă , cum e mai bine, să descoperim 
singuri capitala vechiului lor regat. Oraşul de astăzi s-a dez-
voltat mult mai târziu , în prezent asumându-şi funcţii de ges-
tionare turistică. Vechea cetate a Petrei , fieful nabateenilor 
de acum 2000 de ani , atrage aici mulţimea de turişti din în-
treaga lume. Şi azi , la sfârşitul lui octombrie , abia mai încap 
autocarele în cele câteva parcări amenajate în zonă. Sunt de 
ordinul sutelor. Despre această cetate neobişnuită , vorbiseră 
istoricii antici. Şi Strabon , şi Diodor de Sicilia au vizitat Pe-
tra şi au descris , uimiţi , oraşul săpat în piatră ! Localizarea 
lui  , însă , cu vremea , a rămas o enigmă , s-a pierdut. A fră-
mântat îndelung curiozitatea cercetătorilor , dar nimeni nu i-a 
dat de urmă până în 1812 , când un tânăr explorator elveţian 
, Johann Bruckhardt , a aflat , din întâmplare , de un loc , pe 
Valea lui Moise , unde se află relicve ale unor timpuri apuse , 
adică tocmai ce căuta el. Adus aici de un beduin oarecare , vă 
puteţi închipui ce revelaţie ! Mai întâi decorul : ceva ce lu-
mea n-a mai văzut ; apoi descoperirea : aici era Petra ! Mi-ar 

fi uşor să citez din multele prezentări care i s-au făcut până 
acum. Dar cum am orgoliul propriilor „stări de călătorie” , 
mă limitez la impresiile mele , chiar dacă nu vor avea gradul 
de adecvare pe care le-ar putea imprima un specialist… Am 
coborât din parcare o pantă destul de abruptă , pe drumul cel 
mai scurt , ca să ajungem la poarta de intrare în muzeul în aer 
liber , unde ni s-au cumpărat biletele. Multe , multe grupuri 
de turişti de toate limbile. Pe margine , chioşcuri cu mărfuri 
de tot felul , ca peste tot în Orient . Intraţi , ne deplasăm pe un 
trotuar care însoţeşte drumul pietruit. Ni s-a comunicat şi 
nouă că amatorii pot face deplasarea pe cămile , pe cai , în 
şarete , până într-un anumit loc. Pitoreşti , altfel , dar prea 
zgomotoase , stârnind un praf în urma lor total incomod pen-
tru cei ce merg pe jos.  Sunt beduinii care au fost evacuaţi din 
vechea „cetate” , cărora li s-au repartizat apartamente la mar-
ginea oraşului şi spaţii de adăpost pentru animale.  Ei au con-
diţionat mutarea de acordarea monopolului asupra transpor-
tului turiştilor în acest perimetru. Noi preferăm să mergem pe 
jos, ca să putem privi mai atent împrejurimile . Şi într-o parte, 
şi-n alta, deşert. Stânci golaşe care mărginesc o vale seacă.  
Nu dăm  , deocamdată , peste nimic interesant, în afara deco-
rului mortificat , ca după un cataclism. Apoi, stâncile se apro-
pie unele de altele , valea se strâmtează şi se intră într-un ca-
nion. Amintiţi-vă  , dacă le cunoaşteţi , de  Cheile Bicazului , 
după ce treci de serpentinele dinspre Lacul Roşu.  Până aici , 
privirea ne-a fost confiscată de formele ciudate ale stâncilor , 
parcă sculptate şi de om , şi de intemperii. De acum , şaretele 
şi caravanele de cămile creează un vădit disconfort , pentru 
că trotuarele au dispărut. Pe măsură ce înaintăm , dăm tot mai 
des peste urme ale unei vechi civilizaţii : grote excavate în 
stâncă, altare , scări , morminte. Despre un anumit loc ni se 
spune că reprezenta un oficiu matrimonial. O piatră dreptun-
ghiulară , într-o scobitură , peste care îşi dădeau mâna , ros-
tind un jurământ , cei care îşi uneau destinele pentru vecie.  
Nutrind spontan acelaşi gând , noi , Iuliu şi Elena , am repetat 
gestul de acum 40 de ani , nu rostind textul ritualic ca cei din 
vechime , pentru că nu-l cunoaştem , ci rugând-o pe o doam-
nă de la Iaşi să ne facă o fotografie – document. Ni s-a confe-
sat , biata , că s-ar poza şi ea , dar nu are cu cine… Trecem , 
în continuare , prin locul cel mai strâmt , un fel de poartă să-
pată în stâncă , trecătoarea Siq. Dincolo de ea , spaţiul se 
lărgeşte şi toate privirile sunt atrase de frontonul unui edificiu 
imposibil într-o asemenea sălbăticie. Coloane şi frize , sculp-
turi , într-o armonie clasică uluitoare, ce-ţi taie respiraţia. 
Parcă cineva , să se poată amuza  pe seama celebrilor istorici 
şi critici de artă ai lumii,  le-a dislocat din locul lor consacrat 
şi le-a adus în mare taină aici.  Gândul mă duce imediat spre 
Efes. Acolo , Biblioteca lui Celsus ,  are o formă asemănătoa-
re, dar ca edificiu în aer liber , nu ca simplă faţadă pentru un 
spaţiu săpat în stâncă.  Aceasta îmi pare , totuşi , mai suplă , 
mai elegantă , mai bine conservată , executată , probabil , de 
meşteri mai bine plătiţi , ca să-şi pună în valoare întregul har 
artistic. O minune a arhitecturii universale !  Rămânem uimiţi 
să aflăm că edificiul s-a consacrat printre specialişti  cu nu-
mele Tezaurul Faraonului sau , mai simplu , Tezaurul  , ori 
Trezoreria , când , de fapt , seamănă bine a faţadă de templu 
păgân. Zăbovim mult în acest loc , şi cuceriţi de formele , de 
cromatica  rozalie a monumentului , dar şi pentru că de aici 
se deschide o perspectivă largă a ceea ce a fost inima acestui 
oraş antic , de o originalitate absolută prin poziţionarea sa…  
Coborând , apoi , o pantă lină , privim mai puţin la locul pe 
unde călcăm , atraşi de numeroasele grote în pereţii de stâncă 
din stânga sau dreapta , care sunt , de fapt , vechi morminte 
ori locuinţe , cum n-am mai văzut decât în Capadochia.  Fără 
să ne dăm seama , trecând dintr-o stare de uimire în alta , ne 
trezim în faţa teatrului oraşului , un imens amfiteatru , care 
putea cuprinde 4.000 de spectatori , cu 2.000 de ani în urmă 
! Trebuie să închizi ochii să nu vezi ce-i acum în jur, să nu 
auzi graiul amestecat al admiratorilor , ca să-ţi poţi imagina 
ce intensă viaţă culturală era  , odată , aici ! … Şi să ajungi 
încă o dată la vechea învăţătură ce răzbate din marile cărţi ale 
omenirii , dar de care nimeni nu ascultă … Câtă deşertăciune 
e în toate! … Coborâşul continuă  pe măsură ce valea se des-
chide. Johann Bruckhardt până aici a ajuns , mai departe a 
fost oprit , dar şi-a putut da seama de epocala descoperire 
arheologică pe care a făcut-o. A dat peste „ grămezi de pietre 
cioplite , fundaţii de clădiri , fragmente de coloane şi rămăşi-
ţe de străzi pavate” care dormeau aici de veacuri , în indife-
renţa beduinilor. Astăzi , după 200 de ani , urmele lor sunt 
mai puţine. Dar iarăşi ne putem imagina , pe baza descoperi-
rilor sale , freamătul oraşului dintre stânci , cel din vale , ur-
marea modernizării urbei , să zicem , după cucerirea romană 
din 106. Mai jos , stâncile sunt parcă mai prăpăstioase iar 
faţadele vechilor edificii – mai impunătoare şi mai numeroa-
se.  Lovite de intemperii, şi-au pierdut , de-a lungul timpului 
, fineţea iniţială , unele s-au degradat şi tind să redevină la 
condiţia lor naturală. E vorba de morminte regale ori ale unor 
mari potentaţi , de temple , de locuinţe ale mai –marilor na-
bateeni  de altădată. După rang , după avere , şi-au comandat 
frontispicii , coloane şi frontoane , să se vadă cine sunt. Ele 
au rămas , numai stăpânii au intrat în groapa comună a istori-
ei. Să nu se fi răzbunat , cumva , banii păcătoşi pe care i-au 
folosit , semănând atâta pustietate… Cum spuneam , farme-
cul vechiului oraş Petra e dat nu numai de formele arhitectu-
rale , în care influenţa greacă şi romană  este evidentă , nici 
numai de poziţionarea sa neobişnuită ,  ci şi de cromatica lo-
cului.  Stâncă – stâncă , dar şi calitatea rocilor stâncii devine 
argument. Una e o stâncă sură , mohorâtă , şi alta cea de 
amestecă nuanţele de roşu.  Un oraş care moare abandonat în 
gri rămâne mort pentru totdeauna , în spiritul celei mai ele-
mentare simbolistici cromatice. Dar un oraş care moare 
abandonat în culori vii parcă nu-i mort de tot , ci numai se 
preface. Nu întâmplător până nu de mult  pe aici au trăit be-
duinii. Ei erau stăpânii locurilor . Poate chiar descendenţii 
nabateenilor , dar fără argumente istorice. Oricum , ei n-au 
fost bântuiţi de fantomele înaintaşilor, nici nu s-au temut de 
blestemele lor în posteritate. Şi- au dus viaţa printre mormin-
te ca într-un mediu firesc. N-au simţit că aici sunt ruinele 

unui oraş mort , cum se simte în alte locuri lucrul acesta… 
Astăzi, cu atât mai puţin. Mişună atâţia turişti pe aici şi atâţia 
beduini le oferă servicii de transport cu şarete ori călare pe 
cai sau cămile, de parcă te afli în zgomotul unei metropole , 
nu într-un spaţiu muzeal care ar trebui să aducă a sanctuar… 
O las pe Elena mea pe o bancă şi cobor cât mai este de cobo-
rât, ca să pot cuprinde tot ce îmi pare interesant de văzut. 
Descopăr şi alte frontispicii minunate , într-un proces mai 
accentuat de integrare în mediu. Îmi fac discret o cruce , să-i 
mulţumesc Mântuitorului că m-a inspirat să ajung şi-n locu-
rile acestea, şi Părintelui Ceresc , pentru că mi-a rânduit no-
rocul să pot umbla prin lume. O recuperez , apoi, pe Elena , 
ca să ne întoarcem la parcare. Grupul s-a cam dispersat mai 
jos de Teatru.  Lărgim pasul şi o ajungem din urmă pe Geor-
geta , cu câteva doamne mai în vârstă pe lângă ea. Cum noi 
avem, totuşi , o altă condiţie de turişti , le depăşim. Deşi fa-
cem câteva scurte popasuri,  până la urmă ajungem printre 
primii la parcare. Domnul  Necolau ne aştepta , să ne îndrep-
te spre autobuz , care, între timp , îşi schimbase locul. Împăr-
tăşim impresii. Ne mirăm împreună de sumele foarte mari , 
cu atâţia turişti , care intră în bugetul  statului iordanian din 
valorificarea acestui obiectiv turistic. La Efes , bunăoară , 
preţul biletului era de circa 12 euro. Aici , peste 50. Frumoasă 
moştenire pentru urmaşii altora , dacă nabateenii înşişi n-au 
fost în stare de urmaşi ! Dar ce să faci , asta-i soarta popoare-
lor  mici când sunt ţâfnoase  şi prea se consumă în frivolităţi. 
O vorbă aşa , ca să fac şi eu pe istoricul!

Încet-încet , ne adunăm cu toţii , încât putem pleca. 
Direcţia Aqaba , la Marea Roşie. Oboseala o simţim în pi-
cioare , dar nici de vorbit nu ne prea arde. Ieşim din Petra pe 
altă parte decât am intrat. Descoperim , astfel , oraşul medie-
val , cu farmecul oriental specific. Şoseaua pe care înaintăm e 
cocoţată pe versantul stâng al unei văi adânci. Totul în jur se 
încadrează în atmosfera de semideşert prin care ne-am mişcat 
astăzi. Ici –colo , corturi de beduini , mai civilizate , bine a 
spus ghida , decât corturile ţigăneşti din preajma Amman-
ului. În dreapta , un lanţ de munţi impunători , care , în lumi-
na asfinţitului , par de pe altă lume.  Selenari , parcă e puţin 
zis. Au ceva de mitologie profundă , dusă până la limita ima-
ginarului . Tărâm de pe alte galaxii , pe care ochi de om nu 
l-a privit până acum , decât s-a apropiat de el cu gândul … Pe 
când se întunecă , oprim în parcarea unui magazin cu patron 
beduin. Încep să-şi schimbe , deci , şi ei condiţia. Intrăm mai 
mult din curiozitate. Suntem primiţi cu alai. Pe rafturi , de 
toate. Ca la noi , pe vremuri , în prăvăliile săteşti , dar cu un 
spaţiu de expunere mult mai întins. În curând , ca din senin , 
auzim câteva acorduri muzicale. Melodii orientale , cu infle-
xiunile cunoscute , destul de bine ritmate. Angajaţii magazi-
nului au ochit spontan doamnele fără însoţitori şi le-au luat 
repede la dans. Iniţiativa – chiar a patronului , un bărbat mai 
trecut , dar foarte jovial. Se încinge , astfel, o serată dansantă 
în toată regula , cu animaţia de rigoare. Fireşte că nu poţi să 
pleci cu mâna goală după un asemenea spectacol … Din nou , 
apoi , la drum , dar cu mai multă poftă de vorbă ca până aici .  
Georgeta abia pridideşte cu răspunsurile la întrebări . Lumea 
este interesată de viaţa intimă a iordanienilor. Cum se peţesc 
fetele , cum se aleg ginerii , cum se fac nunţile , care-s rapor-
turile dintre soţi , dacă funcţionează instituţia divorţului … 
Ne spune multe , mai ales din experienţa căsniciei sale , dar 
nu e locul acum să le reproducem pe toate.  În esenţă : există 
mult mai mult respect între soţi decât în România. Foarte rar 
se ajunge la divorţ. Din mai multe motive. O dată , pentru că 
, la încheierea căsătoriei , mirele se obligă la plata unei sume 
foarte mari , negociată ,pentru situaţia că s-ar ajunge la divorţ. 
Un fel de rentă viageră , care nu poate fi suportată uşor de 
oricine. Apoi , pentru că la iordanieni funcţionează un divan 
în fiecare familie , un fel de tribunal care judecă şi aplanează 
conflictele. Iar familia , foarte numeroasă , reprezintă  ceea ce 
pe la noi , la ţară , era , odată , neamul , însumând încuscriri 
de –a lungul a trei –patru generaţii. Nerespectarea deciziei 
divanului poate conduce la excomunicare , situaţie gravă , pe 
care nimeni nu şi-o doreşte . Noii intraţi în familii sunt pri-
miţi cu toată căldura , integraţi definitiv , fără nici o reticenţă. 
N-am cunoscut în viaţa mea o noră care să vorbească atât de 
frumos de soacra sa ca Georgeta. Sau despre cumnatele sale , 
despre soţul ei . Fotografiile de familie ilustrau starea de fapt 
. Soţiile , la rândul lor , îşi respectă soţii încât adulterul , între 
motivele de divorţ , aproape că nu este invocat niciodată. Mai 
mult decât atât , foştii soţi se respectă reciproc şi după pro-
nunţarea divorţului. Nu-l va vorbi de rău unul pe celălalt , ca 
să-i lase toate şansele să-şi refacă viaţa conjugală. De aceea 
este foarte greu să se afle ce motive au condus la divorţ… 
După astea , Georgeta ne dă un film interesant de propagandă 
turistică , ce-l are protagonist pe regele Iordanian în funcţie.  
Admirabil om ! După figură , pare să aibă mamă europeană . 
Sportiv model , militar model , cetăţean model , soţ model , 
tată model. Face scufundări în mare, să le arate turiştilor fru-
museţile marine iordaniene; pătrunde călare în deşert , să-şi 
inspecteze trupele ,dar şi ca turiştii să simtă farmecul acestor 
locuri ; face zboruri cu parapanta  sau cu avionul  , tot cu un 
asemenea scop. Da ! Încep să devin monarhist convins. Un 
conducător de stat trebuie crescut şi educat să fie om , să fie 
patriot , să-şi cunoască şi să-şi respecte poporul , în orice 
situaţie.  M-am săturat de preşedinţi  iviţi la întâmplare , cu 
educaţie de cartier , adeseori din ţigănii deşănţate , fără ruşine 
, fără demnitate, fără bun simţ , doar cu orgolii paranoice.  Îi 
las pe intelectualii subţiri să-şi satisfacă pe seama lor , dacă 
au chef , plăcerea pitorescului grobian.

Aqaba, unde ajungem , e o staţiune. La ora serii , este 
luminată feeric. După ce ne instalăm în camera hotelului 
Golden Tulip şi servim cina , ies cu Elena la braţ , pentru o 
scurtă plimbare pe străzile din jur. Magazinele sunt deschise 
, dar nu ne ispitesc. Trăim farmecul plimbării în doi. Lumea – 
decentă – se pregăteşte să mai încheie o zi de lucru. Cumpă-
răm , în cele din urmă , o sticlă de apă minerală şi nişte baterii 
de rezervă pentru aparatul de fotografiat . Urcăm , apoi , în 
cameră , să ne odihnim , după încă o zi foarte interesantă din 
călătoria noastră. 
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Astfel se intituleazã volumul de scurte poezii, 
semnat de Vasile Mustaţã. Titlul, uşor didactic, fãrã a 
fi prozaic, sintetizeazã o concepţie asupra existenţei, 
pe un temei moralizator. Autorul e preocupat sã “ob-
serve” caractere, condensate apoi în definiţii, multe 
dintre ele memorabile. Pãstrând proporţiile, nu altfel 
procedase Teofrast şi, pe urmele sale, La Bruyère. 
În paginile de faţã regãsim ceva din tonul sentenţios 
al moraliştilor francezi din sec. XVIII. Cititorul se 
desfatã şi se instruieşte în acelaşi timp. Fabulele 
unui La Fontaine-fin cunoscãtor al naturii umane-
“mustesc” de intenţii pedagogice. Un rost educativ, 
fireşte, are şi ,,Divanul” cantemirian (axat, cum e, 
pe conflictul trup-suflet, materie-spirit, cu punţi de 
legãturã între platonism şi creştinism, şi deloc strãin 
de concluzia amarã a Eccleziastului). Omul e asaltat, 
la tot pasul, de “pohte”. Substratul, totuşi, nu e pesi-
mist. Meditaţia, asceza sunt modalitãţi de evadare 
din hecatombele instinctelor. Puterea “lumeascã” nu 
înseamnã nimic: civilizaţiile, imperiile s-au prãbuşit 
rând pe rând, marii comandanţi de oşti s-au fãcut 
pulbere. Ideea teologic-filosoficã de liber-arbitru e 
subînţeleasã.

Numeroasele noţiuni abstracte din cuprinsul 
volumului (“voinţã”, “emoţii”, “eroare”, “transce-
dentale”, “apriori”, “solicitudine”, “surplus”etc.) 
pot lãsa impresia de preţiozitate. Şi, ce-i drept, un 
anume efect strident nu poate fi tãgãduit. Totuşi, 
când te aştepţi mai puţin, imaginea poeticã ab-
soarbe asperitãţile, metafora ţâşneşte meteoric; 
un adevãr fundamental a şi fost “rostit”, pe un ton 
ferm, cu o sobrietate ce nu exclude nuanţa ironicã. 
Autorul, cu simţul de observaţie acut, descoperã 

tipuri (te gândeşti la un Balzac liric). Se perindã, 
astfel, sub ochii noştri: adulatorul, arogantul, avarul, 
bãdãranul, cinicul, egocentricul, grandomanul, hap-
sânul. Nu lipsesc stãrile mental-sufleteşti esenţiale: 
aleanul, ambiţia, anxietatea, aspiraţia, compasiunea, 
deprimarea, dorinţa. Dar poetul ştie sã evite cap-
cana alunecãrii în psihologism. Accentele idealiste 
amintesc nobila concepţie a unui Schiller asupra 
omului, în general. Acolo unde alţii abuzeazã de 
tropi, în absenţa vibraţiei lirice propriu-zise, Vasile 
Mustaţã izbuteşte sã spunã mult în cuvinte puţine: 
“Mã bate-un gând rãscolitor/ca vântul spulberând 
frunzare,/O fibra-n inimã tresare/Sub nostalgia unui 
dor.//Aud un zvon tânguitor/Precum o doinã în surd-
inã…/Aş vrea trecutul sã revinã/Dar  toate sunt la 
vremea lor.” (ALEANUL2).

Câteodatã, limbajul e savuros-familiar, în 
izbitor contrast cu “distincţia” de catedrã specificã 
autorului: “E ca o boalã, nu se-ndurã./Un cancer-
ducã-se pe plutã,/Zgârcenie cu faţa slutã/Ajunsã la 
caricaturã.//Te poti bãga între guzgani/Dar nu lãsa 
sã faci, nebune,/Din a avea o pasiune/ Şi un fetiş din 
gologani.”(AVARIŢIA). Altfel spus, poetului nu i-a 
scãpat nimic din “tot ce e atins cu pata putrejunii din 
naturã”(vorba lui Eminescu). Repulsia faţã de omul 
care nu e Om (expresia e, pe alocuri, plasticã) rãzbate 
şi din versurile: “Cu nonşalanţã povesteşte/Ca pe o 
faptã de ispravã,/Când a vãzut cã e bolnavã/Cum 
a lovit-o mişeleşte.//Şi dacã sângele-ţi îngheaţã/În 
atmosfera spintecatã,/El sfidãtor la tine catã/C-un 
zâmbet scrijelit pe faţã.”(CINICUL)

Într-o lume pusã în mişcare de resorturi 
egoiste, îndemnul la trãirea clipei (HORAŢIU, 

O.KHAYYAM, RONSARD) e cu atât mai înfrigu-
rat: “Primitã-i jertfa lui Abel/Şi împlinirea e a ta-/
Minunea de a exista./Nectarul vieţuirii soarbe-l!” 
(DESFÃTAREA).

La nivel  prozodic,”strãdaniile” poetului nu 
trebuie subestimate. Gãsim rime surprinzãtoare: 
“fiorii-apriori”; “Abel-soarbe-l”; “gândul-adul-
mecându-l”; “rândul-frângându-l”; “nu ne-a-genu-
nea”. Se strecoarã şi câte-o rimã prea eminescianã, 
inevitabil parcã: “armindeni-pretutindeni”.

Un vers-definiţie sunã astfel: “Iubirea e vac-
cinul sacru” (URA).Asocierea iubirii cu vaccinul, fie 
şi “sacru”(cuvânt ce rimeazã somptuos cu “simula-
cru”) e o stângãcie din partea autorului, care însã îsi 
are farmecul ei. Punctul de plecare e naivitatea. Dar, 
fãrã naivitate, ar mai exista poezie?

Pe de altã parte, poetul “îndeamnã” la voie-
bunã, nu în spirit goliardic, ci într-o perspectivã 
filosoficã; omul e chemat sã contemple înseşi legile 
eterne ale Firii, pe deasupra frãmântãrilor zilnice. Vi-
ziunea e seninã, panteistã: “Încarcã-te cu voie-bunã/
Nu doar la marile ospeţe./Lasã natura sã te-nveţe/
Cum pune zilelor cununã.// Şi veselia sã te salte/
Peste durerile mãrunte;/Ea ştie viaţa s-o înfrunte,/
Deschide porţile înalte.”(VESELIA).

În acest “Dicţionar”, poetul Vasile Mustaţã 
“cultivã” sentimentele”, fãrã a cãdea în sentimental-
ism. Aş spune cã stilul e mai curând sobru, intelec-
tual.

Vasile Mustaţã - poet matur, cu verbul avân-
tat - a dat la ivealã un remarcabil “ Dicţionar” - nu 
numai de sentimente, ci şi de idei.

ROBERT TOMA

dIcŢIonar de SenTIMenTe

În galeria marilor cărturari români, care au 
înnobilat spiritualitatea şi creativitatea naţională, la 
loc de frunte se situează şi Ovidiu Drimba, noi, 
contemporanii săi, având acum fericitul prilej să-l 
sărbătorim la împlinirea venerabilei vârste de 87 de  
ani.

Încă din perioada iniţială a cercetărilor sale 
literare, concomitent cu incursiunile în literatura 
română a epocii interbelice, edificatoare fiind eseul  
Preliminarii la o critică a lui I. Agârbiceanu, publicat  
în „Revista Fundaţiilor Regale”, nr.1 din 1943, şi 
amplul studiu despre Filosofia lui Blaga, din 1944, 
Ovidiu Drimba a pătruns temerar în sfera literaturii 
universale, căreia i-a consacrat apoi toate energiile 
sale, preocupat însă şi de conexiunile cu literatura 
română. S-a afirmat mai întâi prin volumul Pagini 
despre cultura europeană, din 1945, care conţine 
studii şi comentarii precum Între cultura franceză 
şi cultura germană, Intermezzo celtic: Tristan 
şi Isolda sau despre iubire, Eseu despre cultura 
engleză, Stilul spaniol, Pretext scandinavic, care 
prevestesc marile sinteze ulterioare din volumele 
Leonardo da Vinci (1957), Eseuri de literatură 
străină (1976), Scriitori scandinavi şi alte eseuri 
(1980), Federico Garcia Lorca Rapsodul (1981), 
Eseişti spanioli (1982), Incursiuni în civilizaţia 
omenirii (1996).

Înţelegând valoarea acestei ilustre 
personalităţi a culturii române, Editura Saeculum 
I.O. s-a dedicat, de câţiva ani, cu o deplină 
competenţă, publicării noilor opere extrem de 
importante ale lui Ovidiu Drimba, cum sunt 
monumentala Istorie a culturii şi civilizaţiei, în 
11 volume, Istoria literaturii universale, în 2 
volume, Istoria teatrului universal, Cărţi, autori, 
personaje. Dicţionar de literatură universală, ca 

şi reeditările revăzute ale excelentelor monografii 
Ovidiu, marele exilat la Tomis şi Rebelais şi 
Renaşterea europeană. Pe lângă publicarea acestor 
vaste exegeze, Editura Saeculum I.O. şi-a  asumat 
şi misiunea de onoare de a readuce în circulaţie 
un număr impresionant de studii şi eseuri ale lui 
Ovidiu Drimba, publicate de-a lungul timpului în 
diverse reviste de prestigiu sau ca prefeţe la ediţii 
din literatura universală. În anul 2004 a apărut 
culegerea Literatură, cultură civilizaţie, care a 
inclus studii şi comunicări ca Scrisori inedite ale 
lui Petru Cercel în arhivele din Torino şi Veneţia, 
Petrarca în literatura română, Vittorio Alfieri în 
România, Eminescu şi Boiardo şi altele.

Recent, Editura Saeculum I.O. ne-a oferit 
o nouă şi amplă culegere de Studii şi eseuri de 
literatură universală, publicate de Ovidiu Drimba 
în ultima jumătate de secol, păstrându-şi şi astăzi 
viabilitatea ideatică. Coroborate cu exegezele 
amintite mai sus, şi aceste remarcabile studii şi 
eseuri îl definesc pe Ovidiu Drimba drept un spirit 
enciclopedic, stăpân pe o vastă şi bogată cultură 
universală, în varietatea ei în timp şi spaţiu, cu o 
superioară disponibilitate de a descifra resorturile 
intime, originale, specifice, ale diferitelor opere 
literare din patrimoniul umanităţii. Explorările 
lui Ovidiu Drimba, bazate pe o documentare 
exhaustivă, de înaltă erudiţie, se circumscriu pe 
o traiectorie multiseculară, din antichitate până la 
sfârşitul secolului al XIX-lea. Comentariile sale 
încep cu Primul epos al omenirii, şi anume Epopeea 
lui Ghilgameş, datând de 12 secole înainte de Iliada 
lui Homer, poetul sumerian cântând ,,pasionata 
sete de viaţă şi devotamentul unei prietenii 
care nu cedează nici în faţa obstacolului morţii, 
celebrând totodată curajul, simţul de dreptate şi 

impresionanta ţinută morală a unui erou care 
luptă şi el, dar nu împotriva oamenilor”, căci ţelul 
suprem al lui Ghilgameş este ,,cultul prieteniei şi 
dorinţa nemuririi”. În Lirica Egiptului antic, Ovidiu 
Drimba relevă că ,,una din legendele cu un conţinut 
liric şi dramatic mai pronunţat este legenda despre 
Isis şi Osiris”, prestigiul ei datorându-se faptului că 
,,legenda ilustrează triumful vieţii asupra morţii, 
şi mai ales ideea etică a superiorităţii dreptăţii 
asupra violenţei”. Tot în antichitatea egipteană sunt 
plasate şi începuturile prozei narative culte, cea mai 
desăvârşită fiind Povestea lui Sinuhe. Dintr-o altă 
perspectivă, cu interpretări sugestive, sunt cercetate 
Etapele tragediei greceşti, prin operele lui Eschil, 
Sofocle şi Euripide.

Pătrunzând într-o altă sferă a literaturii 
universale, mai puţin cunoscută, Ovidiu Drimba 
ne prezintă Tradiţiile teatrului indian, datând din 
secolele I-II d.CH., concretizate în cele 13 drame ale 
lui Bhasa, urmat în secolele VI-VII de cei trei mari: 
Kalidasa, Şudraka şi Bhavabuti. În ultimul timp, la 
noi a devenit cunoscută saga intitulată Edda, tradusă 
de Magda Petculescu, cu un cuvânt înainte de Dan 
Grigorescu, dar Din literatura vechilor scandinavi 
Ovidiu Drimba analizează poema Völuspa, care 
,,este în acelaşi timp o cosmogonie, o teogonie şi o 
escatologie”.

Alte studii din acest volum abordează o 
problematică incitantă, cu puncte de vedere noi 
şi argumente edificatoare: Don Quijote – sensul 
eroului şi semnificaţia operei, Torquato Tasso – 
drama omului şi apoteoza operei, Luis de Camôes 
şi epopeea Portugaliei, Alfred de Vigni – poetul 
singurătăţii, Romantismul în critica lui Baudelaire 
şi alte contribuţii care ne oferă una din cele mai 
încântătoare şi instructive lecturi.  T.VÂRGOLICI 

Spiritul enciclopedic al lui Ovidiu Drimba
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Ilie s-a sculat mai devreme în dimineaţa cu pricina, a făcut 
focul şi, întorcându-se de îndată la adăpostul chilotei, a stat 
o vreme cu ochii în pod, urmărind jocul flăcărilor. Şi-a adus 
aminte că la Crăciun nevasta a omenit o ţigancă bătrână şi aceea, 
văzând-o cu burta mare, i-a înşfăcat palma, s-a uitat în ea cu 
luare-aminte şi i-a zis, privind-o cu obidă:

– O să ai un fecior… Când o să se zburătăcească, să-i dai 
de grijă să poarte la el trei fire de busuioc. Să nu-i lipsească 
astea din prima zi… Să-l păziţi, să nu se apuce de fumat…  Şi 
rugăciunea…

Ţiganca a plecat, iar Maria a rămas câteva minute pe loc, 
uitându-se în urma ei, apoi s-a întors, ca să-şi poarte pântecele în 
casă, unde s-a prăvălit pe pat cu toată greutatea.

– Te-ai făcut ca un tanc, Marie, a urat-o bărbatul, intrând în 
urma ei cu un braţ de lemne.

– N-ai auzit? Cică o să fie băietan, de-aceea mă izbeşte în 
ultimele zile cu picioarele, de parcă n-ar mai avea răbdare să 
stea la întuneric…

– D-apoi eu de când aştept să-i trag un guleai, să sune valea 
şi să salte dealul…

Sub chilotă, la căldurică, pe Ilie l-a furat din nou somnul. 
Visează că stă în poartă, cu mâna streşină la ochi în lungul 
drumului. Deodată apare un călăreţ negru ca un luptător din 
vechile timpuri. Când mai are câţiva paşi, aruncă o suliţă înspre 
el care îi străpunge inima. Omul simte o durere cumplit de 
ascuţită în piept şi se trezeşte, săltându-se din aşternut.

– Ce-i cu tine? îl întreabă nevasta. Sari din somn, sufli ca un 
foi, de parcă tu ai purta plodul nostru.

– Am visat urât, femeie, se freacă la ochi bărbatul, dându-se 
jos pentru a pune alt rând de lemne pe foc.

– Cum aşa?..., se îngrijorează soţia. Ieri a fost Boboteaza şi 
azi îi altă sărbătoare mare. Eu aş zice să nu mergi la biserică, stai 
lângă mine şi mă veghează. Simt că sorocul îi pe-aproape, iar 
afară…, auzi cum pocneşte draniţa de pe casă…

– Te las în seama vecinei, mătuşa Domnica, doar îi moaşă 
de pe vremea lui Papură Vodă, încearcă s-o liniştească bărbatul, 
ştergându-şi obrazul după spălat.

În timpul slujbei omului i-a tot fugit gândul acasă, aşa că, 
la sfârşit, n-a mai stat o clipă, iar când a deschis uşa casei, l-a 
întâmpinat un orăcăit sonor, care l-a făcut să uite de toate. S-a 
repezit, şi-a înşfăcat feciorul şi, ridicându-l în pod, a prins a se 
veseli:

– Tâta mare, Ionică!..., a rostit, în culmea fericirii.
– Dă-l încoace, că-l dihoci cu mâinile cele ale tale, îl roagă 

lehuza. Uite, i-ai risipit firele de busuioc chiar din prima zi şi nu 
e bine. Mai bine cinsteşte-o pe moaşă, având ea mânuri de aur 
nu ca ale tale, ursule, şi dă-i cele cuvenite…

L-au botezat Ioan, după numele sfântului din ziua în care a 
venit pe lume, în cristelniţă apa având ace de gheaţă.

– Nu o încălziţi, părinte? s-a făcut a întreba naşul, îngrijorat 
să nu i se întâmple ceva finului.

– Pe răspunderea mea, i-a replicat preotul, înainte de a 
începe slujba.

Băiatul a crescut şi parcă s-a liniştit după ziua aceea, mama 
având grijă să nu-i lipsească cele trei fire de busuioc şi nici 
rugăciunea ei pentru copil. Aşa i-a trecut iarna şi, într-una din 
zile, pe când se afla în grădină, i-a cântat undeva în apropiere 
cucul.

– Fugi, hulită obraznică, în pădure, îmi cânţi când n-am 
para chioară la mine? s-a mâniat femeia, strângându-şi odorul 
la piept.

– Tu, Marie, i-a spus bărbatul la vremea prăşitului, poate dai 
şi tu cu sapa, cât de puţin, că, uite, singur nu mai dovedesc. Ce 
ţi-ar fi, dacă n-aş avea şi de cosit…

A doua zi, l-a lăsat pe Ionică la umbră, în leagănul meşterit 
de Ilie peste iarnă, iar gospodina, după ce-a făcut semnul crucii 
peste copil, s-a apucat de treabă. Umbla sapa în mâna ei ca o 
sfârlează. Doar din când în când întorcea capul să vadă ce-i 
face micuţul. Ajunsă în mijlocul ogorului şi uitându-se înapoi, 
a încremenit. Din deal cobora în fugă un dulău. Ei i s-a părut 
că-i cât un viţel de mare. Javra s-a apropiat şi a trecut pe lângă 
leagăn, de parcă nici nu l-ar fi văzut. Abia atunci Maria s-a putut 
mişca. A fost într-un suflet lângă fecior, s-a dus cu el în casă şi în 
ziua aceea nu l-a mai scos afară.

Seara, bărbatul, venit de la coasă, i-a adus o veste groaznică:
– Azi a venit în sat, nu se ştie de unde, un câine turbat. L-a 

muşcat pe Gheorghe Asandei şi s-a repezit la femei-sa, doar că 
asta, o ştii câtu-i de voinică, având în mână furca, l-a cusut cu ea 
de pământ şi l-a ţinut acolo, să-i crape bărbatu-său capul dihaniei 
cu orcicul. Apoi i-a făcut şi ea un bine: 

l-a pus  în car şi l-a dus la dispensar, că nu-i de glumit cu 
asta…

Nevasta a tăcut molcum şi nu i-a mai spus prin ce spaimă a 
trecut cu acelaşi câine. Îl ocrotea întotdeauna, căci bărbatul ei 
muncea cât şapte şi venea seara năruit, însă niciodată mânios. 
Ba, în anul acela, pe la Sfântul Dumitru, când toată casa era 
primenită, i-a şoptit la ureche, după ce s-a făcut întuneric:

– Ce zici, Măriuţă, oare n-ar fi bine să ne procopsim şi cu 
o fată ori ce-a da Dumnezeu? Nu-i prea bine să crească flăcăul 
ăsta singur…

– Cum vrei tu, dragule, i-a răspuns nevasta, lipindu-se de 
pieptul lui înfierbântat.

Aşa se face că, după ce Ilie şi-a sărbătorit ziua numelui, a 
apărut al patrulea membru al familiei, „o prea frumoasă fată”, 
precum îi mamă-sa, cum a blagoslovit-o tatăl, bucuros nevoie-
mare. Omul s-a uitat în calendar, a văzut un nume şi nu l-a 
citit până la capăt, ori i s-a părut că totuşi l-ar fi citit. În loc de 
Olimpiada, i-a zis Olimpia şi aşa a rămas.

– Ionică, eu ştiu un lucru, l-a povăţuit Ileana într-o bună zi 
pe fecior: tu trebuie să ai asupra ta în toată vremea trei fire de 
busuioc. Până azi ai văzut că ţi le-am pus eu şi te-am ferit de 
întâmplări rele. De-acum eşti mare şi poţi să-ţi porţi singur de 
grijă. Să nu uiţi asta niciodată. Rugăciunea în inimă şi busuiocul 
asupra ta. Noaptea să ţi-l pui sub pernă ori să-l agăţi de perete, 
deasupra capului.

– Eu de ce n-am nevoie de buruiana asta? a sărit cu întrebarea 
Olimpia.

– Pentru că tu eşti capră şi-ai mânca-o când ţi-ar fi foame, a 
râs mama, uitându-se cu drag la amândoi.

Cu adevărat, pe cât de liniştit era Ioan şi nu ieşea din cuvântul 

părinţilor, pe atât de zvăpăiată şi zăludă se arăta soră-sa. Acum 
fluiera într-un copac precum un mierloi, peste puţină vreme o 
vedeai în lucernă cu coasa în mână, iar mai târziu zbura peste deal 
pe spinarea calului pe care-l botezase Marcel, strunit de fiecare dată 
cu o biciuşcă făcută chiar de mâna ei. În vara aceea, pe un soare 
arzător, de-ţi venea să lepezi şi ultima buleandră de pe tine, pe când 
suia către vârful dealului, a răsărit dinaintea ei, dintre ogoare, spaima 
fetelor din sat, pe numele lui Goran, supranumit de toată suflarea 
aşezării Carcalete. Acesta a prins calul de căpăstru şi, hlizindu-se la 
Olimpia, i-a prorocit în gura mare, vorbindu-i fără sfială:

– Cumătriţă, cred că ai să aterizezi cu cea mai mare plăcere 
în braţele mele. Uite că mi-a ieşit şi o rimă de poezie. Şi când 
ţi-a fi mai rău, să-ţi fie cum ţi-a fi îndată… Poftesc azi o bucăţică 
proaspătă… şi o benchetuială pe cinste în doi, fără martori 
oculari, ca să ne ticnească…

Tânărul s-a lins pe bot, iar ochii i-au sticlit ca la un lup la 
vreme de foame cumplită.. Fata nu i-a răspuns, a ridicat mâna 
şi l-a fulgerat cu biciuşca peste cap, de i-a sărit pălăria cât colo. 
Carcalete a urlat de durere, acoperindu-şi faţa cu palmele, în 
timp ce Olimpia a ţîşnit la vale, neavând vreme să se uite înapoi. 

Nimeni, în afară de ea, n-a ştiut de ce Goran a ajuns la spital, 
de unde s-a întors fără un ochi. Odată, ieşind în drum, după ce 
i-a făcut cu ou şi cu oţet pe bătrânii lui, neavând ei bani să-i dea 
pentru rachiu, l-a ispitit un vecin de vârsta lui şi atunci acesta l-a 
apucat de piept, ca să-i răcnească, scrâşnind:

– Mă, Vasile, oamenii curioşi trăiesc puţin, pricepi ce vreau 
să spun?...

Omul a dat din cap că da şi nu s-a mai apropiat de Chior, 
căci aşa îi spunea de atunci în casă. În schimb, zmeul îi pusese 
gând rău Olimpiei, încercând s-o prindă pe nepregătite şi s-o 
trântească pe jos.

– Şi n-o las până n-am s-o dihoc toată, s-o ieie tată-său cu ţolul 
acasă!..., a mormăit mânios într-odupă amiază, aflându-se el în 
fundul grădinii, trântit la umbra unei hultoane lângă un şip de rachiu.

Până una-alta, a dat peste fratele fetei coborând cu o căruţă 
de fân de pe Dealul Gri. L-a oprit, punându-i o mână de plumb 
pe umăr:

– Mi-ai căzut în gheare, studentule! Ştii ce-am să-ţi fac? 
Nimic alta, decât ce mi-a făcut soră-ta: te las fără un ochi, să 
vezi şi tu numai jumătate de lume…

Ioan a paralizat. Celălalt l-a apucat cu amândouă mâinile, l-a 
dus pe sus şi l-a izbit cu spatele de fân, rânjind cu satisfacţie şi 
smulgând de acolo un vrej uscat de ştevie.

– Cu ăsta îţi iau lumina… şi numai să vezi ce plăcere!... Dar 
n-am s-o fac dintr-odată, ci pe îndelete, să te aud zbierând ca un 
porc atunci când îi cauţi inima cu iataganul…

N-a apucat. Ceva greu l-a trăsnit în cap, dându-l de-a 
berbeleacul până-ntr-un cireş. Olimpia, care stătuse lungită 
deasupra fânului, îl izbise cu picioarele şi acum îl aştepta să 
se scoale. Carcalete a căscat singurul ochi, a înghiţit în sec, s-a 
strâmbat şi a dat să se ridice, întâmpinat de vorbele fetei:

– Parcă mă voiai pe mine, ce ai cu fratele meu, măgădăule?
L-a lăsat să se salte în picioare şi să se repeadă la ea ca un 

berbec. Ea l-a primit cu pumnii încleştaţi şi, cu o lovitură în 
piept, l-a expediat într-o tufă uriaşă de măceş.

– Ioane, hai acasă, că moglanul s-a culcat şi, după cum văd, 
o să-i tragă un pui de somn şi-o să viseze numai zâne de cele de 
care-i pofteşte inima…, a luat-o alături de fratele.

Către seară, a trecut un gospodar pe acolo şi l-a zărit parcă 
umflat, iar a doua zi lumea din sat a aflat că Goran a fost muşcat 
de şarpe şi că l-au dus prea târziu la spital.

– Era beat? s-a întrebat cineva.
– Nu, nu era, i-a răspuns o mătuşă.
– Şi-atunci cum de s-a culcat în locul acela? s-a arătat 

nedumerit în continuare omul.
– L-a tras şărpălăul…, bătaia lui Dumnezeu pentru câte a 

făcut…, vine răspunsul.
Vestea a trecut din gură-n gură, stârnindu-i pe oameni la 

vorbă de clacă:
– Eu l-am văzut mai an pe când mergeam la adunat. Avea 

cred vreo trei metri. Am vrut să-l fac terci, dar s-a făcut nevăzut 
într-o clipită.

– Mie mi-a spus bătrâna Maranda că locul acela-i necurat, 
cică acolo s-au tăiat doi ţigani în tinereţea ei, îi sub stăpânirea 
celui rău…

– Apoi să ştiţi că diavolul i-a venit de hac lui Carcalete, că 
eu am crezut că mi se pare, dar acum îmi dau seama…, omul îşi 
face cruce, îi sub formă de şarpe şi are solzi pe el şi, de ţi s-a uitat 
în ochi, nu mai ai scăpare…

Satul vuia şi se părea că fiecare ştie câte ceva despre dihania 
de sub coasta Dealului Gri, iar concluzia era clară: trebuie făcută 
în locul acela, de un sobor de şapte preoţi, agheasmă, copiii 
primind straşnică poruncă să nu treacă pe acolo. Doar Olimpia 
şi Ioan nu comentau evenimentul. Pe ei îi preocupau alte lucruri. 
Băiatul fusese în trei vacanţe la muncă în State şi îi era aproape 
gata casa, începută încă de pe vremea liceului. Visa de atunci 
să-şi ducă mireasa, când va fi să fie, în casă nouă. Acum dorinţa 
îi era aproape împlinită. Din septembrie avea să fie profesor de 
engleză la şcoala din sat, nunta era programată în octombrie, iar 
cuibul, cum îi plăcea lui să-i spună, se afla în stadiul de finalizare. 
Pe viţeii ţinuţi de părinţi în ultimul an îşi luase o maşină, aşa că 
se putea considera un om fericit, chit că a avut câteva discuţii cu 
ai săi în privinţa viitoarei nurori, secretară la şcoală.

– Băiete, i-a spus mama într-o zi, aflându-se ei singuri în 
casă, tu de ce te grăbeşti cu însurătoarea? Îi fi tu deştept, dar în 
privinţa femeilor ar trebui să caşti mai bine ochii. Am auzit că 
nu-i prea serioasă fătuca asta pe care vrei s-o iei…

– Îi cuminte şi ţine la mine, a încercat fiul s-o apere cu 
timiditate, căci niciodată nu-i întorsese până atunci vorba 
vreunui părinte.

– Îi cuminte când doarme, nu se lasă mama, umblă vorba 
că-i sar câlcâiele până pod pe la cele discoteci, iar tu îmi torni 
gogoşi, să le-nghit pe nemestecate… Îi fi crezând că mă poţi 
îmbrobodi, cum a făcut ea cu tine…

– Nu, mamă, poate c-o fi fost ca orice fată, dar, de când îi 
cu mine, nu s-a mai dus… şi-i harnică, ştii şi mata treaba asta…

– Eu nu pricep de ce nu te-ai legat tu de-o profesoară, doar nu 
le-a pierit sămânţa…, toată lumea ştie că sunt două nemăritate 
şi nici una nu-i de lepădat, îl cihăieşte în continuare pe fecior.

– Asta mi-a plăcut…

– Ioane, sare cu gura mai departe Ileana, tu eşti acuma 
goblizan mare, aşa că nefiind nimeni de faţă, am să-ţi pun o 
întrebare la care nu te aştepţi o mie de ani: mă, tu te-ai culcat cu 
ea, de ţi-a cules minţile cu făraşul, punându-le la păstrare, numai 
hăituşca ştie unde?

Fiul şi-a lăsat ochii în jos, ruşinat, frământându-şi mâinile de 
zor. În odaie s-a lăsat o tăcere apăsătoare ce părea să-l strivească. 
Mamă-sa l-a lăsat să fiarbă o vreme, apoi a ridicat din nou glas:

– Mi-am închipuit eu, c-aşa fac jăvruţele astea când vor 
să pună mâna pe un băiat bun, iar tu, de deştept ce te-a făcut 
facultatea aia, îl judecă aspru, te-ai întors în satul tău să arăţi cât 
poţi să te prosteşti. Mă rog, cale de întoarcere nu este, dar să ştii 
că n-o să-ţi meargă bine. Ne-om pregăti de nuntă, ce-om face, 
a încheiat mama, ieşind afară şi lăsându-l pleoştit lângă masă.

Nunta a fost una de vis. La masă, numai bunătăţi, lumea, de 
multă ce-a venit, s-a călcat pe picioare, iar către dimineaţă nunul 
cel mare, ajutat de doi vornicei, nu mai prididea de numărat 
banii. E adevărat că mirele s-a bosumflat, văzând că unii ţineau 
morţiş să-i pună bacşişul miresei în sân, întârziind cu mâna pe 
acolo, însă i-a trecut, văzând că Tudoriţa a venit de fiecare dată 
lângă el, şoptindu-i ceva la ureche, ca apoi să-l pupe apăsat pe 
obraz şi să-l înfioare din creştet până-n tălpi.

– Valabilă femeie!... a rostit admirativ un nuntaş, boldindu-
se la mireasa, care îl cuprinsese pe Ioan pe după gât şi-i gângurea 
ceva dulce. Cu asta m-aş simţi bine şi în iad…

– Vezi că te aude nevastă-ta şi-ţi dă ea un iad aici pe loc! râde 
vecinul de masă.

Ceva mai târziu, fiind încă întuneric, mirele a ridicat-o în 
braţe şi, sugrumat de emoţie, a dus-o în casă nouă, lăsând-o jos 
în prima cameră, pe nişte pleduri, căci un pat încă nu avea. Visul 
nunţii s-a prelungit până au adormit cuibăriţi unul în altul.

– Prima urgenţă, a decretat Ioan peste două zile, după ce i-a 
fost opărită mireasa, mobilăm casa!

– De-acord, dacă vrei mergem chiar mâine la oraş, s-a arătat 
dispusă Tudoriţa.

Pe drum, tânăra soţie a mieunat în maşină, uitându-se 
drăgălaş la şofer:

– Ionică, tu… cred că ai uitat ceva…
– Ce-i aceea? s-a interesat profesorul, întorcând capul pentru 

o clipă şi privind-o galeş pe soţie, bujor înflorit la dreapta lui.
– Trebuie să asigurăm casa…, a glăsuit ea, având voce de 

catifea.
– N-am uitat, o facem astăzi şi-ţi iau şi un cadou, îi zâmbeşte 

Ioan dintr-al nouălea cer.
În birou, proaspăta nevastă ciripeşte din nou cu glasu-i de 

privighetoare:
– Hai să facem şi asigurare de viaţă pentru noi, acesta să fie 

cadoul promis.
Au ieşit cu o mulţime de hârtii şi s-au dus să caute mobilă. 

Au cercetat şi au ales, iar peste o săptămână şi-au chemat părinţii 
să-i vadă cât de fericiţi sunt. 

Abia către Crăciun, mama profesorului i-a spus într-o seară 
cam spăsită:

– Ioane, poate c-am greşit… Văd că noră-mea asta mă 
respectă. Mămică-n sus, mămică-n jos, îmi aduce de toate cele, 
parcă-i mai ceva decât zurlia de Olimpia. Să dea Domnul nu se 
deoache şi să-şi ţină năravul cel bun cu care mă unge la inimă… 
Aşa o noră nu prea s-a văzut pe la noi…

– Mă bucur că ţi-ai schimbat părerea… şi eu îs mulţumit, 
n-am ce-i reproşa…, din cuvântul meu nu iese…, se destăinuie 
tânărul. De două ori aş fi mulţumit să aibă şi soră-mea norocul 
ăsta…

– Cine s-o ia pe apucata lui tată-său? Că n-a avut ce face şi a 
învăţat-o câte treburi băieţeşti, în timpul liceului le-a desăvârşit 
şi acum i-ar trebui unul să-i pună căpăstru şi nu văd, zău, cine 
a fi acela.

– Lasă, mamă, că o să-şi găsească şi sacul ăsta un petic, râde 
Ioan, cu gând de plecare.

– Îi prea buiacă, Ionică, şi tare mă tem că n-am să apuc s-o 
văd la casa ei. Nu ştiu ce i-a zis într-o zi băietanul lui Vasile 
Handragel, că n-a vrut să-mi spună, ştii ce i-a făcut? L-a apucat 
fără veste de cureaua pantalonilor, l-a învârtit în jurul ei şi, când 
i-a dat drumul, acela s-a dus cu capul în gard. Şi să nu crezi că 
soră-ta a plecat, a rămas cu mânurile-n şolduri, uitându-se într-
acolo. Bietul Vasile s-a sculat, că se grămădise pe jos, s-a uitat la 
Olimpia, iar ea a făcut un pas, ca să-l întrebe:

– Încă te mai uiţi, mucosule, să vezi cât îs eu de mândră? 
Acu îţi rup şalele!

Băietanului i-au sfârâit picioarele şi-ntr-atâta nu l-am mai 
văzut. Mi s-a părut că nici măcar nu atinge pământul.

– Ei, mamă, doar ştii bine că ce-i al tău îi pus deoparte, 
numai ce-ai să te trezeşti că-ţi spune de măritiş, o încurajează 
Ioan. Pentru ea încă n-au intrat zilele-n sac…

– Să te-audă Măicuţa Domnului, se luminează femeia. Stăi, 
nu pleca, să-ţi dau un ol cu lapte acru, nişte brânză, ouă şi-o 
gâscă, s-aveţi de Crăciun…

Ioan a ieşit din casă cu inima cât o pâine. Mamă-sa şi-a schimbat 
atitudinea faţă de noră, iar nevasta era în stare să-l spele şi pe 
picioare. Pe lângă aceasta, o auzise la şcoală spunându-i unei colege:

– Cuvântul lui e lege pentru mine, mi-aş da şi un ochi, de-ar 
veni vremea să-l ajut…

La el în casă era soare şi veselie tot timpul. Se mâncau din 
priviri unul pe altul şi li se părea că timpul petrecut împreună e 
întotdeauna prea scurt. Şi îl lungeau de fiecare dată peste noapte 
până simţea că se topeşte în braţele ei şi nu mai ştie de sine. Aşa 
a trecut iarna într-o continuă hârjoneală, uneori se fugăreau prin 
toată casa şi părea să nu se mai sature unul de stat încolăciţi. 
De 8 Martie, când a reuşit s-o înhaţe, ea a ştiut să se lase destul 
de greu prinsă, i-a aşezat la gât un colier, aflat în vitrina unui 
magazin din oraş şi râvnit de Tudoriţa dinainte de anul nou.

Seara, târziu, dezbrăcându-se după balamucul de la şcoală, 
nevasta l-a sărutat, spunându-i cu satisfacţie:

– Ai văzut că au crăpat toate de ciudă, văzându-mă ce am 
la gât?

– Dar nu pentru asta ţi l-am luat, a râs Ioan.
Tonul soţiei şi chiar o urmă de răutate l-au pus pe gânduri. 

Era o supriză şi n-avea să fie singura. S-a trezit în aceeaşi noapte, 
a întins mâna şi a constatat că soţia nu se afla lângă el. S-a dat jos 
din pat, a aprins lumina şi a ieşit din dormitor s-o caute. A zărit-o 
venind de afară cam speriată.

Valabilă femeie!...
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– Ce-i cu tine, ce s-a întâmplat? s-a îngrijorat bărbatul, 
cercetând-o cu privirea.

– Mi-a venit rău, s-a lipit de el, mare lucru dacă n-am rămas 
gravidă, a vorbit cu voce puţin tremurată. Am ieşit afară să iau 
puţin aer…

– O, dar asta ar fi grozav, s-a bucurat omul, săltând-o în braţe 
şi ducând-o înapoi în pat, unde ea l-a răsplătit, pentru gestul lui 
drăgălaş, cu vârf şi îndesat.

Îndată a început Postul Mare şi Ioan a crezut de cuviinţă s-o 
atenţioneze, simţindu-se vinovat că nu l-a păstrat nici pe cel al 
Naşterii Domnului. Tudoriţa a încercat să-l facă să renunţe la 
idee, însă n-a reuşit. Era prima dată după căsătorie când au ajuns 
să se contrazică:

– Suntem tineri, o să postim mai târziu, este vreme, a 
încercat să-l convingă. Ce te faci tu fără mine?... Şi mai ales eu 
fără tine…

– Un mic sacrificiu pentru o cauză mare, adică mântuirea, 
a replicat Ioan. Să ne apropiem de biserică, căci omul fără 
Dumnezeu e un călător rătăcit ca o maşină care şi-a pierdut 
direcţia, a continuat gânditor.

– Vrei să cad pe birou şi să râdă coţofenele de mine? s-a 
făcut a mieuna Tudoriţa.

– O să am eu grijă să nu ţi se facă rău, oricum, gravidă nu 
eşti, a rămas pe poziţie bărbatul.

Dacă a văzut că nu merge cu vorba, seara, după ce s-au 
culcat, s-a lipit de el ca o mâţă însetată de mângâiere. Omul a 
răsuflat o dată din greu, apoi, ridicându-se într-un cot, i-a hotărât:

– E post, Tudoriţă, te rog să stai potolită…, altfel, mă mut 
în altă cameră. De-ajuns că ne-am făcut de cap în celălalt… 
Suntem creştini şi nu se cade…

Femeia părea să fi înţeles şi s-a astâmpărat. S-au mulţumit în 
zilele următoare cu câte un sărut fugar, o strângere de mână şi-un 
zâmbet ca o veşnică promisiune.

Pe la mijlocul postului, într-o joi, având Ioan ore de la zece, 
s-a urcat singur în maşină şi a plecat spre şcoală. La prima 
intersecţie, cineva a venit de pe laterală şi l-a izbit din plin. 
Profesorul n-a mai ajuns la lecţii, ci la spital, cu un picior fracturat. 
Medicii l-au ţinut sub supraveghere aproape două săptămâni, i-au 
refăcut piciorul şi l-au trimis acasă imobilizat. Aici, n-a avut de ce 
se plânge, decât doar de faptul că nu putea să iasă în grădină, să 
vadă cum se desfac mugurii sub puterea soarelui. Stătea adeseori 
cu geamul deschis şi asculta cântecul păsărilor. N-a vrut să facă 
plângere şi era mulţumit că l-a iertat pe tânărul mecanic, mai ales 
că Tudoriţa se purta exemplar. Înainte de Paşti a pregătit de toate, 
preotul a venit şi l-a împărtăşit, iar lui i-a crescut inima auzind-o 
pe soţie că are de gând să meargă la Slujba Învierii.

– Am să mă rog şi pentru tine, dragule, să te înzdrăveneşti şi 
să arunci gipsul de pe tine, i-a cântat, urcându-l pe Ioan în slava 
cerului.

S-a întâmplat că după ora zece l-a furat somnul, însă apucase 
să-i spună că, dacă o să reziste să stea până dimineaţa, să-i aducă 
numaidecât anafură, obţinând promisiune fermă că aşa o să se 
întâmple.  Aproape de miezul nopţii, când băteau deja clopotele, 
anunţând cea mai mare bucurie a creştinilor, Olimpia, care 
întârziase cu nişte treburi pe-acasă, şi-a zis să-l viziteze pe frate-
său. Când să intre în casă, uşa încuiată.

– Te pomeneşti că, în noaptea asta sfântă, ăştia dorm, ori, 
mai rău, se giugiulesc precum păgânii…, a vorbit de una singură, 
venind sub geamul dormitorului şi uitându-se înăuntru.

Nu i-a venit a crede. Sub pat se vedeau jucând nişte flăcări. 
S-a frecat la ochi, crezând că-i o vedenie. Nu, nu era. A sărit 
în lături, a luat de sub şopron o drughineaţă şi dintr-o singură 
lovitură uşa a zburat într-o parte. A intrat în dormitor taman când 
flăcările au început să îmbrăţişeze patul. Şi-a ţinut răsuflarea, l-a 
ridicat pe Ioan ca pe un mort şi s-a prăpăstuit cu el afară. Din 
mijlocul ogrăzii s-a uitat în urmă şi a văzut că focul a izbucnit 
violent, înghiţind cu lăcomie totul în jur. A alergat cu fratele prin 
câteva grădini, pe unde venea câteodată la el, l-a lepădat în odaia 
ei şi a început să-i apese pieptul ritmic. A durat ceva vreme până 
fratele a deschis ochii, uitându-se curios la soră.

– Ştiam eu că n-ai înghiţit chiar mult fum…, se bucură 
Olimpia, acum eşti, cum se spune, în afara oricărui pericol.

– Ce vrei să spui?..., o întreabă Ioan. Asta-i camera ta…, 
cum am aterizat eu aici?...

– Pe braţele mele de soră, îi răspunde Olimpia. Din cauza ta, 
n-am să fiu la Slujba Învierii şi-o să creadă mama cine ştie ce… 
Noroc că nu eşti prea greu, mai mult îi gipsul…

– Şi de ce m-ai adus, zici? e nedumerit fratele.
– Păi, uite, ai să-ţi dai seama singur. Eu te ajut să te ridici, iar 

tu n-ai decât să te uiţi pe geam.
– Aceea-i casa mea care arde? se cutremură profesorul, gata 

să se prăbuşească.
– Fii bărbat măcar o dată-n viaţă şi nu mămăligă crudă, îi 

vorbeşte Olimpia, sprijinindu-l.
Flăcările uriaşe păreau în momentul acela să ajungă la cer. 

Un spectacol înfricoşător pe care cineva l-a zărit prea târziu 
şi când au venit pompierii nu mai rămăsese din casă decât un 
morman de jar, locuinţa fiind construită din lemn. Ajunşi la locul 
prăpădului, Tudoriţa a căzut secerată într-un şanţ, pierzându-şi 
cunoştinţa, iar Ileana cu bărbatu-său au îngenuncheat, rugându-
se printre lacrimi pentru sufletul fiului, stârnind mila celor din 
jur. S-a făcut pe moment o linişte parcă prea grea, spartă imediat 
de glasul hodorogit al soţiei care, adusă în simţiri, a început să 
urle cât o ţineau baierele bojocilor.

– Ionică!... Bărbatul meu cel iubit, ce-a fost aici?... Ionică, 
eu sar în jar după tine!... Abia au ţinut-o vreo trei bărbaţi să nu 
ajungă tocmai în mijlocul pârjolului, după cum îşi făcuse vânt. 
Lăsaţi-mă!..., s-a zbătut ea ca o fiară în cuşcă. Lăsaţi-mă să mor, 
că eu nu mai am pentru ce să trăiesc!...

Soacra, văzând-o că-i aşa de distrusă, a venit s-o ogoiască:
– Tudoriţă, ştiu că ţi-i inima frântă, că şi a mea-i în clocot. 

Mă ustură, de parcă ar fi urzicat-o cineva. Hai, linişteşte-te, că 
nu-l mai aduci lângă noi…, avem de făcut rânduială…

Încetul cu încetul, oamenii, mâhniţi de aşa întâmplare, s-au 
împrăştiat pe la casele lor, mulţi întrebându-se ce păcate a trebuit să 
ispăşească profesorul, abia venit la şcoală şi îndrăgit de toată lumea. 
Nora s-a dus la părinţii ei, iar biata mamă, ajungând acasă şi trecând 
prin faţa oglinzii, nu s-a mai recunoscut: într-un ceas-două părul 
ei era nins până la ultimul fir. A izbucnit în plâns şi s-a aruncat în 
braţele bărbatului care stătea în mijlocul odăii, neştiind ce-ar trebui 
să facă. În urma ei, a intrat Olimpia vorbind ca un majur de altădată:

– Mamă, nu mai plânge!... N-auzi, mamă? s-a stropşit de-a 
binelea, văzând că Ileana boceşte de parcă-i scuturată de friguri.

– Ţie ţi-i uşor a zice, a privit-o bătrâna printre lacrimi, tu 

nu ştii ce-nseamnă să fii mamă şi să-ţi pierzi copilul şi încă 
sfarogit…

Olimpia o apucă de mână şi o trage după ea în cealaltă odaie. 
Mama, ţintuită lângă uşă, face ochii mari şi, acoperindu-şi gura 
cu palmele, trage alt ropot de plâns, azvârlindu-se asupra fiului.

– Doamne, trăieşti!..., a exclamat, acoperindu-i faţa cu 
îmbrăţişarea.

– Asta-i minune dumnezeiască! a deschis gura tatăl venit din 
urmă, proţăpit cu spatele la perete.

– Cu adevărat, confirmă Olimpia. Ceva m-a împins din spate 
să merg, să-l văd.

– Hai să iei o bucăţică de anafură, băietul mamei, şi-a făcut 
cruce Ileana, şi-apoi om mânca…, îl mângâie pe cap.

– … şi-om bea un păhărel, completează tatăl.
– Mai întâi om mulţumi Domnului cu o rugăciune, adaugă 

femeia. Hristos a înviat! Şi băiatul meu!... Aleargă, se întoarce 
către Olimpia, la Tudoriţa, dă-i de veste minunea şi ad-o încoace 
la trap!

– Nu, mamă, se împotriveşte fata. Noi am hotărât ca dumneai 
să nu ştie de trebuşoara asta, avem motivele noastre. Ionică o să 
se ospăteze cu noi, după aceea o să coboare în beci şi acolo o să 
stea cât o să trebuiască. Nimeni să nu afle că fratele meu trăieşte. 
M-aţi înţeles? Purtaţi-vă ca şi cum ar fi mort şi n-aveţi decât să 
jeliţi până v-a durea capul. Ar fi bine totuşi ca în zilele astea să 
nu prea ieşiţi între oameni, doar sunteţi în doliu…

– Păcat de mândreţea-ceea de casă cu atâtea în ea…, mai 
scapă o lacrimă gospodina.

– Am asigurare, o ridic înapoi…, îi anunţă Ioan, încercând 
să se scoale.

Au ciocnit câte un ou roşu, cu „Hristos a înviat” şi „Adevărat 
a înviat”, s-au ospătat gospodăreşte, pentru ca într-o vreme 
Olimpia să se ridice ca să-i spună fratelui:

– Hai! La puşcărie cu tine, dacă ai fost obraznic! Ai să cobori 
în cârcă şi-o să-ţi amenajez de dormit ca la un împărat. Nici 
Napoleon n-a dormit pe un pat aşa de moale…

A doua zi, s-a prezentat Tudoriţa mâţâindu-se şi i-a anunţat 
că ea îi face lui Ionică al ei înmormântare a treia zi de Paşti, după 
Sfânta Liturghie.

– Vai, mămică, ce-ai albit! şi-a îmbrăţişat soacra, să-i scoată 
sufletul. Nu-i nevoie să mă ajutaţi cu nimic, doar să veniţi lângă 
mine, c-o să-mi fie tare greu… Am trimis pe cineva după sicriu, 
mâncarea-i pusă pe roate…

– Ai găsit ceva din el? e curioasă mama întristată.
– Nişte bucăţi mici de oase în şperlă… Focul acela straşnic 

nu l-a iertat…, se strâmbă a plâns secretara, căzând iar la pieptul 
gazdei.

– Of…, of…, băiatul meu în ce chinuri s-a prăpădit!..., se 
sileşte să-i ţină isonul Ileana.

– Grozav îmi pare rău, dar, dacă stau şi mă gândesc bine, el 
a murit în noaptea de Înviere când se deschid cerurile. Sigur a 
ajuns în Rai, aşa că ar fi bine să nu mai plângem. El o să se roage 
pentru noi… şi-o să ne vegheze paşii…

– Mulţumesc pentru alinare, nora mea cea bună şi miloasă, 
îşi şterge lacrimile cu baticul femeia. Dacă putem să te ajutăm cu 
ceva, noi suntem gata…

– Mă descurc, mămică, nu-i nevoie, şi-a revenit Tudoriţa. 
Acum trebuie să plec, sunt atâtea de pregătit…

Marţi, pe la ora unu, a început prohodirea mortului, cu 
sicriul închis. Tânăra văduvă a leşinat de trei ori, de-au trebuit 
s-o stropească de fiecare dată cu agheasma pregătită din vreme: 
la ieşirea mortului din casă, apoi la trecerea de poartă şi când 
s-a cântat „Veşnica pomenire”, în biserică. În rest, a împărţit 
pomană, a dat ordine clare şi precise, trăgând pe la răspântii câte 
un răget, să se audă până la capătul satului. Îndată i-au revenit 
puterile, căci, aflându-se la marginea gropii, s-a tras să se arunce 
peste sicriul coborât. Au ţinut-o iarăşi nişte vlăjgani şi i-au dat 
drumul după ce groparii au prăvălit o bună parte din pământ 
înapoi de unde fusese luat. I-a trecut şi asta la praznic, unde a 
băut câteva păhăruţe de ţuică, scăpată, se lăuda ea, de la nuntă.

– Mult ai ţinut la băiatul meu, bogdaproste! i-a spus soacra 
la plecare.

– Toată viaţa am să fiu nemângâiată, mămică…, sărut mâna.
– O rugăminte avem, Tudoriţă, i-a vorbit cu blândeţe Ileana. 

La o săptămână, dă-ne voie să facem noi un prăznicuţ şi te 
rugăm pe tine şi pe cuscri să poftiţi… Pe mai departe, om rândui 
atunci…

– Cu dragă inimă…, cum să nu venim?..., e de acord văduva, 
înseninată.

De Duminica Tomei, cei din biserică împreună cu părintele 
au fost poftiţi la praznic. Au venit cu toţii, aşezându-se la două 
mese lungi puse în ogradă. Preotul a binecuvântat bucatele şi a 
început ospăţul sub un soare prietenos şi tril de păsărele.

– Uite cum se cheamă şi se drăgostesc zburătoarele astea, 
numai fata mea-i încercănată şi cu gândurile duse şi tare mă tem 
să n-o pierd şi pe ea, vorbi mamă-sa, înhăţând o bucată de carne.

– Apoi, s-o spovedească părintele, cuscră, şi-o să-i treacă. 
Numai un suflet curat se linişteşte în orice împrejurare, îi aruncă 
Ileana, aducând bucate.

– Dar ce-a făcut biata de ea, de-i nevoie de spovedanie? se 
înnegurează cuscra.

– Ei, n-a făcut nimic, decât a aprins focul – aici gazda a 
tăcut o clipă, ca să continue imediat – în inima băiatului meu… 
Îi meşteriţă la dat foc… Poate că de-aceea s-a aprins casa… Se 
poate, părinte, ca de la flacăra inimii să iasă aşa o pălălaie?

– Se poate, e de acord preotul, aşa, ca o poveste, dar în 
realitate…

– Da’ fătoaica neatale pe unde-i, că n-o văd? schimbă vorba 
cea venită, molfăind de zor.

– Acuş vine şi ea, s-a lăsat să se hodinească olecuţă, doar a 
muncit zilele astea, i se uită în ochi Ileana. Tudoriţă, aş avea şi 
eu o întrebare pentru tine.

– Da, mămică, ascult…
– Băiatul mi-a spus cândva că aţi făcut asigurare pe casă şi 

alta de viaţă. Ai ridicat cumva banii?
– Da…, a răspuns cu jumătate de gură nora.
– Şi cu cine ai fost să ridici gologanii, dacă nu-i cu supărare? 

schimbă tonul gazda.
– Singură…, cu cine să fi fost…, chiar voiam să vin să vă 

spun…, vorbeşte tânăra la fel.
– Dacă zici tu…, continuă bătrâna. Şi cât a costat viaţa fiului 

meu?...
– Ăştia de la asigurări, ştie oricine, îs zgârciţi tare… O 

nimica toată…, e pierită Tudoriţa în văzul mesenilor, care acum 
nici nu beau, nici nu mănâncă.

– O nimica toată a fost pentru tine, să te duci, copilă, în târg 
şi ca să-i înşfaci şi să-i pui la păstrare, îşi aspreşte vorba Ileana. 
Olimpie! ţipă de la locul ei.

Din casă iese un tânăr cu plete, mustaţă şi pălărie pe cap, iar 
în urma lui, mişcându-se, ajutat de cârje, Ioan. Oamenii scot un 
sunet de uimire, o bună parte din ei se ridică şi o iau la sănătoasa, 
făcându-şi cruce la repezeală, în timp ce Tudoriţa cade în iarbă, 
de data aceasta leşinată de-a binelea.

– Oameni buni, se ridică tatăl profesorului, veniţi, vă rog, 
înapoi, nu vă speriaţi! Bem un pahar în sănătatea celui înviat şi 
a noastră…

Cât au făcut oaspeţii cale întoarsă şi s-au apropiat cei doi, 
pletosul şi şontorogul, Tudoriţa a fost adusă în simţiri, aşezată la 
locul ei şi obligată să se uite la nou veniţi.

– Mulţi ani şi să vă fie cu spor! ridică paharul Victor. 
Unii beau, alţii nu prea au chef.
– Noră mea cea bună şi miloasă, dacă nu cinsteşti cu noi, o 

înţeapă soacra, atunci spune-mi dacă l-ai mai văzut undeva pe 
cel cu plete?

– În oraş…, deschide gura Tudoriţa, a stat pe holul băncii şi 
mi-a cerut de pomană.

– Şi cu cine erai când ai luat banii, că acum nu mai ai cum 
să minţi, o ţintuieşte, în vreme ce tinerii se aşază la masă în faţa 
fostei văduve.

– Cu Maftei mecanicul…
– Aha!..., face bătrâna, în timp ce Ioan îi ia celuilalt pălăria, 

îi trage pletele şi mustaţa, ieşind la iveală chipul Olimpiei şi 
uimindu-i din nou pe meseni. Şi cine zici că l-a accidentat pe 
bărbatul tău iubit?...

– Izbit, mamă, intervine Olimpia.
– Şi-am ajuns la o întrebare pe care o să ţi-o pună soţul tău 

cel decedat, frumoasă înmormântare i-ai făcut, n-am ce zice, la 
nişte şperlă pusă în sicriu…

– Te rog să-mi spui ce mi-ai pus în ceaiul pe care mi l-ai dat 
să beau înainte ca tu să pleci la biserică.

După cuvintele lui Ioan, nu s-a mai auzit decât undeva în 
depărtare un guguştiuc.

– Părinte, pune-i epitrahilul pe cap, izbucneşte gazda, 
scăpărând scântei. Că, dacă n-o faci, mătur cu ea toată ograda 
asta până o destram!

– Un somnifer…, că nu putea dormi uneori…, se aude în 
liniştea lăsată.

– Grijulie gujulia mâne-sa! Şi ştiţi de ce? se uită Ileana la cei 
prezenţi. A fost prima care a aprins o lumânare, ori mai degrabă 
un capăt, de Înviere. Şi-acum să le spui celor de faţă unde-ai 
aşezat-o, drăguţă?... Taci, ai? Îţi spun eu: sub patul iubitului 
bărbăţel, să-l prăjeşti în vreme ce doarme, ca să te înhăitezi după 
aceea cu Maftei!...

– Nu-i adevărat, eu nu ştiu cum s-a aprins…, baţi câmpii…, 
mamă soacră, şi asta nu-i bine!..., îşi scoate ghearele pisicuţa.

– O faci pe mironosiţa şi acum, hăituşcă? e furioasă Ileana. 
Măi Maftei, ia vino tu încoace! Ştii ce-a zis iubiţelul tău care se 
apropie acum de noi? „Mătuşă Ileană, eu jur pe sfânta cruce că 
ea m-a pus să-l izbesc pe domn profesor şi grozav mi-a părut rău, 
mai ales că m-a iertat…” Şi mai departe, Maftei? i se adresează 
celui chemat.

– Eu am iubit-o şi mi-a întunecat mintea… Mi-a promis că se 
descotoroseşte de domn profesor şi-o să ne rămână o grămadă de 
bani. Când am văzut că i-a luat de la asigurare, m-a luat cu frig. 
Şi am gândit că, dacă i-a dat foc dumnealui, apoi, săturându-se 
de mine, poate să-mi facă şi mie la fel…

– Cuscră, ai văzut ce lighioană ai crescut în ograda neatale. 
Acum întreab-o neata, dacă s-a întâmplat, cum zice ea, să 
ardă casa, cum de hârtiile de la asigurare erau la ea întregi şi 
nevătămate? I-au sărit ei în geantă de frica focului, aşa-i?...

– Asta au întrebat-o şi cei de la oraş, intră în vorbă iar Maftei. 
Le-a spus că ea poartă actele mereu cu sine, să nu se prăpădească.

Tatăl Tudoriţei, care a stat până atunci cu capul în jos şi a 
tăcut, s-a ridicat în picioare, ca să vorbească:

– Cinstiţi meseni, pe mine mă ştiţi cu toţii, iar sfiţia voastră, 
părinte, puteţi să adeveriţi mai mult decât oricine, că sunt un 
om cinstit. Vă mărturisesc aici că astăzi mi-a crăpat obrazul 
de ruşine. Pentru ce-a făcut jarca asta a mea, vă cer iertare. Tu, 
jigodie, i se adresează fiicei, amu te duci şi aduci banii, urmând 
ca eu să te judec acasă. Ai plecat?!

– Cuscre, nu pe toţi, numai cei pe casă, ceilalţi să-i ducă 
înapoi, că băiatul nostru n-a murit…, intră în vorbă până la urmă 
şi Victor.

– Ba nici măcar pe aceia, hotărâşte Ioan, ea a dat foc, după 
lege ea trebuie să plătească.

– Tu eşti mort, aşa că n-ar trebui să vorbeşti, îl admonestează 
Tudoriţa, stând un moment în faţa lui Ioan. Uite-ţi Certificatul de 
deces, iar tu, măi Maftei, de prostovan ce eşti, ai să stai slugă mai 
departe la patron…, eu te făceam om…

– Întreabă-te dacă eşti tu om, poama-dracului!..., îi aruncă 
în faţă mecanicul.

În momentul acela s-a deschis poarta  şi în ogradă a intrat un 
tânăr elegant. S-a apropiat de meseni cu paşi vioi, în vreme ce 
secretara de la şcoală a făcut ţuric în spatele mamei sale.

– Ziua bună şi mă iertaţi că vă deranjez, s-a oprit străinul. Mi 
s-a spus că aici o găsesc pe Tudoriţa şi pe părinţii ei…

– Şi ce treabă ai mata cu fata mea? se interesează tatăl 
acesteia, vorbind cu glas tăios.

– Noi ne iubim şi am hotărât să ne căsătorim şi…
– Curva dracului! sare de la locul lui Maftei. Mă făceai om, 

ai? se repede s-o altoiască.
– La maşină, Costeo, ţipă Tudoriţa, luând-o la picior.
– Las-o, îl apucă de mână preotul, Dumnezeu nu rămâne 

dator nimănui.
– Ai banii la tine? o întreabă tânărul, azvârlindu-se în maşină.
– Până la ultimul leu, îl asigură femeia. Mână, birjar! Dă-i 

bice, iubiţel! Viaţa mea abia acum începe!...
Peste un ceas, pe când oamenii se ridicau să plece acasă, a 

venit Grigore a Ilincăi din capătul satului să le aducă o veste. 
După câţiva paşi, s-a oprit înlemnit, făcându-şi cruce, de parcă 
ar fi fost o păpuşă mecanică. Apoi a venit butuc la pământ, de-a 
trebuit să-l ude cu apă, iar părintele să-i citească o rugăciune. 
Omul, ridicându-se în picioare ajutat de alţi doi bărbaţi, a vorbit, 
încă buimac: 

– Ce minune-i asta?... Domn profesor e viu, iar nevasta 
dumnealui… o aruncat-o unul din maşină şi zace-n şanţ… Adică 
a venit salvarea…, dar nu ştiu dacă mai sufla…

Ion ŢICALO 
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,,Aşadar, putem spune că Pământul are 
suflet vegetativ, şi că, anume, carnea sa e ţărâ-
na, oasele lui sunt stâncile ce formează munţii, 
sângele sunt venele râurilor, lacul sângelui din 
jurul inimii este marea, oceanul; respiraţia sa 
este creşterea şi descreşterea sângelui prin puls, 
şi astfel este pentru întregul Pământ fluxul si re-
fluxul mării şi oceanului, iar căldura sufletului 
lumii este focul din centrul Pământului... „

Leonardo s-a ocupat intens 
de atmosferă, inventând şi un ane-
momentru - ,,pentru a cunoaşte mai 
bine vânturile”. A dat mare impor-
tanţă curenţilor atmosferici şi depu-
nerilor eoliene ce constituie dunele. 
Punând bazele unei noi ştiinţe, ge-
ologia, şi-a notat cu precizie obser-
vaţiile: despre aluviunile şi abateri-
le cursului râurilor, despre minere-
uri şi grohotişuri, despre influenţa 
fluxului şi refluxului asupra solului, 
despre eroziunile cauzate munţilor 
de apele ploilor, despre greutatea 
specifică a pietrelor, şi multe altele.

Iar pentru a scrie un Tratat 
despre ape şi-a adunat un foarte 
bogat material de observaţii, schiţe, 
idei: despre căderile de apă şi inun-
daţii, despre valuri şi formarea valurilor, despre 
pânza freatică şi vâltori, despre viteza valurilor 
si forţa de coroziune a apei, despre mişcările 
apei şi valurile concave sau convexe, despre na-
tura spumei, structura moleculară a apei şi multe 
alte asemenea probleme de hidraulică şi dinami-
ca lichidelor.

Despre precipitaţiile meteorice a început 
să scrie în mod special o Carte a ploilor, în care 
trata pe larg despre nori -”care sunt ceaţă trasă 
în sus de căldura soarelui”. - A văzut foarte co-
rect şi a descris just importanţa acţiunii inciden-
te, erozive şi exportante a apelor torenţiale care 
au plasmat relieful terestru. - Pentru a cunoaşte 
mai bine asemenea fenomene a inventat un in-
strument special - numit azi higrometru - „pen-
tru a şti când e să plouă”.

Pentru a se constitui ca ştiinţă, paleonto-
logia va trebui să-1 aştepte pe Cuvier; Leonardo 
a studiat însă cu trei secole mai devreme natura 
si originea scoicilor şi a peştilor pietrificaţi. Şi 
în timp ce pentru mulţi oameni de ştiinţă, chiar 
din secolul al XVIII-lea, fosilele mai erau con-
siderate încă a fi „lusus naturae”, „vis vegetati-
va”, „vis lapidificata” „aura seminalis”, suflul 
seminal care pătrunde în pământ odată cu apele 
ploii şi „fecundează” stâncile, - Leonardo este 
primul care, după îndelungate observaţii efectu-
ate în Toscana şi Lombardia, se întreabă: ,,De 
ce s-au găsit oasele peştilor mari, şi stridii, şi 
corali, şi alte diferite, cochilii şi melci pe cul-
mile înalte ale munţilor?” (Cod. Ant. f. 20) - şi 
răspunde: „Aşa după cum miile de scoici aflate 
pe înălţimile munţilor nu au fost aduse acolo de 
apele Potopului, tot astfel şi mulţimea de scoici 
şi de corali de pe munţii din regiunile P arma 
şi Piacenza” au rezultat din acţiunea lentă de 
pietrificare a resturilor organice ale acestor vie-
tăţi, operă a mâlului depus de-alungul timpului 
pe fundul apelor peste aceste resturi. „Scoici, 
stridii şi alte primate asemănătoare, care iau 
naştere în mâlul apelor marine, vorbesc despre 
schimbările pământului”.

„Leonardo îl anticipează cu cel puţin o 
jumătate de secol pe Andrea Cesalpino (1519-
1603), considerat fondatorul botanicii moder-
ne; care însă nu face decât să descrie vegetalele 
(întocmai ca Pliniu); în timp ce Leonardo este 
un inovator şi un precursor prin interpretarea 
legilor pentru prima dată propuse, prin genera-
lizarea legilor care reglează forma vegetalelor şi 
dezvoltarea lor” (A. Baldacci).

Dintre ştiinţele naturii, botanica a fost cea 
care i-a reţinut mai mult atenţia, încă de la vârsta 
de 20 de ani, de când datează pasiunea sa pen-
tru iconografia plantelor pe care, desenându-le, 
le examinează. Leonardo a adunat de-a lungul 
anilor şi a consemnat zeci de observaţii în vede-
rea unei lucrări ce urma să fîe intitulată Despre 
formele şi viaţa vegetalelor, şi care, împreună 
cu Tratatul de anatomie şi cu alte diverse trata-
te proiectate de el, urmau să constituie o monu-
mentală enciclopedie a ştiinţelor.

Din aceste însemnări rezultă că Leonardo 
a fost primul care a observat că frunzele sunt 
aşezate pe o ramură nu la întâmplare, ci după 
anumite legi şi raporturi matematice; că frunze-
le nu cresc una de-asupra celeilalte ca să nu-şi 
facă umbră; că trunchiul arborilor este consti-
tuit din straturi concentrice care permit să i se 
determine vârsta; că un curent de apă urcă de 
la rădăcini spre vârf prin capilaritate, în timp ce 
un alt curent coboară dinspre frunze spre rădă-
cini. - Apoi, Leonardo a recunoscut solubilitatea 
clorofilei; a anticipat metoda culturilor în mediu 
acvatic (cultivând el însuşi o plantă de bostan, 
nu în pământ, ci în apă); a extras din plante ule-
iuri, esenţe, culori, şi a experimentat acţiunea 
unor otrăvuri pe bază de arsenic şi mercur asu-
pra plantelor; a întrezărit un sistem de clasificare 
a plantelor şi a studiat influenţa altitudinii asupra 
dezvoltării vegetaţiei. - Aceste cercetări, obser-
vaţii, idei, însoţite de desene de o mare precizie 
şi frumuseţe, fac ca Leonardo să fie considerat 
ca fondator sau ca precursor al botanicii moder-
ne.

Însăşi identitatea de origine a frunzelor şi 
organelor florii, pe care geniul lui Goethe o afir-
mă şi o descrie în Metamorfoza plantelor, este o 
descoperire a cărei prioritate îi aparţine lui Le-
onardo.

Sutele de observaţii pe care şi le notează 
Leonardo, fără a se preocupa prea mult de a le 
pune în ordine sau a le lămuri imediat cu o teo-
rie, au adus contribuţii de prim ordin principiilor 

fundamentale ale mecanicii şi, în general, în cele 
mai diferite domenii ale fizicii.

Contribuţia cea mai importantă în dome-
niul mecanicii dată de Leonardo la legile mişcă-
rii este cea care se referă la ceea ce se va numi 
mai târziu „principiul lui Newton”, legea acţiu-
nii şi a reacţiunii (acţionând asupra unui corp cu 
o anumită forţă, acel corp va reacţiona cu o forţă 
egală, dar de sens contrar). Cunoştea principiul 

lui Arhimede şi îl ştia aplica. Cunoştea 
teoria sifonului şi teoria vaselor comuni-
cante. Avea cunoştinţă de fenomenul ca-
pilarităţii. A făcut - cel dintâi - experienţe 
legate de legile frecării, de alunecare, ser-
vindu-se de un banc de probă inventat de 
el, asemănător celui folosit de fizicianul 
Aug. de Coulomb cu trei secole mai târ-
ziu. Leonardo şi-a pus problema influen-
ţei pe care o are mişcarea de rotaţie a Pă-
mântului asupra căderii unui corp greu de 
la o mare înălţime, intuind deviaţia de la 
verticală a corpului în cădere, binecunos-
cuta deviaţie spre est (fenomen verificat 
teoretic, în sec. XVII, de Borelli, şi obser-
vat, practic, din turnul din Pisa în 1640). 
- Din punct de vedere metodologic, Le-
onardo poate fi considerat un precursor 
al lui Galilei prin importanţa atribuită fie 

experienţei, fie matematicii.
Leonardo a avut geniala intuiţie a princi-

piului inerţiei („intuiţie”, nu descoperire, pentru 
că n-a ajuns la formularea unui asemenea princi-
piu). Tot în câmpul mecanicii, a intuit principiul 
compunerii forţelor şi principiul planului încli-
nat. Un rezultat genial în domeniul hidraulicii 
aplicate este descoperirea principiului vaselor 
comunicante, fie pentru acelaşi lichid, fie pen-
tru diverse. - Fapt într-adevăr excepţional este 
că aceste intuiţii n-au rămas la Leonardo pe un 
plan exclusiv teoretic, ci s-au tradus în încercări 
de realizări efective sau măcar de proiectare teh-
nică.

În fine, genială este intuiţia analogiei din-
tre fenomenul luminii şi fenomenele ondulato-
rii. „Nu vedea nicio deosebire între felul în care 
se comportă undele de apă, sunete sau lumină, 
- şi aceasta 1-a condus la următoarea constatare: 
„în Cosmos, totul se propagă cu ajutorul unde-
lor”. Este adevărat că, fidel idealului sau, uneori 
exagerat, de căutare a „unificării” naturii, a mers 
prea departe şi a încercat, aşa cum o cerea noua 
sa convingere, să lege şi mirosul de lumină şi 
căldură” (M. White).

În domeniul opticii, în studiile dedicate 
lentilelor, problemelor luminii, umbrei, culori-
lor, în cercetările iniţiate în premieră cu metode 
proprii a acelei capodopere a naturii care este 
ochiul, intuiţiile şi descoperirile lui Leonardo 
sunt de prim ordin.

Leonardo cunoştea camera obscură, per-
sistenţa imaginii pe retină, fenomenele de con-
trast. A fost primul experimentator care şi-a dat 
seama de rolul lentilelor şi primul care a scris 
despre vederea stereoscopică şi felul în care cei 
doi ochi obţin informaţiile. A remarcat şi a de-
scris foarte clar şi precis fenomenul refracţiei; 
cu trei secole înaintea lui Tycho Brahe, a des-
coperit refracţia atmosferică. A propus folosi-
rea oglinzilor concave cu o curbură foarte mică 
„pentru a putea vedea luna „. A studiat funcţio-
narea lentilelor de ochelari în raport cu defectele 

Urmare din pag. 52
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de vedere; ştia că prin o lentilă convergentă se 
poate obţine o imagine răsturnată care poate fi 
îndreptată cu o altă lentilă. Descrie variaţiile de 
diametru ale pupilei în funcţie de luminozitatea 
ambianţei - şi propune experienţe de fotometrie 
care le anticipează pe cele care vor fi efectuate 
abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea.

Cu trei secole înainte de Fresnel, Leonar-
do descoperă secretul culorilor strălucitoare (de 
felul celor ale sidefiului scoicii sau a aripilor 
fluturelui) - cauza constând nu în pigmenţii co-
loranţi, ci în descompunerea luminii, în aceas-
tă ordine de idei, nenumărate sunt pasajele din 
însemnările sale referitoare la fenomenul mete-
orologic al curcubeului. - S-a dedicat studiului 
optic al culorilor, teoriei umbrei, perspectivei; 
cunoştea teoria reflexiei pe oglinzi plane, dar 
n-a reuşit să rezolve pe cale teoretică problema 
reflexiei pe o oglindă sferică, - a rezolvat-o însă 
practic cu ajutorul unui instrument construit de 
el. De asemenea, a cercetat condiţiile vederii în 
câmp obscur, intuind tehnica de iluminare a pro-
bei, a obiectului de studiat, - tehnică esenţială în 
microscopie.

Descoperirea cea mai „frumoasă” a lui Le-
onardo în materie de optică se referă la albastrul 
cerului, al fumului ce pare albastru şi la culorile 
în care participă mai mult albastrul. Explicaţia a 
fost dată de lordul Rayleigh în 1871 - dar Leo-
nardo a dat-o în Codex Leicesler cu trei sute de 
ani înaintea lui, în aceşti termeni:

„Eu spun că nuanţa albastră care se vede 
în atmosferă nu este culoarea proprie 
a aerului, ci ea este cauzată de ume-
zeala încălzită care s-a evaporat în 
particule extrem de mici, impercep-
tibile (,,in minutissimi et insensibili 
attimi”) pe care le atrag razele soare-
lui şi le fac să pară luminoase pe fun-
dalul întunericului profund, intens, al 
regiunii de foc ce formează acoperirea 
lor („che di sopra le fá coperchio „)”.

Leonardo si-a început studiile 
anatomice înainte de vârsta de 30 de 
ani şi le-a continuat, intens, până în 
1515. Din mărturiile contemporani-
lor şi din propriile declaraţii, a studi-
at anatomia disecând peste treizeci de 
cadavre de ambele sexe şi de toate vâr-
stele, pregătindu-şi singur cadavrul, 
însoţind organele, piesele disecate, cu desene şi 
adnotări. - Deşi vorbeşte de cele 120 de „cărţi” 
de anatomie ale sale (de fapt, capitole), singurul 
document efectiv existent sunt filele cu desene 
şi însemnări, ale codicelui Bibliotecii din Wind-
sor.

„Caracteristic, în studiul leonardesc al 
corpului uman este conexiunea strânsă între cele 
două cercetări, anatomică şi fiziologică” (G. Fa-
varo). Leonardo a fost cel dintâi care a desenat 
cu precizie structura internă a corpului omenesc. 
El a fost primul care a reprezentat poziţia exac-
tă a bazinului, primul care a descoperit forma 
osului sfenoidal şi a celui frontal, primul care 
a desenat corect canalele lacrimale, curburile 
coloanei vertebrale, înclinaţia sacrumului; pri-
mul care a studiat legile statice şi dinamice care 
determină poziţia verticală a scheletului; primul 
care a observat şi descris topografia, inserţia, 
atrofia şi modul de funcţionare a muşchilor; 
primul care a studiat sistemul vaselor sangvine, 
nervii şi embrionul uman în dezvoltarea lui. De-

senele lui, completând sau ilustrând descrierile, 
explicaţiile ori observaţiile notate alături, alcă-
tuiesc cel dintâi atlas anatomic exact şi precis. 
Introducând pentru prima oară practica desenu-
lui anatomic, Leonardo a pus bazele anatomiei 
descriptive. - Pe de altă parte, observaţiile sale 
privind diferite mamifere (a cercetat cu atenţia 
şi inima boilor, dar îndeosebi anatomia calului 
1-a preocupat), peşti sau reptile, au fundamentat 
şi studiul anatomiei comparate.

Apoi, de la structură a trecut la funcţie, de 
la fenomen la cauză, de la anatomie la fiziolo-
gie. Fiziologic, el recunoaşte corect legile gene-
rale ale mecanicii musculare în raport cu vasele 
şi cu articulaţiile. Relativ la aparatul circulator, 
anatomia şi fiziologia inimii reprezintă unul din 
subiectele centrale căruia Leonardo i s-a dedicat 
cu o deosebită diligentă, ilustrându-şi observa-
ţiile cu numeroase desene şi scheme, - făcând 
studii speciale şi pe inima unor mari mamifere.

Leonardo a studiat sistemul nervos central 
şi îndeosebi encefalul, cu o tehnică nouă care îi 
permitea să reproducă forma ventricolilor cere-
brali prin metoda introducerii „cerei pierdute” 
în cavitatea occipitală, - metodă folosită şi în 
valvulele inimii. De altminteri, el a fost cel din-
tâi care a afirmat că „ inima este un vas alcătuit 
dintr-un muşchi dens pus în mişcare şi hrănit de 
artere şi vene, la fel ca ceilalţi muşchi”.

Din aparatul uro-genital, de semnalat este 
mai ales contribuţia sa la studiul rinichilor, (în 
schimb, nicio referinţă, nici măcar grafică, la 

glandele suprarenale). Dar relativ la embriolo-
gia umană: în legătură cu organele genitale şi cu 
procreaţia, interesante sunt teoriile sale privind 
transmiterea caracterelor materne şi paterne fii-
lor si a determinării influentei morale a acestora. 
- Nu este exclus ca Leonardo să fi intuit măcar 
existenţa capilarelor; este cert însă că a semnalat 
în unele organe - ca pielea şi ficatul - prezenţa 
„venelor capilare”. - Nu se găseşte în însemnă-
rile sale nici o referinţă la glandele salivare şi 
la pancreas; în schimb sunt corect reprezentate 
ficatul şi splina.

Leonardo a încercat să pătrundă şi secre-
tul mecanismului creşterii, al mersului, al respi-
raţiei, al vorbirii, al percepţiei. Si, cu un secol 
şi jumătate înaintea lui Harvey, a bănuit natura 
diferită a sângelui venos şi a celui arterial. - A 
pregătit şi un mic tratat de fonetică - „Despre 
voce „, - analizând mecanismul pronunţării vo-
calelor şi consoanelor, ţinând seama de mişcări-
le buzelor şi ale limbii, de modificările cavităţii 
oro-faringiene, de poziţia vălului faţă de bolta 
palatului - si, în fine, a înregistrat relaţiile dintre 
respiraţie, fonaţie şi deglutiţie.

*
În interpretarea fenomenelor fiziologice 

Leonardo era convins că există o interconectare 
şi o interdependenţa a acestora; ceea ce reflec-

tă concepţia sa despre complexitatea şi profun-
zimea naturii vieţii umane. Astfel, fenomenul 
procreaţiei, de pildă, nu este doar o chestiune 
de transmitere a unei secreţii, a unei substanţe 
seminale organice generative, ci în acelaşi timp 
şi a uneia de natură spirituală, care provine, la 
urma urmei, din zona afectivă a adevăratului 
sediu al sufletului - si pe care omul de ştiinţă 
Leonardo îl caută cu atâta interes şi insistenţă 
fără a-1 găsi...

- O concepţie asemănătoare privind origi-
nea, natura şi funcţia unor substanţe asociate cu 
diferite părţi şi organe ale corpului a mai formu-
lat Leonardo si în legătură cu glandele lacrimale 

ale plânsului care vin direct din inimă, 
sediu al oricărui sentiment (Zolner).

Asemenea concepţii arată că Le-
onardo lega orice manifestare emoţio-
nală de un anumit organ şi pe care o 
surprinde în numeroasele sale manifes-
tări. Si fizionomia omului este o prefi-
gurare nemijlocită a temperamentului 
sau caracterului, o reflectare directă a 
unui caracter individual şi a unor sen-
zaţii de moment. - Leonardo a dedicat 
cercetări insistente sistemelor de re-
producere la bărbat şi la femeie; dar 
concluziile lui, deşi semnificative pen-
tru caracterul omului Leonardo, rămân 
de natură metafizică, la limitele omului 
de ştiinţă:

- Bărbatul care se împreunează 
cu reticenţa şi dispreţ zămisleşte copii iritabili 
şi nedemni de încredere; dar daca acest contact 
este însoţit de multă dragoste şi dorinţă din am-
bele părţi, copiii vor fi de o mare inteligenţă, 
plini de vitalitate, vioiciune şi graţie”
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În con-
ştiinţa marii 
majorităţi, Le-
onardo da Vinci 
este înainte de 
toate autorul 
„Giocondei” şi 
al „Cinei de tai-
nă”. Celebrele 
sale picturi au 
polarizat într-
atâta interesul 
şi admiraţia 

lumii, încât omul de ştiinţă Leonardo a rămas, 
mult timp, aproape total necunoscut. În realita-
te, spirit enciclopedic - cel mai mare, din toate 
timpurile - el a fost toată viaţa fascinat de pro-
blemele pe care le puneau toate ştiinţele, în care 
s-a iniţiat ca autodidact, îi plăcea să se conside-
re „fiul şi discipolul experienţei”, - dar conşti-
ent că trebuia să se ridice deasupra experienţei, 
până la înţelegerea cauzelor; căci „în natură nu 
există nici un efect fără raţiune; caută deci să 
înţelegi raţiunea şi nu te mărgini la experien-
ţă”. Teoria trebuie, prin urmare, să fie ghidul 
sigur al practicii. Inginerul trebuie să ştie expe-
rimenta şi să-şi supună calculului matematic in-
vestigaţiile lui: „Mecanica este Paradisul ştiin-
ţelor matematice, căci prin ea ajungi la fructul 
matematici - afirma Leonardo. „Nu există nici 
o certitudine unde nu se poate aplica 
una din ştiinţele matematice”.

Dar Leonardo n-a fost un 
„matematician de profesie”, matema-
tica n-a studiat-o ca un scop în sine. 
Despre ştiinţele matematice avea o 
concepţie exclusiv aplicativă, recu-
noscându-i importanţa, şi mai ales ne-
cesitatea; în complexa sa personalita-
te, matematica îndeplineşte o funcţie 
instrumentală. Algebra nu 1-a preo-
cupat deloc, limitându-se la cercetări 
de geometrie pentru rezolvarea unor 
probleme de perspectivă şi de optică, 
cercetări pe care le numea ,jocuri” 
(ludi geometrici), - probleme elemen-
tare de geometrie plană, ce nu depă-
şeau noţiunile euclidiene ale vremii şi 
pe care pictorii timpului le rezolvau empiric.

De o importanţă mult mai mare - şi în 
care Leonardo a lăsat urme clare de originali-
tate - sunt cercetările privind transformările so-
lidelor „fără scădere sau creştere a materiei”, 
cercetări pe care intenţiona să le adune într-un 
tratat în trei „cărţi” (ceea ce n-a realizat), în 
aceste probleme s-a inspirat din Nicolaus Cu-
sanus („De transformationibus geometrics”), 
transformările avute în vedere fiind: o coloană 
(pătrată sau circulară) în cub; a unui cub într-o 
sferă; a unei coloane în alta mai mare sau mai 
mică; a unei sfere într-o piramidă. - A făcut cer-

cetări relative la centrele de greutate a diferite-
lor solide, ca de ex. relative la geometria tetra-
edrului. Un loc amplu în geometria leonardescă 
îl ocupă studiul lunulelor (figura plană forma-
tă din două arce de cerc care au aceleaşi ex-
tremităţi). De asemenea, Leonardo a construit 
instrumente matematice, compase de reducţie, 
ce servesc pentru compunerea unei figuri ase-
mănătoare alteia.

Manuscrisele sale cuprind numeroa-
se observaţii şi speculaţii privind astronomia, 
ştiinţă în care însă n-a adus contribuţii origi-
nale. Deşi cunoştea proprietăţile lentilelor, n-a 
inventat, n-a construit un adevărat ochean, iar 
despre telescop, nu există nici o menţiune în în-
semnările lui Leonardo. Avea un mare respect 
pentru astronomia matematică, pe care o studi-
ase şi marele său prieten Luca Pacioli; poseda 
un exemplar din „Cosmografia” lui Ptolemeu 
şi alte lucrări de astronomie, dar n-a făcut cer-
cetări în domeniul mecanicii cereşti, în astrono-
mie îl fascinau calităţile optice ale materiei şi 
interacţiunea dintre lumină şi „domeniul fizic”. 
- „Nu există nici o parte în astronomie care să 
nu fie o funcţie a liniilor vizuale şi a perspecti-
vei” - scria el.

A început prin a fi un adept al lui Aristotel 
care afirma că toate corpurile cereşti, inclusiv 
planetele şi luna, sunt perfecte; dar, treptat, a 
ajuns la concluzii proprii. Credea că Luna are 

o structură asemănătoare Pământului, este al-
cătuită din aceleaşi materiale, în mare parte 
este acoperită de apă, dar nu ştia de existenţa 
craterelor. „Luna nu are lumină proprie. Ea nu 
străluceşte fără Soare”. Dă o explicaţie corectă 
luminii cenuşii a Lunii, intuieşte adevărata cau-
ză, zice că ea constă în reflexul luminii pe care 
Pământul o trimite pe Lună după ce a primit-o 
de la Soare.

„Dacă te-ai afla pe Lună sau pe o stea, 
Pământul nostru ţi-ar apărea la fel ca şi Luna”’, 
căci „Pământul este o Stea foarte asemănă-

toare cu Luna „. - Iar despre Soare, Leonardo 
scrie aceste inspirate cuvinte: „în Univers nu se 
poate vedea un corp mai mare şi mai puternic 
decât Soarele; lumina lui iluminează corpurile 
cereşti răspândite prin Univers; si forţele vieţii 
coboară din el, pentru că şi căldura care este în 
animalele vii vine din forţele vieţii şi nu exista 
altă căldură în Univers...”

Aşadar, cu toate că trăia într-un timp când 
dominantă era concepţia geocentri-
că, Leonardo susţine că „Pământul 
e o Stea”, că „nu se află în mijlo-
cul cercului Soarelui şi nici în cen-
trul lumii”. - In Codicele Trivulzian 
vorbeşte despre „rotunzimea Ter-
rei”, într-o vreme când aceasta nu 
era unanim admisă. - într-o perioadă 
când concepţia cosmică aristoteli-
co-ptolemaică era încă prevalentă, 
Leonardo, deşi reţine că Soarele e 
imobil, se exprimă foarte clar despre 
rotaţia diurnă a Pământului în jurul 
propriei axe, indicând că „Zilele nu 
încep în acelaşi timp în tot Univer-
sul, ci când în emisfera noastră e 
miazăzi, în cealaltă emisferă e mia-
zănoapte „. - Dimensiunea globului 
terestru este indicată de Leonardo: 

12.500.000 m. (unităţi milaneze) - aproape de 
cea dată azi (12.713 km diametrul polar).

În ce priveşte interpretarea fenomenelor 
terestre, Leonardo este un geolog „neptunian”; 
cu alte cuvinte, acordă maxima importanţă, în 
mod direct, rolului şi funcţiei pe care o are apa 
în viaţa Pământului, - cu atât mai mult cu cât el 
e înclinat să compare Pământul cu corpul ome-
nesc:

Intuiţiile ştiinţifice ale lui
Leonardo da Vinci
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