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Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România

Spiritul pandur și sufletul gorjenesc 
(Antologie de texte, prefață, studiu introductiv și 
note de Zenovie Cârlugea) este o carte reprezen-
tativă pentru cultura și spiritualitatea Gorjului, așa 
cum au fost acestea promovate de-a lungul timpu-
lui. Lucrarea se află în pregătire în laboratoarele 
Centrului Județean de Conservare și Promovare a 

Tradițiilor Populare Gorj (lector: scriitorul Ion Cepoi).
În studiul introductiv, Spiritul alutan și sufletul gorjenesc - 

tradiție, specificitate, diferențiere,  autorul încearcă să definească 
specificitatea alutană în context național și, în cadrul acesteia, spi-
ritul pandur și sufletul gorjenesc, așa cum au fost acestea abordate 
de scriitori, gânditori, oameni de cultură din diferite generații.

O definire mai apăsată, mai amănunțită și și plină de far-
mecul acelui genius loci, o regăsim în textele semnate de Ion Ce-
poi, Grigore Smeu și Nicolae Dragoș, reușind a identifica  atât o 
forma mentis cât și un modus vivendi caracteristice locuitorilor 
din acest areal arecum votiv al Olteniei. (Cap.II).

Capitolul I include texte în care Vasile Cărăbiș, Ion Conea 
și Ion Popescu-Voitești încearcă să definească Gorjul subcarpatic, 
sub raport geofizic, istoric și tradițional. 

Capitolul al III-lea antologhează fragmente reprezentati-
ve din scrierilor (în mare parte, însemnări de călătorie) ale unor 
binecunoscuți scriitori și oameni de cultură, de la Paul de Alep 
(sec. XVI) la Marin Sorescu, Nicolae Densușianu, Grigore Ale-
xandrescu, Alexandru Vlahuță, Alexandru Ștefulescu, Nicolae 
Iorga, Liviu Rebreanu, Nichifor Crainic, Al. Tzigara-Samurcaș, 
Ion Simionescu, Constantin Brâncuși, Petre Pandrea.

Capitolul al IV-lea se constituie într-o veritabilă antologie 
din creația poetică ce-a văzut lumina tiparului, în periodice sau 
apariții editoriale, de-a lungul unui secol și mai bine de poezie gor-
jenească, de la Al. Pelimon, Emanoil Părăianu, N. Burlănescu Alin 
și Vasile Lascăr, la Sebastian Hortopan, Anuța Barbu, Constantin 
Goga, Ion Gh. Anglițoiu, Pantelimon Cârstea, Vasile Cernăianu, 
Victor Hortopan , Nicolae Bocșa, Ileana Busuioceanu, Ion Mara, 
Dumitru Tătăroiu, Ilarie Popescu, B.B.Cedan, Constantin Dănău, 
Victor Diaconescu Arjoci, Ella Frunză, Tasia Gârbaciu ș.a. 

Avanpremieră editorială
GORJ SPIRITUAL EFFIGY

SPIRITUL PANDUR

Abordând, în urmă cu peste trei decenii, opera poetică 
eminesciană, universitarul ieşean George Popa (deopotrivă 
poet de profunzimi clasice şi traducător de larg orizont cultu-
ral, de la poezia lui Hafiz şi Ommar Kayam, la elegiile şi so-
netele lui Rainer Maria Rilke) s-a impus în conştiinţa critică a 
vremii noastre prin câteva cărţi foarte apreciate în care studia 
aspecte ale gândirii poetice eminesciene cu un instrumentar 
în genere filosofic, dovedind nu numai erudiţie dar şi vocaţia 
analizelor aplicate şi a sintezelor structurant-vizionare.

De la volume ca Spiritul poetic eminescian (1982) şi 
Prezenţul etern eminescian (1989), la Libertatea metafizică 
eminesciană (2005), Deschideri metafizice în lirica emi-
nesciană (2007 ), Luceafărul. Treptele spiritului hyperionic 
(2010), avem o radiografie cât mai exactă a gândului filoso-
fic eminerscian, a cărui viziune de sinteză autorul o realizea-
ză, în cele din urmă, în Eminescu, sau dincolo de absolut 
(2011). Este vorba de o aplecare sistematică asupra ideaticii 
eminesciene, citită într-o cheie orioginală, ceea ce ne amin-
teşte de unele abordări de excepţie, de felul celor întreprinse 
de Rosa del Conte (Eminescu sau despre absolut, Modena, 1961 ) sau Svetlana Paleologu 
Matta (Eminescu și abisul ontologic, Aarhus, 1988).

În eseul ce dă titlul culegerii de faţă, dl George Popa se apleacă asupra unor con-
cepte şi viziuni ,,care apar pentru întâia oară în gândirea poetică” , deschideri origina-

le (gnoseologice şi onto-axiologice) dezvoltate şi în cărţile din 
2010 şi 2011, dar sintetizate acum într-un evantai ideatic menit 
a recontura specificitatea gândirii poetice eminesciene: natura 
geniului, arheul – identitate eternă a omului, sensul cosmic al 
iubirii, armonia poetică, muntele ca matrice formatoare a cul-
turii româneşti, tragicul ca sacrificare umană a Fiinţei, sacrali-
zarea, libertatea metafizică în depăşirea absolutului, instinctul 
metafizic şi esenţa frumuseţii…

Dacă în eseul „Eminescu între autohtonie şi universalita-
te”, criticul ilustrează motto-ul arghezian ales («Fiind foarte ro-
mân, Eminescu este universal»), în Luceafărul opera non finita 
este reluată o mai veche cercetare a manuscriselor, pe marginea 
cărora autorul dezvoltă ideea că poemul în cauză – departe de 
a fi exprimat complexitatea gândirii poetice, este unul ,,neter-
minat”, în sensul că poetul ar fi dorit Hyperionului său ceea ce 
Giordano Bruno gândea despre perspective ,,eliberării metafizi-
ce,, (focul şi eternul fiind, în viziunea poetico-filosofică giorda-
niană, realităţi eliberatoare ultime”…

Foarte interesant, eseul Autoportretul geniului grăiește 
despre una din temele elevatei meditaţii eminesciene, revendicându-se din filosofia scho-
penhaueriană, gânditorul cultivat de Junimea şi care şi-a pus amprenta asupra întregii 
viziuni despre lume şi viaţă (,,Regăsim în efigia descrisă de filosoful german însuşirile 
portretului spiritual al lui Eminescu”, p. 39).

GEORGE POPA:

«IN PRINCIPIO FUIT EMINESCU»

�Continuare în pag. 2

Este greu de găsit o formulă care să sinteti-
zeze specificul liricii argheziene. Nimeni, ca autorul 
Cuvintelor potrivite, n-a 
adus, de la Eminescu în-
coace, transformări atât 
de mari, revoluționare 
chiar, limbajului poe-
tic. Fără contribuția lui 
esențială – cu urmări 
binefăcătoare și azi – 
peisajul liricii românești 
n-ar fi avut atâta relief și 
atâta culoare.

Cel ce avea să 
devină cel mai mare 
poet român al secolu-
lui nostru s-a născut la 
București, în 1880. Pe 
numele lui adevărat, Ion N. Theodorescu, viitorul 
scriitor și-a făcut studiile la liceul Sf. Sava, printre 
colegii de generație numărându-se Gala Galaction și 
N.D.Cocea. Debutează în literatură cu poezia Tatălui 
meu, semnată Ion Theo, în ziarul macedonskian „Liga 
ortodoxă” (nr. 9, 1896). După modelul inițiat de René 
Ghil și urmat îndeaproape de Al. Macedonski, Ion 
Theo publică mai multe încercări „instrumentaliste” 
care stârnesc admirația maestrului de la „Literatorul”. 
Despre tânărul  poet, Al. Macedonski va spune că 
„ne-a surprins cu versuri mai presus de vârsta sa, dar 
nu și mai presus de talentul său”, observând că „la o 
vârstă când eu gângăveam versul, rupe cu o cutezanță 

fără margini (…) cu toată tehnica veche a versificării, 
cu toate banalitățile de imagini și de idei, ce de multă 

vreme au fost socotite la 
noi și în străinătate ca o 
culme a poeticei și a ar-
tei”. Citatul, extras din 
articolul Poezie și poeți 
contemporani apărut în 
nr.4 din 1896 al „Ligii 
ortodoxe” relevă atitudi-
nea rebelă – încă de pe 
acum – față de formele 
sacrosante ale literatu-
rii, trăsătură fundamen-
tală a scrisului său de 
mai târziu. După scurta 
experiență de laborant la 
fabrica de zahăr din Chi-

tila, urmează, în 1899, o alta – cea monahală – care 
are la bază motive neelucidate încă. 

Sunt invocate, adesea, greutățile materiale, 
precum și moartea iubitei, amândouă determinând 
această opțiune. Cert este că experiența dobândită de 
„fratele Iosif” la mănăstirea Cernica a fost superior 
valorificată atât în Psalmi cât și în prozele Icoane de 
lemn. Vocația de pamfletar exclude vocația mistică. 
Și totuși, Ov. S. Crohmălniceanu  consideră că „un 
puternic sentiment religios l-a stăpânit pe Arghezi 
toată viața, chiar și după ce va părăsi mănăstirea”.(1)   

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL ”TUDOR ARGHEZI”
Ediția a XXXIV-aRecitiri

TUDOR ARGHEZI

Prof. univ. dr. Adrian VOICA
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În ascensiunea sa eliberatoare, poetul pune în vibraţie ,,pulsaţia suitoare a 
detaşării onto-axiologice care se desfăşoară pe fenomenologia arderii: ,,Nu cre-
deam să-nvăţ a muri vreodată – Suferinţă, tu, dureros de dulce…”

,,Eliberarea metafizică” înseamnă ,,zborul fără răgaz al intelectului”, în sen-
sul viziunii filosofului poet Giordano Bruno, deziderat major într-o eventuală relu-
are a „Luceafărului”. E o realitate profundă intuibilă graţie celui de-al şaselea simţ 
pe care-l avea poetul nostru - ,,simţul metafizic”.

Foarte interesante sunt analogiile, corespondenţele, în general afinităţile 
dintre gândirea poetico-filosofică a lui Eminescu şi Hegel, Heidegger, Noica, ori 
paralelismul dintre Eminescu şi Blaga în privinţa somnului, ca experienţă multi-
valentă, şi a visului, ca mod de transcedere… În general, lucrarea In principio fuit 
Eminescu reuşeşte a contura, ca un summum al scrierilor sale pe această temă, acel 
homo poeticus eminescianus, atât de complex şi total pentru a ilustra o paradigmă 
estetică, dar în acelaşi timp punct inevitabil de referinţă pentru întreaga dezvoltare 
ulterioară a unei culturi…

«IN PRINCIPIO FUIT EMINESCU»

I
În „Amintirile” sale scrise pe la 1900, Ana 

Culcer, fiica Elenei Aman și a lui Barbu Bălcescu, 
fratele marelui revoluționar pașoptist (născută  la 
Craiova, în 1859, și căsătorită cu dr. Dumitru / Tache 
Culcer din Tg.-Jiu), evocă împrejurările în care a cu-
noscut o pleiadă de scriitori clasici, de la Alecsandri 
și Maiorescu la Eminescu, Caragiale, Duiliu Zam-
firescu, Barbu Ștefănescu-Delavrancea, Olănescu 
(Ascanio) ș.a.

Mezină a familiei fostului primar al Craiovei, 
Barbu Bălcescu, prin 1874-75, Ana Bălcescu va mer-
ge la București să stea alături de sora ei Zoe, căsă-
torită cu junimistul Nicolae Mandrea (președinte al 
Curții de Casație): „Sora mea Zoe născuse o fetiță și 
Mandrea venise să mă ia ca să șed cu dânsa timpul cât 
trebuia să stea în pat, timp destul de îndelungat; Zoe 
fiind foarte slăbită. La ei avusei ocazie a cunoaște pe 
D-nu Titu Maiorescu, fost și viitor Ministru și critic 
însemnat. Era unul din prietenii lui Nicolae; soția cu 
fiică-sa Livia veneau aproape zilnic să vadă pe Zoe.”  
Lehuza era asistată de doctorul Kremnitz, cumnatul 
lui Maiorescu, adică fratele „tinerei și cochetei” Mite 
Kremnitz. Trecem peste observația morală privind pe 
marele critic („Don Juan, nepocăit, o înșela pe Clara 
până chiar în casa ei cu rude apropiate”…), pentru a 
stărui asupra pasajelor privitoare la Eminescu:

„Pe Eminescu l-am cunoscut tot cam în același 
timp, adică vreo doi ani înainte de a mă mărita (1882, 
n.n.), dar l-am văzut și cunoscut mult mai puțin. Era 
înalt (sic!n.n.), palid și mai puțin frumos ca por-
tretele lui. A venit la noi să vadă pe cumnatul meu 
Mandrea care-l proteja, și care vrând să-i procure 
nițică odihnă îl trimise să stea un timp la noi la țară, 
la Groșani, în Romanați, moșie ce mi-a rămas mie. 
Apoi, de aici a trebuit să-l ia. Omul acesta, adevărat 
poet și timid, era menit să piară, dacă nu era cineva 
pe lângă el să-i poarte de grijă. Nu era în stare să zică 
cuiva să-i fiarbă un ou sau să-i frigă un pui.

De acolo Nicolae-l duse la Florești, moșia din 
Dolj, unde era o slujnicuță nemțoaică pentru a-l ser-
vi. A stat și acolo câtva timp, și într-o dimineață fugi 
împreună cu nemțoaica.” (s.n.) 

Episodul cu „slujnicuța nemțoaică” ține mai 
mult de anecdotic decât de o realitate confirmată de 
cercetătorii biografi, cunoscându-se că la conacul 
din Florești poetul era în îngrijirea administratorului 
moșiei Sandu Pătru. 

Interesantă rămâne, însă, afirmația că, înainte 
de Florești, poetul fusese în Romanați, la Groșani, 
probabil tot în vara lui 1878. Se știe că sejurul de 
la Florești nu a constituit o „vacanță” pentru poet, 
ci o perioadă de lucru, Eminescu găsind aici răga-
zul de a traduce din germană primul volum din „Do-
cumentele Hurmuzaki”, Fragmente zur Geschichte 
der Rumänen/ Fragmente din Istoria Românilor, cu 
editarea cărora fusese însărcinat Ioan Slavici (poetul 
încasase, conform chitanței care s-a păstrat, suma de 

1000 de lei). Lucrarea tradusă de Eminescu va apă-
rea, fără mențiunea respectivă, în ianuarie anul ur-
mător. 

În calitate de secretar al comisiei pentru tra-
ducerea «documentelor Hurmuzaki», Ioan Slavici 
îl vizitează pe poet la Florești, notând în Amintirile 
sale: „.. l-am găsit acolo sănătos tun și în voie bună. 
Era numai el la conacul moșiei, singur, adecă în foar-
te bună societate. În timpul pe care l-a petrecut la 
Florești, boarfele lui se aflau la T. Maiorescu, care re-
zervase pentru dânsul un iatac luminos, în care toate 
erau puse în cea mai bună rânduială”. Așadar, nicio 
urmă de „slujnicuță nemțoaică”, poate doar o legen-
dară simpatie locală pentru fata popii Duțescu…

II

Am stabilit, într-un studiu recent, pe baza 
unor intuiții și probe relevante, calendarul sejurului 
floreștean , încercând o datare cât mai exactă. Stabi-
lirea datelor între care se produce sejurul floreștean 
al poetului este posibilă parcurgând colecția ziarului 
«Timpul» pe anul respectiv. Vom constata că, deși 
aproape toate nesemnate, cum avea obiceiul, artico-
lele poetului (stabilite de Ediția Academiei în XVI 
volume, preluată de cea de la Chișinău din 2001 în 
VIII volume) se succed cu o oarecare regularitate, 
fie cotidian, fie la două zile. Iată cum arată perioada 
ianuarie – septembrie 1878, interval în care are loc 
și vacanța de peste două luni a poetului petrecută la 
Florești, în Gorj. Prezența gazetarului în «Timpul» 
o constatăm la 3, 4, 6, 12, 13, 20, 25 și 28 ianuarie, 

apoi la 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 21, 22 februarie. În 
martie publică articole în numerele din zilele: 1, 2, 3, 
4, 5,7,10 și 14. În aprilie, articolele sale figurează în 
zilele de 5, 7, 9, 11, 16, 25, 26, 28 și 30. 

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

Așadar, în perioada 6 mai - 2 august 1878, 
Eminescu nu mai este prezent în coloanele «Timpu-
lui», dar, surpriză!, la data de «26 mai stil vechi» / 7 
iunie 1878, Maiorescu consemnează prezența poetu-
lui la „ultima Junime la mine (ca totdeauna, în ultima 
vreme, în acest sezon). Vasile Alecsandri a fost aici 
[…] Și cneazul Cantacuzin, Theod. Șerbănescu, Olă-
nescu ș.a.m.d., vreo 23 de persoane […], Eminescu, 
Slavici, Nicu Gane etc. Splendidă seară. Frumoase 
poezii de Eminescu…” (Jurnal, IX, Ed. Minerva, 
1989, p.53).

Ce se întâmplase, așadar, cu poetul care de la 
data de 6 mai nu mai era atotprezent în „Timpul”?

Am putea da crezare Anei Culcer (Bălcescu) 
că, înainte de sejurul de la Florești, Eminescu ar fi 
stat „un timp” la moșia de la Groșani din județul 
Romanați, unde ar fi fost trimis de amicul său Nico-
lae Mandrea, care l-ar fi transferat apoi – nu știm din 
ce motive – la Florești. 

Astfel, am putea explica perioada  6 (19) mai 
– 26 (7) iunie 1878, când poetul nu mai e prezent 
în coloanele „Timpului”, dată după care desigur are 
loc plecarea la Florești. Este greu de crezut că poetul 
ar fi fost transferat direct de la Groșani la Florești, 
fără a mai reveni în București. Acum probabil se 
conturează planul lui Maiorescu și al celorlalți de 
a-i încredința lui Eminescu traducerea volumului 
de documente din colecția baronului Hurmuzaki, în 
vara petrecută la moșia junimistului Mandrea din 
Floreștii Doljului (azi apaținând de comuna gorjeană 
Țânțăreni, din sudul Gorjului).

Documentar de Mircea MESEȘAN

Noi mărturii privind

PREZENŢA LUI EMINESCU PE MELEAGURI OLTENE, 
ÎN ROMANAŢI ŞI GORJ

Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România

Capitolul anunță o carte de sine stătătoare – «Poeți 
gorjeni de altădată - 100 de ani de poezie în Gorj» – în-
semnând în primul rând operă de recuperare a unei tradiții 
culturale destul de bine reprezentate, parte integrantă a ta-
bloului general de valori din cultura și literatura română.

În totul, lucrarea – originală ca viziune și structurare 
– este una ilustrativă și de sinteză, promovând ideea de spi-
rit pandur, de specificitate și diferențiere a spiritualității 
gorjene în contextul mai larg al culturii și tradițiilor aluta-
ne, Oltenia fiind la rândul ei acea bine reprezentată parte de 
țară din care și-au luat zborul, în universalitate, multe valori 
ale culturii și științei românești.

(Interim)

SPIRITUL PANDUR

Vicențiu MATEI
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Gheorghe Grigurcu
Şi trîmbiţa pusă pe masă 

Şi trîmbiţa pusă pe masă de la un timp cîntă singură 
forma famelică şi conţinutul obez
disperat că nu poate slăbi 
au supleţea sufletului gimnast 
proclamă un măscărici: „în lumea aceasta 
doar ceea ce este steril nu e de ruşine” 
mercedesurile calde şi ospitaliere cum bucătăriile 
afară vidul se zbate cum un fluture pe urechea unui 
asin 
atît de ridicol ne-am rătăcit în labirintul unei am-
prente 
pentru cina de gală să umplem aceşti fazani cu nisip 
şi dacă sufletul nu e decît o parodie a trupului precum 
veşmîntul? 
patos util precum o clanţă de uşă lucioasă 
o păşune foarte verde înăuntrul osului 
o spaimă inocentă născîndu-se sub privirea ta 
şi-nsîngerata-i placentă 
au revenit la modă taioarele de sticlă 
fuge farmecul de pe chipul femeii 
nevolnic şi laş cum o muscă 
oglinda învăţînd pe de rost o furtună 
aşa cum un actor îşi învaţă rolul 
goale puşcă aceste plante-ngenuncheate 
ce se roagă la icoane 
azi tragedia şi comedia au devenit sinonime 
cei doi ochi prin care ne priveşte Dumnezeu. 

Selenară 

O lună veche o lună tremurătoare 
o lună de tablă şi văzduh 

plimbîndu-se-ncoace şi-ncolo 
plimbîndu-se cum un troleibuz 

printre-ndrăgostiţii tăcuţi şi firavii arbuşti 
deopotrivă acoperiţi de fina pulbere 
a surîsurilor vorbelor mişcărilor sufletelor etc. 
care s-au descompus în cursul zilei

o lună gata a duce acasă contra cost 
oameni şi plante. 

Veni un călăreţ

Veni un călăreţ nesătul 
pe-un cal de culoarea limbii lui tinere 
şi măsură fetele de sus 
şi dispăru cu-ndemînare-n ochiul 
uneia din ele. 
Veni un călăreţ cu-un obraz ca nisipul 
  -  nu mai pot risipi nimic  -  mi-a spus 
nicio mişcare niciun grăunte 
e prea tîrziu 
fetele-ncăpură-n ochiul lui. 

Autumnală

Trecutul aşezat lîngă un petic de soare pe gazon 
neglijent cum o unealtă 
coala albă-a privirii inerte 
dedicaţia pe ea a unei muşte 
lipăitul pe cer ca de picioare desculţe al norilor 
vinul rubiniu înăcrit scurgîndu-se printre frunzele 
castanului 
limpezimile apei din bazin afumîndu-ne pomeţii 
tîmplele 
ridurile vîntului de Nord-Vest se destind treptat 

un bărbat uscăţiv (precum Beckett) 
exact în mijlocul lunii septembrie 
ca-n centrul unui cerc. 

Disperă-n taină

Disperă-n taină transpiră mult 
se sfieşte pînă şi-n faţa scrumierei
se bîlbîie tace îşi ascute creionul din nou 
urmărind un ascuţiş ideal scutură 
un fir de păr de pe vestă 
umblă prin locuinţa pustie apoi se opreşte brusc 
la oglindă suflă în ea 
ca-ntr-un balon ce se înalţă-n tării. 

Semn de carte

Ca şi cum ceea ce s-a petrecut 
s-ar fi petrecut aievea 

ca şi cum ceea ce s-ar fi putut petrece 
s-a petrecut 

într-un mic poem 
ai pîrît Neantul.

Zi

Fără chip această zi concentrată 
ca o foaie de hîrtie albă

punct delirant ca un sărut 

albină înţepînd catedrala. 

Peisaj 

Membre plete orificii ofilite cum ghioceii 

un grumaz muced şi fraged cum o ciupercă 

un embrion de ghips din care ies corniţe de melc 

micile cranii de nuci strivite sub paşi 

cîte-un măr copt-răscopt se desprinde din crengi 
pluteşte 
cu aripi de libelulă. 

Bilanţ provizoriu 

Din cînd în cînd îi adresez unei poete 
epistole totodată senzuale şi caste 

aidoma unei lenjerii de damă pe-un manechin 
şi ce larmă face-n jur Amarul Tîrg 
cum un cîrd de ciori agitate 
din Cişmeaua Sîmboteanu curge viaţa 
zi şi noapte fără-ncetare 
viaţa aceasta ordinară şi tulbure 
ca dintr-o arteră spartă-a ţărînii
sîngele nostru de apă. 

Ca un somnambul 

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

deasupra amigdalele inflamate-ale Cerului.

Singurătatea nu e inventată 

Singurătatea nu e inventată de unul singur 
ci de un şir de ape şi punţi – 
ape cu ochii scoşi punţi osoase 
se-amestecă ziua oarbă cu noaptea saşie 
cine vorbeşte şi cine tace?
un doliu se-ntinde pustiitor cum un foc brun 
copiate la indigo toate făcliile 
un vermut de culoarea asfaltului 
o ancoră sărată linsă de boturi de viţei 
un copac în care doarme o ţară 
lipicioase steagurile ei aidoma melcilor. 

În local

Şi cîte păsări nu se dezlipesc 
de soarele Toscanei văzut la tv 
cum nişte timbre pe plic stau fixate 
doar de lumina lui 
care orbeşte faţada o face de rîs 

dar nicio pasăre nu mai soarbe încrezătoare 
din paharul tău de-amiază 
nicio pasăre nu cade cu ciocul 
în farfuria ta cu mîncare sleită 

treptat se-adună aeru-n fereastra localului 
ca-ntr-un plămîn 
aerul pe care sticla pătată de muşte 
l-a inspirat şi-ntîrzie să-l expire. 

Noiembrie 

Albi galbeni şi roşii 
copacii 
din piele umană. 

Ars poetica 

 Forma ascunde fondul
care ascunde forma 
care descoperă fondul
care descoperă forma 
în interiorul atît de strîmt 
al poemului în care coboară 
neţărmuritul spaţiu. 
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Mai ţii minte 

Mai ţii minte că adevărurile 
stau unul într-altul 
cum păpuşile ruseşti? 

fiecare se-ascunde de celălalt 
toate se-ascund de oameni 

adevărurile: aceste daruri perfide 
pe care uneori ni le face Destinul. 

De lacrimă 

Am auzit lacrima ascuţindu-se furişîndu-se 
tăind sforile cortului 

lacrima: armă albă. 

Gloria 

Amintirii lui Ion Davideanu

Şi nimic nu-ţi mai rămîne decît Gloria 
ambiţii spaime paşi de îngeri amestecaţi cu scrîşne-
tul frînelor 
cinstea preţului şi preţul cinstei la colţ de stradă 
pagini copilăroase grase sastisite pline de gîlci 
forfota ochilor cum nişte furnici în căutarea Binelui 
tranzistoare-n unghere de-odaie clipocind cum 
mlaştini 
pete de făină pe-obrazul soarelui matinal 
presiunea opiniei publice înregistrată conştiincios 
de barometre 
un paşaport pentru naivitate reînnoit 
un crez clasic purtat cu mîndrie de liderul cursei au-
tomobilistice 
carnea care tremură cum un cîntar se-ncuie-n oglin-

dă cum într-un alcov 
o transcendenţă ştearsă-n răstimpuri cu guma 

aşadar nu-ţi mai rămîne altceva decît Gloria 
nu a ta ci a Lumii. 

Un domn necunoscut 

Un domn necunoscut 
poate fi un nemaipomenit oracol 
acolo unde negurile sînt conduse de-o pietricică 
mercenară 
imobilitatea unui viespar pe care l-a desăvîrşit la-
crima 
o localitate întoarsă pe dos cum o haină 
ai vrea să fii Visul care se opune din politeţe 
propriei sale presiuni 
un fulger vîrît în altul cum o sabie-n teacă 
să admirăm evenimentul zilei coafat pudrat cum o 
perucă 
un izvor recunoaşte reciprocităţile noastre anoste 
(niciodată mai mult) 
un fluture pulsează cum o aortă
pe-un talger fumul dreptei credinţe 
pe celălalt focul ereziei. 

Singură 

Singură ca o lună care se fardează-n oglindă 
singură ca o vrabie-n zbor
marcînd centrul mişcător al zilei 
singură ca un vis în mormîntul capitonat 
atît de confortabil al somnului de după-amiază 
singură ca o apoftegmă plutind pe apa plictisită a 
Jiului 
singură ca un inel pe degetul ofilit al ţărînii parcului 
din Amarul Tîrg. 

Ai cunoscut 
Ai cunoscut cîţiva actori pictori 
chiar poeţi 
cu oasele solide 
cum coloane de case 

uscăţivi taciturni 
cu reveriile bine ascunse 
cu nervii struniţi 
în gesturi de rutină 
ca şi cum cu ochii în gol 
ar fuma o ţigară 

i-ai cunoscut cu pieptul lor liber 
o-ncîlcire piloasă
aidoma unor semne de punctuaţie 
capricioşi şi poruncitori 
dar cu răsuflarea molatică 
precum un lighean cu apă 
în care mîna lor ziditoare 
cum o mistrie se spală. 

O luptă e Poezia 

O luptă e Poezia o luptă universală 
cu cel slab cu cămaşa lui sfîşiată 
cu clipele lui în derivă 
cu gîndurile lui dureroase cum răni sîngerînde 

îl va supune pînă la urmă 

o luptă e Poezia şi cu cel puternic 
cu trufia lui cum un trident 
cu armura lui arogant întocmită 
din porţiuni ale Soarelui obştesc 

îl va supune pînă la urmă 

o luptă e Poezia deopotrivă 
cu Îngerul şi cu Fiara 

îşi va supune duşmanii pînă la urmă 
cu amîndoi confundîndu-se.

Provocarea textului
    MONICA GROSU

Avatarii valetului de pică (Editura Fundației Alfa, 
Cluj-Napoca, 2012) este a doua carte de proză a scriitorului 
Nicolae Suciu, scriitor ce și-a exersat îndelung condeiul în 
varii genuri literare, de la poezie la teatru și de la eseuri la 
studii de didactică, majoritatea văzând lumina tiparului în pa-
ginile unor reviste literare, precum ,,Echinox”, ,,Perspective”, 
,,Transilvania”, ,,Acasă”, ,,Astra Blăjeană”, ,,Lyceum” ș.a. O 
parte dintre incursiunile sale exegetice au format substanța 
cărții Obsesia arhetipului (2012), însă o serie de alte materi-
ale și articole pot fi regăsite în cadrul unor volume colective 
la care autorul în discuție a colaborat (Marin Sorescu și Olte-
nia postbelică, Calitate și modernitate în învățământul de azi, 
Tradiție și inovație în educația secolului XXI, Tudor Arghezi 
– artist al cuvântului etc.).

După volumul de schițe și povestiri, Ziguratul iubirii (debutul în proză, înregistrat 
în 2011), Nicolae Suciu alege romanul, construcție mai la îndemâna tehnicilor sale expe-
rimentale, atât ca pondere, cât și ca referențialitate. Plasându-se în sfera postmodernului 
prin intertextualitate și apetența pentru deconstrucție, romanul Avatarii valetului de pică 
propune o lectură provocatoare, cu subtilități semantice și stilistice ori ironii și reflecții, 
demne de toată atenția. Impresia generală ar putea fi (și) aceea a unui roman polemic, 
roman ce nu se-nscrie în canonul clasic-tradițional, dimpotrivă cultivând experimentul și, 
implicit, derutând. Tocmai de aceea, trebuie precizat că nu avem de-a face în acest caz cu 
o lectură facilă, ci cu una bine amprentată livresc, pe cât de dinamică, pe atât de stratificată 
din punct de vedere narativ (avem mai mulți naratori, un text în plin laborator de creație, 
o moarte misterioasă, mărturii contradictorii ș.a.).

Conform tipicului, acțiunea e străjuită de un Prolog și un Epilog, dar numai la nivel 
pur structural, căci altfel e mai mult ,,o posibilă ieșire din stereotip”, cum însuși autorul 
menționează încă de la început. Prin urmare, după un Prolog cvasi-confesiv, referitor la 
realitățile începutului de mileniu, dar și la cele anterioare, plonjăm direct în ficțiune cu tot 
ce înseamnă ea: vis, halucinații, stări de comă, transă, realități mixate, fire epice compli-
cate, povești de dragoste, personaje misterioase, morți suspecte etc. Pas cu pas, povestea 
lui Gerard, profesorul de filosofie, se diluează în numeroase alte povești, ramificându-se 
spre alte și alte personaje, ciudate și interesante în aceeași măsură, aparținând trecutului 
sau prezentului, trăind în realitate sau doar în memoria afectivă a naratorului.

Gerard însuși este autor de texte dramatice, deconstruite cu atâta ușurință de soția 
sa, Cami, însă, dincolo de toate acestea, povestea lui poartă o mai adâncă însemnătate, 
niciodată pe deplin dezvăluită, culminând cu moartea-i misterioasă din final, asupra căreia 
meditează Roca, naratorul ultimelor două capitole. La fel probabil meditează și cititorul 

derutat atât de episoadele incerte ale biografiei lui Gerard, cât și de subtilitățile textuale, 
metaforele ori eufemismele sub care se ascund identități reale ori presupuse (Nabu, profe-
sorul de istorie e Liviu Chira, ,,om erudit, cu talent la scris și cu o imaginație bogată”, iar 
Cleo va fi oare Sofica sau nu? Asupra acestui fapt și naratorii se întreabă!)

Până și povestea valetului de pică se poziționează la granița foarte fragilă dintre 
închipuire și realitatea obiectivă, și cu toate acestea face parte din destinul protagonistu-
lui: ,,Asta e, măi fraților! – exclama Gerard. Niciodată nu-ți poți depăși destinul: Valetul 
acesta de pică m-a urmărit o viață întreagă... Câteodată am senzația că eu însumi am deve-
nit, de-a lungul vieții, un valet de pică... da, un valet de pică și nu tocmai un as... Și, dacă 
n-am câștigat la cărți în viață, cum spune zicala, atunci măcar să fi câștigat în dragoste. 
Dar nenorocirea e că eu nici în dragoste nu am câștigat...” (p. 211).

În spațiul imaginarului epic apar și dispar tot felul de personaje cărora cu greu li 
se poate pune frâu, discursul fiind agasat la propriu de fragmentele (amintirile) trecutului, 
cu dimensiunile realităților de atunci (viața în comunism, torturile închisorilor, cozile in-
terminabile de la alimentare, ședințele de propagandă politică ș.a). În plus, haloul tematic 
atât de bogat diversifică la rându-i percepția de ansamblu și poartă naratorul, cu grație, 
spre un teritoriu al reflecțiilor eseistice, chiar lirice uneori, deopotrivă savuroase și intere-
sante ca viziune (abordare). Simbolistica textului comportă și ea niveluri de interpretare, 
căci viața cotidiană invadează textul și invers, oferind prilej de meditație și analiză.

Deși capitolele (nouă la număr), aparțin explicit celor trei naratori (Gerard, Nabu 
și, în final, Roca), totuși romanul lui Nicolae Suciu nu se înscrie în rândul cărților ce pot 
fi povestite. Cu o arhitectură atent calculată, cartea Avatarii valetului de pică vorbește 
despre moarte și eșec, text și context sau chiar text în text, despre valențele limbajului sub-
versiv, aluziv, ironic, despre orizonturile întinse ale metaforei, despre scenariul cotidian 
și, în aceeași măsură, despre culisele scriiturii. Se întrevede, dincolo de toate acestea, nu 
doar elementul de erudiție și vaste lecturi, cât și apetența pentru muzica textului, pe care 
autorul indiscutabil o aude. De aceea, familiaritatea nu-i dispare nici atunci când scrie în 
tipar colocvial și nici atunci când se detașează de aburii oralității.  

Avatarii valetului de pică propun un mozaic de gesturi epice, bine prinse în struc-
tura unui text ce se compune sub ochii mirați ai cititorului, ilustrând prin toate formele 
posibile estetica postmodernă cu tot ce aceasta presupune: indeterminare, ambiguizare, 
amânarea epicului, fragmentare, confuzie de roluri autor-narator-personaj, acronii, reve-
niri și rezumări. Romanul lui Nicolae Suciu tatonează în plus un registru al absurdului, 
întâlnit adeseori în teatrul contemporan, în dialogurile și monologurile problematizante, 
definitorii pentru scriitura sa care iubește experimentul și inovația. ,,Avatarii” valetului 
de pică sunt, cu siguranță, mai mulți decât am reușit eu sa zăresc aici, mai ales că narația 
postmodernă este ofertantă la fiecare lectură în parte.
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Revenit în Capitală – de data aceasta ca ierodi-
acon și ajutor al Mitropolitului Iosif Gheorghian – Ar-
ghezi editează, împreună cu V. Demetrius, revista „Linia 
dreaptă” (15 aprilie – 15 iunie 1904) în care își publică 
și unele Agate negre, scrise în chilia de la Cernica. În 
anul următor părăsește țara, îndreptându-se spre Elveția, 
dar, după o scurtă ședere într-o mănăstire de cordelieri, 
la Freiburg, îl găsim rătăcind, schimbând diferite mese-
rii, în Franța și Italia. În 1910, în primul număr al revistei 
„Viața socială”, N. D. Cocea publică – fără știrea auto-
rului – poezia Rugă de seară. Ceea ce l-a impresionat pe 
N. D. Cocea a fost, în mod evident, caracterul social al 
artei în viziune argheziană, mărturisit în versurile: „Să-
mi fie verbul limbă/ De flăcări vaste ce distrug/ Trecînd 
ca șerpii când se plimbă;/ Cuvîntul meu să fie plug/ Ce 
fața solului o schimbă,/ Lăsînd în urma lui belșug.// O! 
dă-mi puterea să scufund/ O lume vagă, lîncezîndă./ Și 
să țîșnească-apoi din fund,/ O alta limpede și blîndă”. 
Spre sfârșitul anului 1910 îi întâlnim numele în revista 
„Facla”, căci, întors în țară din peregrinările sale, Ar-
ghezi s-a integrat rapid momentului, caracterizat printr-
o viață gazetănească extrem de zgomotoasă. Pamfletele 
sale, îndreptate împotriva instituțiilor vremii, apar în 
„Facla”, dar și în ziarul „Seara” al lui Bogdan-Pitești, iar 
din 1915 în revista „Cronica”, pe care o editează împre-
ună cu prietenul său Gala Galaction. În timpul ocupației 
colaborează la Gazeta Bucureștilor, publicație de orien-
tare progermană, activitate care-i va aduce, în final, câte-
va luni de detenție la Văcărești – locul unde se vor naște 
acele inimitabile Flori de mucigai. După război, verbul 
său dinamitard este găzduit de săptămânalul „Hiena” și 
de ziarul „Națiunea”. Pagini literare semnează Arghezi 
în „Viața românească”, „Lamura”, „Gîndirea”, „Cuge-
tul românesc”, „Viața literară” etc., astfel încât în 1927, 
când apare volumul intitulat Cuvinte potrivite, numele 
autorului era deja cunoscut, atât ca poet, cât și ca pam-
fletar încercat. În 1928 Arghezi editează prima serie a 
Biletelor de papagal, unde, alături de planetele lui Cocò, 
întâlnim numele tinerilor pe atunci Mihai Beniuc, Geo 
Bogza, Eugen Ionescu, George Lesnea și alții. O altă se-
rie a Biletelor de papagal apare în 1930, anul în care ies 
de sub tipar volumele Icoane de lemn și Poarta neagră, 
conținând proze inspirate de avatarurile prin care a trecut 
la Cernica și Văcărești. O nouă dimensiune poetică se 
impune odată cu apariția, în 1931, a Florilor de mucigai. 
Arghezi își continuă bogata activitate literară publicând 
în același an Cartea cu jucării, iar în anii următori un vo-
lum de satire, Tablete din țara lui Kuty (1933), romanul 
Ochii Maicii Domnului (1934), un nou volum de versuri, 
Cărticica de seară (1935), în care universul domestic îi 
apare poetului ca singura oază de fericire și liniște su-
fletească, romanul Cimitirul Buna-Vestire (1936), un 
volum de proze poetice intitulat Ce-ai cu mine, vîntule? 
(1937), precum și volumul de versuri Hore (1939). În 
timpul celui de-al II-lea război mondial, Tudor Arghezi 
își afirmă din nou arta de pamfletar în coloanele gazetei 
„Informația zilei” (1943), după ce, cu un an înainte, pu-
blicase romanul Lina (1942). Anul 1943 trebuie reținut 
mai ales pentru faptul că acum publică Arghezi celebrul 
pamflet Baroane! care îi aduce internarea în lagărul de 
la Tg. Jiu. După eliberare, scoate un Manual de morală 
practică (1946), volumul Una sută una poeme (1947), 
iar Teatrul Național îi prezintă comedia Siringa (1947). 
Din păcate, un văl de tăcere și suspiciune coboară asu-
pra numelui său. Această atitudine regretabilă durează 
până în 1955 când i se publică, mai întâi în paginile re-
vistei „Viața românească”, apoi în volum, ciclurile 1907 
(1955) și Cântare Omului (1956). Ca o recunoaştere a 
întregii sale activităţi este ales membru al Academiei 
iar în 1957 i se atribuie Premiul de Stat. Ultimele două 
decenii al experienţei sale pun din nou în lumină un ta-
lent mereu proaspăt și o putere de muncă extraordinară. 
Arghezi publică: Stihuri pestriţe (1957), Frunze (1961), 
Poeme noi (1963), Cadenţe (1964), Silabe (1965), Rit-
muri (1966), Noaptea (1967), precum și culegerile de 
proză: Din drum (1957), Lume veche, lume nouă (1958), 
Tablete de cronicar (1960) şi Cu bastonul prin Bucureşti 
(1961). Postum apar volumele de versuri Frunzele tale 
(1968) şi Crengi (1970), moartea, survenită la 16 iulie 
1967, punînd capăt unei vieţi, dar nu şi destinului operei 
argheziene.

*
*                      *

Universul poeziei argheziene impune prin diver-

sitate. Autorul este, prin vocaţie, un demiurg, dar con-
diţia umană îl împiedică să-şi desăvîrşească universul. 
Astfel iau naştere întrebările existenţiale, care-l vor ur-
mări întreaga viaţă. Poetul stărilor contadictorii caută 
zadarnic un răspuns, investigând deopotrivă spiritul şi 
materia. În volumul Personalitatea literaturii române, 
istoricul literar Const. Ciopraga menţiona: ,,Contradic-
toriul fiind însăşi esenţa vieţii,lirica argheziană devine o 
proiecţie în estetic a pluralităţii opţiunilor”.(2) 

Totuşi, gîndul că aceste opţiuni ar putea fi marca-
te de voinţa unei forţe ce nu se supune cunoaşterii uma-
ne, determină acea căutare dramatică ce nu va lua sfîrşit 
decît odată cu viaţa poetului. Căutarea divinului, vizibilă 
mai întîi în Psalmii din Cuvinte potrivite, presupune de 
fapt aflarea unei certitudini, împăcarea cu propria condi-
ţie, renunţarea la starea de răzvrătit. Cum acest lucru nu 
este însă posibil, Arghezi rămîne mai departe poetul stă-

rilor contradictorii, asprit faustic avînd totuşi conştiinţa 
unui Sisif modern.

A vorbi astăzi despre conţinutul şi despre nume-
roasele semnificaţii ale Psalmilor constituie - fără exa-
gerare - o acţiune temerară, întrucît nume dintre cele mai 
prestigioase în critica şi istoria noastră literară au dez-
bătut îndelung această temă. Dar concluziile la care au 
ajuns exegeii liricii argheziene nu pot fi ordonate într-un 
sistem, ele formînd mai degrabă o vastă reţea de idei în 
care contradicţiile sînt evidente. Cu vremea s-a creat un 
autentic labirint de interpretări în care - paradoxal - ade-
vărul se ascunde ca însăşi divinitatea căutată de Arghezi. 
,,Ateu”, ,,mistic”, ,,vraci” sau ,,primitiv” sînt numai cîte-
va din etichetele cu care marele artist a fost onorat în 
decursul anilor, ceea ce dovedeşte că Psalmii continuă 
să rămînă cel mai dificil, dar şi cel mai frumos capitol al 
poeziei argheziene.

O sinteză a tuturor opiniilor exprimate pînă acum 
pe margine acestei probleme nu ar fi revelatoare decît 
într-o singură privinţă: efortul de a descoperi esenţa 
Psalmilor s-a soldat numai cu rezultate parţiale, pen-
tru că, supuse unei lecturi atente, nici o interpretare nu 
are darul de a mulţumi pe deplin. Atît în exagezele mai 
vechi, cît şi în cele mai noi, obiectul cercetării este lu-
minat unilateral - zonele de umbră fiind ocolite cu grijă 
- sau, atunci cînd se încearcă un examen amănunţit, se 
pleacă nu o dată de la premise false. Ipotezele eronate 
îşi au izvorul în educaţia religioasă şi experienţa monas-
tică a poetului. Plecînd de aici, unii critici şi istorici li-
terari s-au simţit obligaţi să răspundă la întrebarea dacă 
Arghezi a fost sau nu un mistic, ori numai un ,,căutător 
de Dumnezeu, cu porniri iconoclaste”(3), omiţîndu-se 
faptul că unii poeţi de valoare ca Paul Claudel şi Rainer 
Maria Rilke, de exemplu, deşi n-au trăit claustraţi între 
zidurile mînăstirilor - aşa cum s-a întîmplat o vreme cu 
poetul nostru - au creat totuşi opere cu un pronunţat ca-
racter religios.

În Istoria literaturii române contemporane Eu-
gen Lovinescu afirmă că Psalmii ,,nu constituie o poezie 
mistică în sensul adeziunii sensibile”, ci o exteriorizare 
a neliniştii sufleteşti şi a ,,setei de divin”. Explicaţia ar fi 
următoarea: ,,Lipsa unei mărturii sigure a existenţei di-
vinului într-o epocă în care îngerii nu mai circulă printre 
oameni, duce la o patetică luptă după certitudine”. Dar 
,,o asemenea atitudine nu se poate numi misticism, ci 
este mai degrabă efectul unei educaţii religioase în con-
flict cu realităţile vieţii şi cu datele ştiinţei” (4)

De aici decurg, prin urmare, întrebările patetice 
de natură existenţială şi tot aici am putea găsi, eventual, 
sursa oscilaţiilor dureroase între credinţă şi tăgadă.

Cu totul altfel îşi argumentează punctul de ve-
dere Mihai Ralea, atunci cînd vorbeşte despre Psalmi. 
El vede în Arghezi un ,,vraci”, practicînd magia, pentru 

a decanat în alambicuri complicate ,,esenţele ultime”. 
Cităm din articolul Tudor Arghezi, retipărit în volumul 
Scrieri din trecut. În literatură: ,,Imaginaţia d-lui T. Ar-
ghezi, cînd reconstituie universul, îl prezintă condus de 
semne misterioase, de puteri nevăzute. (...) Are viziunea 
religioasă, sau mai degrabă, (...) pe aceea magică, fiindcă 
religia presupune o anumită explicaţie naivă a firii. 

Imaginea sa despre lume e a unui păgîn înfrico-
şat. Psalmii săi sînt dezolaţi, dar reci. Sufletul lor caută 
mîntuirea, dar e uscat, nu mai iubeşte. Strigătul lor e toc-
mai neputinţa credinţei...Magia însă oferă intuiţia tuturor 
disponibilităţilor care se găsesc peste graniţele pipăitului 
şi ale măsurabilului. Bănuiala acestei întocmiri, caprici-
oase şi enigmatice, ca soarta şi ca moartea , o are şi d. 
Arghezi. Dar o are oarecum intelectual. Imaginaţia sa se 
aprinde ca o flacără orbitoare de lumină, dar fără căldură. 
E din familia vracilor, a căutătorilor de esenţe ultime, de 
elixiruri şi filtre, dar nu din aceea a preoţilor, a sfinţilor 
şi a apostolilor. În Evul Mediu d. Tudor Arghezi ar fi fost 
ars de viu”. (5)

În fragmentul citat se poate observa o anumită 
substituire a termenilro. În fond, ,,semnele misterioase” 
pot fi - dacă facem apel la mitologia creştină - atribute-
le divinităţii, iar ,,puterile nevăzute” - divinitatea însăşi. 
Mihai Ralea consideră că autorul Psalmilor ,,are viziu-
nea religioasă”, dar o preferă pe cea magică, întrucît re-
ligia ,,presupune o anumită explicaţie naivă a firii”.  Dar 
magia şi religia au un punct de plecare comun: neputinţa 
oamenilor de a-şi explica anumite fenomene. 

Principalul avantaj pe care îl are magicianul asu-
pra misticului obişnuit constă în credinţa - iluzorie de-
altfel - că, rostind anumite formule, acesta poate supune 
legile naturii, prevenind sau îndepărtînd răul, conform 
voinţei sale şi a demonilor care-l patronează. În fine, 
dacă vraciul  se consultă cu forţele oculte, psalmistul Ar-
ghezi nu reuşeşte niciodată să comunice cu ele.

Imaginea ,,păgînului înfricoşat” a fost preluată şi 
dezvoltată în eseul lui Dumitru Micu, intitulat Opera lui 
Tudor Arghezi. Numai că aici ,,păgînul înfricoşat” devine 
un ,,păgîn cucernic”: ,,Fost-a Arghezi - cînd clama, din 
zeci de articole,împotriva Bisericii, a ortodoxiei, a creş-
tinismului - un necredincios? Nu. Totdeauna, scriitorul 
a crezut în Dumnezeu. Într-un Dumnezeu al său. A fost 
însă un schismatic, ba, mai mult decît atît, un păgîn”. (6) 

În studiul Introducere în poezia lui Tudor Arghezi, 
Şerban Cioculescu observa pe bună dreptate că ,,poetul 
se complace în oscilarea între tendinţe opuse” (7) , iar 
G. Călinescu se referea, în Istoria literaturii române de 
la origini pînă în prezent, la acel ,,proces văzut în planul 
poeziei, de metamorfoză, de osmoză între spiritul şi ma-
terial”(8), care ar caracteriza întreaga poezie argheziană.

*
În ciclul de poeme în proză Printre psalmi Ar-

ghezi încearcă să dea un răspuns poeziei sale cu proble-
matică existenţială.Condiţia umană, finită, declanşează 
întrebări la care nu poate răspunde nici o fiinţă omeneas-
că: „Durerea mea trebuie să o împărtăşesc cuiva, şi nici 
un om nu-i în stare să mi-o priceapă şi nu are auzul de 
care sufletul meu are nevoie”.

Ca atare, Dumnezeu trebuie inventat, dacă nu 
există, „căci îmi trebuie un tovarăş, îmi trebuie un stăpîn 
pe care nu-l găsesc, o patrie ca să nu semene cu pămîn-
tul, un împărat cu care să vorbesc, o cifră ”. (9)

Oscilaţia permanentă între tovarăş şi stăpîn este 
dată de conştiinţa puterii demiurgice a poetului, pe de o 
parte, şi idea imposibilităţii cunoaşterii absolute, pe de 
altă parte. Artistul este demiurg prin vocaţie, ca şi divini-
tatea, cu care se aseamănă. Mîndria cu care face această 
constatare conţine şi o doză de trufie : „Ştiu că steaua 
noastră, (s.n.) ageră-n tărie/ Creşte şi aşteaptă-n scripcă 
s-o scobor./ Port în mine semnul, ca o chezaşie,/ Că am 
leacul mare-al morţii tuturor. ” Sentimentul acesta este 
însă reprimat şi schimbat cu un altul, diametral opus. Di-
vinitatea trăieşte prin poet iar moartea lui duce, în mod 
automat, la dispariţia lui Dumnezeu. Dar oamenii obişn-
uiţi nu cunosc şi nu concept această realitate: De aici şi 
sentimentul zădărniciei, pe care nu o dată îl încearcă Ar-
ghezi: „Vreau să pier în beznă şi în putregai,/Nencercat 
de slavă, crîncen şi scîrbit./ Şi să nu se ştie că mă desmier-
dai/ Şi că-n mine însuţi tu vei fi trăit”.(Psalm, p. 27)

Cunoaşterea, considerată „bun oprit”, se realizea-
ză nu fără primejdii. Sub mantia nopţii poetul acţionează 
ca un fur, păstrînd împotriva oamenilor care acceptă şi 
respectă dogma o explicabilă duşmănie : „M-am stre-
curat cu noaptea în cetate/ Şi am prădat-o-n somn şi-n 
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vis,/ Cu braţu-ntins, cu pumnu-nchis. ” Dar cunoaşterea 
nu se rezumă doar la universal cognoscibil, ci vizează 
absolutul: „ Ispitele uşoare şi blajine/ N-au fost şi nu sînt 
pentru mine./ In blidul meu,ca şi în cugetare,/ Deprins-
am gustul otrăvit şi tare./ Arghezi se imaginează „tîlhar 
de ceruri”, negînd divinitatea, pentru că raţiunea nu ad-
mite existenţa ei. Totuşi, gîndul că ar putea exista o forţă 
ce nu se supune cunoaşterii umane, îi smulge aceste note 
dureroase din finalul poeziei: „Dar eu rîvnind în taină 
la bunurile toate,/ Ţi-am auzit cuvîntul,zicînd că nu se 
poate”.(Psalm, p.30-31). Altă dată Arghezi se compară 
cu un „copac pribeag”, care nu rodeşte atîta timp cît nu 
are un semn din partea divinităţii. Credinţa este, deci, 
condiţionată.Aici, însă, poetul nu solicită apariţia lui 
Dumnezeu, ci trimiterea unui sol, a unui „pui de înger”, 
care să-I aducă porunci din partea sa. Căutarea, avînd 
ca scop credinţa sau tăgada, nu cunoaşte un moment 
de răgaz. Ea este efectuată în permanenţă atît ziua cît 
şi noaptea, „în zgomot şi-n tăcere”, cum spune Arghezi.
Am putea considera că în acest Psalm poetul este mai 
aproape de afirmarea divinului, decît de negarea lui. Şi 
acest lucru datorită faptului că ideea de divin îi umple 
existenţa, i-o face utilă şi necesară: „Pentru credinţă sau 
pentru tăgadă,/ Te caut dîrz şi fără de folos. Eşti visul 
meu, din toate,cel frumos/ Şi nu-ndrăznesc să te dobor 
din cer grămadă”. Chiar atunci cînd neagă, Arghezi se 
vrea contrazis, pentru că fără visul „din toate cel frumos” 
existenţa lui n-ar mai avea sens. Dacă, în acest univer-
se, este singurul care se îndoieşte de fiinţa divină, faptul 
trebuie coroborat cu dorinţa poetului de a vedea divinul 
coborît în real, de a constata materialitatea lui: „Singuri, 
acum, în marea ta poveste,/ Rămîn cu tine să mă mai 
măsor,/ Fără să vreau să ies biruitor./ Vreau să te pipăi şi 
să urlu: „Este!” (Psalm, p.55). Fireşte, au fost şi vremuri 
cînd Dumnezeu se mişca printre oameni, urmărindu-le 
marile eforturi şi alungîndu-le singurătatea. Ţăranul din 
poezia Belşug are în el un vecin şi un prieten: „E o tă-
cere de-nceput de leat./ Tu nu-ţi întorci privirile-napoi./ 
Căci Dumnezeu, păşind apropiat,/ Îi vezi lăsată umbra 
printre boi”. Procesul înstrăinării de divin s-a accentuat 
odată cu trecerea anilor, acest process continuînd şi as-
tăzi. Cum Dumnezeu nu mai coboară pe pămînt, cărţile  
sfinte rămîn singura sursă care atestă existenţa sa. Dar, 
neînţelegîndu-l sau necunoscîndu-l, sfinţii l-au imaginat 
după chipul şi asemănarea lor, purtînd „toiag şi barbă-
ntreagă”. Imaginea unui Dumnezeu tiran, care se ridică 
împotriva propriei creaţii, apărea mai întîi la Baudelaire, 
în Le reniement de Sainte Pierre, din care cităm: „Suspi-
nele atîtor martiri şi schingiuiţi/ Îi par o simfonie mereu 
ameţitoare,/ Căci stropii lor de sînge vărsat în desfătare,/ 
Nesăţios e cerul să-i soarbă aburiţi”. (10)

La Arghezi, imaginea stăpînului biblic este surprin-
să în tonuri asemănătoare „În Paradisul Evei, prin pădure,/ 
Ca şi în vecii trişti de mai tîrziu,/ Gura ta sfîntă, toţi Părin-
ţii ştiu,/ Nu s-a deschis decît ca să ne-njure”. Poetul face 
o distincţie netă între Dumnezeu ca realitate ezoterică, pe 
care au cunoscut-o sfinţii, şi realitatea intimă, imaginea 
lui aflîndu-se, ca la Rilke, în însuşi sufletul omenesc. Cele 
două imagini nu se suprapun nici o clipă, oferindu-ni-se 
astfel încă un argument în favoarea tezei deja expuse că 
Arghezi îşi inventează stăpînul din nevoia de a comunica 
şi de a dezbate idei care depăşesc nivelul obişnuit de înţe-
legere. Numindu-l „izvorul meu şi cîntecele mele”, poetul 
sugerează că versurile sale sînt o modestă ofrandă adusă 
celui ce se ascunde „între putinţă şi-ntre amintire”. Ide-
ea imposibilităţii cunoaşterii absolute străbate numeroşi 
psalmi. Cînd evocă universal cognoscibil psalmistul nu 
uită cele patru puncte cardinale, naratoare ale biruinţelor 
lui ce se dovedesc efemere, în comparaţie cu rănile sufle-
teşti, generate de o unică şi insolubilă întrebare:

„Sînt prins din patru laturi deodată/ Şi-oricît m-aş 
măguli biruitor,/ Cunosc ce răni şi-anume unde dor/ Şi 
suferinţa mea necăutată”. Senectutea – ea însăşi sursă 
de poezie – este anunţată încă de pea cum. Dar nu vir-
tuţile ei îl preocupă, ci trecerea implacabilă a timpului, 
care măreşte ritmul trăirii şi al cunoaşterii. „Destinul” 
poetului devine astfel unul tragic: „Din vitejii şi biruinţi 
trecute/ Am cîştigat puterea, ce-a rămas:/ Nu mai stră-
bat destinul meu la pas/ Ci furtunos de-acum, şi iute”. 
(Psalm, p. 67).

O parabolă versificată este Psalmul axat pe ideea 
zădărniciei eforturilor omeneşti îndreptate spre agonisi-
rea cît mai multor bunuri materiale. Lăcomia şi bogăţia 
deformează sufletul şi îmbolnăvesc închipuirea omului 
care a strîns atîtea, încît „Soarele-apune zilnic şi răsare/ 
Într-ale sale patru buzunare”. Vremelnicul stăpîn – pe 
care Arghezi îl numeşte „vecin de ţărm” – se crede, da-
torită bogăţiei lui, vecinul lui Dumnezeu, uitîndu-şi de 
fapt condiţia. Timpul, acţionînd destructiv asupra fiinţei 

umane, nu-l ocoleşte nici pe el. Tabloul decrepitudinii, 
desenat cu mare artă, nu omite legile esteticii urîtului, 
anunţată deja în poezia cu care se deschide volumul Cu-
vinte potrivite. Transcriem cîteva versuri în acest sens: 
„Urechea lui închisă pentru graiuri/ Cu scamă s-a um-
plut, de mucegaiuri./ Gingia moale, înţărcată, suge,/ 
Ochiul porneşte blînd să se usuce,/ În pîntec spini, urzici 
şi aguride/ Dau ştiri de beteşugul ce-l ucide”. Creaţia şi 
anularea ei sînt posibile datorită voinţei divine, o voinţă 
împotriva căreia omul nu poate acţiona. Cel mult, poetul 
îi poate reproşa acesteia că-şi distruge sistematic propria 
creaţie: „Doamne, aşa obicinuit eşti, biet,/ Să risipeşti 
făptura ta încet./ Prefaci în pulbere măruntă/ Puterea dîr-
ză şi voinţa cruntă./ Faci dintr-un împărat/ Nici praf cît 
într-un presărat”.(Psalm, p. 98-99).

Psalmul din 1959, apărut mai întîi în revista „Lu-
ceafărul” şi reluat, în acelaşi an, în volumul antologic de 
Versuri, precum şi în finalul volumului Frunze (1962) a 
fost receptat cu satisfacţie de critica literară, întrucît adu-
cea unele clarificări în poezia de inspiraţie şi meditaţie 
religioasă a lui Tudor Arghezi. Chintesenţă a poeziei mai 

vechi pe această temă, Psalmul din 1959 reia ideea im-
posibilităţii cunoaşterii absolute, pe care, însă, o accen-
tuează. Sînt făcute referiri la anii claustrării monahale în 
speranţa că fiinţa divină i se va releva. Dar aceste dru-
muri nu au dus nicăieri, declanşînd drama existenţială, 
care pare a fi acum rezolvată. Divinitatea nu există, pen-
tru că poetul a făcut tot ce era omeneşte posibil pentru a 
o cunoaşte: „Te-am urmărit prin stihuri, cuvinte şi sila-
be,/ Ori pe genunchi şi coate tîrîş, pe patru labe./ Zărind 
slugărnicia şi cazna mea umilă/ Ai să primeşti flămîndul, 
mi-am zis, măcar de milă”. Orice apropiere se dovedeşte 
iluzorie, orice dialog imposibil de a realizat. Adevărata 
cunoaştere, conchide Arghezi, începe odată cu renunţar-
ea definitivă la mitul divinităţii: „Învierşunat de piedici 
să le sfărîm îmi vine;/ Dar trebuie-mi dau seama, să-ncep 
de-abia cu tine”.(Psalm, p.730). În locul liniştii sufleteşti 
– cum ne-am aştepta –apare însă angoasa, generată de 
senectute. În volumele publicate după 1961, vechile în-
trebări sunt reluate cu o nouă îndîrjire, dar răspunsurile 
se lasă aşteptate, ceea ce dovedeşte că dialogul imaginat 
de Arghezi n-a fost in realitate decât un lung şi trist mo-
nolog axat pe problemele existenţiale cele mai acute.

,,Monahismul său aşa de autohton’’ – cum spunea 
Mihai Ralea – se observă însă şi în alte poezii din Cuvin-
te potrivite : Vînt de toamnă, Heruvim bolnav, Mînăstire, 
Icoană, Biserica din gropi etc . care, împreună cu Psal-
mii, refac traiectul arghezian având ca scop cunoaşterea 
absolută, iar ca rezultat – o lirică modernă şi originală.

Funcţia cognitivă a artei fusese deja semnalată in 
Testament . ,,Cartea” poetului este o „treaptă” pe scara 
cunoaşterii, fără de care prezentul nu ar putea fi înţeles. 
Ea trebuie aşezată „cu credinţă căpătîi”, întrucît repre-
zintă „hrisovul vostru cel dintîi,/ Al robilor cu saricile 
pline/ De osemintele vărsate-n mine”. Limbajul poetic 
este împrumutat din graiul „cu-ndemnuri pentru vite” 
al generaţiilor trecute. Se produce astfel revoluţionarea 
lui, neimaginată pînă la Arghezi. Tot în Testament  este 
sugerată si estetica urîtului, de sorginte baudelairiană, 
aplicată cu succes in volumul Flori de mucigai. „Zdren-
ţele” devin „muguri şi coroane”, cuvîntul capătă o valoa-
re estetică nouă, dar esenţa lui rămâne aceeaşi: „Veninul 
strâns l-am preschimbat în miere,/ Lăsînd întreagă dul-
cea lui putere./ Am luat oacara, si torcînd uşure/ Am pus-
o cînd sa-mbie cînd să-njure”. Sau: „Din bube, mucega-
iuri si noroi/ Iscat-am frumuseţi si preţuri noi”. Nu este 
omis nici caracterul social al artei. Poetul cîntă seculara 
noastră durere „surdă și amară”, el este o „ramură obscu-
ră” iesită la umină din mijlocul pădurii, imagini deosebit 
de expresive in versurile: „Şi dînd în vîrf, ca un ciorchin 
de negi, / Rodul durerii de vecii întregi”. Dacă Psalmii 
au valoarea înălţării spre paradisul divinităţii, volumul 

Flori de mucegai (1931) reprezintă coborîrea poetului în 
infernul terestru. Comparaţia cu Baudelaire se impune 
din nou. Poetul francez se referea la atracţia pe care bine-
le şsi răul o exercita concomitent asupra omului modern; 
Arghezi, ca poet al stărilor contradictorii, trebuie sa-şi 
afirme independenţa, răzvrătirea nedisimulată faţa de 
valorile prestabilite ale societăţii burgheze. Iritarea unor 
contemporani din clasele suspuse, la apariţia acestui vo-
lum, se explică prin faptul că lumea degradă a închisori-
lor şi a periferiei bucureştene pătrundea acum in poezie, 
că aceste medii viciate erau sublimate prin artă. Titlul 
volumului ne trimite din nou la Baudelaire, iar compa-
rarea unor poezii din ciclul Tableux parisiens cu altele 
din Flori de mucigai ne demonstrează că există la cei 
doi artişti o simpatie reală pentru umanitatea ultragiată, 
svîrlită la marginea societăţii. În închisoare zac nu numai 
hoţii de rînd, cat si oamenii care au subminat în vreun fel 
bazele societăţii burgheze:

,,Cîţiva au ucis,/Cîţiva ispăşesc ori un furt, ori un 
vis./ Totuna-i ce faci:/ sau calci pe bogaţi sau scoți pe 
săraci”(Cina). De altfel, această idee traversează şi poe-
zia Galere : ,,În potcovăria cu clăbuci de lumină/ Lăcătu-
şii le-au bătut călare/ O verigă-ntre picioare/ Şi la glezna 
mîinii,/ Ca să poată hodini stăpînii” … În sfîrsit, ţăranul 
Ion Ion, mort in închisoare, este victima unei lumi ne-
drepte: ,,Departe de vatră şi prins de boieri,/ Departe de 
jalea mămuchii,/ Pe trupu-i cu pete şi peri,/ În cîrduri sînt 
morţi şi păduchii”(Ion Ion), prefigurînd miile de tărani 
ucişi mai tîziu, cărora Arghezi le-a dedicat ciclul 1907 
. Dacă elementele de critică socială nu lipsesc, ceea ce 
se cuvine subliniat parcurgînd acest volum este maniera 
aproape picturală de abordare a subiectelor. Nu întîm-
plător a fost pronunţat numele lui Goya. ,,Poezia florilor 
de mucigai – observa Ov. S. Crohmălniceanu – se naşte 
dintr-un aliaj suprinzător al sumbrului, terifiantului, cu 
grotescul” . Dar dacă unele poezii (Sfîntul, Lache, Fă-
tălăul etc.) ne duc cu gîndul la Capriciile lui Goya, in 
altele (Tinca, Rada) paleta coloristică nu mai conţine to-
nuri întunecate, ci unele deschise, strălucitoare. Ironia, 
sarcasmul sau revolta cedează aici locul bucuriei de a 
privi o frumuseţe şi coşul plin de culori printre oamenii 
bogaţi, reţinîndu-le atenţia: ,,Coşul ei cu soare,/ Proptit 
în şold, pe cingătoare,/ Ducea snoi de ochi galbeni, cu 
gene de lapte./ Şi garoafe de noapte./ În sînul ei ca mura 
/ Îsi pironeau căutătura/ Domnii zvelţi din jurul mesii./ 
- Cine mai ia florile miresii ?” Estetica urîtului, aplicată 
limbajului poetic, duce la rezultate surprinzătoare. Iată, 
de exemplu, cum o simplă interjecţie, luată din vorbi-
rea populară, capată o expresivitate nouă: ,,Cui i-ai dat, 
fă, să ţi-o cunoască/ Făptura ta împărătească?” De ase-
menea, alaturarea unor cuvinte luate din sfere diferite  
poate avea, prin aplicarea aceleiaşi estetici a urîtului, 
efecte neaşteptate. Cităm din aceeaşi poezie: ,,Tu n-ai 
voit să spui/ Nimănui/ Unde înoptai,/ Curvă dulce, cu 
mărgăritărel de mai!”(Tinca) .Explozia coloristică este 
prezentată şi în Rada, însă aici culorile primare, vii, se 
asociază numeroaselor imagini care celebrează dansul. 
Tabloul, indiscutabil, este opera unui maestru: ,,Cu o 
floare-n dinţti/ Rada-i un măceş cu ghimpi fierbinţi./ 
Joacă-n tină/ Cu soarele-n păr ca o albină./ Se-apleacă, 
se scoală, sare,/ Cu sălbiile zornăitoare,/ Ca nişte zăbale 
spumate./ Se încovoie pe jumătate,/ Opreşte Şoldu-n loc, 
zvîrle piciorul/ Spre pîlcul în cer unde Săgetatorul/ Aţine 
noaptea vulturilor de-argint.” În ambele poezii se simte 
zbuciumul unui eros violent care transfigurează realita-
tea pînă la sublim.

Dar nota generală a volumului o dau poeziile care 
înfaţişează, sub diversele ei aspecte, viaţa de închisoare. 
Tonul uşor ironic este folosit mai ales atanci cînd Ar-
ghezi se referă la exponenţii lumii interlope, aflaţi acum 
între zidurile masive ale închisorii. Estetica urîtului ac-
ţionează ca un liant, fiind prezentă în toate bucăţile din 
volum. Dar adesea ea nu mai corespunde modelului ba-
udelairian. Cu alte cuvinte urîtul nu mai este caracterizat 
prin atributele specifice frumosului. Pentru a da imagi-
nii o expresivitate deosebită, care sa şocheze bunul gust 
burghez, poetul n-o mai înnobilează cu nici un atribut 
specific frumosului. Iată cîteva exemple. O babă,  gazdă 
de hoţi, priveşte spre viitoarea victimă, o tînară dormind. 
Starea este de voluptoasă aşteptare:

,,Şi baba se linse pe buze,/ Cu pofta de sînge a 
unei mîţe lehuze.”(Pui de găi). Sau în poezia La popice 
– ironică relatare a unei bătăi între deţinuţi: ,,O săritură 
înapoi : /Venea scurtul, vîlvoi,/ Ca un arici, hotărît să în-
frunte/ Vijelia namilei de munte. // Scurtul l-a şi muşcat/ 
De musteaţă/ Şi a scuipat/ Sînge din ea, cu mătreaţă”. 
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Vorbirea populară şi – mai rar – expresiile argotice dau o 
coloratură aparte uşor stridentă, versurilor din Sici, bei: 
„Nu se prinde! – strigă cei cu bei – / Te-am văzutără 
cîteştrei/ Cum l-ai pornit!/ -Măi! / Să-i saie ochii? –Sa-i 
!// (…) A doua echivalează cu a bea „Urna întreagă” de 
intuneric- cum spune Arghezi în Transfigurare. Trans-
formarile sînt esenţiale: „Puteam sa ştiu că-n zeama ei 
suavă/ Albastră alburie, era otravă?/ M-am îmbătat? Am 
murit?/ Lăsaţi-mă să dorm... M-am copilărit”. Oricum, 
universul boabei si al farîmei este tot creaţia divinităţii. 
Panteismul arghezian se exprimă însă într-un mod cu to-
tul original. Simpla încolţire a cartofilor ia aspectul unui 
ritual săvîrşit de divinitatea insăşi. „Cartofii sînt lehuzi” - 
constată poetul – iar Dumnezeu „pentru negul cartofilor 
cald/ Face descîntece, ca pentru smarald./ Într-o noap-
te/ li s-au umplut straiele cu lapte/ Ca să-şi hrănească 
un pui/ În fiecare vîrf de cucui”. (Har) Trecînd aproape 
neobservată, gărgăriţa îi inspiră lui Arghezi o poezie de-
licată, în care fantezia  se manifestă nestingherită: „De 
prin vîrful pomilor/ A venit o boabă-n zbor/ De cafea, /
Năclăită în perdea./ Dumnezeu cînd i-a făcut/ Fiinţa din 
scuipat şi lut/ Cu o pensulă de zdreanţă/ A vopsit-o cu 
faianţă/ Şi i-a pus ca din greșeală/ Două coji cu căptuşa-
lă/ În spinare,/ Ca să zboare,/ Şi aproape în zadar/ Patru 
puncte ca de zar./ Se gîndea atunci că nu-i/ Greu să fie 
vaca lui.” Dar „vaca lui Dumnezeu”, înnecată „ pe ju-
mătate”- cum spune Arghezi - „ În nemarginire-albastră/ 
Din fereastră/(...)/ Crede că din zare-adîncă/ Luna vine 
şi-o mănîncă.// Şi se-aşază liniştită/ Ca să fie înghiţită.” 
(Vaca lui Dumnezeu)

Creaţia şi iubirea sînt, după Arghezi, termenii 
aceleiaşi axiome. Dacă divinitatea a creat universul din-
tr-o neţărmurită dragoste, atunci iubirea maritală trebuie 
să stea la baza celulei sociale care este familia. Această 
idee străbate numeroase poezii din Cărticică de seară, 
micul univers familial fiind privit cel mai adesea în mod 
idilic. De la întrebarea: „Vrei tu să fii pămîntul meu/ Cu 
semănaturi, cu vii, cu eleşteu,/ Cu pădure, cu izvoare, cu 
jivini?” pusă cu sfială în poezia Logodnă, totul se desfă-
şoară după un anumit ritual străvechi, dar într-o lumină 
mereu proaspătă. Femeia poate săvîrşi minunea învierii: 
„ De cînd mi-ai pus capul pe genunchi – mărturiseşte 
poetul – mi-e bine./ Nu ştiam că mă voi vindeca de mine 
cu tine./ Vorbele, gîndurile, împletirile crezusem că-mi 
ajung./ Nu ştiam. Au zvîcnit umerii, au crescut braţele: 
fusesem ciung./ Mi-am simţit coapsele, gleznele, spina-
rea tari ca un luptator./ M-am vindecat şi m-am născut, 
sărutîndu-ţi talpa unui picior.” (Înviere) Mireasa este che-
mată să vadă poiana pe care o va stăpîni de acum inainte. 
O bucurie secretă emană aceste versuri în care poetul po-
etul se vrea un ocrotitor al fiinţei dragi: „Pămîntul umblă 
dupa tine să te  soarbă/ Cu vîrfuri boante de iarbă oarba./ 
Din sîngele tău băut şi din sudoare/ Pot să iasă  alte poa-
me şi feluri noi de floare.// Vino. Dinainte îţi voi desface 
pelinul şi romaniţa/ Pe care le coace arşiţa./ Cu braţele 
şi pieptul voi despica poiana/ Şi buruiana/ Şi buruiana.// 
Voi ridica viţele fragede cu ghimpi de maracine/ Ca niş-
te omizi lungi, lipite de tine,/ Te voi strecura ca dintr-o 
plasă,/ Dînd foile şi umbra deoparte,/ Cum ai facut şi tu 
în carte,/ Mireasă!”(Mireasa) În îngenuncheare decorul 
este schimbat, dar vegetatia e şi aici luxuriantă, sugerînd 
un mic eden terestru : „Vino să te ascund în trestii și pă-
puri/ Pînă-or sosi hainele din cufere şi dulapuri/ Pantofii 
înalţi/ Cu care-ai să  te-ncalţi,/ Ciorapii de sticlă de mă-
tasă,/Horbota moale, cămeşile fumurii de acasă./ Mîinile 
mele vor să te-mbrace/ În aromate, calde promoroace.” 
Universul rustic, explorat în doi, este un prilej de încînta-
re continuă. Reacţia vietaţilor ce populează acest spaţiu 
dovedeşte acelaşi lucru: „Şerpii casei nu te-au mai vă-
zut,/ Oile se opresc, vacile rag./ Şi magarilor încurcaţi în 
muşte, le-ai cazut cu drag.” (Căsnicie) Sau: „Cu cireşe 
la cercei/ Să mergem la purcei,/ Să dăm vitelor tărîţe/ 
Mulgîndu-le tîţele/ În ciubere.” (Îngenunchere) De re-
marcat că din ambele citate lipsesc imaginile artistice – 
semn că poetul considera această realitate îndeajuns de 
frumoasă în nuditatea eu frustă.

Universul înconjurator i se relevă copilului, în 
versurile din Cărticică de seară, în imagini insolite, pli-
ne de farmec, semnificînd bucuria de a trăi în desăvîrşită 
comuniune cu natura. Poetul este o călăuză atotştiutoare 
în lumea cu reprezentări atît de variate, pe care le explică 
fără să le destrame frumuseţea. Aşa procedează în Ghi-
citoarea: „Şi nu era paianjen, era paienjeniţă./ Avea, ca 
tine, o guriţă/ (Mînca-o-ar mama!)/ Şi părul ca arama./ 
Ochii ca nişte dude/ Brumate, negre, ude/ Şi-a scos nişte 
picioare lungi/ Din două pungi/ Flutureşti, de mătase,/ 
Nu prea subţiri, nici prea groase,/ Cu călcîie/ Mirositoare 

a lamîie.” Iar în Domniţa: „Prinţesa mică-i bucuroasă./ 
Prisaca sună ca murmurul ce coasă./ Fagurii sînt grei - / 
În buricele moi ale degetelor ei.” Cu atît pe Arghezi îl 
nelinişteşte faptul că armonia ideală – între cer şi pămînt 
– nu se poate realiza: „Pot eu, Isuse, răbda/ Să văd deasu-
pra sfintelor odoare/ Crucea ta,/ Semn de vînzare?” (Un 
cîntec) Volumul se încheie cu o Logodnă, simbol menit 
să consfinţească legătura bazată pe dragoste. Dar nu o 
dragoste serafică, iluzorie şi neîmpărtăşită, ci una car-
nală, cu adevărat lumească: „Stăi! Nu te-ntoarce./ Coap-
sa ta sucită stă aşa de bine/ Caldă, lîngă mine!// Ai vrea 
să-nceapă noaptea? Vrei?/ Strînge-mi încet un deget, 
două, trei,/ neputincioase, somnoroase, putrede, slute,/ 
pe adormite, pe tăcute.”

Dacă în Cuvinte potrivite predomină era proble-
matică a Psalmilor, dacă  Flori de mucigai înseamnă răz-
vrătirea împotriva unui real iad terestru, setea de armonie 
străbate ca un leit-motiv poeziile din Cărticică de seară. 
Comuniunea cu natura este ea însăşi o faţetă a iubirii. 
Descoperind în femeie oiectul adoraţiei sale, poetul nu 
uită să privească în jur, constatînd ca toate elemenetele 
firii ascund taine care nu se relevă oricui. În studiul critic 
Tudor Arghezi poetul, M.Petroveanu afirmă că „aceste 
particularităţi se rotunjesc într-o viziune «păgînă» sau 
«naturistă», a unui eden terestru în care, prin chiar esen-
ţa concepţiei promovate, problema divinităţii nici nu se 
pune, prezenţa sa fiind exclusă.” (11)

 Între Cuvinte potrivite şi Cărticica de seară nu 
este, cu toate acestea, o mare distanţă în timp si nici nu 
putem vorbi despre schimbarea radicală a concepţiei 
sale de viaţă. Să ne amintim cîteva versuri argheziene, 
existente în primul volum, în care – ca, dealtfel, - şi 
în versurile lui Rilke despre divinitate apare ideea  de 
panteism. Cităm dintr-un Psalm: „Ca-n oglindirea unui 
drum de apă,/ Pari cînd a fi, pari cînd că nu mai esti;/ 
Te-ntrezării în stele printre peşti,/ Ca taurul sălbatic cînd 
se adapă.” Acestei poezii îi aparţine şi versul:  „Singuri, 
acum, în marea ta poveste”- universul fiind considerat 
creație divină. E drept, în Cărticică de seară omul înno-
bilează, prin prezența sa, acest eden terestru, dar originea 
lui, precum și elementele care-l compun îi stârnesc de 
fiecare dată mirarea și admirația. El nu poate schimba 
legile care-l guvernează, ci se lasă condus de ele, pentru 
a realiza acea armonie totală spre care tinde poetul. Setea 
de absolut devine aici sete de armonie totală. 

Cu Hore (1939), chiar dacă orizontul poeziei ar-
gheziene nu se mărește, asistăm la o interpretare inedită 
a vieții și realității, puse sub semnul jocului. În monu-
mentala sa Istorie a literaturii române... G.Călinescu 
afirma, cu privire la acest volum, că „existența este în 
întregime un joc al cărui sens ultim rămâne obscur.“ Și 
adăuga: „A te lăsa cu voluptate în voia horei e o soluție 
estetică a vieții.”  (12)

După cum se știe, hora este un joc popular. Filo-
nul popular – atât de bogat în creația argheziană – ca-
pătă acum noi valențe, influențând concepția sa estetică 
asupra vieții. Conform acestei viziuni, poetul este un 
simplu artizan, caracterizat însă printr-o nedesmințită 
vocație demiurgică, întocmai ca Dumnezeu, creatorul 
universului, prezentat astfel: „N-aș vrea nici atât să-l 
supăr/ Cît piperul de enupăr,/ Dar o să vă spui ceva:/ 
Nici carte nu prea știa./ Orișice învățăcel/ Știa mult mai 
mult ca el./ El, care făcuse toate,/ Nu avea certificate./ 
Cîtu-i Dumnezeu de mare/ N-avea trei clase primare./ 
La citit se-mpiedică,/ Nu știe-aritmetică.// Știe-atât: nu-
mai să facă./ Ia o leacă, pune-o leacă./ Face oameni și 
lumină/ Din puțin scuipat cu tină/ Și dintr-un aluat mai 
lung/ Scoate luna ca din strung.” (Abece) În Horă de 
hîtru munca artizanală împrumută fabulosul din basm: 

„A venit cerbul domnesc/ La mine să-l potcovesc./ Opt 
potcoave mici, de aur,/ Ciocănite-au fost de faur.// Am 
bătut colți pădureți/ La turmele de mistreți./ Lupii mi-au 
cerut măsele,/ Zimbrii frunți cu coarne grele./ A venit și 
Făt-frumos/ Buzdugan să-i fac mai gros/ Și Ileana, doi 
cîrcei/ De argint să-i fac cercei/ Și prin fierăria noastră/ 
Trecu și luna albastră.” Tonul de critică socială nu putea 
lipsi din Hore. În locul chiuiturilor și „zicerilor” de tot 
felul, specifice acestui joc popular, versurile au adesea 
inflexiuni satirice, cum sunt cele din reușita Horă de 
băieți, din care transcriem: „Într-o țară care-a fost/ Era 
mare cel mai prost./ Bi-ba, ba-ba/ Li-ba, la-ba./ (...)/ Ci-
ne-o leacă-avea de cap/ Și-l punea după dulap./ Hu-hu, 
bu-hu,/  Bu-hu, hu-hu./ Pentru că omul cel mare/ Se-ale-
gea după picioare./ I-ha, ba-ha,/ Ba-ha, i-ha.” Dacă în 
versurile menționate transpare o anumită vehemență a 
criticii, în Examen de ucenici tonul hazliu face suporta-
bil ridicolul din realitate. Iată, spre exemplificare, cum 
se desfășoară dialogul dintre președintele unei comisii și 
elevul examinat: „Ce ia cofa din izvoare?/ Păcură și apă 
tare.// Ce-ți fac vacile-n pășune?/ Ce să facă? Rod cărbu-
ne.// Ce e cercul? Un pătrat./ Cum e unghiul? Crăcănat.// 
Un cățel? E un purcel./ Ce-i altfel? Tot ce-i la fel.// Sînt 
acum încredințat./ Tînăru-i om învățat.”
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NICIODATĂ MOARTEA
 
                                       lui Tudor Arghezi

Niciodată moartea n-a fost mai frumoasă
ca atunci când goală îmi umbla prin casă
mă prindea de mijloc şi mă dezbrăca
lent în rugăciune mă învăluia
mă lua în braţe ca pe-un prunc să sug
pielea ei de gheaţă mă ardea pe rug
şi creşteam deodată nu prea mult imberb
mă trezeam c-un zâmbet moale fără verb

se lipea de mine umedă şi grea
plină de miresme rătăcite ea
nu pleca vreodată şi stătea să vină
răspândea duhoare de foliculină
mâna ei în tremur cu-alintări de vulpe
mă-mpingea cu faţa gingaş între pulpe

auzeam un şuier spasme lungi un geamăt
pântecul ei dulce tresărea în freamăt
zdruncina pământul şi credeam că pier
se-ascundea-ngrozită lumea-n cartier
răvăşit oraşul vuiet lung diform

amorţit şi umed nu mai pot s-adorm
când n-o văd mai tremur învelit în pături
nu-i aici e sigur în camera de-alături
şi când languroasă vine nu-i spun nu
uneori îmi pare cum că ea eşti tu

Dan PETRUŞCĂ
Bacău
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Genurile şi speciile literare sunt capricioase 
asemeni râurilor. Ba, se umflă şi se revarsă, ba sea-
că sub vipia secetei, dar de pierit, cu totul, nu pier 
niciodată. Rămân, măcar, nişte tainice pârâiaşe, cu 
izvoare secrete şi insinuante.

Cam aşa a fost destinul fabulei, de la Esop 
încoace. Ba i s-au „umflat” valurile, ba a ciripit 
ca un pârâiaş. Dar de pierit, n-a pierit. Un adevăr, 
însă, nu prea blând, trebuie spus: istoricii literari şi 
criticii de meserie, nu s-au dat niciodată, în vânt, 
după fabule, spre a le pune, până la capăt, în relief, 
virtuţile spirituale. Nici măcar în cazul genialului 
La Fontaine, chiar dacă fantezia lui fabulatorie este 
invocată, din când în când, şi astăzi. Mărturisesc că 
nu prea ştiu să răspund limpede, în linie dreaptă, 
de ce fabula n-a ocupat, aproape niciodată, un loc, 
în primele rânduri, în ierarhia literară. Din pricina 
caracterului ei paradoxal? Adică, fiindcă atinge la 
mir păcate omeneşti grave, însă pe calea unor jo-
curi „copilăreşti” ale fanteziei, cu maţele şi sufle-
tele animalelor şi păsărilor? Ori, pentru că istoricii 
şi criticii literari, de totdeauna, până astăzi, s-au dat 
ei prea mari – aşa, pe şest – cu pretenţiile deştep-
tăciunii lor, înfiinţând ranguri literare, nu totdeau-
na pe sfânta dreptate? Mi se pare că arareori a fost 
explorată, cum se cuvine, până la capăt, calitatea ideatică 
esenţială a fabulei şi anume: inteligenţia majoră a inventi-
vităţii artistice, astfel încât comparaţia comportamentelor 
dobitoacelor, cu păcatele omeneşti, să fie credibilă şi să us-
ture, precum băşicile făcute de urzici. Fabulistul trebuie să 
realizeze, până în pânzele albe, un dublu efort spiritual: să 
afle cel puţin două lumi diferite, pe care, mai apoi, să le 
compare, credibil. Şi o a doua calitate a efortului – poate cel 
mai greu de realizat – să încânte receptorul şi să-l seducă.

În centrul cronicii de faţă se află cartea lui Nicolae 
Dragoş, Fabule de ieri spre mâine (Editura CERES, 2013). 
Totodeauna, poetul Nicolae Dragoş a scris şi fabule. În 
multitudinea volumelor variate, de o remarcabilă acurate-
ţe lirică – ce nu s-a lăsat niciodată impresionată de mode 
poetice obsedate de excese sofisticat-textualizante – a scris, 
cumva, într-un gen de continuitate „pe sărite” şi fabule. 
Dar, de vreo două decenii încoace, poetul în cauză publică 
cu mult mai des, volume de fabule, sau volume cu o temati-
că variată, în care se află şi compartimente cu fabule.

Din păcate, ba chiar foarte grav, este faptul că de 
când patria mumă se dă şi ea „mare”, cu capitalismul ei par-
şiv, hoţesc, şi cu „libertatea” zisului „stat de drept”, bogat 
în tot soiul de strâmbătăţi, circulaţia cărţii afişează un soi 
de destin medieval. Multe, foarte multe cărţi bune, de reală 
valoare, nu depăşesc raza oraşului în care apar, parcă ne-am 
afla cu sute de ani în urmă, în nişte feude mărginite, cu ziduri 
de jur împrejur. Tot soiul de comentatori improvizaţi – cu 
pretenţii de „cercetători” avizaţi – proclamă de dimineaţa 
până seara, în gura mare, ca la sezătoare, că sugem numai 
lapte şi miere din „binefacerile” europenizărilor şi ale 
globalizărilor... Ce să zic?... De multe lucruri de valoare, 
într-o lume cu mari pretenţii „globalizante”, nu aflăm 
nimic, absolut nimic, chiar dacă ele se află la mică distanţă 
de ochii noştri. Exact ca în străvechile feude medievale, 
fiecare cu blazonul său şi cu ... aia mă-sii. Şi dacă un autor 
– care ştie cum te cheamă – nu-ţi face hatârul să-ţi ofere 
cartea lui, tocmai apărută, habar nu ai fi avut că ea există. În 
cazul de faţă, dacă poetul Nicolae Dragoş, nu mi-ar fi oferit 
volumul Fabule de ieri spre mâine – cu o prea frumoasă 
dedicaţie, „pe bază de pescuit”, fiindcă amândoi suntem 
pescari de argintiul şi şiretul clean – pur şi simplu nu aş fi 
avut cum să cunosc acest volum cu har poetic.

Dar, s-o luăm mai încet, cu răbdare şi mai „la 
obiect”.

Cartea în discuţie se remarcă prin câteva caracteris-
tici.

Cea mai semnificativă dintre acestea o constituie 
faptul că acest volum poate fi definit drept o carte aver-
tisment. Într-un fel, toate cărţile cu fabule reprezintă aver-
tismente fiindcă sancţionează prin ideaţii comparative şi 
insinuante tot soiul de păcate omeneşti. Volumul cu fabule, 
de acum, al lui Nicolae Dragoş, reprezintă un avertisment 
într-un sens mai special, mai aplicat la lumea de astăzi, cu 
grave derapaje ce întorc, sub ochii noştri, lumea pe dos, 
compromiţând puritatea umanului şi durabilitatea lui. Co-
notaţiile versurilor din Fabule de ieri spre mâine, punând 
încă odată la lucru inteligenţa şi generozitatea insinuantă 
a bietelor dobitoace, ating la mir, drept în moalele capului, 
apucături dezagregante, nespus de urâte, ale unei lumi cu 
mari pretenţii, la începutul unui mileniu deloc de admirat. 

Şi mi se pare că, fiind de „ieri spre mâine”, avertismentele 
cu pricina nu sunt prea optimiste deoarece sugerează că vor 
roade la rădăcina umanului şi într-un timp al viitorului.

Şi cam ce păcate sancţionează fabulele lui Nicolae 
Dragoş? Multe  dintre ele dau de pământ cu mizeriile 
politicii, cu politicianismele, alegerile, parlamentarismele, 
stupidităţile şi partizanatele lor găunoase şi corupte (O fa-
bulă de ieri spre mâine; Fabula Recursului la „Procesul 
maimuţelor”; Fabula Dirijorului din Apus; Fabula Artistu-
lui din cireadă; Fabulă cu trist final etc.).

În cadrul acestei trăsături mai generale, accentuat 
semnificativă, una dintre cele mai ample poezii ale 
volumului, bogată în nuanţe, este Fabula Recursului la 
„Procesul maimuţelor”. Şi poate că, ajuns aci, la „păroasa 
maimuţă”, din care, cică, toţi ne tragem – să-l satisfacem 
pe Darwin – mi-am imaginat că strălucitul fabulist ar fi fost 
tentat, cu prodigioasa-i fantezie, să scrie o haioasă poezie 
care ar fi sunat cam aşa:

Eu, modernul fabulist
Prea bine ştiu
Că nea Gore Smeu, bătrânul
E filosof de meserie
Crescut, pe bune,
În Academie
Chiar dacă nu-i şi el
Sărmanul, academician
Să-nveţe să prindă
Un crap
Să-l facă precum Sadoveanu
La proţap...
Se trage nefericitul
Dintr-o maimuţă păroasă
Ce bate câmpii
Despre adevăr şi frumos...
Îl iubeşte nespus
Pe Dragoş Nicolae
Şi ambii pescari
Fiind
Cu diplome europene
Aprobate cu mari onoruri
Militare
De Barosso şi Reding
Şi de ăla, de ambasadorul
Licurici, Ghiţă al lu’Ştaină...
Şi umblând ei, pescarii
Pe Motru, în izmene
Dibuie cleanul Prezidenţial
Să-l prăjească-n tigaie...

Precum vedeţi, iubiţi cititori de fabule, m-a luat apa, 
de „ieri spre mâine”... De vină sunt chiar fabulele lui Nico-
lae Dragoş, care incită fantezia, făcându-ne cu ochiul, ca 
într-un lan al reveriei...

Să mergem mai departe.
De multe ori – poate de cele mai multe ori – fabu-

liştii crează, simbolizând, cumva, „în linie dreaptă”, prin 
insinuările lor comparative. Adică, fabulistul este preocu-
pat, cu prioritate, de persuasiunea comparativă a compor-
tamentului unui animal, al unei păsări, în raport cu niscai 
păcate omeneşti, fără să mai dea cine ştie ce importanţă 

unor „înflorituri” lirice doar pentru ele însele. În 
cazul fabulelor lui Nicolae Dragoş, lucrurile stau, 
întrucâtva, altfel. Poetul se lasă tentat de frecvente 
ocoluri lirice, pentru muzicalitatea lor, pentru fan-
tezia lor, în ele însele şi nu exclusiv pentru poan-
ta educativ-moralizatoare a fabulei. Aş spune, de 
aceea, că fabulele acestui poet sunt avertismente 
muzicale, de un autentic lirism pur.

Un impuls esenţial, în sensul acestui tip 
de lirism, îl constituie – în general, în poezia lui 
Nicolae Dragoş – puritatea şi muzicalitatea limbii 
româneşti. Este una din calităţile valorice cele mai 
însemnate ale creaţiei, în ansamblu, proprii liricii 
lui Dragoş.

Ţin să subliniez apăsat această calitate, de 
domeniul expresivităţii limbajului, fiindcă astăzi, 
din păcate, limbajele artistice pretind, în gura 
mare, că s-au – cică – „globalizat” astfel, încât, 
n-ar mai conta prea mult limpezimea expresivă a 
unei limbi. Până la urmă – chiar dacă nu se recu-
noaşte la scenă deschisă – poezia contemporană, 
compusă după reţete „globalizante”, a început să 
arate ca o maşină sofisticată de concurs, cu o vi-
teză de invidiat, dar ale cărei roţi, bine zimţate, 
scârţâie pe nisip, către stridenţă.

Volumul Fabule de ieri spre mâine, nu conţine nu-
mai fabule. Acestea domină, însă cartea conţine şi o parte a 
doua, sub titlul Alte poveşti. Aceste „poveşti” – tot un lirism 
epicizant – etalează un evantai de legende, de sarcastice 
întâmplări cu har. Toate, „parfumate” cu o vastă şi variată 
cultură a autorului.

Nu putem trece nepăsători pe lângă ilustraţiile lui 
Aurel Ştefan Alexandrescu – ALEX. Cartea lui Nico-
lae Dragoş este bogat şi multiplu ilustrată de desenele lui 
ALEX. Toate desenele – fără excepţie – sunt rafinate, cu 
har, cu o autentică expresivitate „la obiect”. Desenul de pe 
coperta I, pe lângă pura lui frumuseţe plastică, semnifică 
– îmi place să cred – şi ceva ce angajează inspiraţia fabulis-
tului. Adică: dintr-un alb şi bine rotunjit ou (capul fabulis-
tului), care reprezintă inspiraţia poetului, zboară spre zările 
lumii măiestre ciori croncănitoare, prea bine dezvoltate, 
avertizând, avertizând... Autorul cronicii de faţă, fiind şi 
pătimaş vânător, a încercat să „dărâme”, din zbor, vreuna 
din ciori... Şi n-a reuşit...

Grigore SMEU

FABULISTUL LA ATAC
– Parodie –

Un fabulist de la Cleşneşti
Face ravagii cu poveşti
Îi face praf pe barosani
Să râdă lumea peste ani

Parlamentari, şperţari şi hoţi
Politici rele şi netoţi
Îi pune Dragoş în genunchi
În piei de broască... Ce mănunchi!...

O vulpe roşie ca focul
Tot latră-n deal să-şi facă jocul
E preşedintă-ntr-un boschet
Să strângă sacii cu bănet.

Vă bat la cap „de ieri spre mâine”
Priviţi în ochii unui câine
Ghiciţi morala orişicui
Filosofând să baţi un cui

Iar când cocorii intră-n tură
Şi tigrii-n piaţă se zbârlesc
Toţi politrucii buni de gură
Prin găuri sumbre se pitesc.

Şi când poveştile se-adună
Mugind ca un apus de lună
Un hohot cât e Himalaia
Face cu ochiul: V-a luat gaia...

Grigore SMEU

UN FABULIST MODERN
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Scriitorii „blestemaţi”să transforme 
orice ar atinge în auzul poeziei par a fi din 
ce în ce mai rari.

În literatura română, Tudor Arghezi 
a fost fără îndoială unul dintre cei înzestraţi 
cu acest neasemuit dar. Însă a fi poet nu a 
însemnat pentru scriitorul român a scrie 
numai şi numai în forma înregimentată în 
canonul versificaţiei.

Meşteşugarul „cuvintelor potrivite” 
a ştiut să creeze poezie în texte încadrabi-
le, conform canoanelor clasice, în orice gen 
literar.

Subînţeleasă sau exprimată direct în 
poeme, arta poetică argheziană ni se dezvă-
luie în aceeaşi împletitură de aluzii sau defi-
niri explicite şi din articolele publicate în pe-
riodicele vremii, adunate de editori în vol.23 
din Scrieri sau în vol. Ars poetica, apărut la 
editura „Dacia”, în 19741  

Între poemele cunoscute cititorilor români 
(şi nu numai) şi „tabletele” sau articolele din 
diverse reviste diferenţa este numai aparentă. 
Parcurgând aceste texte, cititorul ajunge la concluzia 
indubitabilă că pentru Tudor Arghezi zeiţa încoronată 
necondiţionat în împărăţia literaturii este numai Po-
ezia. Astfel, pentru poetul român, numai poezia 
este şi rămâne „limba interioară a sensurilor şi a 
cuvintelor”(op. cit.,p.78). Starea ei naturală este „tă-
cerea”, deci se poate afirma că poezia este destinată 
cu precădere actului lecturii. Sonorizarea sa înseam-
nă pentru Tudor Arghezi artificializare, ieşire din na-
tural: „Este ca şi cum ar cânta betonul şi ar mirosi 
diamantul. O artificializare”(op. cit., p.79).

Fie şi numai din comparaţia de mai sus, cu 
care scriitorul îşi susţine afirmaţiile, şi se poate cu 
uşurinţă deduce că aproape orice rând scris de Tu-
dor Arghezi, despre orice subiect, trece dincolo de o 
denotaţie informativă şi intră în starea de graţie spe-
cifică poeziei.

Analizând şi teoretizând limbajul poetic, spe-
cialistul în stilistică Ion Coteanu îl definea ca pe „un 
fel de gramatică, adică o serie de reguli de producere 
a propriilor lor enunţuri”2. 

Întrebarea firească vine imediat: aplică Tudor 
Arghezi aceste „reguli” şi în enunţurile aparent 
prozaice? 

Vom demonstra în cele ce urmează că poetul 
Arghezi nu poate fi altceva decât poet, indiferent ce 
gen literar abordează.

Ne va servi în demonstraţie o serie anume de 
trăsături lexico-gramaticale selectate din proza scri-
itorului. Prin ele se transmite mesajul către receptor 
în direcţia pe care o doreşte emiţătorul.

Vom observa mai întâi componenta lexica-
lă cu tendinţă spre termeni cu rezonanţă  onoma-
topeică. În „tablete”, ca şi în poeme, scriitorul îşi 
manifestă preferinţa pentru cuvântul popular, frust, 
folosit uneori familiar, sau pentru pronunţia popular-
arhaică, mulţi termeni fiind aleşi anume dintr-o serie 
sinonimică, tocmai pentru acea sonoritate. Astfel, 
pentru poet, cuvintele „amirgesc”, însemnarea pe 
calendar se face „de-a-ndărătelea”, uneori critica faţă 
de poezia contemporană o „învrăsteşte” nouă, alteori 
repetiţia însăşi a unor termeni bombardează deliberat 
ochiul şi urechea cititorului, pentru a-i impune 
acestuia punctul de vedere al autorului: „Nu-i chiar 
atât de nouă  poezia nouă cât sunt mai cu seamă noi 
poeţii acuzaţii de poezie nouă”(p.70)*.

Morfosintactic, textul arghezian dezvăluie 
surprinzătoare şi rare selectări, ca şi frecvente abateri 
de la normă, cerute aici nu de necesităţi prozodice, 
ca în poeme, ci de accentuarea şi pe această cale a 
sensului pe care comentatorul doreşte să-l impună.

1Tudor Arghezi, Ars poetica, Cluj, 1974, p.78. Toate citatele 
care apar în text au fost selectate din această ediţie, de aceea 
vom menţiona, în paranteză, numai pagina.
2 Ion Coteanu, Stilistica fundamentală a limbii române, Bucu-
reşti, 1985, p.48. 

*În toate citatele, sublinierea ne aparţine (M.A.)

Inovaţiile argheziene cuprind toate sectoare-
le, dar lucrarea în cuvânt vizează mai ales verbul şi 
substantivul. „Numele şi verbul sunt singurele părţi 
de vorbire care trimit prin ele însele la un referent”, 
sublinia Ion Coteanu. (Ibidem, p. 53)

Unitate de bază, verbul devine la Arghezi una 
dintre posibilităţile majore de transmitere a mesaju-
lui conotativ. Nu de puţine ori exprimarea modernă 
nu-l mai satisface pe scriitor şi atunci recurge la for-
me gramaticale arhaice, cu trimiteri făţişe la textul 
cronicilor, folosind forma inversă a viitorului („fi-
va”) sau legând pronumele de verb în maniera limbii 
române vechi („cade-se” sau „putea-o-vei”, cititu-i-
am” versurile etc.). Acestea sunt considerate „stereo-
tipii poetice” de către Ion Coteanu şi cine „apelează 
la ele oferă automat şi indicele de trecere a enunţului 
dintr-o lume a prezentului într-o lume a trecutului” 
(ibid., p. 48), dar analiza şi observaţiile se referă la 
poezia argheziană propriu-zisă. În cazul de faţă poate 
fi însă folosit ca încă un argument în sprijinul afirma-
ţiei că oricare dintre textele scrise de Tudor Arghezi 
are caracter poetic. Fără să ne surprindă, întâlnim la 
Arghezi, în orice text în proză, frecvente forme po-
pulare, printre care perfectul simplu, timp simţit de 
scriitorul oltean mai aproape de sensul pe care inten-
ţionează să-l dea frazei: „fură  decapitaţi”, „pare că 
fu vorba de versuri”, „ziserăm că stilul e omul“ (op. 
cit., p.295). Alteori este vizată diateza – verbe active 
în mod normal devin reflexive, pe când cele refle-
xive îşi pierd caracteristicile: „indivizi de-o croială 
intelectuală cu fason, nu se întârziară decât pedepsiţi 
de soartă” (op. cit., p.45); „avem nevoie omeneas-
că să ne suspinăm” (p.50); „cel silit să se trăiască ” 
(p.193) etc. Sunt situaţii în care este preferat reflexi-
vul în locul diatezei pasive: „Cadavrul se împrumută 
cu prestigii, din strălucirea ceremoniei cu care este 
adus de la groapă înapoi.” (p.189)

Substantivul nu se desparte prea des de de-
terminantul său, dar acesta surprinde uneori prin 
insolit: „mărăcinoasă pledoarie” (p.41), „lichelism 
divin” (p.70). Astfel, grupul nominal cu o structură 
sintactică specifică este învestit cu noi valori seman-
tice, prin sistemul de legături stabilite (S. – Adj. sau 
S. – S.) şi nu de puţine ori prin poziţia acordată.

Topica, precum fusese în chingile versului, 
este cea care are rolul de evidenţiere a termenului 
vizat, surprinzând şi ea cititorul prin abaterea de la 
normă: „Diverşi purici ai grădinii literare actuale 
se refugiază în frumoasa domnului Iorga barbă…” 
(p.48) sau „se cade să fim cu multă luare aminte sfi-
oşi” (p.76).

Nu de puţine ori, scriitorul-poet creează cu-
vinte noi. Un verb se naşte dintr-un adjectiv prin de-
rivare: (ex. a sacra: „această acţiune ruşinoasă nu-l 
sacrează pe poet” (p.45); un substantiv este format 
după modelul celor provenite din participiu, dar no-
utatea vine şi din crearea participiului însuşi (un fals 
participiu) de la verbe inexistente: „Sunt oameni care 
se roagă pentru toţi obijduiţii şi remuşcaţii” (p.51) 
sau „am rămas obscuraţi”. (p.202)

La nivelul frazei, evidenţiera semantică se ba-
zează pe dualitate. Perechi de termeni sau perechi de 

sintagme se interferează şi accentuează 
ideea. În această structură binară, una 
dintre cele două componente, cea cu rol 
primar, este reliefată de cea de-a doua. 
O primă secvenţă de dualităţi poate fi 
observată în textul arghezian la nivelul 
grupului nominal – „scris cu văz”, „râv-
na de stăpânire ”(p.87), în care primul 
termen sugerează acţiunea, iar cel de-al 
doilea exact contrariul – lipsa acţiunii; 
o altă secvenţă apare la nivelul terme-
nilor-concepte: „proza …îşi are şi ea 
particularităţile ei şi e mai umană decât 
poezia, care, ca orice divinitate, iubeşte 
forma de gheaţă a lucrurilor concrete”.
(p.47) Sunt situaţii în care cei doi ter-
meni ai structurii se completează reci-
proc – poezia există-n individ, versul 
pe hârtie” (p.38), pentru ca alteori să se 
opună: „În mijlocul acestei fenomenali-

tăţi regulate cu compasul şi totuşi difuze, ideea se 
adăposteşte în umbra din spatele turlei”(p.49). „Com-
pas” şi „difuz” sunt termeni din sfere semantice total 
incompatibile şi chiar opuse. Trezind contrarietăţi, 
ei sugerează complexitatea şi vastitatea Poeziei. Un 
alt exemplu: scriind despre era modernă industrială, 
comparaţia majoră se face cu termeni dintr-un câmp 
semantic total opus şi aparent incompatibil: „intra-
rea locomotivei  în câmpia cu fragi şi ierburi a fost 
o nouă papalitate pentru regatul recent al fanteziei 
fierului, concurent cu spiritul sfânt al vaporilor de 
apă  (p.64). Dorind să sublinieze pierderea calităţilor 
umane în era industrială, scriitorul închipuie omul 
epocii moderne „lipsit de personalitate sufletească”, 
uitând să viseze şi să iubească natura. Impresia arti-
ficialului, inutil şi dăunător, creat de om este sugerat 
şi prin asociera neaşteptată, incompatibilă a unor ter-
meni. Astfel, maşina visată ar sluji la „lichefiat lumi-
na  sau la cristalizarea umbrei” (p.66).

Pentru sublinierea şi punerea în evidenţă a 
ideii, nu de puţine ori, scriitorul recurge la împru-
muturi lexicale din alte sfere semantice, transferând 
termenii după necesităţi şi interferând cu bună ştiinţă 
stilurile. Putem întâlni, pe aceeaşi pagină, elemente 
caracteristice stilului ştiinţific cu cele ale stilului fa-
miliar până la cel administrativ, de exemplu.

Supus fidel Măriei-Sale Limba Română, Tu-
dor Arghezi a avut – sub aparenţa umilinţei – orgo-
liul creatorului. Ideile se cereau îmbrăcate în cuvin-
te noi, în termeni înnobilaţi de meşteşugarul-artist 
sau în combinaţii inedite. Definiţiile date unui gen 
jurnalistic pe care, de altfel, l-a şi practicat cu mă-
iestrie sunt deja celebre: „Pamfletul se învârteşte în 
jurul obiectului cu oarecare frumuseţe de corb”, sau 
„Pamfletul este pumnul profetului iritat de râvna de 
stăpânire a stupidităţii ” (p.87). De la calificativele 
insolite se ajunge frecvent la asociaţiile de idei: „pri-
cina îşi are scaun”, în care sintagma comună „pricina 
îşi are locul” cheamă termenul concret. Scriitorul-
poet creează deseori metafore inedite. Astfel, scrii-
torilor fără talent „lumina le răsare pe sprâncene şi, 
până seara le ajunge în spinare” sau „pentru lacrimile 
de ulei ale motoarelor poetul descoperi şi un bumbac 
deosebit” (p.64).

Şi astfel de exemple ar putea continua.
Concluzia cititorului, după ce parcurge oricare 

dintre aceste articole, decurge firesc. Pentru Tudor 
Arghezi poezia înseamnă constrângere şi concentra-
re, dar nu o dată şi proza sa respectă aceleaşi reguli. 
Vom da un singur exemplu şi acesta nu este luat la 
întâmplare, fiind un scurt fragment dintr-un comen-
tariu arghezian asupra poeziei, comentariu scris el 
însuşi într-un stil concentrat: „poezia nu trebuie să se 
fixeze locului trunchi ” (p.72).

Deopotrivă, pentru poezie, ca şi pentru proză, 
unealta şi miracolul suprem este Cuvântul. Pentru a 
încheia printr-un paradox în stil arghezian îl vom cita 
din nou pe artist, cel pentru care limba însăşi nu este 
decât „diviziunea cuvântului”.

MIHAELA ALBU
LUCRARE ÎN CUVÂNT

MIHAELA ALBU și DAN ANGHELESCU
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Pe cremenele gheţii să 
scăpărăm amnarul

Să plecăm, iubito, cât iarba nu-i departe, 
pe caii de zăpadă să punem chingi de foc, 
o sanie de paltin s-o vindecăm de moarte 
în paragraful iernii noi nu mai avem loc;

Pe vata nopţii albe să tragem fermoarul – 
doar luna ca o turtă să treacă peste bolţi, 
pe cremenele gheţii să scăpărăm amnarul 
şi să zvâlim porumbul mistreţilor cu colţi.

Ne vom hrăni căluţii din palmă cu otavă, 
în lupi cu gloanţe oarbe vom trage vinovat, 
trec şerpii clorofilei spre ramura jilavă

Şi căpriorii tineri pasc marginea de sat: 
o să ne ducem spre ierburile verii 
şi sania de paltin va înflori ca merii.

Nunta vestită lumii de trei magi
Când norii mari se legănau în palmă 
apele repezi, pieptănate-n iaz, 
şi stelele curgeau în val, de-a valma, 
iar luna tristă îi plângea-n obraz

Am adus noi grâul pentru pâinea nunţii, 
la moara scrisă într-un ochi de râu 
se tolăneau în ceţuri groase munţii 
şi cailor le era dor de frâu.

Sub piramida sacilor ca varul 
piatra muşca din boabe până-n os, 
curgea făina moale ca nectarul

În mari coveţi coca creştea frumos; 
rumeniţi colacii în cuptoare largi 
nunta vestită lumii de trei magi.

Spre castel întinde luna pânza 
lungilor poteci

O, golgota cărnii tale, mâna mea-n genunchi o suie, 
sânii tulburaţi suspină ca un ulm ieşit din minţi, 
floarea sângelui urcată în obrazul de gutuie 
când printre oglinzi de cretă plâng zăpezile fierbinţi.

Sub securi, cu gura blândă, creanga crinului curată, 
aşchia luminii-aprinde scama unei zile noi, 
peste şoldul tău mătasea rochiei înmiresmată 
ca o turmă de miei tineri zorii murmură-n oboi.

Dorm în albele damascuri două umbre-nlănţuite, 
trecem sania de paltin pe sub pleoapa nopţii reci, 
cremenea zăpezii pune abur moale pe copite.

Spre castel întinde luna pânza lungilor poteci, 
podu-i rupt. În dig dorm şerpii veninoşi, prin noaptea 
grea 
leagă-mi numele cu sfoara sângelui în carnea ta.

În zaua lucitoare a prinţului 
dalmat

Ne caută zăpada, iubito, şi mi-e sete 
de vinul unei pivniţi într-un castel uitat, 
stafiile să treacă sfioase prin perete 
în zaua lucitoare a prinţului dalmat.

Să ţipe cucuveaua, cu ciocul ca o cârjă, 
în crăpătura largă a zidului trăsnit 
prin care pot să treacă trei armăsari şi-o birjă 
hurducăind pe podul cu lanţul ruginit.

Şi eu să-mi rup cămaşa, să oblojesc scheletul 
prins cu verigi în piatra clădită sub altar, 
tu, cum ai rupe-o floare, să-i smulgi din piept stiletul

Şi să-i aşezi pe rană o frunză de arţar; 
ştiam, aseară, drumul trecând prin Univers: 
zăpezile căzute cu fulgi imenşi l-au şters.

A căzut pământul într-o dungă

Octombrie e rece şi curat, 
câmpia-i mai subţire şi mai lungă, 
s-a auzit în cer un nechezat 
şi a căzut pământul într-o dungă.

Cu greu intră căruţele sub cer 

atâta-s de înalte şi-ncărcate 
pe Dealul Mare-i gârbov un oier…

Cum îi cad grele ursele pe spate 
din soare au rămas numai gutui 
se oxidează bronzul în statui.

Pe uşă pune lacăt cât oul de 
lăstun

Sunt semne mari, iubito; la noapte o să ningă, 
tu pune lemn în sobă şi scapără chibrit, 
ochiul de foc pe geamuri va învăţa să plângă, 
curg peste sat berbecii cu lână de grafit.

La naşterea zăpezii vom închina cu ţuică 
din căni de lut, mărgeaua va mirosi a prun, 
trage cuţitul rece pe inima de puică 
pe uşă pune lacăt cât oul de lăstun.

Intră în becuri noaptea ca într-un câmp cu floare: 
n-o alunga, mai toarnă horincă în pahar, 
să ascultăm zăpada – un murmur de fecioare.

Priveşte, tot pământul e limpezit cu var, 
când somnul o să vină ca leneşele ape 
eu o să-ţi pun, iubito, un fulg imens pe pleoape.

A îngheţat cerneala în călimări 
albastre

Cerul s-a spart azi noapte ca perna de mireasă, 
un anotimp de fluturi a curs peste cuprins; 
ce lung e drumul iarna - şarpe de plumb spre casă, 
când căile ferate dom sub atâta nins.

Şi gem locomotive zvârlind din piept pe nară, 
norii de fum, fuioare sub fus de diamant; 
ne sfredeleşte dorul de iarbă dulce-amară 
şi murmurul de sălcii căzând peste asfalt.

A îngheţat cerneala în călimări albastre 
şi coala de hârtie rămâne lung fiord, 
la poezia iernii vin sufletele noastre,

Conturul umbrei tale aleargă către nord; 
stă iarna ca o lege; ferestrele suspină 
zăpada ne sărută cu buze de lumină.

În carnea de ulm tânăr securile 
oftează

E fragedă zăpada ca ramul de răchită 
când frunza scoate limba din mugurul bolnav 
îndeasă potcovarii caiaua în copită 
sub palma de cenuşă a cerului concav.

În carnea de ulm tânăr securile oftează 
încovoiată talpa de lemn furat din rai 
şi oiştea de aur e ruptă dintr-o rază 
a lunii lângă care nechează şapte cai.

În sania uşoară sub cergile vopsite 
va lăcrima mireasa adusă din alt sat 
din ţesătura albă a cânepii topite

S-or zbate sânii tineri spre mirele curat 
prin uşa de zăpadă a cerului coboară 

luceafărul; la nuntă va râde o vioară. 

Mi-e frică, mamă
Mi-e frică, mamă. Iarna e prea lungă; 
tu ai plecat iar eu mai plâng în somn, 
un clopot a lovit zăpada-n dungă 
şi mă colindă masca unui domn.

Pe coala iernii-ntinsă pe coline 
scriu săniile drumuri pe sub mânji;  
dedesubt scriu sevele stamine, 
eu aud, mamă-n ochii mei cum plângi.

Şi mai aud un xilofon de gheaţă 
cum cântă prin pădurile de brad 
iar lacrimile tale-mi curg pe faţă

Şi prea fierbinţi în sângele meu cad; 
întinde-mi, maică, mâinile de lut, 
şi-e tare frig şi vreau să le sărut.

Se scrie cartea iernii
Scriem această carte cu slove de zăpadă, 
cerneala e de lapte, hârtiile de var, 
cămăşile miresei încărunţesc în ladă 
caii cu trup subţire gonesc prin calendar.

Lumina se lăţeşte mâloasă peste garduri, 
vom dezveli statuia cioplită-n fulgi de nea; 
dorm casele pe vetre de foc visând sub falduri 
întinse peste sate năfrămi de catifea.

Cetina e o apă cu malurile arse 
metalică lumina, fosforescente culmi, 
prin ceasuri de zăpadă trec limbile întoarse

Ca printr-o apă umbra pădurilor de ulmi, 
mai curge din stilouri un fum de parafină
se scrie cartea iernii – lumină pe lumină.

Un anotimp de greieri va curge 
pe covor

Lacrima ta, iubito, este un fel de mare 
în care îţi speli părul înmiresmând tăceri; 
rămâne ţărmul orei amirosind a sare 
cum n-ar rămâne-n palmă cenuşa unei veri.

Umbra de vultur trasă prin iarba adormită 
striveşte buburuza cu aripile moi, 
stă soarele-ntr-o rază, cum ar sta ziua-n bâtă 
o bundă ciobănească lângă un deal de oi.

Se ţese iar zăpada în albele prosoape 
când greierii la umbra lăptucilor rămân, 
vin peţitorii iernii, miresele sub pleoape

Adorm şi păsări calde le ciripesc în sân; 
când părul tău va trece prin pieptene, uşor, 
un anotimp de greieri va curge pe covor.

S-a rupt soarele de iarnă 
şi se tăvăleşte-n iarbă

Înfloriţi, ca mirii fragezi, stau cireşii pe coline, 
prunii îşi visează fructa distilată la cazan, 
prin alcooluri îngeri palizi, volbură de balerine 
trec, retina rotunjeşte  forma ochiului profan;

Umbra nucului prin iarba cercetată de albine 
se lăţeşte şi-o să curgă peste marginea de sat 
ca o ploaie răzvrătită când mor greierii sub şine 
şi prin carnea oii scurmă junghierul vinovat.

S-a rupt soarele de iarnă şi se tăvăleşte-n iarbă 
ca un cal cu sânge tulbur şi potcoave de argint; 
prin tunelul rădăcinii sevele încep să fiarbă.

Şerpii limpezesc lumina strecurată pe pământ, 
pielea ouălor plesneşte fulgerată de căldură, 
rezemat de cer pământul stă cu satele în gură…

VASILE MORAR

„Vedem în Vasile Morar pe unul dintre cei 
mai înzestraţi exponenţi ai poeziei transilvane 
actuale pe care o omagiază prin însufleţirea unui 
filon tradiţional eretic, cu rădăcini în neguri 
păgâne.” (Gheorghe Gricurcu – din prefaţa la 
volumul Vasile Morar – Nu vă temeţi )
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Alexandru Surdu 
s-a născut la 24 februarie 
1938 în Braşov, a absolvit 
Liceulul „Andrei Şaguna” 
din oraşul natal,  în anul 
1955 şi Facultatea de Fi-
losofie a Universităţii din 
Bucureşti, în anul 1963. 
Din 1964 a fost cercetător la 
Centrul de Logică al Acad-
emiei Române înfiinţat şi 
condus de acad. Athanase 
Joja, făcând parte din Sec-
torul de logică clasică, con-
dus de acad. Dan Bădărău 
unde  a colaborat cu Aram 
Frenkian, Anton Dumitriu 
şi Constantin Noica. În 1975 

şi-a luat doctoratul cu o teză de logică. Nu a fost membru 
P.C.R. motiv pentru care a avut de suferit, fiind transferat 
de la Academie la Biblioteca Centrală Universitară, apoi 
la  Institutul de Cercetări Pedagogice şi Psihologice, iar 
după desfiinţarea acestuia  în 1982, în urma „procesului” 
meditaţiei transcendentale, a fost repartizat ca bibliotecar la 
Biblioteca Facultăţii de Medicină Veterinară a Institutului 
Agronomic din Bucureşti. Astăzi este Preşedintele Secţiei 
de filosofie a Academiei Române. Între lucrările de speci-
alitate (filosofie, logică) un interes aparte îl prezintă 
cărţile de suflet dedicate specificului românesc, din-
tre care comentăm  volumul intitulat A sufletului ro-
mânesc cinstire (Ed. Renaissance, Bucureşti, 2011).

În Cuvânt înainte – autorul  mărturiseşte că a 
început să scrie această carte după al III-lea Simpozi-
on naţional „Constantin Noica” de la Iaşi,  propunân-
du-şi să resusciteze caracteristicile sufletului nostru 
tradiţional precum şi momentele sale de afirmare, as-
tăzi, când se fac eforturi externe şi interne de ştergere 
a specificului nostru. 

Pentru a urmări caracteristicile spirituale şi 
momentele aurorale ale românismului, coroborăm 
Cuvântul înainte al autorului cu ultimul capitol al 
cărţii, care dă şi titlul volumului, A sufletului româ-
nesc cinstire.  Aici se explică ceea ce înţelege autorul 
prin suflet, pornind de la tracul machedon Aristotel, 
şi anume desăvârşirea trupului. Sufletul cuprinde trei 
componente: sensibilitatea,  gândirea cugetătoare şi 
gândirea speculativă (gândirea care se gândeşte pe 
sine, spiritul). Alexandru Surdu caracterizează astfel 
partea sensibilă a sufletului românesc: „milos, blând 
şi tolerant, chiar în detrimentul propriilor sale intere-
se; fatalist şi uneori, greu de urnit, cu credinţă mai mult în 
ajutorul divin decât în propriile forţe.” La care se  adaugă 
măreţia şi curajul prin care s-au afirmat mari conducători 
militari (Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi alţii) în luptele 
cu popoarele migratore şi mai târziu cu turcii.

Referindu-se la partea cugetătoare a sufletului româ-
nesc, autorul afirmă că intelectul şi inteligenţa noastră au 
dat lumii savanţi, inventatori, filosofi de mare valoare, pe 
care nu-i mai amintește, dar printre care desigur că se enu-
mără: Constantin Rădulescu-Motru, Lucian Blaga, Vasile 
Băncilă, Constantin Noica, Vasile Conta, Ştefan Odobleja,  
Ştefan Lupaşcu etc.

În ceea ce priveşte gândirea speculativă (gândirea 
care se gândeşte pe sine), ea s-a materializat în lucrări 
filosofice identitare, datorate în special filosofilor: Lucian 
Blaga, Vasile Băncilă şi Constantin Noica, cei care au 
întruchipat acel genius loci specific românesc.  

Vom prezenta cartea academicianului Alexandru 
Surdu urmărind întâi caracteristicile sufletului românesc şi 
apoi realizările sale materiale. Pornim de la capitolul 12, 
intitulat Bucuriile simple şi cele şapte păcate în care sunt 
analizate eseurile lui Constantin Noica: Bucuriile simple şi 
Despre păcat.  Noica afirmă că plăcerea ţine de animali-
tate (de simţuri), pe când bucuria de umanitate. Bucuriile 
simple nu trebuie să treacă în exces pentru că devin păcate. 
Păcatele clastice sunt oarecum gnoseologice, excesele lor 
ţin de ignoranţă şi necunoaşterea consecinţelor acestora. 
Românul tradiţional era cumpătat din fire şi optimist chiar 
în momentele de restrişte,  după cum o dovedeşte şi cartea 
filosofului Petre Andrei, intitulată Despre fericire, scrisă în 
anul 1920, când viaţa era plină de lipsurile provocate de 
primul război mondial. Lucrarea aceasta premerge Bucu-
riile simple nicasiene, starea de bine „bonismul” lui Petre 
Andrei cataloghează plăceri: corporale, sentimentale şi in-
telectuale, ultimele fiind cele mai durabile. 

De la bucuriile simple, care ţin de bunul simţ al 
fiinţei, trecem la sentimentul cosmic al ţăranului român 
tradiţional, aşa cum se manifestă el când este cuprins de 
Duhul sărbătorii. Pentru Nae Ionescu, duhul sărbătorii se 
manifestă independent de voinţa cuiva, ca şi naţionalitatea 
şi religia. Duhul spaţiului geografic, spiritus loci modelează 
sufletul locuitorului, teorie de la care pleacă şi Blaga, pe 
urmele lui Spengler, elaborând Spaţiul mioritic şi apoi Băn-
cilă în Spaţiul Bărăganului. Despre înfrăţirea românului cu 
natura, Alexandru Surdu aminteşte un fapt interesant, pro-
vocat de reforma calendarului, din 1919, analizată pe larg 
de Vasile Băncilă. Datorită acestei reforme, care muta Anul 

Nou de la echinoxiul de primăvară la solstiţiul de iarnă, 
ritmurile cosmice ale tradiţiilor agricultorilor au fost date 
peste cap. Iată un exemplu: acum, de Anul Nou, se strigă 
Pluguşorul, iar la Crăciun se colindă cu  Florile dalbe – 
evenimente legate de primăvară. După 1945, comunismul 
a încercat să distrugă specificul românesc şi tradiţiile noas-
tre. Astăzi, revenirea e grea, tinerii nu cunosc semnificaţi-
ile sărbătorilor tradiţionale. De asemenea, statele puternic 
industrializate practică o politică de deznaţionalizare pen-
tru transformarea celorlaltor state în pieţe de desfacere. În 
perioada actuală,  duhul sărbătorilor este „în eclipsă” dar 
credinţa creştin ortodoxă poate îl va întări. Tradiţiile şi săr-
bătorile sunt legate de Povestea iubirii la români în care 
erudiţia şi lirismul prezentării se împletesc armonios în pa-
ginile autorului. Educaţia sexuală a tinerilor, în societatea 
noastră pastorală şi agricolă, începea pe la vârsta de 12 ani, 
atât pentru băieţi, cât şi pentru fete, în vederea căsătoriei. 
Băieţii erau separaţi de familie şi educaţi în spiritul vitejiei 
şi onoarei (supuşi diverselor privaţiuni), în timpul transhu-
manţei, iar fetele, acasă, învăţau să gătească, să coase, să 
ţese şi să fie supuse bărbatului (acest ultim aspect, astăzi, 
desigur, este repugnat).  

Logodna nevinovată de dragoste se făcea de Dra-
gobete. Legenda acestei sărbători e povestită cu amănunte 
mai puţin cunoscute. Dragobetele era fiul Dochiei  (Terra 
Mater, Gaia/Glia), căsătorit cu Lăzăriţa, un fel de zeiţate 
a vegetaţiei, ca şi fratele ei, Lăzărel care, înviat de surorile 

sale care îi ung trupul cu lapte,  devine un strat cu flori.  
Sâmbăta Floriilor era o sărbătoare cu un ritual  practicat nu-
mai de fete, una era îmbrăcată în mireasă, numită Lăzăriţa, 
celelalte reprezentând corul care se manifesta cu bocete la 
moartea lui Lăzărel, apoi se înveselea la învieriea acestuia 
şi se pornea hora.

Dragobetele era închipuit fie ca Zburător, demonic, 
fie înger adolescentin care aranja logodna păsărilor (nu a 
animalelor). Prima întâlnire sub semnul dragostei nevino-
vate dintre băieţii şi fetele educate pentru căsătorie se petre-
cea în sărbătoarea Dragobetelui, în natură, sub privirea co-
munităţii. Hora se desfăşura, la început diferenţiată pe sexe, 
apoi dansau doi câte doi, fetele cu băieţii care le-au căzut 
cu tronc. La un semnal, perechile se destrămau, fetele se 
ascundeau în spatele părinţilor, spectatorilor sau în pădurea 
din apropiere, de unde se năpusteau asupra băieţilor porniţi 
să le caute bătându-i cu beţele (drago-beţele) şi sărutându-i 
pătimaş. Era singura sărbătoare în care fetele îşi alegeau 
partenerii.  Întâlnirile următoare dintre băieţi şi fete se pe-
treceau la horele junilor. 

Începând cu logodna adevărată, în vederea 
căsătoriei, fata nu mai avea nici un cuvânt.  Vătaful/ Voa-
tra bătea la poartă, junele însoţit de doi bărbaţi din neam 
(dar nu părintele), venea la familia fetei pentru „vederea” 
acesteia. Fata îmbrăcată sărbătoreşte aducea peţitorului o 
rămurică de busuioc. Dacă la plecare acesta o lăsa pe masă, 
înseamna că fata nu i-a plăcut şi în consecinţă logodna şi 
căsătoria nu se vor face. Dacă lua rămurica, urma căsătoria, 
după care femeia supusă bărbatului năştea copii, rugându-
se Sfintei Fecioare Maria să o ajute.  

Trecând în revistă aspecte ale sufletului românesc, 
să urmărim în succesiune istorică, unele materializări im-
portante ale activităţii acestuia, prezentate de academicia-
nul Alexandru Surdu.  Pentru a ajunge la înfiinţarea Primei 
şcoli româneşti, autorul aminteşte câteva momente istorice 
necesare lămuririi cititorilor. Prin 1369, preoţi bulgari, ar-
meni şi greci, refugiaţi în Ţările Române din faţa turcilor, 
impun în parctica bisericească limba slavonă. Apoi, limba 
română se va scrie cu  litere chirilice. În anul 1495 s-a con-
struit biserica Sf. Nicolae şi prima Şcoală Românească  din 
Şcheii Braşovului, epoca ei de glorie datorându-se diaco-
nului Coresi, stabilit aici la 1556. Azi prima Şcoala Româ-
nească a devenit muzeu.

Preotul Artemiu Anderco a descoperit la începu-
tul secolului XX, într-o biserică maramureşeană cu turn 
zvelt, construită în anul 1364, o culegere de texte pe care 
le-a denumit Codicele de la Ieud  şi le-a expus cu ocazia 

adunării gnerale a ASTREI din 1921 desfăşurată la Sighetul 
Marmaţiei. Culegerea a fost adusă la Bucureşti în vederea 
cercetării, dar a fost destrămată pe teme, publicându-se 
fragmentele:  Legenda Duminicii, Catehismul, Manuscrisul 
de la Ieud, Pravila. Alexandru Surdu salută publicarea tex-
telor dar deplânge fragmentarismul care înseamnă altceva 
decât întregul.

Un alt moment de afirmare al sufletului românesc o 
constituie reproducerea Primului parimiar românesc des-
coperit în anul 1967 de către marele descifrator de texte chi-
rilice,  preotul, de două ori doctor, Vasile Oltean, directorul 
Muzeului Primei Şcoli Româneşti din Şcheii Braşovului. 
Textul, care cuprinde 37698 de cuvinte ale căror literea au 
fost redesenate de sfântul părinte, este mai vechi cu apro-
ximativ 200 de ani decât parimiile mitropolitului Dosoftei. 

Specializarea în logică a academicianului Alexan-
dru Surdu îl face să se oprească admirativ asupra manus-
crisului lui Dimitrie Cantemir în acest domeniu: Compen-
diolum universae logices institutionis depozitat la Arhivele 
din Moscova, despre care a aflat George Seulescu în 1833 
şi care a fost cercetat abia în 1878 de Grigore Tocilescu. 
Lucrarea lui Cantemir a fost tradusă din latină în română de 
Dan Sluşanschi şi editată de Alexandru Surdu la Ed. Ştiinţi-
fică Bucureşti în anul 1995.

Un moment auroral în istoria românismului îl con-
stituie activitatea mitropolitului Andrei Şaguna  născut 
la 20.12.1808 în Mişcolţ, cu strămoşi aromâni veniţi din 

Moscopole. Mitropolitul a ridicat peste 50 de biserici; a 
înfiinţat cca 800 de şcoli săteşti în preajma bisericilor; 
a editat la tipografia eparhială aproape 200 de manuale 
şi cărţi, între care şi celebra Biblie a lui Şaguna (1856-
1858) şi ziarul Telegraful Român. În anul 1871 a fost 
ales membru de onoare al Societăţii Academice Româ-
ne (care va deveni Academia Română în anul 1879) şi a 
înfiinţat în anul 1861 Asociaţia Transilvană pentru Lite-
ratura Română şi cultura Poporului Român (ASTRA). 
Ideea înfiinţării acesteia i-a parţinut lui Avram Iancu 
„crăişorul munţilor” care, împreună cu Axente Sever şi 
Simion Bărnuţiu, au propus-o în 1852 fără să reuşească.  
Alexandru Surdu consideră că cel mai important ideal al 
mitropolitului Şaguna a fost acela de a uni toţi românii 
din: Transilvania, Bucovina, Banat, regiunile din Unga-
ria şi Serbia într-un „ducat al românilor”. Mitropolitul 
a fost înmormântat lângă Biserica Mare din  Răşinari.

Între activităţile realizate de ASTRA, Alexandru 
Surdu menţionează: înfiinţarea de şcoli; tipărirea de 
manuale, abecedare şi cărţi populare; editarea revistei 
omonime; acordarea de subvenţii şi burse (chiar Aurel 
Vlaicu s-a bucurat de acest sprijin). Scopul ei major a 
fost pregătirea Marii Uniri. A fost desfiinţată în 1948 şi 

a reînviat  după 5 decenii cu sediul la Sibiu. Astăzi  funcţi-
onează revigorată extinzându-şi activităţile şi în Republica 
Moldova. 

În capitolul Cetatea cu nume de regină, Alexandru 
Surdu dezvoltă o cercetare etimologică a numelul cetăţii 
Codlea, oprindu-se la numele preroman Cidonia. Amintiri-
le despre viaţa trăită de autor în acest oraş constituie prije-
jul de a releva frumoasele obiceiuri şi tradiţii din timpurile 
patriarhale.  Azi saşii au plecat în Germania, iar  românii îşi 
caută locuri de muncă prin Europa. 

În încheierea prezentării cărţii ne vom referi la 
capitolul intitulat În ce limbă vorbeşte Dumnezeu. În ziua 
Cincizecimii, Duhul Sfânt a coborât între apostoli învăţân-
du-i instantaneu să vorbească fiecare în limba în care urma 
să convertească la creştinism populaţiile repartizate.  Con-
stantin  Noica, în Rostire filosofică românească, afirmă că 
primul verset din Prologul Evangheliei după Ioan – „La 
început a fost cuvântul” - se poate exprima cel mai bine în 
limba română, prin sintagma: „Întru obârşie era rostirea”, 
întrucât obârşia sugerează începutul şi sfârşitul, rostirea 
trimite la rost, iar întru cuprinde atât ce este în interior dar 
şi devenirea.

În concluzie, Alexandru Surdu exclamă cu mândrie: 
„Nu putem răspunde la întrebarea: În ce limbă vorbeşte 
Dumnezeu?, dar suntem siguri că cel puţin în primul verset 
din evanghelia după Ioan vorbeşte cel mai bine în limba 
română.”

Cartea academicianului Alexandru Surdu, A sufle-
tului românesc cinstire, este scrisă într-un stil limpede, pe 
înţelesul tuturor, noţiunile filosofice sunt explicate clar, iar 
informaţiile culturale sunt intercalate la locul potrivit în 
desfăşurarea logică a evenimentelor relatate. Cartea menţi-
onată completează seria  lucrărilor elaborate de Alexandru 
Surdu dedicate gândirii speculative autohtone: Elogiul filo-
sofiei româneşti (discurs de recepţie la Academia Română, 
1994), Vocaţii filosofice româneşti (1995) şi Contribuţii ro-
mâneşti în domeniul logicii în secolul XX (1999), relevând 
acum virtuţile sufletului românesc.

Coperta volumului reprezintă Crucea de pe Cara-
iman (uzitată acum drept simbol naţional), bătută de vân-
turile istoriei. Cu ajutorul dreptei credinţe, autorul este con-
vins că vom rezista tuturor atentatelor împotriva naţiei.

Cartea academicianului Alexandru Surdu, înalt pa-
triotic, A sufletului românesc cinstire nu trebuie să lipsească 
din nicio casă de român.

 G.  LUCAN

ALEXANDRU SURDU:

A sufletului românesc cinstire
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După câteva cărți de hermeneutică asupra 
statuarei brâncușiene (criticul fiind unul din cei mai 
apropiați ucenici ai regretatului brâncușiolog Ion Po-
gorilovschi), scriitorul Lucian Gruia – poet discret și 
prozator de reală vocație – s-a dedicat, în ultimul de-
ceniu, eseului interdisciplinar, de mai largă cuprin-
dere (Triptic spiritual: Eminescu, Blaga, Brâncuși, 
2008; Lucian Blaga, universul clepsidră și matricea 
stilistică, 2013), cultivând, cu pasiune, în același 
timp, cronica de întâmpinare și analiză. O primă re-
coltă editorială o avem în Poeți, după plac (începând 
cu Nichita), 2013.

Recentul volum, Mitul lui Narcis (Limes, 
2013) ne oferă o imagine mai conturată a lecturilor 
și opțiunilor sale, încercând, pe criteriul deja uzitat 
al geografiei literare, să ordoneze producția lite-
rară a unor scriitori de azi, majoritatea aparținând 
promoțiilor din ultimii treizeci de ani.

Interesant, în sensul contribuției la comple-
tarea tablourilor axiologice ale geografiei schițate, 
volumul aduce sub genericul capitolelor autori arde-
leni, moldoveni, maramureșeni, prahoveni, bănățeni, 
bucureșteni, neuitând a-i aborda și pe câțiva «defilând 
cu prazul», adică din spațiul alutan.

Propunându-și a fi «un critic literar corect» în a 
evoca portretele scriitorilor «nedeformate» (în minus 
sub nicio formă!), Lucian Gruia mărturisește că s-a 
oprit cu comentariile sale asupra acestor scriitori «cu 
care am rezonat sufletește» și în funcție «pe cât se 
poate, de valoarea lor estetică». Fie că e vorba de 
una sau mai multe cărți, intenția este aceeași: de a 
contura «cât mai exact» personalitatea: «m-am oprit 
asupra unei părți a scriitorilor români contemporani 
inspirați, pe mulți alții, valoroși, pe care încă nu i-am 
cercetat, îi voi include, probabil, într-un volum vii-
tor»… Cât privește problematica inspirației, avem în 
«Cuvânt înainte» o succintă evocare, de la metafizica 
platoniciană la arhetipologia jungiană, iar de aici la 
ființialitatea suprapersonală heideggeriană.

Fiind vorba, așadar, de scriitori «inspirați», 
criticul elaborează și un «demers» operativ în co-
mentarea acestora, cu referențialitate la conotația 
unui celebru mit.

«Receptarea critică a operei create – scrie dl 
Lucian Gruia – reflectă, după părerea mea, mitul lui 
Narcis. Scriitorul orgolios îl reprezintă pe Narcis, 
iar textul critic, fântâna care îi oglindește chipul.» 
Caz în care criticul «se identifică» cu zeița Nemesis, 
în a cărei putere stă modificarea / transfigurarea au-
torilor respectivi. «Zeița, impresionată de suferința 
dragostei neîmpărtășite a nimfei Echo, îl transformă 
pe Narcis, după ce acesta moare îndrăgostit de pro-
priu-i chip reflectat în oglinda apei, în nufăr…»

Așadar, un critic «răuvoitor/ foarte subiectiv» 
va face  ca în oglinda apei să-și vadă propriul chip și 
nu pe acela al autorului despre care scrie. Iar un cri-
tic «altruist» (adică «bine intenționat și aplicat corect 
asupra cărții analizate»), deci «cât mai puțin subiec-
tiv», va face ca textul său «să reflecte adecvat chipul 
autorului (…), desigur, și acesta, ușor deformat de 
viziunea criticului»…

În acest sens, care să fie opțiunile dlui Lucian 
Gruia? Privind în aceeași oglindă, dar de după umă-
rul autorului, ce vede criticul nostru în jocul de ape 
al imaginilor în mișcare?

După cum spuneam, criticul își ordonează 
studiile/ cronicile despre poeți și prozatori din di-
ferite generații, pe criterii «geografice». Iată, mai 
întâi, capitolul «În secolul ieșit din țâțâni, ardelenii 
mai stabili», generic sub care sunt comentați: 
Horia Bădescu, Eugen Evu, Ioan Evu, Ion Pop, Ion 
Cristofor, George Vulturescu, Mariana Pândaru, 

Alexandru Anca, Monica Grosu. Dacă «postmo-
dernismul înalt», conform sintagmei lui Theodor 
Codreanu, este ilustrat de «falanga moldavă»: Da-
niel Corbu, Gellu Dorian, Cassian Maria Spiridon, 
Nichita Danilov, Valeriu Stancu (Cap. II), Nicolae 
Grigore Mărășanu și Victoria Milescu ar fi «poeți în 
spațiul Deltei și al Dunării», așa cum Mircea Bârsilă 
(gorjean, la origine) și Liliana Rus ar aparține acelui 
cronotop mitic «Pe Argeș în jos»…

Tot de postmodernism «înalt» ar aparține «re-
publicanii ploieșteni/ prahoveni»: Ioan Vintilă Fintiș 
și Camelia Iuliana Radu, ca și experimentalistul 
maramureșean Ștefan Dancu Dăncuș…

În privința unor scriitori de origine olteană, 
ca Horia Gârbea, Ileana Roman și Florea Miu, cri-
ticul îi grupează sub genericul burlesc-anecdotic 
«Defilând cu prazul», enunț nu tocmai definitoriu 
pentru spiritualitatea alutană, mult mai complexă și 
diferențiabilă sub multe aspecte, dacă avem în vede-
re că aceștia provin din spații diferite ale provinciei, 
de la subcarpații getici și mehedințeano-danubieni la 
reliefurile mai domoale ale sudului campestru (noi 
înșine în lucrarea «Tudor Arghezi și spiritul Olteni-
ei» am încercat a defini cât mai aplicat spiritualita-
tea pandur-jiană de la care se revendică, cu mândrie 
strămoșească, marele poet, parte integrantă și moto-
rie a specificității și diferențierii alutane).

Prin urmare, fie «subiectiv», fie «obiectiv», 
criticul are «viziunea» sa, cât mai concordantă ori 
nu cu adevărul și valoarea estetică a operei despre 
care scrie.

În fond, ca a zecea muză, critica literară este 
și ea «creație», «reflectare», «viziune», «judecată de 
valoare» sistematizată într-un sistem lectural, deci 
fatalmente nu poate fi smulsă din subiectivismul re-
ceptării și nici din structura unor opțiuni literar-este-
tice. Nu există critică «dreaptă», de vreme ce «recep-
tarea» reflectării estetice este ea însăși expresia unor 
experiențe, opțiuni, reflexe culturale, structurări ce 
conturează o personalitate. Când nu este «prietenoa-
să» și «afină» până la decolorarea propriei identități, 
critica poate deveni, din «echilibrată», de-a drep-
tul nimicitoare și plină de umori, ba chiar exercițiu 
narcisiac de orgolioasă pedanterie gazetărească, 
arogându-și, la modul autoritar-donquijotesc, «liste» 
și «listuțe» de autori, contribuind, nu la consolida-
rea și iginenizarea unei culturi în sens maiorescian 

și lovinescian, ci la diseminarea unor valori impro-
babile și confuze, ba chiar la gonflarea unor desuete 
prejudecăți centriste, de promovări grupuscular-sec-
tante, de opțiuni inutil-împodobitoare când…regele 
e gol!

Al treilea capitol, Critica și minimalizarea li-
teraturii române, cuprinde comentarii la cărți scrise 
de Virgil Diaconu («critica postmodernismului»), 
Adrian Marino (considerat «un hiperlucid»), Eugen 
Negrici («Vânătorul de mituri din literatura româ-
nă») și Theodor Codreanu (teoreticianul «transmo-
dernismului» ipotetic, ca nou eon cultural, ce ar suc-
cede posmodernismului ce încă…nu și-a dat duhul, 
capabil de surprize «metamorfice»).

Mitul lui Narcis (sau, poate mai exact, al 
zeiței Nemesis) este o carte reprezentativă pentru cri-
ticul literar Lucian Gruia, în sensul că exprimă atât 
opțiunile cât și elementele caracteristice ale acestui 
demers critic cât mai vizibil în presa noastră cultu-
rală: comentarii aplicate încadrate într-un sistem de 
evaluare, percepție empatică, echilibru în jedecăți de 
valoare și dicție a ideilor, subiectivism cât mai es-
tompat, vervă ludică și ușor ironică, spirit lucid și 
clasificator, deschideri către tablouri mai largi de in-
tegrare cultural-valorică.

Dacă ar fi să-l alăturăm unui demers critic, Lu-
cian Gruia s-ar apropia foarte mult, ca formulă criti-
că, de profilul realizat autoarei «Lecturilor în oglin-
da sufletului», Monica Grosu, «o cercetătoare atentă 
și împătimită a literaturii noastre» care reușește «să 
contureze pregnant personalitatea și stilul autorilor 
analizați»: «Puțini critici literari de astăzi se apleacă 
atât de responsabil și cu atâta empatie asupra texte-
lor. În oglinda studiilor și recenziilor (sale), chipul 
scriitorilor se reflectă nedeformat»…

Da, Lucian Gruia privește pe după umărul lui 
Narcis în apele oglinzii și, în jocul undelor mereu 
fremătânde, întrevede nu atât propriu-i chip cât pe 
acela al autorilor abordați, cărora le alcătuiește por-
trete «instantanee» sau «mișcătoare»… În asemenea 
imagini (de analiză sau întâmpinare) se regăsesc tră-
săturile caracteristice și specifice ale scriitorilor încă 
neretrași «în efigie», ci «jucăuși» pe scena literară, 
între care criticul se regăsește cu detașată empatie, 
cordialitate, prietenie. Atitudini ce caracterizează 
opțional și valoric acest demers critic.

Gabriel  GOLUMBA

LUCIAN GRUIA:

MITUL LUI NARCIS
Studii și cronici literare
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singurătate

din ochiul mamei liniştea

cum ar fi cana de pe masă

aşa e timpul
are ascuţişul pe brici
apoi pe faţa fratelui meu
care-şi taie din amintire
cum se uită la frunze
la vremea din ele

care se ridică şi izbeşte fereastra

de când mama e noapte
oglinda e netedă
şi deodată vânt

cana e spartă
în jurul ei altă linişte
care se vede

o pasăre mare 
cât un singur gând

are atâta trup atâta ploaie
cât umbra păsării 

atunci îi cade gândul 
capătul lui 

omul a dat să-l acopere

singurătatea îi mută gândul 
şi el spânzurat

şi el o moarte din care începe să plouă

moartea apare şi dispare apare şi dispare
noapte de noapte 

acum pune fereastra la loc
şi deodată faţa 

care e gând

doar o lăţime şi o lungime 

toţi stau în picioare 
unele locuri sunt îngheţate

mulţi nu au cruci mulţi sunt pământ 
visele lor sunt puţine 
oamenii stau doar cu hainele pe ei

îi ia cusătura din spate

exact pe creştet exact anii de naştere şi ultimul 

apoi urmaşii

ceasul s-a oprit

ploile şi cerul s-au oprit

mama pune mâna pe întuneric
ca şi cum ar fi pragul de sus al casei
pragul de jos

nimic nu a mai fost a doua zi
şi toate erau la locul lor

mâinile nu mai erau
lovind apele de o zi
apele îngheţate

şi era dimineaţă
la fel de limpede ca priveghiul

ca noaptea care ieşise din ea
ploaia stă piatră în aer

te uiţi la noapte

îmbrăcată în ploi
de fapt umbre de carne
 
cum trec prin uitare
ca margine a nopţii
şi a dinţilor de lup
dispăruţi ca şi tine ca şi tata
sub linişte
vântul îmi face haina
cu care mă îmbrac de cu seară

să trec prin pustiu
ca şi cum ar fi o piele
îngrozită 

cu imaginea tatei cu imaginea mamei 
cu tot timpul cu toată vederea
în mine

dar fără chip
moartea înfiptă deasupra
ca un vânt înălţat şi sătul

duhoarea lui 
mai locuită decât singurătatea
cu simţurile mele
trupul meu de moarte 

în aerul

aproape umbră

în el sunt nopţile nedormite
fără voinţă şi surde
împotriva mea

doar că fiecare noapte e singură
în costumul croit de tata

mama a tras căptuşeala mâinile
ca nişte veşti rele

doar legături, a spus
ce spui, am zis

şi am mers pe frânghii de sânge
şi am avut acelaşi vis în care
bătea vântul
ca şi cum nu ar fi fost crivăţul
ci crăpăturile casei

desfăcând costumul tatălui meu
numai nisip

o piele de apă

lumina sapă şi ploaia

cu disperare

marginile ei sunt valuri
care dau umbre pe zăpadă

mama stă între ape
umblă zăpada, spune

şi degetele îi ting înserarea

mama e mereu bătrână acolo

vreau să-i smulg somnul
de pe faţă

mamă, pe faţa ta e marea

ea tace

ştiu, numai una din noi e oglindă
când disperarea îi face margini

fără de gând mâna ei
scoate ochii şi îi pune pe 
faţă

vântul e ploaie 

pe linia dealului
cum vine dinaintea casei

aşa e pustiul
bate în clopot şi
rămâne în el doar marginea

cum ai privi ploaia 

toată distanţa de la mâini la apus
de la pasăre la pasăre

când în loc de ochi am o linişte
în care nu mai pot transpira

care îmi roade şi faţa

m-a văzut mama

deşi nu mai este în viaţă
este în oase

mi-a arătat locul
înghiţit de nuc în umbra lui

dar nu el trăieşte în mine
nici mai departe

acolo singurătatea se vede în lumină 
cu capătul dintre plopi
cu ameţeala aproape de trup
aşa de adâncă încât
se prăbuşeşte luându-mă din carne

mâinile sapă afară
în ele intră şi drumul şi mersul

vântul tulbură pânza
o zi seamănă cu răbdarea
al cărei nume nu se aude

alte locuri învelesc somnul
cu bătrâneţea
urcată în iarbă
mamă!

mai repede decât umbra

mi-a fost amintirea
până s-a întărit şi s-a întărit

un loc neted
în care şarpele şi-a lăsat pielea
ca o altă uitare

cu care seamănă zilele de acum

ascunse una în alta
stoarse

cine vorbeşte în întuneric nu mai există
doar globul ochilor se lărgeşte
cu toate golurile
îmbrăcate 
cu mirosul pe care-l simţi pe fiecare chip
din fotografia de familie

morţi şi vii
prăbuşiţi unii în alţii

ca un somn

privindu-ne intens

cu tot timpul
cu toate oasele lui

VIORICA RĂDUŢĂ
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Cineva mi-a cerut deunăzi părerea în legătură cu 
faptul că, spre deosebire de Titu Maiorescu, E. Lovi-
nescu, G. Călinescu şi, mai aproape de noi, C. Noica, 
alţi doi cărturari impunători, Adrian Marino şi Nicolae 
Balotă n-au creat ceea ce se numeşte şcoală. Oare de 
ce? Suficiente indicii probează puternica lor ambiţie în 
acest sens, căreia, e limpede, nu i-a fost dat a se împli-
ni. Un mare elan rece al afirmării la ambii părea a-şi 
dori confirmarea proximă prin categoria unor discipoli, 
dar aceştia nu s-au produs. E de bănuit regretul acestor 
personalităţi care s-au văzut izolate nu atît din pricina 
circumstanţelor istorice, de la o vreme mai îngăduitoa-
re cu activitatea ce-o desfăşurau cu febrilitate (spre de-
osebire de situaţia unor congeneri ai lor care şi-au sfîr-
şit zilele în temniţă sau în exil), cît din cea a absenţei 
unor tineri admiratori care să le preia explicit legatul. 
Adrian Marino s-a lamentat mereu de recluziunea sa 
clujeană. Am impresia că nu-l mîhnea atît domiciliul 
său într-un centru cultural, să recunoaştem, foarte ono-
rabil, cît golul pe care-l resimţea neputînd stabili relaţii 
mai apropiate nici măcar cu intelighenţia urbei. Rupînd 
brutal cordonul ce părea a-l lega de G. Călinescu, cel 
ce, orice s-ar zice, i-a sprijinit masiv începuturile, auto-
rul Dicţionarului de idei literare n-a părăsit în schimb 
intenţia de-a polariza el însuşi un grup de discipoli. Am 
participat eu însumi la o „şedinţă” cu un atare obiec-
tiv, care a avut loc la redacţia revistei Tribuna, într-
unul din ultimii ani‘60, cînd teoreticianul ne-a adus 
la cunoştinţă un „program” nu atît pentru a fi pus în 
discuţie, ci pentru a fi fără zăbavă adoptat. Aplombul 
său autoritar a indispus. Spirit raţionalist, într-o notă de 
uscăciune, lipsit de elasticitate, cu ceva cazon în gesti-
culaţie, cu un ţel excesiv ordonator, Adrian Marino nici 
nu propunea de facto un proiect creator, ci unul tauto-
logic, ţesut din generalităţi la îndemînă, parafrazate pe 
un ton al gravităţii ce reclama subordonarea necondiţi-
onată. Ne şi miram cum a putut trece la un moment dat 
drept „călinescian”. Nimic în fiinţa teoreticianului în 
chestiune nu trăda vreun interes pentru jocul ideii, nu 
ca formulă dată, oferindu-se inventarierii, ci ca proces 
deschis, ca o atracţie pentru experimentul intelectual 
sau pentru expresivitate, pentru arta cuvîntului critic ce 
s-ar cuveni să reprezinte textura comentariului închinat 
literaturii. Dimpotrivă, un aer moroz, o alură de om al 
ştiinţelor exacte care şi-a greşit domeniul. Ni s-a părut 
astfel foarte nimerită întrebarea ce i-a adresat-o, la un 
moment dat, G. Călinescu: „De ce nu te-ai făcut in-
giner?”. Au rămas de pomină recriminările lui Adrian 
Marino împotriva „impresionismului” a „eseismului 
dubios”, a imixtiunii „literaturii” în critică, a metafo-
rei, a „scrisului frumos”. O intoleranţă, am spune de tip 
calvin, excludea cu furoare tot ce ar putea reprezenta 
o apropiere sensibilă a comentariului de creaţie. Lim-
bajul acestuia se cuvenea a fi ascetic, purificat de orice 
urmă a păcatului derivat din estetism, care, în instanţa 
teribilă a „ideii”, n-ar fi putut provoca decît damnarea. 
„Ideea”, „teoria” erau, în concepţia lui Adrian Marino 
zeităţi geloase ce pretindeau un cult absolut. Iritat de 

acea dimensiune misterioasă, ireductibilă a creaţiei, 
care asigură adîncimea perspectivei, autorul Biogra-
fiei ideii de literatură se manifesta, compensator în 
intenţia sa, pe planul bidimensional al neobositei adi-
ţionări de informaţii. Enorma încărcătură factologică 
era menită să aline, s-ar părea, vidul impulsului creator 
refuzat. Chiar în pragul răspîndirii ample a internetului, 
Adrian Marino îl prefaţa prin efortul sisific al unei po-
veri asumate într-un chip admirabil, însă, aidoma per-
sonajului mitic, fără izbăvire. Aşadar cum putea acest 
cărturar zăvorît în documentarism, orgolios pînă la un 
continuu tremolo al aroganţei, să-i seducă pe tineri? 
La una din ultimele noastre întîlniri, cînd nu mai eram 
chiar un necunoscut, avînd deja cîteva cărţi publicate, 
mi-a declarat cu regret: „Dacă aş avea mai mulţi bani, 
cred că te-aş angaja ca secretar al meu”… 

Aparent diferit ni se înfăţişează Nicolae Balotă. 
Egocentric, mînat de-o enormă ambiţie şi d-sa, se deo-
sebeşte de Adrian Marino printr-un orizont cultural mai 
larg, în care intră filosofia, cred că şi teologia, alături 
de (răspunzînd, s-ar zice, cerinţei stăruitoare a lui C. 
Noica) însuşirea temeinică a limbilor clasice. Formaţia 
umanistă a lui Nicolae Balotă îl împiedică a pune sîrme 
ghimpate între zonele acesteia, a milita pentru un  pu-
rism ideatic, asigurînd conceptului estetic o relaxare ce 
a dus la susţinerea unei aşa-numite „critici axiologice”. 
Ar putea fi desluşită şi aici o reacţie anticălinesciană, 
cu atît mai vîrtos cu cît Nicolae Balotă s-a aşezat, la 
finele deceniului şapte, în fruntea unei campanii de 
presă vizînd o dezbatere oarecum neinhibată avîndu-l 
ca obiect pe Divinul critic. Fără a afişa sicitatea teo-
retizantă a lui Adrian Marino, autorul Euphorion-ului 
nutreşte şi d-sa o mentalitate a abstragerii, a detaşării 
de luxurianţa literară printr-un discurs aulic, tinzînd 
spre pompă stilistică. Îmbătat de postura solemnităţii 
culturale, d-sa operează în domeniul analitic cu ochiuri 
conceptuale largi, cu o plasă în care rămîn doar obiecte-
le de-o anume mărime, celelalte pierzîndu-se. Nu e de 
mirare că-l indispune călinescianismul, acel set de ven-
tuze imagistice care absorb subiectele temelor de mai 
mare ori mai mică semnificaţie. Poza favorită a lui Ni-
colae Balotă e oficierea. Aceasta presupune o îndepăr-
tare de enigma bolborositoare a operei, de dramatismul 
existenţial, o abordare a fenomenologiei literare printr-
o generalitate ritualică. Membru marcant al Cercului 
literar de la Sibiu, eseistul s-a aşezat pe o poziţie opusă 
celei a lui I. Negoiţescu, „anticălinescian” şi el pînă la 
un punct, printr-un şir de judecăţi de valoare diferenţi-
ate, dar, indiscutabil, cel mai „călinescian” dintre cer-
chişti prin factură temperamentală, prin propensiunea 
creatoare cu marcă stilistică. Astfel încît între savante-
ria eminentă a lui Nicolae Balotă şi profilul genialoid 
al lui I. Negoiţescu s-a instituit o rivalitate precum între 
Salieri şi Mozart, între Wagner şi Faust. Numeroase din 
propoziţiile lui Nicolae Balotă consacrate lui I. Nego-
iţescu stau mărturie. În pofida unui anume iezuitism 
comportamental (efect al unei ţinute de homo religio-
sus, de nuanţă catolică, grijuliu observate), acesta a fă-
cut nu o dată figura unui „concurent” activ al lui I. Ne-
goiţescu… Dar ce i-am putea reproşa, în principal, lui 
Nicolae Balotă? O întristătoare inconsecvenţă, cea mai 
subliniată din rîndurile Cercului literar, care, practic, 
i-a fracturat moralmente discursul. După un punct de 
plecare remarcabil în coloanele revistei Familia, ca şi 
în alte publicaţii, de la sfîrşitul anilor ’60, eseistul a alu-
necat treptat pe făgaşul propagandei oficiale, acceptînd 
a deveni un exponent de căpetenie al „liniei” partidului 
unic. Ani în şir, între reintrarea în publicistică şi ex-
patrierea în Franţa, d-sa a colaborat la Scînteia (şi nu 
doar acolo) cu texte ce se străduiau a acoperi cu un fard 
cultural sloganurile ideologiei partinice dezolante, aşa 
cum s-au reconfigurat, penibil-restrictiv, după tezele 
ceauşiste din iulie 1971. Acest admirabil, de altminteri, 
cărturar, cu un condei literar net superior celui mînuit 
de Adrian Marino, s-a arătat întristător disponibil 
întru slujirea „umanismului marxist” precum şi a 
paradoxalului naţional-comunism, în acelaşi registru 

celebrator, cu note sacerdotale deturnate. Într-o bună zi, 
la o întrunire a cerchiştilor, I. Negoiţescu l-a apostrofat 
cu energie: „Cum de ai ajuns să scrii asemenea lucruri, 
să te comporţi astfel?”. Evident, foarte stînjenit, N. 
Balotă a schiţat un răspuns, zicînd că, spre deosebire 
de interlocutorul său, are „o familie de întreţinut”. La 
care replica lui I. Negoiţescu a sunat astfel: „Nu cred 
că poţi să-ţi ajuţi mai bine fiul decît lăsîndu-i moştenire 
un bun nume”. În aceeaşi ordine de idei să reamintim 
că, în decursul „epocii de aur”, nici Adrian Marino n-a 
fost cîtuşi de puţin „uşă de biserică”. Neaşteptat de nu-
meroasele şi prelungitele sale sejururi în Occident se 
soldau (cel puţin) cu o surdină a oricărei reacţii critice 
în raport cu situaţia din ţară, tot mai deteriorată, ca şi cu 
o curtare cîtuşi de puţin demnă a unor înalţi culturnici, 
între care ridicolul Ion Dodu Bălan, a cărui „prestanţă” 
nu s-a dat în lături a o elogia în scris…

Şi acum să completăm răspunsul la întrebarea 
iniţială a prezentului comentariu, referitoare la împre-
jurarea că aceşti doi importanţi intelectuali, spre deose-
bire de, între alţii, G. Călinescu şi C. Noica, n-au făcut 
şcoală. Nu uităm că atît Divinul critic cît şi gînditorul 
de la Păltiniş s-au pretat şi ei la compromisuri în fa-
voarea regimului comunist, cel dintîi, în publicistica 
sa, începînd cu 1944, cel de-al doilea, supunîndu-se 
cu o regretabilă fervoare „indicaţiilor” date de organe-
le represive, manifestîndu-se ca un agent de influenţă, 
dispus, între altele, a-l propune pe dictator peste hota-
re, hélas, pentru Premiul Nobel pentru pace. Care ar 
fi atunci deosebirile? Sper că nu e nevoie a demonstra 

relevanţa oricum superioară a celor doi mari interbelici 
faţă de cea a succesorilor lor pe care-i avem în vedere 
aici. Pe lîngă aceasta atît autorul Principiilor de es-
tetică cît şi cel al Sentimentului românesc al fiinţei 
dispuneau de-o carismă personală, care n-a mai apărut 
nici la Adrian Marino, nici la Nicolae Balotă. Geniul 
călinescian se arăta spectaculos, şocant, în conduita 
profesorului, aidoma unui magnetism irezistibil care 
atrăgea auditoriul, îl bulversa, creînd momente ce nu 
se şterg din memorie. Omul se impunea cu o viguroasă 
originalitate şi dincolo de lumea textelor sale, aşijde-
rea fascinantă. G. Călinescu şi, într-un grad încă mai 
accentuat, C. Noica aveau o deschidere simpatetică 
pentru tineri, o generozitate umană de care atît Adrian 
Marino cît şi Nicolae Balotă au rămas străini. S-a arătat 
oare vreunul din ei cu adevărat dispus să devină un „an-
trenor” al fragedelor conştiinţe? Au făcut ceva pentru a 
le deschide un drum în viaţă? Mă îndoiesc. Laborioşi 
la un mod exemplar la interferenţa dintre texte şi texte, 
s-au păstrat închişi în carapacea strictei afirmări perso-
nale. Captivi ai unui egocentrism care, iată, n-a putut 
da roade în direcţia învăţăceilor, a unor urmaşi distincţi 
întru literă şi suflet. 

Gheorghe GRIGURCU

  De ce n-au făcut şcoală...
Starea eseului
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***

azi e bine
plouă şi ne spală
păcatele neştiute
îndrăzneli de primăvară
caută-n iarba-copil
ochi limpezi de lumină
azi e bine
plouă şi dorul stă
potolit în gîndul meu
oprit în loc 
nu mai ştie de nimeni
nu-i pasă cerului încet
se varsă în apă
azi e bine
pe pămînt e ca-n cer
şi eu stau 
cu ochii plecaţi

***
Facem mereu
aceleaşi greşeli
fără scăpare drumul cu crucea-n spinare
azi e ca ieri.

Ţin în palmă
un zar orb
trişez ca din întîmplare
marile plecări sunt pe mare
deasupra lor se-nvîrte 
un corb.

***
Nu există despărţiri
sunt unele plecări definitive
unele absenţe mai lungi decît altele
plecări pe rînd sunt ca mantrele
trecutele şi viitoarele iubiri.

***

Azi rimele cîntă singure
sfîşie durerea din stern
înghit ceva cu gust de etern
scuip pe jos cuvintele dintr-un blestem

Azi rimele sunt operaţii exacte
vin sonore şi-n şoapte
în miezul zilei ca-n noapte
deschid cerurile şapte.

***

Las în urma mea
valurile înalte pînă la cer
am înghiţit ceva apă
pînă dincolo de gură
bolboroseli care n-au ajuns nicăieri
îmi rămîn ochii curaţi
să pot vedea 
dar să nu mai pot scoate nici un cuvînt
să nu mai dau sfaturi perfecte pentru vieţi 
perfecte
lumina alunecă prin mine
viul îmi taie respiraţia
stau pe punte
îl trezesc pe ulise din coşmarul lui ancestral
îi mîngîi faţa de copil primordial
îl vindec de sperietură
și mă scufund
e de fiecare dată la fel e la fel
moartea și viaţa
nicuna nu ne scapă de dor
eu stau la distanţă egală între ele.

***

Mereu vine cineva
şi mereu pleacă
singurătatea mi-e constant fidelă
ne privim în ochi
uneori foarte rar
ne auzim ţipătul
şiroind pe pereţi
cu cît ne îndepărtăm una de cealaltă
cu atît păşim mai sigure
spre camere burduşite cu vise
din azilul de nebuni
unde mereu vine cineva
şi mereu pleacă la braţul meu
sau al ei.

***

Am stat cu picioarele-n apa oceanului
valurile îmi desenau teritorii
înghiţite cînd timpul era tînăr
și cu forţe celeste proaspete clădea
teluricul ca meşterul manole.

Am avut mereu cu mine cuvintele altora
să le ţină de cald sau de urît
cuvintelor mele care alegeau mereu
colţul întunecat al lumii.

Am minţit de dragul celorlalţi
am plîns de mila lor
am iubit minciuna pentru că mă ducea 
invariabil la adevăr
pe drumul cel mai scurt

N-am urît nimic şi de aceea n-am ştiut cînd 
iubesc
Am trecut pe-acolo 
odată cu timpul
Uitaţi-vă la pielea mea scadentă la cuvinte 
şi veţi auzi.

***

Eu trag aici firele 
din cuvînt
gîfîi sub apăsarea umbrelor
mă retrag pe alei puţin circulate
unde pot să-mi număr paşii
după o formulă predefinită
atent calculată
pentru îndeplinirea exactă a dorinţelor
rămase tabu pentru mine 
singurele pe care le mai am
împletesc lumina în jurul balustradelor 
metalice

care coboară pînă în lac văd filigranul unei 
nopţi
de sex alcool şi viteză
rămasă în trecutul meu alături
de kilogarmul de bijuterii arabe de aur
lucrat cu sudoare şi sînge amestecate cu petrol
sufăr şi acum trauma simboliştilor
de la care am învăţat să-mi privesc propria 
viaţă
ca pe o ghicitoare
împletesc firele cuvintelor într-un exerciţiu 
de abstinenţă de aur sex şi alcool
viteza rămîne constantă.

***

Dimineaţa mă execută scurt
abia ieşită din somn
cu energii din cafeină
și zaharuri sintetice
puse ca cireaşa pe tortul
anxioliticelor de ieri.
Alunec pe fluviul din trafic
și încerc să ghicesc prin geamurile laterale
urmele plăcerilor din întunericul dormitoarelor
profilurile somnolente
spun vorbe puţine dimineaţa
abia recunosc ceva în jur
abia îmi aduc aminte de ziua înghiţită de 
întunericul din somn
e greu să mă locuiesc de la capăt
după ce îmi cobor corpul din leagănul 
pervers de mortal
dimineaţa mă execută chirurgical pe retină
după ce mă anesteziază cu lumina uitării.

***

Se-ntunecă încet 
dar fără scăpare
mai sunt spice neceserate-n picioare
pe sub iarba uscată e ieşită deja 
cea verde-n răzoare.
De-atîta curs apa a doborît albia
care s-a dat deoparte dar a fost pe loc înghiţită
Nu mai ies 
am tulburări cognitive severe
nu mai recunosc pe aproape nimeni în jur
cei pe care-i ştiam au rămas în trecutul 
cu uşile-nchise şi-n somn

Nu-mi place lumea cea nouă
şi nici eu nu-i plac ei
una din noi două
va pleca prima
nu se ştie care
eu oricum nu-s gata de plecare.

***

Dăm ora-nainte şi înapoi
după bunul nostru plac
lungim zilele sau nopţile
unii au şters din calendare nişte luni bune
alţii nişte ani
iar alţii au venit să pună la loc nişte ere 
despre care nimeni nu ştie nimic
părem aşa de cuminţi 
cînd plîngem în rugăciune
nu scoatem o vorbă despre cît tînjim 
să-l suplinim pe Dumnezeu.

(februarie – martie 2014)

ELIZA MACADAN
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Profesorul Zenovia Cârlugea a publicat două 
cărţi de analiză a liricii balgiene (dintre care a doua 
sintetizează teza sa de doctorat): Poezia lui Lucian 
Blaga (1995) şi Lucian Blaga. Dinamica antinomi-
ilor imaginare (2005); apoi: una dedicată muzelor 
poetului-filosof (Domniţa Gherghinescu-Vania, Coca 
Rădulescu, Eugenia Mureşanu şi Elena Daniello): 
Lucian Blaga - solstiţiul sânzienelor (2010); una de 
interviuri cu personalităţi care l-au cunoscut pe auto-
rul spaţiului mioritic: Lucian Blaga – între amintire 
şi actualitate (2011); una de comentarii la exegeza 
balgiană:  Lucian Blaga – sfârşit de secol, început 
de mileniu (2012), Blaga – Goethe, afinităţi elective 
(2012) şi acum reeditează şi completează cercetarea 
Lucian Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare – 
ediţia  a II-a (Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2013 – colecţia 
«Opera omnia – publicistică şi eseu contemporan»).

Dacă în cărţile anterioare, autorul cerceta câte 
un aspect al operei sau vieţii lui Lucian Blaga, recenta 
carte analizează integral opera titanului din Lancrăm 
(poezie, proză, dramaturgie şi filosofie).

În Cuvânt înainte, Z. Cârlugea subliniază că 
„principiul lăuntric, coerent, dinamic şi ordonator”, 
al cărţii este regimul antinomilor imaginare, fapt de 
care şi Lucian Blaga era conştient când „elabora am-
ple simetrii antinomice şi polarizări conceptuale” – 
care conferă dinamism  şi dialectică imaginarului său 
poetic și conceptual..  

În  Eonului dogmatic Blaga menţiona că logica 
nu poate explica în totalitate viaţa, motiv pentru care 
accepta dogma ca antinomie transfigurată în zariştea 
misterului. 

Să prezentăm succint, temele analizate pe larg 
în capitolele masivei  lucrări a profesorului Zenovie 
Cârlugea.

I.Dinamica demersului poetic
În acest capitol, care reprezintă o introducere 

în opera lui Blaga, autorul consideră, pe urma 
cercetărilor exegeţilor, că poetul şi dramaturgul vine 
în urma unui fenomen de discontinuitate în gândirea 
românească, deturnând tradiţionalismul în sens 
modern, sincronizându-ne cu  expresionismul pe 
linie germană, preluat original, cu alte cuvinte, este 
un întemeietor. Ceea ce caracterizează unitatea operei 
blagiene sunt antinomiile misterului care conturează 
o «dinamică a iamgianarului».

II.Lirica blagiană – onto-poetică modernă a 

imaginarului
În poezia blagiană se regăsesc majoritatea 

caracteristicilor stabilite de Hugo Friedrich în Struc-
tura liricii moderne: tensiune internă, pendularea în-
tre transcendent şi imanent, cer şi noroi etc. Specifi-
cul extazului expresionist îşi dobândeşte specificul în 
schema ideatică a conflictului dramatic, motiv pentru 
care se poate vorbi despre un expresionism «bizanti-
nizat».  

III. Clădirea de sine şi freamătul intrinsec al 

operei
Antinomia ontologică din filosofia blagiană, 

transpusă apoi liric şi dramatic, o constituie concepe-
rea duală a Marelui Anonim, ca un Dumnezeu-Dea-
vol, din moment ce acesta îşi înfrânează posibilităţile 
creatoare, cenzurând omul pentru a nu-i periclita po-
ziţia centrală demiurgică. Şi totuşi, lumea cenzurată 
reprezintă cea mai bună posibilitate de menţinere a  
omul în permanentă căutare (sisifică) de revelare a 
misterelor (cunoaşterea luciferică).

În plan terestru, contradicţia se regăseşte 
în personajele legendare Fârtate şi Nefârtate din 
dramele blagiene.  În poezie, farmecul iubirii provine 

şi el din antinomia Rai – Iad prezentă în sufletele în-
drăgostiţilor.

Se mai poate adăuga faptul că Marele Anonim 
este imaginat ilogic, ca fiind structurat eterogen, în 
degradé,  din zone mai centrale şi altele mai periferi-
ce, din care emană diferenţialele divine alcătuitoare 
de lume. 

*
 Fascinaţia pentru demonism i se relevează lui 

Blaga din filosofia lui Nietzsche, apoi se înseninează 
goethean, deavolul fiind substituit prin daimonion-ul  
determinant al creaţiei artistice. Tânărul Blaga simte 
că are şi el un «ochi demoniac» cu care priveşte in-
trospectiv dar şi extrospectiv (aşa cum rezultă dintr-o 
scrisoarea adresată Corneliei).

I.Dialectica structurilor antinomice
Principiul intern „coerent şi ordonator” al ope-

rei balgiene, menţionat în cuvântul introductiv, este 
dezvoltat în acest capitol, cu bogate trimiteri biblio-
grafice, de la Upanişade la Constantin Noica.

II.Universul operei – aspectul „cosmoidal”
Dialectica menţionată în titlul capitolului con-

stituie «principiul lăuntric ordonator al întregii creaţii 
blagiene». Antitezele reprezintă esenţa vieţii a cărei 
unitate rezultă din faptul că ele converg spre coinci-
dentia oppositōrum. 

În ceea ce priveşte universul, Blaga distinge 
între macrocosm, microcosm şi creaţia umană, pe 
care o denumeşte cosmoid, prin care înţelege o „plăs-
muire revelatoare a spiritului uman care tinde să se 
substituie macrocosmosului”.

Antinomiile principale ale operei blagiene, de-
tectate de Zenovie Cârlugea, sunt următoarele.

1.Lumina şi regimul nocturn, pe baza structuri-
lor antropologice ale imaginarului, teoretizate de Gil-
bert Durand, conform cărora, lumina solară caracte-
rizează regimul diurn, pe când lumina lunii, regimul 
nocturn, cu toate caracteristicile specifice. 

Autorul cercetării, stabileşte următoarele func-
ţii ale luminii în opera blagiană, revelatoare şi ele de 
antinomii: 

-  cosmogonică/demiurgică, valorizând lumina 
din ziua dintâi şi întunericul increatului;

ontologică, accentuând benefic contrastul Rai 
– Iad care amplifică erotismul; 

- gnoseologică, relevând distincţia dintre cu-
noaşterea paradisiacă şi cunoaşterea luciferică, ac-
centuând importanţa celei din urmă pentru fiinţa 
umană; 

- erotică, lumina, produsă de  focul iubirii, 
înalţă iubirea chiar dacă aceasta se clădeşte pe păcat.

- Satul arhaic şi sdatul idee, primul relevân-
du-se în copilăria feerică a autorului, apărând plin de 
basme, tradiţii şi obiceiuri magice, al doilea în con-
ceperea ideatică a satului atemporal, aşezat în centrul 
lumii, de unde,  prin axa cosmică se comunică cu ce-
rul (până la limita impusă de cenzură).

- Sufletul şi trupul, contrastul menţionat  re-
prezintă mai mult o compelmentaritate, iubirea spi-
ritualizată copleşeşte sufletul, străluminând trupul 
păcătos. 

- „Crugul albastru” şi „valul aherontic” sim-
bolizează antinomia cer/ transcendent şi efemerul 
vieţii captive în Marea trcere.

- „Pământul – stea” şi „steaua – destin”, 
corpul ceresc Terra, ca totalitate,  este reprezentată 
prin parte, muntele sacru, solidar cu planeta, şi care 
se roteşte odată cu întregul (corpul ceresc), iar stea-
ua-destin influenţează, ca zodie viaţa omului (aşa s-a 
întâmplat cu mai mulţi membrii ai familiei Blaga, 
morţi prematur de tuberculoză). Antinomia apare la 
nivel cosmic prin faptul biografic amintit în Hronicul 
şi cântecul vârstelor, când, muntele, nu l-a mai aju-
tat pe Isidor Blaga, tatăl scriitorului, să se vindece de 
cumplita maladie, pe atunci nevindecabilă.

- Poetica tăcerii – elaborată de Blaga, după 
cum afirma regretatul Vasile Fanache, constă în teoria 
conform căreia, cuvintele nu pot exprima absolutul, 
cenzura acţionând şi la nivel stilistic. 

În subcapitolul intitulat  Arhitecturi ale ima-
ginarului conceptual, autorul cercetează istoricul 
problematicii antinomiilor începând cu Nicolaus 
Cusanus (1401-1464), trecând prin  Voltaire şi He-
ghel („pretutindeni sunt antinomii şi contradicţii”), 
ajungând la Stefan Lupaşcu (filosoful român care 
a trăit la Paris) cel care a elaborat Logica dinamică 
a contradictoriului (1947) cu spectaculoasa regulă 
a terţului inclus (în opoziţie cu logica clasică a le-
gii terţului exclus). Această cunoaştere antinomică 
poate fi asemănată cunoaşterii luciferice, elaborată 
de Lucian Blaga. În aceeaşi ordine de idei, minus-
cunoaşterea blagiană poate fi asemănată şi cu teroria 
filosofului Mircea Florian, Recesivitatea ca structură 
a lumii (publicată postm, 1983). În această lucrare, 
Mircea Florian consideră că în cadrul unui dublet an-
tinomic, un termen este dominant, iar celălalt recesiv, 
dar cu semnificaţie existenţială mai înaltă. Exemplu, 
în dubletul trup – suflet, primul este dominant, iar al 
doilea, recesiv. În cazul lui Blaga, în cazul dubletului 
lumină – întuneric, lumina este dominantă dar întu-
nericul, potenţator de mister, este recesiv.

Zenovie Cârlugea îşi continuă cercetarea an-
tinomiilor în teatrul blagiam, analizând  dualismul 
conflictului dramatic bine – rău (Fârtate – Nefârta-
te), zeu –om (în drama Zamolxe), pasiune – credinţă 
(Popa –Nona în Tulburarea apelor), creaţie – sacrifi-
ciu (Meşterul Manole), conflicte psihologice (Daria, 
Ivanca) etc.

În sfârşit, în subcapitolul Boicotul istoriei, Ze-
novie Cârlugea, apelând la teoria blagiană a retrage-
rii spirituale, în sine, a poporului pentru conservara 
identităţii în perioadele de restrişte (năvăliri migra-
toare, comunism), trece în revistă avatariile suferite 
de filosoful culturii şi de familia sa în epoca totalitară. 
Blaga însuşi povesteşe o parte din aceste întâmplări 
în romanul Luntrea lui Caron, apărut postum. 

În concluzie, considerăm lucrarea prof. dr.  Z. 
Cârlugea – Lucian Blaga. Dinamica antinomiilor 
imaginare o carte de referinţă în exegeza blagiană, 
poate cea mai complexă elaborată până acum. 

Lucian GRUIA

„LUCIAN BLAGA. DINAMICA ANTINOMIILOR 
IMAGINARE” 

Ediţia  a II-a
(Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2013, 822 p.)
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Vai de arborii ce scurmă
urma păsării din urmă!

Vai de plugul ce se-apleacă-n
boabe umbre să le facă!

Vai de mâna ce sugrumă-n
fașă laptele de mumă!

Vai de lațul de la grindă
spurcând viața, iad s-o vândă!

Și iar vai de Rugăciune
că tot tace și nu spune
cine-a făcut rău în lume!

Și iar frunză de cuvinte
cum se-ncheagă-a lor, părinte?

Plânge Dorul, Doina seacă
retrăgând pământu-n teacă.

Și iar vai de cei ce, vai,
stârnesc focu-n iad și Rai!

(Din jurnalul lacrimii)
*
Moarte, nu te bucura
prăfuindu-mi lacrima
să poți înnopta în ea.

Ca-n grădină poți să stai
până nu se face Rai.

Să vadă și Dumnezeu
cât ai stors sufletul meu

și cât l-ai vorbit de rău.
Lasă-l umbră pe părău

s-o curețe apele,
s-o stâmpere pietrele
bând-o Rugăciunile.

(Dintre deliciile nesupravegheate)

*

Cine ți-a spus că-n mine ninge
Ca-ntr-un păcat a remușcare,
Trimite-l, Doamne, să se plimbe
Ca boabele sub brazde-amare,
De care verdele se-atinge
Ca de o grea crucificare.

Mi-e sângele pătat de cranii,
Ca tainică remunerare,
A unui stup în care anii
Mai trimit moartea la plimbare.
Și-n fulgi se-aud cum pier țăranii
Ca îngeri, fără remușcare!

Om al tristeții, de zăpadă,
Rămân pe dealuri umbră, vale,
Ce-i lasă liturghii să cadă,
Și drămuite osanale.
Trimite-ți sufletul să vadă
Mugurii noi ținuți în zale!

(Cine ți-a spus că-n mine ninge)

*

Dintre toți care m-ar pierde,
Dintre toți ce nu mă vor,
Voi alege iarba verde –
Să-i fiu spicul din pridvor,
Să tot văd cum mă va pierde

Pe-o aripă de cocor

Dintre pomi ce mă preferă
Tunet, fulger prin grădină,
O s-aleg o altă eră –
Dragostea pe lună plină,
Și ea cerul orb din sevă –
Prăbușită stea divină.

Dintre pagini cu ninsoare
Devenite sterp frunzar
Tai căderea ce mă doare
Și-o urc slujbă în altar –
Sânge-albastru să-i strecoare
Ierbii ce se scaldă-n har.

(Dintre firele de fire)
*
 2.
Între două rele unul
bea și face pe nebunul –
și eu tot îl las în casă –
zeu stătut ce mă apasă
și îi las pagina hrană –
soră, frate, tată, mamă –
și în zori o dau cu rouă
și mă ninge, să mă plouă –
și-o trimit așa în lume
să-i dea răului un nume –
dintre ele, măr e unul –
șarpe, dospind pe nebunul
să-i împartă-n lume scrumul.
(Defalcate dureri)
*
Mă retrag din veșnicie,
Precum cerul sub cerneală,
Nu-i ea șubreda moșie –
Untdelemn ca strat de gală –
Încrustat în veșnicie
A culorii-ntr-o petală 

Nu-i pe cine să surprindă,
Și-ntre rădăcini sunt crime:
Vine-un șarpe și le vinde,
Și nu le mai plânge nime,
Trece timpu-mi, se desprinde,
Închid ochii-atâtea crime!

Tot mai gol pe dinăuntru,
Tot mai singur în afară,
Într-o Biblie precară,
Și-o golesc pe dinăuntru,
Și-o cosesc pe dinafară!

Mă retrag din veșnicie!
Nu-mi surâde, nu mă știe!

(Și-ntre rădăcini sunt crinul)

96
Întinde mâna să-i strecor
prea dăltuit unghi de cocor,

să-nveți încet să îl rescrii –
merinde între morți și vii,

rozariu clipelor pustii
deșartele-i picanterii

a unor zei ce ne rețin
să spurcăm cerul din senin.

Nu ți-o retrage-n curcubeu,
se țin izvoarele cu greu.

A-nvineți crucile lor
e-o pârjolire, fals decor –

și las-o floare pe amurg
să plouă beată peste burg

să mă tot ceară ca palat –
ou roșu-n spini încondeiat,

să bată palma cu-n înfrânt
spânzurătoare din cuvânt.

97
Și nu te-aș regăsi nicicum
în palme desfundatul drum

călcâi pe-o rană-mbelșugat –
sânge-n ispită strecurat.

Mototolit-ai seri și nopți –
și graiul sânilor tăi copți

și-ai rumenit cu gura ta
otrava mărului, cândva…

121
Am pus dorul tău pe cruce
Să văd, Doamne, unde duce –

Și l-a fugărit un vânt
Și l-a-ntors vreasc în pământ.

Numai sufletul s-a strâns
Gri copertă pe-un mormânt.

126
Cantonat într-o urzică,
Mor de bine, mor de frică,
Vine umbra ne despică –
Veșnic chin cu gura mică.
Cum să ții ochii deschiși,
Printre tâlharii proscriși?

127
Ea s-a născut în Mai ovidian –
Precum o ilustrație pe-o carte,
Glorie cu chipul de țăran –
Clepsidră-ncrâncenărilor deșarte
Înflorind poem mărginian –
Violoncel des scuturat de moarte!
(La mantinelă – cuvântul inmugurind)

ION MĂRGINEANU
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1. «Directorul ziarului, d. Jean Bărbulescu, îl scoate de 23 de ani.»

În 1946, Arghezi publică în ,,Adevărul” 
din Bucureşti celebrul articol ,,GORJIUL şi 
GORJANUL”,1 pe care Jean Bărbulescu, di-
rectorul-proprietar al publicaţiei târgujiene, 
îl reproduce în întregime cu o scurtă notă, 
considerându-l ,,o confesiune, care înregis-
trează totuşi în ea destinul unui om, pentru 
care s-au deschis cu dărnicie porţile atâtor 
temniţe.” Articolul ,,dezmorţeşte în noi vechi 
amintiri” – scrie Jean Bărbulescu în sus-men-
ţionatul chapeau – fiind mărturia ,,aceluiaşi 
caracter”, scris ,,cu aceeaşi tărie, cu aceeaşi 
aleasă demnitate”…

Aflăm, aşadar, că în 1946 (la trei ani de 
la eliberarea din Lagăr), Arghezi continua să 
citească ,,Gorjanul” (care, de fapt, circula, la 
mii de abonaţi, în întreaga ţară, fiind recunos-

cut pe Federaţie, ca deţinând supremaţia în presa de provincie).
Apropierea lui Tudor Arghezi de ,,Gorjanul” lui Jean Bărbulescu s-a pro-

dus prin colonelul Şerban Leoveanu, comandantul Lagărului, un om deosebit, 
conştient de valoarea autorului ,,Cuvintelor potrivite” (1927) şi al ,,Florilor de 
mucegai” (1931), care, peste trei ani doar, în 1946, va obţine Marele Premiu 
pentru Literatură. La rândul său, însă, directorul ,,Gorjanului” era la curent cu 
mişcarea literară şi culturală a vremii, realizând desigur că ,,deţinutul politic” 
cu numărul 5624 era unul din scriitorii de frunte ai literaturii române, pe care 
critica literară îl socotea la un moment dat drept cel mai mare poet român în 
viaţă. În ziarul său, Jean Bărbulescu îi preluase poetului, în câteva cazuri, poezii 
şi articole, aşa că numele poetului era deja familiar publicaţiei târgujiene. Spre 
exemplu, poezia „Inscripţie pe o casă de ţară”, care făcuse parte din volumul 
„Cuvinte potrivite” (1927), va fi preluată de „Gorjanul” în numărul sărbătoresc 
de Sfintele Paşti din 19322, publicată alături de poeme apaţinând lui Gh. Coşbuc 
şi Vasile Militaru.

,,Gorjanul” – cu informaţiile sale diverse, multe de interes local – îi amin-
teşte poetului de locurile şi oamenii cunoscuţi, în lungile zile de lagăr, revăzân-
du-i aiurea ,,din cabanele lor de mucava la bucătărie, la ateliere, la zăbrelele 
porţilor interioare”: ,,Prin crăpături se zăreşte carul cu boi al ţăranului liber, 
pe şoseaua netedă, străbătută la pas cu copita şi opinca.”

“Nu cred, scrie poetul, să existe o instituţie mai eficace pentru educarea şi 
apropierea oamenilor ca puşcăria” - ,,arta de a guverna cu lacăt şi cu condeiul 
amorţit are nevoie de acest indispensabil adjutant.”

 Între toate închisorile, de care îşi aminteşte incidental, din când în când, 
prin asociere fortuită, lagărul din Tg.-Jiu ,,îmi e constant şi periodic prezent”. 
Publicaţia târgujiană vine să-i amintească, însă, cu plăcere, de sejurul său la 
Tg.-Jiu, ca ,,musafir temporar”, cum scria mentorul publicaţiei, referindu-se, 
într-o împrejurare, la starea de penitenţă la care erau supuşi internaţii politici.

Articolul din 1946 e scris cu sângele unei evocări dureroase, dar şi cu 
suflul unei amintiri plăcute:

,,La o săptămână, la două, poşta îmi aduce ziarul Gorjanul. Cum sunt şi 
eu o ţâră Gorjean, odată prin lagăr şi odată prin descendenţă, mă reped numai-
decât să-l desfac. Am neamuri de Tudori la Cărbuneşti, pe care nici nu le cunosc. 
Dar mi-e dor de ele. Materialul ziarului mă interesează orişicum şi orişicând…

 Directorul ziarului, d. Jean Bărbulescu, îl scoate de 23 de ani. E un per-
sonaj scurtac, bondoc şi un om de mare ispravă, de care mă leagă o inelucta-
bilă suvenire. Lua drumul adeseori până în închisoare. Mă aştepta în biroul 
comandantului, colonelul Leoveanu, - alt mare om cumsecade, - şi scotea din 
buzunarul paltonului, pentru deţinut, o sticlă de apă minerală. Clocea sub dop, 
de ani de zile, cel mai bun vin sau rachiu. La puşcărie, o picătură de drojdie e 
animatoare.

Ultimul număr al gazetei d-lui Jean Bărbulescu, care trebuie felicitat, des-
coperă şi un real talent de satiră strecurată. Semnătura PICADOR din articolul 
,,O recenzie cu reflecţii digitale” e revelatoare (n.n.: în timpul documentării 
pentru cartea «Tudor Arghezi și spiritual Olteniei», am reuşit a dezlega misterul 
în legătură cu acest PICADOR, autorul unor interesante articole şi sensibile po-
ezii, el însuşi supus unui draconic regim de penitenciar în anii comunismului, v. 
passim…).

Gorjul e sărac şi chinuit. Gorjul a dat pe Tudor Vladimirescu. Gorjul e 
viu. Gorjul gândeşte. Sus, Gorjule, sus…”

Articolul este semnat ,,T. Arghezi” şi apare în paralel, pe pagina 1, cu edi-
torialul ,,Foamea” semnat de celebrul gazetar din epocă PICADOR, alias Vasile 
Rovenţa (,,Gorjanul”, dec. 1946).

Aceste rânduri sunt suficiente spre a ne lămuri asupra relaţiilor de recipro-
că preţuire care se statorniciseră, în scurtul răgaz, între Tudor Arghezi şi câţiva 

1 „Gorjanul”, XIII, nr. 45, 11 decembrie 1946, p. 1, col 1-3.
2 „Gorjanul”, an. IX, nr. 16-17, 29 aprilie-7 mai 1932, 12 pagini, pp. 1-2. Poezia apare, totuşi, cu 
câteva diferenţe lexicale şi grafice faţă de varianta iniţială din „Cuvinte potrivite” (1927) -  versul 
3 :  „Te las albind prin pomi, din depărtare,”; versul 11:  „Pe care voi aprinde-o solitară”; versul 
14 :  „Ai Preacuratei ce ne-nchise drumul”; versul 20 :  „Flămând şi gol, va trece pe la noi.”

târgujieni de ispravă, printre care cu preeminenţă  se distinge Jean Bărbules-
cu, - cel mai de seamă gazetar al Gorjului, de la care generaţiile mai tinere de 
jurnalişti ar avea mult de învăţat, dacă ar consulta colecţiile celebrei publicaţii 
interbelice.

*
Dar să dăm curs articolului reluat de „Gorjanul” din 11 decembrie 1946, 

din „Adevărul”:

„TABLETE:

GORJIUL şi GORJANUL

Sub acest titlu, într-un recent număr al ziarului „Adevărul”, marele scriitor 
Tudor Arghezi ne face – modest – o confesiune, care înregistrează totuşi în ea 
destinul unui om, pentru care s-au deschis cu dărnicie porţile atâtor temniţe.

Domniasa n-a uitat însă «adăpostul» oferit de lagărul de la Tg.-jiu, care 
– trezindu-i imagini autohtone – în noi desmorţeşte vechi amintiri, în care l-am 
recunoscut: acelaşi caracter, cu aceiaş tărie, cu aceeaşi aleasă demnitate. – Artis-
tul era înlănţuit!…

Scriitorul Tudor Arghezi ne aduce o laudă personală şi un cuvânt de fru-
moasă preţuire tânărului nostru colaborator, Picador, recunoscând într’însul un 
real talent al satirei.

Mulţumindu-i pentru cinstea ce se face trudei noastre de fiecare zi, ne 
îngăduim a reda mai jos rândurile sale: 

«E aproape ridicol – scrie Arghezi – că şi ofensele, odată trecute în 
amintire, îţi fac plăcere să-ţi fie evocate.

Astfel, lagărul din Târgu-Jiu, trăit în 1943, pe la sfârşitul toamnei şi înce-
putul iernii, îmi trece pe dinainte, oridecâteori ajunge până la mine un zvon sau 
mă întâlnesc cu câte unul din «colegii» de internare. Cei mai mulţi din ei pentru 
mine au dispărut. O simplă ştire banală de ziar, că proprietarul unui cal furat, la 
Novaci ori la Bumbeşti, dă recompensă cui îi va conserva iluzia că-l mai găseşte, 
joacă rolul unui declic. Imaginile lagărului se îmbulzesc. Sumedenii de privelişti 
şi personaje se succed într-un film al aducerilor aminte, fără sfârşit.

Oamenii, şi cei mai antipatici, cu care ai vieţuit un timp la închisoare, con-
strânşi la monotonia supravegheată a unui program jignitor pentru toţi, îţi reapar 
transfiguraţi, fiecare în dimensiunile şi culorile unei păpuşi, aruncată în sus şi 
jucată în labele de mâţă, ale destinului, amuzat să le zgârie şi să scoată din tărâţe-
le lor o picătură de sânge. Iată-i trecând unul după altul în grupe şi convoaie, pe 
un petic de viaţă. Din cabanele lor de mucava la bucătărie, la atelier, la zăbrelele 
porţilor interioare. Prin crăpături se zăreşte carul cu boi al ţăranului liber, pe şo-
seaua notedă, străbătută la pas, cu copita şi opinca.  

TUDOR ARGHEZI ȘI ZIARUL ”GORJANUL”
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A mai venit cineva de la Bucureşti cu două geamantane… Poate că-ţi adu-
ce vreo scrisoare. E un nou deţinut însoţit de agentul de poliţie, însărcinat cu 
depozitarea lui în loc păzit cu sârmă ghimpată şi santinelă… Ce a mai făcut şi 
acesta?… Nu a făcut nimic. I-a scăpat o vorbă către prietenul de încredere, care 
l-a denunţat contra unui bon de plată achitat într-un birou confidenţial. Lumea 
îl împresoară: ce mai e nou? Individul nu prezintă niciun interes şi încercând să 
paradeze eroic, îi bate inima de o frică ascunsă.

Nu cred să existe o instituţie mai eficace pentru educarea şi apropierea oa-
menilor ca puşcăria, în toate formele ei, născocite de civilizaţia becului electric 
şi a transformatorului motorizat. Arta de a guverna cu lacăt şi cu condeiul amorţit 
are nevoie de acest indispensabil adjutant. Un bun reformator, purtător de grijă 
faţă de seminţia umană, va putea să şi facă un ideal din înmulţirea temniţelor 
organizate cu o porţie vastă pentru cultura în smerenia, umilinţa şi trivializarea 
sentimentului de independenţă, propice condiţiei umane.

Alte închisori şi arestări din timpul îndeletnicirilor mele de scrib, aproape 
le-am uitat, ori îmi amintesc de ele incidental, din când în când, prin coincidenţă 
fortuită. Lagărul din Tg-Jiu îmi e constant şi periodic prezent. La o săptămână, la 
două, poşta oltenească îmi aduce ziarul «Gorjanul». Cum sunt şi eu o ţâră Gor-
jan, odată prin lagăr şi odată prin descendenţă, mă reped numaidecât să-l desfac. 
Am neamuri de Tudori la Cărbuneşti, pe care nici nu le cunosc. Dar mi-e dor 
de ele. Materialul ziarului mă interesează orişicum şi orişicând, fie că un sătean 
are de vânzare două „dramuri” de pământ, fie că s-a sfinţit biserica din Huluba-
Pociovalişte, ori că familia Pupăzan din Bârseşti face un parastas pentru fiul ei 
Paulică, decedat acum un an „după o suferinţă numai de două ore”.

Directorul ziarului, d. Jean Bărbulescu, îl scoate de 23 de ani. E un per-
sonaj scurtac, bondoc şi un om de mare ispravă, de care mă leagă o ineluc-
tabilă suvenire. Lua drumul adeseori până la închisoare. Mă aştepta în biroul 
comandantului, colonelul Leoveanu, - alt mare om cumsecade – şi scotea din 
buzunarul paltonului, pentru deţinut, o sticlă de „apă minerală”. Clocea sub dop, 
de ani de zile, cel mai bun vin sau rachiu. La puşcărie, o picătură de drojdie e 
animatoare.

Ultimul număr al gazetei d-lui Jean Bărbulescu, care trebuie felicitat, des-
coperă şi un real talent de satiră strecurată. Semnătura Picador, din articolul „O 
recenzie cu reflecţii digitale” e revelatoare. Gorjul e sărac şi chinuit. Gorjul a dat 
pe Tudor Vladimirescu. Gorjul e viu. Gorjul gândeşte. Sus, Gorjule, sus!»

T. Arghezi”
(„Gorjanul”, Anul XXIII, No 45, Tg.-Jiu, 11 Decembrie 1946, p. 1. Pre-

zentare: Jean Bărbulescu)

2. «Misteriosul» PICADOR - «un real talent de satiră strecurată»

Consultând cu atenţie unele colecţii din presa gorjeană de odinioară, am 
fost plăcut impresionat de modestia şi inteligenţa „misteriosului PICADOR”, de 
prestaţia publicistică memorabilă a acestuia, care s-a impus nu prin cantitate, ci 
prin calitatea actului gazetăresc, prin acea publicistică de tip eseistic agrementată 
cu umor epigramistic de bună calitate – fapt sesizat cu promptitudine de marele 
nostru poet Tudor Arghezi, în decembrie 1946, când recenzează, în „Adevărul”, 
numărul din 22 noiembrie 1946 al „Gorjanului”, scriind atât de elogios despre 
identitatea şi specificitatea spiritualităţii gorjene…

Pornind de aici, am încercat să identificăm pe cel care semna poezii, re-
cenzii şi editoriale cu preudonimul PICADOR şi care, datorită regimului politic, 
a dispărut de pe scena publicisticii odată cu „Gorjanul” lui Jean Bărbulescu, al 
cărui ultim număr apare pe 25 decembrie 1947.

A urmat prigoana oamenilor politici şi a celor de condei, cum bine se 
cunoaşte, unii alegându-se cu ani grei de puşcărie, precum scriitorul gorjean 
Sabin Velican, ba chiar directorul-proprietar al „Gorjanului”, Jean Bărbulescu, 
întâlnit de scriitorul sus-menţionat în închisoarea Ghencea – scenă evocată în 
memorabilul roman „Fărădelege”, rămas în manuscris şi, după moartea lui Sa-
bin Velican (1999), în posesia familiei din strada Bradului, 15 (la D-na Olga, 
nora scriitorului).

După perseverente cercetări pe plan local, am aflat, la data investigării 
noastre, că soţia acestui misterios PICADOR de odinioară, doamna Ştefania Ro-
venţa, trăieşte la Bucureşti (str. dr. Ernest Djuvara, nr. 31-33, vila 3, etaj I, ap. 4, 
sector 6).

Într-adevăr, luându-se legătura cu domnia sa, prin regretatul scriitor 
Constantin Uscătescu, aceasta ne confirmă, în scrisoarea din 17 septembrie 
1995, că „VICTOR ROVENŢA, din păcate, a avut o viaţă mai grea şi un destin 
necruţător. A fost obligat să muncească numai pe şantiere de construcţii, unde se 
lucra 10-12 ore”. 

„Au rămas de la el – ne confirmă d-na Rovenţa – nişte poezii scrise acolo 
unde pe nedrept a trebuit să stea trei ani”. Apoi ceva nuvele, scrisori ş.a., „de 
altfel, foarte puţin”, deoarece „nu a avut efectiv timp pentru meditaţie aşa cum 
şi-ar fi dorit”.

„Poeziile scrise în timpul celor trei ani sunt într-un mic volum, scrise de 
el, nu sunt sigură că i-ar plăcea să fie publicate toate…”

Rămânând în realizarea unei biografii complete a lui VICTOR ROVEN-
ŢA, vom reproduce, mai jos, din acest mic volum scris în detenţie poezia „Ceas 
rău”, o imagine crudă de puşcărie, într-un limbaj autentic gorjenesc, dar amin-
tind şi de arghezienele „Flori de mucegai”:

CEAS RĂU
„Peste ochii tăi, de verbină, măi ortace,
S-au lăsat obloanele ochilor, ca nişte capace,
Astupând licărul de lumină
Care mărturisea pe Domnul rătăcit în apă şi tină.

De-acum nu te mai doare
Nici suflet, nici pleoapă, nici mădulare.
Cale bătută spre râvnitele astre
Şi adio serilor
          Albastre!

Când o să mă uit pe malul din dreapta,
          înaltul.
N-ai să mai fii tu, o să fie altul,
Cu altă lopată flămândă,
Cu alt târnăcop şi altă osândă.

Şi-o să te urce-n căruţă
Şi haida-ha, haida-ha,
Cimitirul ciudat fără cruci de lemn
Sau alt semn
Cu numele, anul, luna.
Şi-ai să rugineşti pentru totdeauna
Uitat şi stingher
În acest pământ inospitalier.
Nici un semn, nici o amintire festivă,
Fără pomană, fără lumină, fără colivă…

Femeea ta o să te-aştepte mereu, o eternitate
(Cel puţin aşa mi-ai spus într-un ceas de intimitate), 
Un an, doi, zece, buluc
La fel ca-n poezia «Ideal» de G. Coşbuc.
Iar Fătul-Frumos, fătul tău
O să crească singur şi zdravăn ca un Ceahlău.

Şi viaţa ta, care aur şi mărgăritar ar fi fost să fie,
S-a curmat fără-nţeles şi pustie.
Ce să-i faci, măi ortace? N-ai ce-i face:
Ceasul rău, de tinichea…
    Cu două capace!”

*

3.Un duel epigramistic : PICADOR – MATADOR,
savurat de Arghezi

Nu de statutul pseudonimului ca atare, de implicaţiile şi conotaţiile lui 
ideologice, estetice, literare şi sociale ne vom ocupa aici, ci de un caz intere-
sant din presa gorjeană de altădată (mai exact, de la mijlocul ultimului secol al 
mileniului XX). E cea mai savuroasă «polemică» gazetărească din vreme, când 
împricinaţii au aruncat în luptă talent şi spirit caustic, inteligenţă culturală şi 
fantezie artistică, umor şi chiar ironii…

Totul a pornit de la misteriosul PICADOR, care semna în «Gorjanul» 
din anii ’40 unele din cele mai interesante editoriale, ba chiar savuroase cronici 
culturale, agrementate cu epigrame de tot hazul !

Acest PICADOR, prin tabletele sale pline de substanţă, de inteligenţă, de 
fantezie şi umor, a atras, așadar, în 1946, atenţia lui Tudor Arghezi, care urmărea 
de la Bucureşti «Gorjanul» lui Jean Bărbulescu (pe care-l citise regulat timp de 
trei luni în «sejurul» din toamna lui 1943 petrecut în Lagărul de deţinuţi politici 
de la Târgu-Jiu, cunoscându-l bine pe directorul ziarului şi semnând el însuşi, din 
motive lesne de înţeles, în ziarul acestuia, un reportaj de aproape o pagină, cu 
pseudonimul Alfa…). Reportajul arghezian, scris cu prilejul sfinţirii bisericuţei 
din lagăr, se constituie, însă, ca un generos elogiu adus Gorjului şi, în general, 
gorjenilor…

Să revenim, însă, la acel PICADOR, care s-a angajat într-un duel epi-
gramistic cu temerarul MATADOR (alias Bică Sterescu, profesorul de limba şi 
literatura română de la liceul local).

«Polemica» PICADOR – MATADOR începe cu articolul primului, 
intitulat «Ascensiune în L.T.V.», publicat în « Gorjanul » (2-10 mai 1947), «în 
amintirea acelui timp al adolescenţei» şi «la invitaţia d-lui Bică Sterescu» (sic !). 
Urcând cele 24 de trepte «marmoreene», Picador ajunge, imaginar, în cancelaria 
Liceului «Tudor Vladimirescu», «puţin populată» şi totuşi plină de personalita-
tea volubilului profesor Sterescu, care confirmă : «Da, Domnilor, zise d-sa, sunt 
mare cât o moşie…»

Aceluiaşi Bică îi este dedicată o epigramă cu tâlc transparent : 
« Ostentativ îţi etalezi
Nemăsurata ta avere ;
Că eşti unicul moşier
Ce nu te temi de… expropriere… »
Sunt luaţi, apoi, în tărbacă epigramistică profesorii Constantin  Furtunes-

cu, Theodor Gâlcescu, apoi prof. Ionescu («un gogeamite profesor», care «co-
mite versuri de şcolar» !) şi Gh. Modoran, cu al lui «profil de babă» ! După care 
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Urmare din pag. 19
o nouă «înţepătură» la adresa aceluiaşi masiv Bică Sterescu, «în 
perspectiva de a tipări un volum intitulat MINIATURI» : 

«Ciudată este viaţa noastră
Şi stranii ale ei turnuri :
Să fii imens cât Himalaia
Şi să scrii doar… miniaturi !»…
Răspunsul celor vizaţi vine promp, în numărul din 19-28 

mai 1947 al «Gorjanului», şi din el vedem câtă «supărare»/iritare 
a produs umoristul PICADOR spiritelor «scorţoase» de la L.T.V., 
care îl ironizează pe «pitorescul cavaler spaniol, ce-şi călăreşte în-
suliţata-i pornire, împotriva unei jertfe din arena toridă, cu evan-
taie andaluze», stabilindu-se că «eroul nostru e doar un gorjenaş, 
care ştie să-şi poarte romantismul numelui călare pe balustradele 
de scară şi are un deget care cugetă (…) pe lângă fantezie, lângă 
imperiul caricatural al umorului american». Şi încă o admones-
tare «dură şi severă», vorba lui nenea Iancu : ,,L.T.V. oferă ocazia 
unei adevărate «ascensiuni» în sens moral şi în perspectiva timpu-
lui. Această şcoală nu este o baracă anacronică plină cu vechituri 
sau curiozităţi… «

Sunt amintiţi «străluciţii dascăli», care «au slujit culturii, 
ţării şi cuminţeniei» şi este ironizată «picadorica sclipire de spirit» !

MATADORUL care seamnează nu-i altul decât Bică Sterescu, care, vizat 
fiind, îi răspunde cu epigrama : 

«Dacă citeşti printre glume,
Un răspuns e unanim :
Sterescu-ncape într-un nume
Tu, doar într-un…pseudonim.»

Pentru toţi cei vizaţi, Matador răspunde cu contra-epigrame, iar profesorii 
Furtunescu şi Ionescu s-ar exprima cu compătimire astfel :

« E Picador,
Nu-i autor… »

*
Indignat că articolul său umoristico-satiric a trezit atâtea idiosincrazii, în 

numărul din 17-25 iunie 1947 al „Gorjanului”, PICADOR revine cu replica „În 
legătură cu pericolele alpinismului”. Precizând că foiletonul anterior fusese în-
seilat «per jocum» şi «de o manieră ce nu putea supăra», el constată că «belferii 
vizaţi au sărit arşi ca de termocauter şi morga lor profesorală, aprinsă de inocenţa 
unui fitil epigramistic, a explodat…» Picador incriminează stilul «revanşard» al 
replicii ce i se dă, considerându-l deplasat faţă de sentimentala sa «ascensiune» 
în localul liceului «pentru a elogia candoarea şi imensitatea anilor şaptespreze-
ce» – fiind el însuşi elev gimnazist, deci, prin 1917.

Picador consideră orice polemică de acest fel «sterilă», afirmând că re-
plica semnată „MATADOR” este opera «colectivă» a unei «asociaţii de alfabeţi 
constituiţi într-o comunitate de muncă», în care rolul profesorului de gimnastică 
a fost acela de a da lămuriri despre „corridă” şi de rolul jucat acolo de toreador, 
matador, picador etc., ceea ce ar fi determinat alegerea pseudonimului:

„În fine, cel de caligrafie a scris totul cu peniţă Klaps şi cu cerneală Peli-
can 4007. După care textul a fost trimis «Gorjanului» cu rugămintea categorică 
şi imperativă de a fi publicat nealterat, - redacţiei rămânându-i doar perfectarea 
punctuaţiei…”!

Concluzia (de la înălţime) este o indignare picadorică în stil epigramistic: 
„Răspunsul Dumneavoastră
Ne-a temperat elanul,
Căci noi luptăm cu spada
Iar nu cu…toroipanul…”
Replică descalificantă…
Şi cu aceasta, «polemica» umoristică PICADOR-MATADOR pare 

încheiată, avantajul fiind, desigur, de partea lui Picador, autor de editoriale inte-
ligente, pline de savoare stilistică.

„Polemica”, mai bine zis duelul epigramistic, Picador-Matador a incitat, 
însă, şi unele spirite, care s-au produs în versuri mai mult sau mai puţin umoris-
tice. Din toate «intervenţiile» de acest gen, care n-au fost puţine, reţinem cele 
două epigrame semnate CUSC (alias C. Uscătescu, autorul unor viitoare romane 
sociale, publicate după 1989 şi recenzate de noi - Ioana, Braţele Caracatiţei şi 
Golgota, dragostea mea):

„Ascensiunile-s riscante.
Aicea însă alta-i drama:
Deşi cei doi căzură-n parte,
Rămas-a şchioapă…epigrama.”
Şi cealaltă, dedicată «lui Matador pentru cea de-a doua ascensiune-ripos-

tă», care rezumă sensul unei «polemici», într-o judecată de valoare faţă de «ţâf-
na» matadorului lipsit de duh satiric:

„Că spiritul îi e pauper,
Dovada din ziar e vie:
Răspunsul n-a fost o revanşe,
Ci-un atestat de… sărăcie…”
Dintre editorialele-eseuri cele mai izbutite semnate de misteriosul PI-

CADOR în „Gorjanul” din anii ‘40, menţionăm: „Între o fabulă orientală şi un 
exemplu autohton” (Gj., 19 dec. 1946), „Casa de pe munte” (Gj.,14 oct. 1947), o 
evocare a Sanatoriului Dobriţa comparat cu un «veritabil transatlantic», şi „Omul 
agăţat de cer” (Gj., 27 nov. 1947), dedicat astronomului târgujian profesorul de 
matematici Victor Daimaca, care este ultimul artico-editorial publicat în acest ziar. 

O menţiune deosebită se cuvine să acordăm articolului „O recenzie cu 
reflecţii digitale”, publicat în „Gorjanul”, la 22 noiembrie 1946, număr recenzat, 

cum s-a văzut, de Tudor Arghezi în „Adevărul”, în decembrie 1946, sub titlul 
„Gorjiul şi Gorjanul”, care se constituie, de fapt, într-un plenar elogiu adus 
Gorjului şi gorjenilor, faţă de care marele poet se declară mândru, date fiind 
obârşiile sale gorjeneşti.

3.Solidarizare în contra taxei pe expediție

Intrigat că taxele poştale pentru expedierea tipăriturilor sunt prea mari, Ar-
ghezi publică în „Adevărul” din 3 aprilie 1947 tableta „Mânia pe taxă”. Pe lângă 
faptul că publicaţiile nu ajungeau la timp, acestea mai sunt francate şi exagerat. 
E cazul „Gorjanului”, care „mi se trimite regulat şi-mi ajunge din când în când”.

Francat cu un timbru de 10 lei (!), o asemenea publicaţie, ca şi altele, sunt 
sufocate de „superbia directorului poştal”. „Scandalizat” de-a dreptul pentru ta-
xarea exagerată a „gazetei din Târgu-Jiilor”, gazetarul propune nu o „gratuitate 
totală”, ci „o plată simbolică, destinată să recupereze pierderile din cheluieli”.

Întreaga tabletă e un exemplu de militantism sindical pe teren gazetăresc, 
ce merită citată:

MANIA DE TAXĂ
„Ziarul din Târgul-Jiu, am mai făcut pomenire de el, mi se trimite regulat 

şi-mi ajunge din când în când. Ultimul exemplar sosit mai purta timbrul exagerat 
de zece lei. Numărul de ieri era francat cu o sută de lei.

Va să zică, sporul anunţat era adevărat. El nu putea să fie observat la ziare-
le bucureştene, de circulaţie interioară, întrucât o înţelegere dintre administraţiile 
ziarelor şi poştă face timbrul invizibil.

Metodele sunt echivalente; nici francate, nici nefrancate, foile nu ajung în 
timpul cuvenit la adresă. Am avut în seria scrisorilor invitaţii cu taxa expresă, 
nu ştiu de câte ori mai scumpă ca timbrul curent, primite la o săptămână după 
ce se petrecuse evenimentul la care eram chemat să particip. Metodele poştale 
autohtone te fac şi de ruşine în opinia personajelor măgulite să te aşeze pe un 
fotoliu la o festivitate. Nu mai vreau să insist prea mult, că o scrisoare mi-a venit 
din Paris în şapte zile, pe când o alta făcuse o lună de drum din calea Dudeşti 
până-n sectorul meu. E şi o pricină pentru care am suprimat în ce mă priveşte 
toată corespondenţa. Cer scuze tuturor celor ce-mi scriu.

Dar parcă s-ar pune o altfel de problemă. Trebuie să realizeze beneficii 
statul din colportarea scrisorilor şi în special a presei? Chestiunea s-a discutat 
odinioară în străinătate, relativ la căile-ferate, contribuabilul având dreptul prin 
impozitele lui la transportul gratuit. De ce nu i s-ar acorda acelaşi drept, divizat 
cu doi, abonatul şi ziarul, pentru serviciile poştale? În definitiv, instalaţiile sunt 
ale lui, ale contribuabilului, ale publicului, şi funcţionarii sunt plătiţi de el în 
toată ierarhia. În bancnotele vărsate vistieriei, se cuprinde şi superbia dictatoru-
lui poştal, intercalat între interese, ca să le interpreteze.

O gratuitate totală poate că nu le-ar tihni dicatorilor de poştă şi cale-ferată, 
dar o plată simbolică destinată să recupereze pierderile din cheltuieli, ar fi onestă 
şi acceptabilă cu oarecare plăcere. O sută de lei, în opinia precupeţului meu, ştiu 
că nu însemnează nimic, dar precupeţul meu nu e om de stat, răspunzător de 
prestigiul abstract al monedei: o suveranitate. Cum s-ar putea califica uşurinţa cu 
care se depreciază raţiunea de stat? Nobleţea nu-ţi interzice să iscăleşti poliţe şi 
să te împrumuţi şi de la chelneri: datoria este să nu se vadă că te părăseşte încre-
derea în singurul tău motiv de existenţă.

Pentru fiece număr din Gorjanul, pe care mi-l trimite gratuit, domnul Jean 
Bărbulescu, directorul şi proprietarul ziarului, trebuie să plătească prin urmare 
una sută de lei. Sunt scandalizat!

Cel puţin, gazeta din Târgu-Jiilor îmi aduce de astă dată ştirea unui lucru 
puţin banal, Ioniţă Ionescu a murit în vârstă de o sută trei ani, iar soţia lui, Elena, 
în aceeaşi zi, la cincizeci şi doi!

Trebuie numiţi pe nume. O viaţă e tot atât de importantă ca şi opera de 
guvernământ, cu impozite şi timbre.”

   1947
(„Adevărul”, an. 61, nr. 16829, din 3 aprilie 1947, p. 1, semnat T. Arghezi. 

Vezi şi referinţele din „Notele bibliografice” semnate de Mitzura Arghezi, în 
„Scrieri”, vol. 31, p. 664).

Documentar de Zenovie CÂRLUGEA
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De ani buni încerc să demonstrez, pe bază de do-
cumente întâlnite şi studiate în arhivele noastre şi po-
loneze,  că ajutorul acordat de România şi de poporul 
român exodului polonez intrat în ţară la 17 septembrie 
1939 -  şi ulterior - nu are  precedent în istoria con-
temporană şi nu s-a manifestat nicăieri cu atâta deschi-
dere, intensitate şi cordialitate.  Am conştientizat acest 
lucru timp de câteva decenii, mai ales în contacte şi 
convorbiri  cu cei care s-au bucurat direct şi  din plin 
de ospitalitatea românească: de la muzicianul Stanislaw 
Wislocki (discipol al lui George Enescu), scriitoare-
le Danuta Bienkowska şi Kazimiera Illakowiczowna, 
traducătorii  Zbigniew Szuperski şi Raymund Florans, 
istoricii Henryk Batowski şi Juliusz Demel, şi până la 
economistul Stanislaw Dlugosz, în rang de ministru al 
planificării în Polonia, în anii 70 ai secolului trecut,  ca 
să mă opresc doar la această sumară enumerare.  Fără 
a mă mărgini doar la mărturiile  respective am parcurs 
cum menţionam mii de pagini de documente legate de 
perioada războiului şi a contactelor româno-polone. Re-
capitulându-le, nu o dată - sine ira et studio - concluzia 
a fost indubitabilă: poporul român s-a manifestat fără de 
reproş, a fost, în situaţia dată, la înălţime.  

Am ţinut să revin asupra celor de mai sus şi asu-
pra studiului pe această temă, deoarece  am întâlnit - nu 
odată - şi aserţiuni suprinzătoare, mai ales printre pu-
blicişti - cu privire la o aşa zisă “manifestare incorectă 
a  autorităţilor româneşti în 1939”, cu referire la unii 
lideri sau la anumite chestiuni, enumerat fiind mai ales 
cazul colonelului Beck, căruia sub presiune germană şi 
a conaţionalilor săi, n-a putut părăsi teritoriul românesc. 
Istoriografia românească are obligaţia de a elucida acest 
caz, mai ales că eforturile de a-l menţine în viaţa în Ro-
mânia au fost enorme.   Îmbucurător, totuşi, că pe mă-
sură ce timpul trece, apele se limpezesc tot mai mult şi 
adevărul, limpede precum cristalul, iese la iveală. 

Un episod  grăitor, pe care l-am consemnat în 
monografia noastră  Relaţii româno-polone în 1938-
1939 în context central-european  (Editura Tipomol-
dova, Iaşi, 2011,  pp.236-242, 710-712),  l-am surprins 
în  raportul fostului consilier al Ambasadei Polone la 
Bucureşti, Alfred Poninski (păstrat la Hoover Institut),  
înaintat la Paris  premierului guvernului polonez în exil, 
Wladyslaw Sikorski, în octombrie 1939, cu privire la 
modul în care românii, “de la vlădică la opincă” s-au 
manifestat în favoarea Poloniei şi a polonezilor, despre 
faptul că la 20 septembrie, când diplomatul polonez s-a 
întâlnit cu conducerea Ministerului Afacerilor Străine, 
şeful externelor de atunci, ministrul Grigore Gafencu, 
era cu lacrimi în ochi în legătură cu drama poloneză. 
Diplomatul român n-a evitat să menţioneze fără nici un 
echivoc că “a fost încălcată neutralitatea României prin 
apeluri adresate străinătăţii de pe teritoriul ei - ceea ce 
a prilejuit: “o intervenţie dură din partea Germaniei şi 
Rusiei. Sub imperiul lor, guvenul român a fost obligat 
să adopte cu mare regret o seamă de restricţii”. Nu îi 
erau străine ministrului român acţiunile desfăşurate de 
opoziţia poloneză pe teritoriul ei în direcţia constituirii 
unui guvern în exil. (cf. Nicolae Mareş, Raporturi ro-
mâno-polone de-a lungul secolelor, Bucureşti, p.282).

MĂRTURII DESPRE ADEVĂR ŞI RECUNOŞTINŢĂ
miilor de polonezi, fără a ţine cont de presiunile exercita-
te de către cel de al III-lea Reich. Au internat autorităţile 
poloneze (cu respectarea normelor de drept internaţio-
nal - nota şi sublinierea mea N.M.), dar nu le-au dat pe 
mâna nemţilor. Au facilitat tranzitarea aurului polonez 
cât şi a comorilor de preţ ale culturii poloneze, care toc-
mai datorită bunăvoinţei româneşti nu au ajuns în mâinile 
germanilor. Reprezentanţii statului român s-au uitat prin-
tre degete la miile de ofiţeri şi soldaţi polonezi, care - în 
ciuda protestelor Berlinului - au reuşit să fugă şi să ajun-
gă la armata poloneză înfiinţată în Franţa”.  La rându-mi, 
inclusiv la seminariile de la Suceava, am subliniat nu o 
dată  că aceşti militari au contribuit din plin după aceea 
pe toate fronturile de luptă împotriva trupelor hitleriste, 
evitând  prin exodul românesc,  tragedia care s-a petrecut 
la Katyn cu cei peste 20.000 de ofiţeri polonezi. 

M-am întreţinut îndelung la recenta întâlnire cu 
distinsul demnitar şi istoric polonez  mai ales că sim-
ţeam  cum acesta vibra de emoţia şi bucuria că, personal 
- dar şi oficial -  poate aduce “un omagiu de recunoştinţă 
faţă de solidaritatea tuturor românilor, identificaţi sau 
anonimi, faţă de toţi cei care au întins în acele momente 
tragice pentru Polonia şi polonzi o mână de ajutor sin-
ceră şi plină de căldură”. Mi-am zis - după Seneca: “Ni-
mic nu este mai onorabil decât o inimă recunoscătoare”, 
iar după ce am primit un autograf pe primul exemplar 
al lucrării lansate, în numele conaţionalilor români de 
odinioară, mai toţi trecuţi în veşnicie, i-am mulţumit şi  
l-am şi îmbrăţişat cordial, sugerându-i să găsim şi o altă 
formă vie de manifestare a acestei solidarităţi pe care o 
voi prezenta în curând în paginile Magazinului istoric.

Nicolae MAREŞ

La aproape 75 de ani de dramaticile evenimen-
te, Centrul “Karta” din Varşovia a tipărit  o carte album 
excepţională, adunând în coperţile ei cele mai  grăitoare  
mărturii ale timpului, multe  consemnate “la cald” sau pe 
pelicule de film, solidă mărturie a ceea ce refugiaţii  au 
simţit din plin: ospitalitea şi ataşamentul românilor faţă 
de cei aproape 100.000 de refugiaţi civili şi de militari 
polonezi,  obligaţi să se salveze în faţa atacului nemilos 
al trupelor germane şi ruseşti. Aceştia au ajuns în Ro-
mânia, ca şi strămoşii lor în secolul al XVIII-lea, când 
ţara le-a fost dezmembrată de prusaci, ruşi şi austrieci 
spunând: Cine îşi iubeşte Patria să fugă în Valahia. Pri-
etenii polonezi au fost găzduiţi, cum s-a putut mai bine: 
de la Suceava la Tulcea, de la Braşov la Herculane sau 
de la Târgu-Jiu la Orşova şi Târgovişte şi în alte zeci de 
localităţi, unde au putut studia ca Wislocki, Bienkows-
ka, Szuperski sau Dlugosz, menţionaţi mai sus. Demn 
de subliniat că editorul pune în pagină şi mărturii ale 
unor români în viaţă, din cei care i-au întâlnit şi primit 
cu dragoste şi prietenie pe  cei  năpăstuiţi. Fără ca aceste 
localităţi  să mai fie botezate ca un loc de “azil” - actu-
alul titlu al cărţii exprimă mesajul adevărat, cel grăitor: 
Iar pămânul vostru a devenit casa noaastră. 

Tipărit în cele mai bune condiţii grafice, volumul 
a şi fost lansat la cel de al XV-lea Seminar de studii isto-
rice de la Suceava, organizat de Asociaţia Polonezilor din 
România,  cu participarea  ministrului  pentru problemele 
combatanţilor şi a persoanelor reprimate din Republica 
Polonă, dr. Jan Stanislaw Ciechanowski. Bun cunoscător 
al realităţilor istorice şi actuale,  demnitarul   polonez a 
sublinat ceea ce documentele şi noile mărturii publicate le 
susţin din plin: “Autorităţile române au acordat găzduire 

SEMNIFICAŢIA INEDITĂ A 
COLOANEI FĂRĂ SFÂRŞIT

Arta plastică modernă, în general, şi sculptura 
în special, prin tendinţa la esenţializarea formelor, se 
pretează la interpretări variate. Totuşi, unele semni-
ficaţii prea sofisticate atribuite operelor lui Brâncuşi 
par în total dezacord cu simplitatea genială a artei 
sale. Mă voi referi pe scurt la o semnificaţie inedită 
a Coloanei iară sfârşit care neîndoios i-a aparţinut în-
suşi autorului.

În anul 1942, la numai 4 ani după ce marele ar-
tist desăvârşise ansamblul sculptural de la Târgu-Jiu, 
eram elev în clasa I a Liceului "Tudor Vladimirescu" 
din localitate. Preotul profesor Pompiliu Taşcău, om 
de aleasă cultură umanistă şi desăvârşită probitate, 
ne-a relatat în clasă un fapt aflat desigur din antura-
jul artistului: Brâncuşi n-ar fi fost pe deplin mulţumit 
de coloritul coloanei deoarece, în cazul unei nuanţe 
galben-arămii mai accentuate, coloana ar fi semănat, 
privită la răsăritul sau asfinţitul soarelui, cu o imensă 
flacără ţâşnind din pământ (flacăra recunoştinţei pen-
tru eroii căzuţi în primul război mondial). Frumuseţea 
tulburătoare a acestei imagini, care poartă pecetea ge-
niului brâncuşian, mi-a rămas în memorie timp de pes-
te cinci decenii. Nu cred că acesta a fost semnificaţia 
primordială a operei, deoarece, în acest caz, artistul ar 
fi ales coloritul cel mai adecvat. Pare mult mai proba-
bil că ideea a apărut în mintea marelui sculptor într-un 
moment de contemplare a operei sale. Am considerat 
util să relev această întâmplare din mai multe motive: 
caracterul inedit al semnificaţiei amintite, faptul că ea 
a aparţinut însuşi autorului şi eventuala considerare 
a ei în cadrul eforturilor de restaurare a ansamblului 
sculptural de al Târgu-Jiu.

Grigore LUPESCU,
16 mai 1995
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– Cum vedeţi viaţa şi lucrurile, domnule Zăr-
nescu, după ce aţi publicat 20 de cărţi, atât de diferi-
te, ca tematică şi subiecte?

– Ca pe nişte „edificii”, realizări care să mă 
ajute să depăşesc suferinţa şi spaima de moarte! Ve-
deţi Dumneavoastră, la 9 ani, într-o iarnă cumplită, 
învăţătorul m-a aşezat lângă o fereastră cu geamuri 
sparte. Lădeştii de Vâlcea fusese plasă de judeţ şi 
avea un spital cunoscut. Am stat internat fără vreun 
rezultat, cu dureri de cap atroce, primăvara lui 1958, 
alegându-mă, pentru toată viaţa, cu o maladie urâtă, 
ce-mi producea „ruşine”, pentru că era vizibilă, „ne-
comunicaţională”, cum se zice azi, nesocială: surze-
nia. „Citeam”, „potriveam” înţelesul cuvintelor, după 
mişcarea buzelor oamenilor! Mă aşezam lângă fete, 
în prima bancă. M-am interiorizat, căpătând o insa-
ţiabilă patimă a lecturilor. Nu am mai ajuns niciodată 
profesor, sau preot, ci... scriitor!... Fereastra aceea 
spartă a fost deschiderea mea spre un cu totul alt des-
tin. Am „zburat” prin ea, ca o pasăre a cerului!... Am 
sperat să găsesc ieşirea!...

– Credeţi, prin urmare, că soarta oamenilor 
este „scrisă”?

– Nu există absolut nimic haotic! Dumnezeu, 
după ce ne-a cioplit nouă chipul şi trupul, ca pe un 
templu, fiind mulţumit, precum sculptor şi arhitect, a 
fost şi Scriitor: Ne-a scris fiecăruia dintre noi soar-
ta!... După revoluţia „copernicană” încoace şi, mai 
ales, după descoperirea ştiinţifică a „revenirii” şi „re-
întoarcerii” Cometei „Haley”, s-a putut intui şi „cal-
cula” ciclurile şi volutele destinului unui om...

– Totuşi, „ne mai înalţă pe noi ceva, în tării”? 
„Eternul feminin”, aşa cum spunea Doctor Faustus?

– Apare, mai întotdeauna, o fiinţă cu părul bă-
lai, în viaţa noastră!... Aşa mi-a fost mie dat să ajung 
în Transilvania. Mă îndrăgostisem, intempestiv, de o 
colegă de-a mea, Smaranda Voinescu. Amândoi pă-
rinţii noştri erau prieteni, se numeau amândoi Costică 
şi lucrau în primărie. În 1963, primăvara, tatăl fetei 
zice: „unde dai tu băiatul, la liceu?”... „La liceul te-
oretic A.I. Cuza, din Horezu!” „Aoleu!... Dai copilul 
la «râşniţă»! Eu duc fata «la moară», la «Mircea cel 
Bătrân», la Râmnicu Vâlcea”. În realitate, ei ne-au 
despărţit!...

– Cum v-a legat spaţiul Horezului, şi munţii 
săi, de Ardeal?

– Toate excursiile pe care eu le făceam, ca elev, 
erau via Tg. Jiu – Severin – Banat (şi, astfel, am văzut 
de mai multe ori Ada Kaleh!); sau Tg. Jiu – Deva 
– Alba-Iulia – Cluj. Lipit de Horezu, era un fel de 
„cartier”, un cătun de ciobani, Vaideeni, originari din 
Pădureni – Hunedoara, fugiţi peste Carpaţi, în sec. 
XVIII. Îmi vizitam, cu bicicleta, colegii din Vaide-
eni, în frunte cu Lazăr Comănescu, azi ambasadorul 
nostru la Berlin; sau Generalul (r) Mitică Popescu, 
Profesor la Academia militară! Eram, ca elevi, vecini 
Mănăstirii Horezi, a lui Brâncoveanu – un rai al fruc-
telor şi livezilor!... În acele trei-patru excursii, pe an, 
spre Tg. Jiu, am descoperit operele lui Brâncuşi!... 
Venea des la Horez, să ne ţină discursuri, şi deputatul 
MAN (de Horezu): Manea Mănescu. Deşi Liceul era 
aşezat pe strada principală, Vladimirescu, ciobanii 
îi spuneau, cum era numită din vechime: „Drumul 
Domnesc!”; fiindcă pe aici treceau, dinspre Târgo-
vişte, Câmpulung, Vâlcea, spre Vodiţa, Tismana, în 
vilegiatură, rădvanele voievozilor, curţile lor!... Des-
părţindu-mă de Smaranda Voinescu, care a mers la 
Râmnic (am făcut-o... personaj literar!); apoi cunos-
cându-i pe ardelenii, din Vaideeni, traversând munţii, 
pe lângă turmele lor, cu piciorul, în vacanţe, mi-am 
găsit altă „cale”, „orientându-mă” spre şcolile din 
Transilvania!...

 Spre sfârşitul liceului, însă, m-am îndrăgostit 
de o nepoată a jurnalistului, de la „Scânteia tineretu-
lui”, Dumitru Târcobu, din Dobricenii Bistriţei. Ioa-
na era al nouălea copil la părinţi. Sufeream la vederea 
chipului ei, făceam puseuri de temperatură, dacă nu 
eram lângă ea o zi. Ne-am scris în vacanţe şi, apoi, în 
studenţie, unul altuia peste două sute de scrisori, pe 
care le păstrez; ele au participat la formaţia mea de 

prozator. (Scrisorile au fost considerate, întotdeauna, 
un gen „literar”). Studentă la Medicină, la Bucureşti, 
Ioana m-a rugat să părăsesc Clujul, să fiu lângă ea şi 
să ne căsătorim! Am cumpănit, înfiorat şi îndurerat. 
Am chemat-o eu, pe ea, să se transfere aici! Lucram, 
deja, la „TRIBUNA”, un săptămânal fierbinte, soco-
tit „moară a ideilor” încă de pe timpul lui Slavici, 
aşezat în „buricul” capitalei Transilvaniei!... Şi, iată 
că aşa a fost să fie!...Nu mi-a fost sortit.

– Spuneţi-mi o amintire importantă, legată de 
prima Dumneavoastră carte: CLODI PRIMUS şi de 
ultima carte, cea care va ieşi în aceste zile de sub 
tipar, la Ed. SCRISUL ROMÂNESC, ŢARA LUI UR-
MUZ – URMUZLAND...

– CLODI PRIMUS este un roman de formaţie, 
despre suferinţele vieţii mele de licean, adică despre o 
maladie „devenită” şi a spiritului – surzenia! Suferin-
ţa timpanelor a fost, pentru mine, „călcâiul lui Ahile”. 
Am fost operat, timp de 5 ore, la Spitalul „Colţea” 
din Bucureşti; însă doctorul Bèlea, originar bănăţean, 
dus de Petru Groza în echipa sa, în Capitală, după 
război, mi-a zis: „uită-te la vecinul tău de pat, care a 
fost «tăiat» de şapte ori!... S-ar putea să nu mori, din 
pricina acestei boli, dacă infecţia nu va ajunge la cre-
ier!... Dar vei muri cu ea!...” Eram îngrozit! Cum voi 
„convieţui” cu această meteahnă? Mă voi „împriete-
ni”, vreodată, cu ea? Astfel, neauzind cuvintele oa-
menilor, surzenia mă împingea, încet, spre „citirea” şi 
înţelegerea a ceea ce vedeam! Spre interpretarea ima-
ginilor!... M-am îndrăgostit de... miracolele sculpto-
rului Constantin Brâncuşi; şi de Avangarda (literară) 
româno-franceză. Mergeam spre Tg. Jiu, urcam spre 
Coloana infinită, aşa cum ai urca la Ierusalim!...

– Dar URMUZLAND? ŢARA LUI URMUZ?
– Fostul meu diriginte, din Lăpuşata-Lădeşti, 

Grigore Ştefănescu, preda muzică (fiind şi dirijor de 
cor), la liceul din Horezu. Are azi 87 de ani şi trăieşte 
la Craiova. El m-a prezentat viitorului meu profesor 
de română (şi director) al liceului „Cuza”, originar din 
Lădeşti, Marin Mazilu, rudă a Patriarhului Iustinian 
Marina. Într-o dimineaţă, în primul nostru an, 1964, 
ne-a spus, ca un adevărat orator, o lecţie „şocantă”, 
ca un reportaj din realitatea imediată; „A existat”, zi-
cea el, „un poet, din Moldova, «spirit de avangardă», 
la Zürich, care a introdus cuvinte, tăiate cu foarfeca, 
într-o pălărie; apoi le amesteca şi le scotea, lipindu-
le, în curgerea lor «haotică», făcându-le să semene cu 
un flux, o curgere, o organizare poetică!...” „Poezia 
aceea”, zicea profesorul nostru, „a făcut înconjurul 
pământului!... Iar POETUL, prieten şi el cu Constan-
tin Brâncuşi, se numea Tristan Tzara!...” Pe urmă, 
dl. Mazilu ne-a invitat să băgăm şi noi cuvinte, nu în 
pălării, ci în băşti şi căciuli. Eram fascinaţi, uluiţi!... 
În România, astfel de „cronici”, „bizarerii” scrisese 
Urmuz, încă din 1907...

– Cum aţi ajuns, mai târziu, sau cum v-aţi re-
întors la Urmuz?

– Am publicat cinci romane, în dulcele stil 
„tradiţional şi clasic”: Ieşirea la mare (despre Pe-
trache Lupu de la Maglavit); Meda, mireasa lumii 
(despre înţelepciunea, frumuseţea şi influenţa feme-
ilor asupra unui om tânăr); Teii înfloresc pentru Irina 
(închinat primei dragoste şi mitului „virginităţii”... 
amândurora); ZIUA ZILELOR (despre Iuliu Maniu, 
sfârşitul primului război mondial şi apariţia naţiuni-
lor libere, în Europa Centrală – colosalul eveniment 
al Unirii noastre celei Mari!).

– Dar „Ţara lui Urmuz”?
– Cu acest roman istoric, picto-poetic şi muzi-

cal am avut o experienţă grozavă, de peste două de-
cenii. Şi n-am coborât niciodată manuscrisul de pe 
biroul meu de lucru! Formula obsidională a Avangar-
dei literare, era ocultarea, distrugerea, pierderea, ne-
garea sensului şi logicii lucrurilor, cuvintelor şi ide-
ilor – a acelei tradiţii familiare şi accesibile tuturor 
oamenilor. Rezultatul: exaltarea anonimatului, anti-
eroismului, arta ca „eşec”, „haosul”; elogiul mişcării 
„browniene” a societăţilor; a revoluţiilor – „aedifi-
cabo et destruam” – „edifică şi distruge”, preceptul 
latinilor!...

Nu voi mai putea scrie roman „bine meş-
teşugit”, „tradiţional”, „clasic”, după acest UR-
MUZLAND (ŢARA LUI URMUZ)! Ţinându-l „la 
sertar”, pentru că nu l-aş fi putut publica şi mi-ar fi 
fost cenzurat, complet, înainte de 1989 – nu am pu-
tut „strecura”, în presă, nici măcar un rând, înainte 
de 1989 – „am trecut munţii”, spre un alt enorm 
subiect: DRACULA (VLAD DRACULA ŢEPEŞ); 
PATIMILE LUI DRACULA (NARAŢIUNILE UNI-
VERSALE) DESPRE DRACULA VODĂ; şi drama 
DRACULA ÎN CARPAŢI.

– Se leagă şi el, DRACULA, cumva de adoles-
cenţa şi tinereţea dumneavoastră?

– În chip sigur!... Am auzit (şi mi le-am notat) 
două legende (naraţiuni) despre Ţepeş, de la nişte 
păstori de turme, din Vaideeni – HOREZU, care fă-
ceau „transhumanţă” spre Transilvania. Am început 
să adun şi să structurez naraţiuni despre Voievod, aşa 
cum ai „colecţiona” timbre!... Am elaborat Cartea, 
în 12 ani de zile!... Peste 200 de naraţiuni!... Lucram 
„în paralel” cu publicistica, susţinută, după Revolu-
ţia Română, la care am participat. Numai trăind în 
Ardeal, la Cluj, am putut elabora, şlefui, acest volum 
imens. Literatura istorică, nuanţată prin secole, în ju-
rul lui Vlad Ţepeş Dracula, deţine (şi) un caracter in-
teretnic. De ce s-au metamorfozat legendele şi naraţi-
unile într-un mit universal şi teribil?... Iată o filieră a 
„analizelor”, după cronologia istoriei! După lupta de 
la Lepanto, scriitorul Cervantes, atunci soldat, rămas 
fără o mână şi aflat prizonier, pe un vas turcesc, în 
Mediterana, a ajuns într-o piaţă de sclavi, la Alger; 
auzise, deja, în acea teribilă încleştare navală, că exis-
ta o societate secretă, militară şi cavalerească, an-
timahomedană, din care făcuseră parte mulţi prinţi, 
generali, voievozi, precum şi părintele lui Ţepeş, 
Vlad Dracul, numită în cuvinte „primitive”, „imper-
fecte” – „Tagma Balaurelui”. Traducătorii, în goană 
după arhaisme, au deturnat sensul frumoasei expre-
sii: ORDINUL DRAGONULUI – în adevăr societate 
„militară şi cavalerească”, iniţiată de Împăratul Si-
gismund de Luxemburg, împotriva mahomedanilor, 
care înaintaseră, ajunseseră în Europa Centrală. Ori, 
balauri îi numea pe Turci şi Luther, în tezele sale. 
A izbucnit o confuzie de foarte lungă durată! Mit 
al naraţiunilor orale, apoi scrise, incunabulele des-
pre DRACULA ajunseseră „bestselleruri” ale epocii 
de aur ale tiparului! Dracula este – ca şi Don Quijote 
– un mit al CĂRŢILOR, al povestirilor despre OM; 
dar mai vechi, eliminând confuziile, cu o sută de ani 
decât Don Quijote, şi azi, mai influent, graţiei civili-
zaţiei „imaginii” cinematografiei mondiale, impulsi-
onate şi de romanul lui Bram Stoker.

– Vă doresc „La mulţi ani!”Şi vă mulţumesc!
– Vă mulţumesc şi eu!

Interviu de Mihaela BOCU

CONSTANTIN ZĂRNESCUInterviu
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Un ceas de proaspătă primăvară  - cum a fost 
şi aceea în care el însuşi s-a născut, în urmă cu 65 de 
ani – mi-l readuce în memoria spiritului pe un autor 
complex, cu operă rezistentă, scriitorul Constantin 
Zărnescu, senior al cetăţii culturale clujene şi al celei 
râmnicene. A venit în lume, nu în Târgul Lăpuş al 
Maramureşului, ci în Lăpuşata Vâlcii (şi este de ob-
servat cum şi numai două cuvinte pornite din aceeaşi 
rădăcină vorbesc despre  străvechea unitate a limbii 
române!) şi a apărut în literatură, ca un Clodi Primus, 
într-un roman omonim, încununat cu premiul naţio-
nal la debut (1974) pentru talentul de a împleti avata-
rurile existenţei cu frământările lăuntrice ale omului 
tânăr; trama narativă implica, faţă de contextul isto-
ric angrenant, un anti-erou, care, marcat de o boală 
incurabilă (ca un spleen modern), rezistă interiori-
zându-se, punându-se în anteic contact cu energiile 
creative ale vieţii. Roman de formare, conţinând in 
nuce direcţiile în care se va profila opera autorului: 
(mă gândesc, întâi, la relaţia între bărbat şi femeie, 
dar şi la raportul omului cu istoria), Clodi Primus 
este şi un roman alegoric, prin sugestiile la călătoria 
(de tip iniţiatic) a lui Ulysse pe marea vieţii, în fond, 
prin conexiunea personajului său la orizontul mitic, 
fie cel „nescris”, arhaic, autohton, fie cel „scris” (ori 
nu), universal – ceea ce va constitui o dominantă a 
operei lui Constantin Zărnescu.

Într-o călătorie analogă va porni şi Meda, „mi-
reasa lumii”, fiinţa întruchipând virtualităţile femini-
ne din zorii ancestrali până în orizontul zbuciumat 
al istoriei ca altă mare primejduind rostul de a fi în 
Itaca „dragostei caste”. A dragostei care, într-un con-
text modern destructurant până şi în mitul familiei, 
devine mesajul moral implicit al prozei lui Constan-
tin Zărnescu, unde cuplul bărbat – femeie este ana-
lizat artisticeşte în mai multe ipostaze semnificative. 
Între acestea, nu pare deloc întâmplător că autorul 
nostru a abordat, de data aceasta, în teatru (într-o 
capodoperă dramatică!), pe regina Iocasta (posibilă 
etimologie „Io” – „casta” = eu, casta?!?), care su-
portă cu stoicism oprobiul incestului dezvăluit (dar, 
iniţial, neştiut!) şi o face numai în numele condiţiei 
materne (de a aduce pe lume copii şi a ţine echilibrul 
căminului familial); aceasta, pentru că, după cum 
relevă autorul, spiritul grec (este) aşezat în puterea 
Mamei! – constantă arhaică străbătând, cu semnifi-
caţia ei existenţială, arcanele timpului.

Întretăierea mitului cu istoria se regăseşte şi 
în altă serie de lucrări beletristice ale lui Constan-
tin Zărnescu, de la romanul mitic Ieşirea la mare 
la cel istoric, 1 Decembrie 1918 – Ziua Zilelor şi, 
mai departe, la opera dramatică (în trei acte) Dra-
cula în Carpaţi, aceasta din urmă sprijinită pe eseul 
comparatist Principele Dracula, Doctor Faustus şi 
Machiavelli. Întretăierea de care vorbim produce, de 
fiecare dată, o îngemănare particulară a documenta-
lului cu ficţiunea, ceea ce prilejuieşte autorului tran-
sferul faptelor în legendă (Ieşirea la mare), în poem 
(Ziua Zilelor) şi, respectiv, în operă rock (Dracula) 
– tot atâtea modalităţi artistice prin care adevărul se 
relevă şi se induce, nu doar în cuget, ci şi în simţire.

Structurate, şi de data aceasta, pe motivul axi-
al al călătoriei, cele două proze reliefează, fiecare în 
felul său, adecvat la subiectul şi temporalitatea evo-
cate, trecerea colectivităţii autohtone din orizontul 
autarhic, quasi-static al mitului soteriologic într-o di-
namică transformatoare a istoriei, din care îşi relevă 
crugul unui alt destin. Dacă, în primul roman, învol-
buratul psihism colectiv, trezit de fenomenul religios 
Petrache Lupu, îşi anticipează, prin vocea unui pe-
regrin, condiţia jertfelnică din conflagraţia mondială 
ce va urma, în cel de al doilea roman, supranumit 
Cartea României Mari, pe ruinele războiului (prim 
mondial), se ridică patetic, cu rost câştigat prin luptă, 
ţara reîntregită. Nu s-au subliniat îndeajuns – şi nici 
noi nu avem, aici, răgazul cuvenit a le evidenţia – 
meritele artistice (şi nu numai!) ale acestor două ro-
mane, dar suntem încredinţaţi, din multiple motive, 
că, în memoria publică românească (cel puţin), ele 
vor rămâne.

Aceeaşi dinamică metamorfozantă a istoriei 
este urmărită îndeaproape – cu o documentaţie mai 
bogată şi „mai dreaptă” decât a lui Brian Stocker – 
în opera rock, în care, cu o perspectivă echilibrată, 
reface imaginea reală a lui „Dracula din Carpaţi”, 
voievodul valah Vlad Ţepeş, apărătorul creştinătăţii 
în lupta cu otomanii, răpus, însă, tragic de micimile 
omeneşti ale feţelor încoronate europene (Din cau-
za ideilor/Şi a conflictelor meschine/Şi mărunte,/Se 
prăbuşesc, se năruie,/Întotdeauna,/Lucrurile măre-
ţe!...); lucrarea se opune curajos şi cu forţă artistică 
mitului romanesc al scriitorului irlandez, care, cu 
trecerea vremii, a „deplasat”, în mod degradat, ima-
ginea istorică adevărată a eroului către una minima-
lizantă, demonică – nu altfel decât în felul în care, 
în folclorul bulgăresc, domnitorul Mihai Viteazul, 
un Ahile al Balcanilor, cum îl numeau poeţii greci 
ai vremii sale, a ajuns protagonistul unui aberant in-
cest. Ceea ce spune mult despre soarta eroilor istorici 
în memoria populară, dacă în aceasta nu se întreţine 
cumpăna dreaptă a adevărului! Or. Constantin Zăr-
nescu, în lucrarea sa, traversând prin diversele su-
poziţii emise în timp despre voievodul supranumit 
Dracula, caută, intuieşte şi exprimă artistic esenţa 
adevărului – care s-ar impune public dacă piesa ar fi 
citită şi, cu atât mai mult, jucată. 

Dacă, pentru impactul omului, al colectivităţii 
şi al orizontului lor mitic cu istoria, se profilează, în 
creaţia lui Constantin Zărnescu, ipostaze contradic-
torii, complexe, toate dramatice, un singur domeniu 
abordat de către acest merituos autor îi dă pace şi 

Vocaţia temelor majore
lumină, fiindcă se anexează, prin spirit şi artă, cu 
orizontul veşnic: brâncuşiologia. Metaforic, am 
putea spune că şi Constantin Zărnescu a făcut, îm-
preună cu Brâncuşi, „paşi pe nisipul Eternităţii”, ca 
Discipol înregistrând „aforismele şi textele” Men-
torului şi transmiţându-le oamenilor, spre optima 
înţelegere a artei „moşului din Carpaţi/”Sfântului 
din Montparnass” şi iluminarea lor întru „bucurie.
curată”! Opera de exeget brâncuşiolog a lui Con-
stantin Zărnescu a început timpuriu, din resorturi 
ancestrale ale aceleași zone subcarpatice natale ce-
lor doi Constantini şi s-a manifestat aproape conco-
mitent cu debutul romanesc (la numai doi ani), prin 
antologia Omagiu lui Brâncuşi, tipărită de revista 
„Tribuna” din Cluj cu prilejul  organizării în Româ-
nia a Colocviului Internaţional „Brâncuşi” (1976). 
A continuat, apoi, în mai multe ediţii succesive ale 
Aforismelor şi textelor brâncuşiene (până în pre-
zent, şase!), de fiecare dată augmentate şi comenta-
te suplimentar şi a reliefat câteva consistente studii 
personale: Brâncuşi şi civilizaţia imaginii (2001) şi 
Codul lui Brâncuşi (2007); în acestea din urmă, ob-
servaţia ingenioasă se învecinează cu percepţia tai-
nică a poeticităţii artistului (v. titluri interioare ,,De 
neconceputul”. Sculptura tactilă. Vraja. Misterul 
sau Coloana Infinită, simfonie a destinului uman).

Aşa cum scriam într-un portret anterior în-
tocmit, Constantin Zărnescu are vocaţia temelor 
majore, pentru reliefarea artistică a cărora (în pro-
ză, teatru sau eseu) a deprins lucrul temeinic, dura-
bil, menit să lase urme în nisipul Eternităţii. Amin!

Ioan St. LAZĂR

Sfârșit de Florar
2010

Bate Florar din aripi cu sârguință
Munți să urce iar, cu toată ardoarea,
Nici că vreun gând s-ar putea rătăci
  În miez de iarnă!

Tot ‚nainte urcà luna pe ceruri,
Tot mai albă – stele cădeau în ape,
Astăzi de tine mi-aduc aminte, Mamă,
  Candelă-aprinsă!

Vremuri de fum viața-mi cutreierase,
Cum din caldele țări păsări cu-argint în aripi
Vântură-azururi peste vălurita oglindă-a 
  Mediteranei…

Tocmai cântase cucul în dimineața surdă
Cu gene arse vibrând de clocotul privegherii
Și nici că soarele se ridicase bine peste
  Pajiștea crudă!

Și deodată carul porni cu tot alaiul
Pe drumul lung, ca-n palma parcelor neted
O, cum suflà zefiru-n Rusalii – un dor de Marea
  Călătorie…

Liviu MESEȘAN
9 martie 2014 
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PROLOG

A dat Divinitatea edict. În ceruri, nouă,
Străfulgeră mânia şi bolţile-s fierbinţi
Iar garda de arhangheli, cohortele de sfinţi
Îmbălsămează tronul cu cântece şi rouă.

E universu-n freamăt, creaţia e vană
De s-a uitat Cuvântul, Scânteia Dumnezeie
Ce dă tarie lumii – substanţă şi idee – 
Şi omul e-n pustie pierdută caravană.

S-a risipit credinţa în ce promis-a Tatăl
Şi-n propriile visuri, şi-n visul transuman,
La orizont se-ncheagă coşmarul lui Ioan...
Un ceas al judecaţii? Aveți  modelul, iată-l!...

Şi Fiul se ridică: E pace şi măsură.
El ce-a adus în lume iubirea şi speranţa
În mâna dreaptă ţine, simbolică, balanţa
Cuvinte de lumină îi izvorăsc din gură:

 - O slabilor de minte, ce nu-mi cunoaşteţi firea,
Primiţi lumina sfântă şi adevăr “ in nucce” :
Nu pentru a distruge am sângerat pe cruce,
Doar voi ţintiţi sfârşitul şi nu Dumnezeirea.

E judecata noastră schimbărilor priinţă – 
O judecată-n mare, dumnezeiască milă...
Credinţa să-şi resoarbă esenţa ei fertilă
Vă dau povaţă sfântă, făgaş întru Fiinţă.

1. N-ABANDONAŢI DIVINUL 
INSTINCTELOR PRIMARE!

-Am pus pe chipul vostru angelice podoabe,
Ambrozie în simţuri şi-n sânge irizări,
Împreunări sfinţit-am din simple acuplări – 
Împreunarea iscă minunea şi-o resoarbe.

V-a insoţit plăcerea spre veşnică rodire,
În pribegia voastra v-a însoţit Cuvântul:
“ Fiţi rodnici, mulţi la număr şi stapâniţi 
Pământul”.
La ce mai poate astăzi Pământul să aspire?

Abandonînd divinul instinctelor primare
Proteica iubire aţi transformat-o-n vicii,  
Aţi dat împreunării bizare artificii
Şi un răspuns nevrednic la harica chemare.

Aţi ridicat desfrâul pe culmile ororii
Şi merele ispitei le-a infestat omida,
V-am pedepsit eroarea cu sifilis şi SIDA
De-am întrecut urgia Sodomei si Gomorii.

Din sex făcurăţi idoli si cerul îl desfideţi,
Aduceţi jertfă vie-n satanice altare,
La ceasul judecăţii ajungeti ca atare – 
Cu patima în vine, ucişi, cu ochii vineţi...

Din cei la chip cu Tatăl au mai rămas contururi
Va masturbati şi sinea în josnice plăceri:
Când sufletul ţi-e putred, zadarnic să mai ceri
Clemenţă şi speranţă în viaţa de a pururi.

2. SATANICĂ SĂMÂNŢĂ E SETEA DE 
PUTERE

- V-am dat învestitura, însemnele virtuţii,
Să ridicaţi Făptura spre armonii depline,
Dar v-a orbit puterea de nu mai ştiţi pe cine
Urmaţi în calea voastră, preasfinţii sau căzuţii...

Aţi pervertit simţirea si darurile sfinte,
V-aţi lepădat de milă, iubire şi ruşine-
Satanic fiecare slăvindu-se pe sine,
Vă ridicaţi statuie pe socluri de morminte.

Voi nu luaţi aminte la sceleraţii voştri?
Satanică sămânţă e setea de putere,
Cu rădăcini în suflet şi ramuri în viscere,
Le soarbe omenia şi îi preface-n monştri.

Priviţi menajeria demonicei ispite, 
Se îngrozeşte firea de marile jivine – 
A le mai spune oameni nicicum nu se cuvine
Căci omul mai păstrează simţiri neprihănite.

Sunt spectrele puterii, imaginea ei hâdă.
I-a pedepsit Satana, nu Tatăl şi nici Eu,
Pe cei ce se crezură mai tari ca Dumnezeu
De nu ştia nici Iadul, să plângă sau să râdă?!

Dar nu vă-nvaţă viaţa şi moartea de asemeni,
N-aţi reţinut esenţa din jertfa de pe cruce:
Puterea e divină şi peste veac străluce
Cum s-a jertfit pe Sine spre a salva pe semeni...

3. TREZIŢI-VĂ CÂT  ÎNCĂ O CALE MAI 
EXISTĂ!

-  Aţi fost supuşi ispitei apoi trecuţi prin filtru –
V-a ispitit Satana cu oastea lui de crainici:
Şamanii, vrăjitorii, sfătuitorii tainici...
Dar Cerul v-a dat cuget şi liberul arbitru.

Acum, ca monşrii sadici, vă făuriţi ispite,
Proliferaţi magia manipulării oarbe
Ce siluieşte vrerea şi cugetul vi-l soarbe – 
Simboluri sfărâmate, altare risipite...

Mai desluşeşte Cerul doar cel cu mintea trează,
Zidind cu-nverşunare credinţă şi cultură,
Desparte adevărul de mit şi impostură...
În templele culturii şi Dumnezeu veghează!

A fost eroarea lumii din pravili să reţie
Răstălmăcit mesajul ce-l cuprindea Cuvântul – 
Vă vor bogaţi cu duhul şi Cerul şi Pămantul
Altfel se risipeşte oricare seminţie.

Vă caută ispita în infinite feluri.
Ce idoli va crează,ce căi de rătăcire
De căutaţi aiurea suprema fericire
Când aţi avut speranţe şi pe pământ şi-n ceruri?

Treziţi-vă cât încă o cale mai există,
Vă luminaţi cetatea, din ea să fie scoşi
Ideologii clipei, profeţii mincinoşi!
Altfel vecia voastră-i nemernică şi tristă.

4. NU VĂ SMINTIŢI LA AUR CU JERTFĂ 
ŞI-NCHINARE!

- Spre a păzi porunca şi pravila prea sfântă
Cu legamânt statornic v-am miluit părinţii,
V-am hărăzit dulceaţa pământului şi-a minţii...
Dar azi cumplite patimi şi pofte vă frământă.

Stăpânitori vremelnici ai unui loc sub soare
Uitarăţi legământul şi cele scrise-n lege – 
De seminţia voastră nimic nu se alege
De vă smintiţi la aur cu jertfă şi-nchinare!

Cumplita lăcomie e-n suflete descânt,
V-aţi despuiat simţirea de omenesc şi sacru – 
Speranţa voastră-n ceruri e doar un simulacru
Când vă legaţi cu lanţuri din aur de pământ.

Vă mistuie demonic dorinţa de avere – 
Otrava ei adapă hoţia şi minciuna
Şi seamănă-ntre oameni războiul totdeauna...
Nu poate decât iadul la rodul ei să spere!

Nechibzuinţa voastră spre ce vă poate duce,
Când mila şi-ndurarea nu v-au lipsit vreodată?
Din crâncena orbire ce poate să vă scoată,
O nouă mântuire, un nou jertfit pe cruce?

Ca pomul fară roadă pe-ncrengătura verde,
Veniţi fără ofrandă la dreapta judecată...
Deplină ni-i mânia şi neînduplecată,
Nesocotiţi pe Fiul şi asta vă va pierde!

5. NU PROFANAŢI IUBIREA DE SEMEN 
ŞI DE FRATE!

- Vrea Cerul împlinirea a tot ce-n Sine este
Creaţia divină în sfântă  devenire,
Spre Dumnezeu-Cuvântul prin veacuri să aspire
Întruchipând lumina esenţelor celeste.

M-am întrupat din ceruri s-aduc lumină vie
Şi omului cu Cerul acord şi-ngemănare
Dar voi ţintiţi aiurea, Divinitatea n-are
Spre voi la ce să cate, în grea nemernicie.

Aţi profanat iubirea de semen şi de frate – 
Izvorul de simţire adâncă şi activă – 
Slăvind-o în cuvinte, în fapte dimpotrivă,
Punând otrava urii pe căi disimulate...

VASILE MUSTAŢĂ

PRELUDIU LA JUDECATA LUI IISUS
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Aţi ocrotit în suflet simţiri cu-aceeaşi izmă – 
Invidia meschină, dispreţul ce ucide,
Întreaga panoplie de simulări perfide,
Cu mutilări în fire şi-n cugete cu pizmă.

La ceasul judecăţii păcatele vi-s grave
Şi patimile voastre pe veci pot să doboare
Iubirea între semeni, acordu-ntre popoare...
Iar voi, ca fariseii, strigaţi la ceruri: Ave!

O!... Dacă n-aţi fi robii autoamăgirii,
De n-aţi cunoaşte calea, aţi mai primi povaţă...
Priviţi-vă-n oglinda ce v-o aşez în faţă
Şi ardeţi stricăciunea. E calea mântuirii!

6.VENIŢI FĂURITORII DE ARMONII 
ŞI NIMBURI!

- Pe voi vă chem întâii, aleşii Slavei Mele
Ce năzuiţi la ceruri cu inima şi gândul
Şi universul tainic adânc străluminându-l,
De la atomul liber la falnicile stele…

Veniţi făuritorii de armonii şi nimburi,
Ce daţi culoare vieţii şi cerului splendoare!
Voi faceţi Creatorul profund să se-nfioare
Sublimul când erupe ca florile din sâmburi.

Creaţia e sfântă, deplin dumnezeiască
Dar omul condensează divine atribute
Din forţele celeste putând să imprumute
Şi opera divină mereu s-o împlinească.

Nu cugetaţi nerodnic că zestrea vi-i plăpândă: 
Când omul ce urmează a cerului chemare
Rodeşte întru Domnul, cu energii primare
Îl rourează cerul spre harică izbândă.  

Dar vai, când impostorul creaţia mimează:
Otrăvi desfătătoare,demonică magie
Şi cerului şi vouă satanică urgie –
Opusă devenirii ca noaptea la amiază.

Şi vai de ispitiţii talentul să şi-l vândă,
Să-l risipească-n lene, să-l cheltuie în vicii – 
Oricât se vor ascunde sub vane artificii
În lume şi în ceruri plăti-vor cu dobândă.

7. SĂ CREŞTEŢI FRUCTUL PĂCII ÎN 
INIMI DE CETATE!

- Aţi tulburat prin veacuri a lumii armonie
Şi aţi creat giganţii aducători de moarte,
I-aţi ridicat la ceruri mândria să v-o poarte – 
Orgoliu ce întrece întreaga demonie.

Războiul e sfidarea creaţiei divine
Şi Iadul îşi admiră puternica magie
Când viaţa trece-n moarte şi moartea în urgie,
Iar voi sunteţi unealta şi vina vă revine.

Vreţi să stârpiţi viaţa, pământul să rămână
Ca-n pântecul Gomorei, ca-n inima Saharei?
Vă duce la pieire filozofia fiarei:
Dezbină şi ucide pentru a fi stăpână!

Dar nu poţi rodul urii cu ură să-l înlături...
Veniţi profeţii milei făuritori de pace,
Opriţi proliferarea maşinilor vorace
Şi îngerul iubirii să îl aveţi alături!
  

Destul făţărnicia vă poartă ca pe-o turmă,
Cuvântul judecăţii lumină să vă fie:
Din orice încleştare se naşte o stihie – 
Oricare putând cere a fi cea de pe urmă.

Să creşteţi fructul păcii în inimi de cetate
Hrănindu-l cu iubire şi milă pentru semeni
Şi sufletele voastre s-or bucura asemeni
Tăriilor sfinţite si binecuvântate!

8. LA SOARELE DREPTĂŢII VENIŢI,
LUAŢI LUMINĂ!

- Să se deschidă cerul, sub bolţile sculptate
Să intr-n osanale toţi slujitorii-n robă
Pe care judecata divină îi aprobă! 
Şi-au împlinit chemarea jerfind pentru 
dreptate.

În actul judecăţii sunt învestiri divine
Şi omul se înalţă spre îndumnezeire
De caută spre ceruri, la Fiul să aspire
În cumpăna dreptăţii uitându-se pe sine.
 
Dar vai de impostorii ce-n scaunul de jude 
Fac vadul nedreptăţii cu fapta măsluită...
Să fie daţi pieirii şi Iadul să-i înghită!
Că Cerul nu cunoaşte încrâncenări mai crude.

Şi nu-i păcat mai negru, mai cruntă blasfemie
Ca judecata strâmbă sub Biblie şi Cruce.
Insultă omenirii şi Cerului aduce
Nelegiuirea voastră atribuită Mie.

Acel ce dijmueşte sub aură divină
E blestemat prin veacuri cu neamul lui de 
sânge
Pân’ la a noua spiţă.Doar Iadul poate strânge
Răsplata cuvenită la partea lor de vină.

La Soarele Dreptăţii veniţi, luaţi lumină
Spre-ntoarcere sub lege şi spre purificare
Şi bucurie-n ceruri va fi la fiecare
Ce îmi urmează Mie şi Tatălui se-nchină.

9. REDAŢI-I EXISTENŢEI VIRTUŢILE 
PIERDUTE

- Prin sfânta ctitorie din zile de răscruce,
Pămînu-i pentru Ceruri matricea devenirii
Şi Fiul însuşi umple cu haruri sfinte mirii
Spre-nnobilarea vieţii, prin veacuri a o duce.

Deplină e iubirea cu care zilnic cată
La suferinţa voastră s-aducă alinare
Şi mila infinită tăgăduinţă n-are
Cu toată blasfemia spre ceruri ridicată. 

Dar cu nesocotinţă, înşelătoare trudă
Voi otrăviţi pământul şi cerul deopotrivă – 
Simţirea-i viciată, gândirea în derivă
Şi existenţa voastră se năruie zăludă.

Tot scormonind în taine şi iscodind cusururi
Râvniţi să faceţi singuri o lume mai cuminte,
În febra rătăcirii voi nu luaţi aminte
La ce a dus trufia căzuţilor de-a pururi.

E dat să piară-n hăuri cohortele înfrânte
Şi omul cu credinţă destinul să şi-l poarte,
Să biruiască viaţa în trecerea prin moarte

Şi-a Cerului izbândă creaţia s-o cânte.

Redaţi-i existenţei virtuţile pierdute,
Pământului vigoarea şi sevele fecunde
Şi-n inimile voastre Cuvântul va pătrunde – 
„ Sfinţit  îţi este duhul, ia-ţi patul tău şi du-te!”

10. NU PREGETAŢI CU RUGA LA 
GRAŢIA DIVINĂ! 

- Voi ascultaţi-mi glasul, călăii şi martirii,
Din piscuri de iubire din veacuri vă contemplu,
În voi deopotrivă îşi are Cerul templu
Şi orice rătăcire îl lasă pustiirii.

Deşi eşti nestatornic, ispita lumii vastă...
Prin codrii fărdelegii, prin marea de păcate
Îţi poţi aţine firea spre înălţimi să cate – 
Pe fiecare Cerul îl miluie şi-adasă.

Nu pregeta cu ruga la graţia divină,
A Cerului mânie de milă-i cumpănită,
Îşi risipeşte rodul răbdarea infinită
Şi fericit e Duhul în templu să revină.

Încrede-te că Domnul e veşnic lângă tine,
Credinţa e în suflet o îndumnezeire – 
Nedesluşite taine încep să se prefire
Iradiind lumină şi energii divine.

Trăi-vei împlinirea şi fericirea peste
Putere de trăire a omului în sine
Şi vei cunoaşte slava acelui care vine
Pe calea de lumină la porţile celeste.

Voi ascultaţi-Mi glasul şi îl vestiţi prin vreme – 
Dacă pedeapsa-i mare imensă e răsplata
Şi nimeni nu cunoaşte când vine judecata.
Nu oboseşte Cerul la Sine să vă cheme.
 

 
EPILOG

E omul împlinirea întru cerescul Tată,
Făcut deopotrivă la chip şi-asemănare,
Cu duh suflat în matcă, suport spre fiinţare;
Făptura e cu Cerul profund îngemănată.

Când primenit e omul de patimi şi ispită
Credinţa este vatra pe care arde duhul,
Purificarea sfântă înmiresmând văzduhul,
Şi către cer înalţă făptura înzeită.

Când omul se desprinde din acolada sfântă,
Încătuşat de patimi şi ocultat de moarte,
Malefice imbolduri spre alt tărâm să-l poarte
Îi arcuiesc cerbicea, cu temeri îl frământă.

Ce-s lacomele zbateri?- iluzii spulberate...
Himerica mărire? –   atanică trufie
Când Binecuvântarea îţi hărăzise ţie
Să-l însoţeşti pe Tatăl întru eternitate.

Revino, om nevolnic, părtaş întru Fiinţă
Şi cerul îţi deschide portaluri infinite
Străfulgerând prin veacuri şi tainic îţi trimite
Dumnezeiască forţă în sâmbur de credinţă.

Nu răzbunări cumplite şi nu apocalipsă
Vrea Cerul împlinite în scurgerea de vreme,
Ascultă-I judecata şi fi-va să te cheme
Să dai mărire Slavei ce te cuprinde-n lipsă.
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Încercând să definescă rapor-
tul omului cu Ziditorul său, Fericitul 
Augustin, una dintre cele mai geniale 
minţi ale creştinismului şi unul dintre 
cei mai fecunzi şi mai profunzi scri-
itori bisericeşti spunea, cu ardoare, 
într-una din confesiunile sale, atunci 
când se referea la aspiraţia sufletului 
spre Dumnezeu: ’’Ne-ai făcut pe noi 
Doamne după chipul Tău şi neliniştit 
este sufletul meu până ce se va odihni 
întu Tine’’.

Acest mesaj şi strigăt lăuntric, 
izvorât din clandestinitatea sufletului 
uman, străbate ca un fir roşu întregul 
conţinut tematic al versurilor înaripate 
ale fratelui Vasile , versuri ţesute cu 
migală şi măiestrie artistică, pline de 
acea delicateţe şi sensibilitate care cu-
cereşte şi înalţă sufletul creştinesc, tre-
zeşte la realitate conştiinţele adormite, 
luminează minţile răvăşite de gânduri 
necurate şi înmoaie inimile împietrite 
de ură şi îngreuiate de povara istovi-
toare a păcatelor şi a patimilor.

’’Ca-n basme e a cuvântului 
putere’’, spunea un poet naţional. Fie-
care cuvânt, fiecare expresie, sentinţă 
sau sintagmă înserată, cu tâlc, de pana 
inspirată a autorului  exprimă o bogă-
ţie adâncă de semnificaţii şi de  reflecţii asupra desti-
nului uman care oscilează între efemer şi eternitate. 
Aceste meditaţii şi simţăminte, expuse în graiul me-
taforic al poeziei romantice plină de sevă şi de clocot 
lăuntric, sunt o chemare la lumină, la adevăr şi drep-
tate, la sfinţenie, la puritate şi regenerare spirituală, 
imperative care se văd consimţite de omul muritor şi 
se cer concretizate faptic mai mult ca oricând astăzi, 
în această epocă de confuzii, când lumea secularizată 
se lasă derutată şi ademenită de duhul înşelăciunii şi 
al vicleşugului şi se înstrăinează de Dumnezeu, când 
acţionează influenţa nefastă a factorilor nocivi ai 
materialismului, obscurantismului, prozelitismului 
şi ecumenismului care îmbracă forme tot mai sub-
versive.

Versurile încearcă să redea suspinul adânc al 
omului dezamăgit de condiţia sa morală decăzută, 
a omului care conştientizează acest vid spiritual şi 
care încearcă să depăşească îngustimea eului în care 
se simte închistat ca într-o carceră. Este surprinsă, 
cu o impresionabilă artă, drama omului neîmplinit 
din punct de vedere duhovnicesc, a omului care se 
străduie să se 

desprindă de sfera mărginită a acestei lumi pe-
risabile, pierdut în abisul rătăcirii şi deşertăciunii şi 
care se frămăntă şi se zbate într-o permanentă căuta-
re a sublimului, a inefabilului şi a profunzimii, des-
coperite şi intuite în viziunea transcendentului divin.

’’Din cei la chip cu Tatăl au mai rămas contu-
ruri / Vă masturbaţi şi firea în josnice plăceri: / Când 
sufletul ţi-e putred, zadarnic să mai ceri / Clemenţă 
şi speranţă în viaţa de a pururi.’’ – iată versuri care 
predispun la meditaţie, la reculegere, la interiorizare 
şi la refacerea echilibrului sufletesc. Ele impulsio-
nează, în acelaşi timp, dorul si setea de frumuseţe 
spirituală: ’’V-am dat învestitura, însemnele virtuţii 
/ Să ridicaţi Făptura spre armonii depline /  Dar  v-a 
orbit puterea de nu mai ştiţi pe cine / Urmaţi în calea 

voastră, preasfinţii sau căzuţii...’’ Paradoxul dintre 
frumuseţea harică cu care a înveşmântat Dumnezeu 
făptura umană şi chipul schimonosit al acestei făp-
turi, ruinată şi pervertită de 

viermele trufiei, apare cât se poate de evident 
ilustrat în aceste poeme. Toate aceste versuri au un 
pronunţat accent moralizator, stipulat în maniera 
combaterii, de tipul unui aspru rechizitoriu, în care 
se condamnă cu vehemenţă viciul şi se elogiază vir-
tutea, în scopul stârpirii răului şi a promovării bi-
nelui moral, care, la modul absolut se identifică cu 
Dumnezeu – Binele suprem şi Modelul perfecţiunii 
noastre.

 Se resimt în aceste creaţii lirice puternice 
ecouri şi reflexe din genul coleric şi polemic al ar-
tei eminesciene. Autorul demască indirect, cu multă 
subtilitate, infirmitatea morală şi infamia sufletească 
a celor ce s-au ’’legat cu lanţuri din aur de pământ’’, 
mistuiţi ’’demonic de dorinţa de avere’’ şi de ’’cum-
plita lăcomie’’.

Poemele se disting prin mesajul provocator şi 
meditativ al cugetării şi prin muzicalitatea şi flexi-
bilitatea limbii noastre literare sub învelişul căreia 
autorul a izbutit, atât de plăcut, să exprime cele mai 
mişcătoare şi înălţătoare

simţăminte umane şi creştineşti.
Este o lucrare accesibilă tuturor cititorilor, in-

vitându-i la reflecţie, la înţelepciune şi la îndreptarea 
modului de viaţă, atât a ’’stăpânitorilor vremelnici’’ 
cât şi a celor ce şi-au absolutizat propriul eu ’’profa-
nând iubirea de semen şi de frate -... / punând otrava 
urii pe căi disimulate’’. 

Existenţa umană apare, zugrăvită în aceste 
versuri, ca o străfulgerare divină în eternitate: ’’La 
Soarele Dreptăţii veniţi, luaţi lumină / Spre-ntoar-
cere sub lege şi spre purificare / Şi bucurie-n ceruri 
va fi la fiecare / Ce îmi urmează Mie şi Tatălui se-
nchină.’’ 

Ignorarea bunătăţilor cele veş-
nice şi dumnezeieşti se datorează fap-
tului că omul contemporan este sub-
jugat de grijile vieţii şi de agonisirea  
exagerată a bunurilor trecătoare care, 
totuşi, nu-i asigură fericirea nici pe 
pământ. ’’Născocirile moderne fac pe 
omul trecător / Să-şi închipuie că este 
veşnic şi nemuritor’’, spune Sfântul 
Iacob Hozevitul într-una din poeziile 
sale.

Această concepţie iluzorie a 
omului pustiit lăuntric şi incapabil să 
descifreze enigma vieţii privită în di-
mensiunea veşniciei este înfierată în 
termeni convingători şi sugestivi de 
către autor, în timp ce speranţa, opti-
mismul şi încrederea în ajutorul şi bi-
necuvântarea lui Dumnezeu sunt pre-
zentate ca temeiuri ale îndumnezeirii 
omului după har şi surse de iradiere 
ale luminii şi energiei divine.

Versurile patetice şi răscoli-
toare ale fratelui Vasile reprezintă un 
apel stăruitor la înnoire sufletească 
sau, mai bine zis, un mesaj profund 
şi complex adresat fiecărui om, tânăr 
sau vrâstnic, bogat sau sărman, inte-
lectual sau om de rând. Acest mesaj te 

predispune, în mod cert, la o reflectare 
adâncă asupra sensului divin şi altruist al vieţii uma-
ne şi la o analiză atentă a celor mai esenţiale proble-
me ale existenţei. Marea tragedie a existenţei noastre 
nu este nici sărăcia, nici suferinţa şi nici frica, ci  sen-
timentul unei uriaşe absenţe. Oamenii mileniului III, 
mai ales tinerii, au nevoie de modele, caută cu dis-
perare ’’ceva’’ şi , negăsindu-l, sunt sustraşi de medii 
viciate şi primejdioase care le oferă soluţii bizare şi 
devastatoare.

Meditaţiile fratelui Vasile sunt veritabile răs-
punsuri la tainicele întrebări şi căutări ale omului 
rătăcit, pornit în căutarea binelui moral. Ele sunt o 
chemare atrăgătoare la cultivarea dreptei credinţe şi 
la trăirea ei autentică în adevăr, dreptate, sinceritate 
şi comuniune frăţească de iubire.

Gândurile sale, înmănunchiate atât de sensibil 
şi profund în aceste reflecţii,

sunt izvoare limpezi şi răcoritoare, pline de 
înţelepciune şi de simţire creştinească la care suntem 
invitaţi să poposim pentru a ne adăpa nestăvilita sete 
de cunoaştere. Aceste cugetări răspund exigenţelor 
vremii pe care o trăim şi sunt mereu actuale lumii 
contemporane şi pentru că sunt brodate pe firul în-
văţăturii Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi. În ele 
autorul se face interpretul fidel al vocii poporului, 
dând curs preocupărilor acestuia şi valorificând zes-
trea nativă a înţelepciunii populare şi tezaurul bogat 
de tradiţii a spiritualităţii noastre ortodoxe. 

Lecturând şi comentând cu pasiune aceste re-
flecţii, vom putea desluşi şi înţelege mai bine afirma-
ţiile unui pustnic care se exprima astfel despre soarta 
omului trăitor pe acest pământ: ’’Omul, chiar dacă 
easte trecător, el are şansa să se înveşniceasă prin 
faptele sale iar faptele bune sunt comorile Cerului, 
în împărăţia cea veşnică a lui Dumnezeu.’’

Arhimandrit, 
conf. dr. VASILE MIRON

UN APEL STĂRUITOR LA ÎNNOIRE SUFLETEASCĂ –

Preludiu la judecata lui Iisus 
de Vasile Mustață

Raffaello - Punerea in mormant
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Ademenirea

tu nu ai voie să ţii
poemul doar pentru tine
îi şopti la ureche
Scribul Stăpînului
mie însă lasă-mi poema
cu ea poate îl voi ademeni
pe pivnicer
citindu-i măcar 
furîndu-i apoi
un palimpsest

Poem minim

negustorii cuvîntului
puterea nisipului
care opreşte marea

Răs-crucea

gîndi
un gînd ascuns
o inimă de carne
fără cusur
este răs-crucea
gîndului supus
o mare fără margini Cuvîntul
răsfăţat Poetul

Un pas mai mult

gîndi că totuşi
putea fi mai fericit
aşezat gol pe lemn
decît plimbîndu-se liber
în nisipul sticlos
al unui tărîm incert
se trezi însă

stînd cu spatele
la piatra Eben-Ezer
făcînd fără să ştie
un pas mai mult
pe lîngă ea

Gustul

cuvintele toatele
i s-au oprit în gît
născînd un alt cer
al gurii
pipăindu-l din cînd în cînd
cu limba-i tot mai amorţită
simţi gustul reavăn 
al unui lut neştiut

O singură filă

ajuns în locul unde au fost ridicate cîndva 
corturile
care atunci păreau de necucerit de neînvins

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

Poem minim

iar grăuntele de muştar 
încolţi prinse rădăcini
şi crescu înalt precum un arbore.
Dar roade nu mai dădu.

Diamantul

se gîndi numai şi numai
la diamantul cu care să taie
poemul aşa cum celălalt sticla
şi cum văzuse el copil fiind
pe Meşterul sticlar 
simţi nevoia să-l taie pe la colţuri
rotunjindu-l porni hotărît
dar cu teama de a nu trece fără să-şi dea seama
de piatra Eben-Ezer.
(Pînă aici, deci).

OCTAVIAN DOCLIN

Gabriel Marcel n-a interesat în ultima vreme, 
cel puţin la noi, prea mult. Probabil că nici nu este prea 
citit deşi a apărut în traducere românească, poate, prin-
cipala sa lucrare „Jurnal Metafizic”. Ce-i drept nici în 
Franţa nu mai are cota de altă dată (nicicând însă prea 
ridicată). Punându-i-se eticheta «filosof existenţialist 
creştin», cu toată opoziţia sa îndârjită, chiar revolta, 
n-a scăpat de ea în postumitate. Dar, existenţialist sau 
nu, neosocratic creştin, sau nu, Gabriel Marcel a fost 
o constantă a timpului său şi, în continuare un reper 
într-un câmp mai mult decât învecinat, comunicant, 
cu acela al credinţei. Nu însă al acesteia în conceptul 
teologiei. Totuşi Gabriel Marcel rămâne fixat, cu fer-

mitate în orizontul filosofiei în care face incursiune spre îmbogăţirea acesteia. 
Alin Dumitru Negomireanu a întreprins o cercetare amplă a filosofiei lui Gabri-
el Marcel din situarea generoasă în tema (poate) centrală a proiectului acestuia 
„Fiinţă şi transcendenţă”. Mai întâi, ceea ce, fireşte era (este) elementar într-o 
cercetare, autorul a luat în seamă o bibliografie amplă şi ceea ce este remarca-
bil cât se poate de recentă, pentru că Marcel, deşi nu apare nu apare în prim 
planul interesului filosofilor, are încă trecere. Este încă (re)editat, este comentat, 
există o „Association Présence de Gabriel Marcel”, care publică un Bulletin şi 
Cahiers. Cercetând, aşadar, o bibliografie amplă Alin Dumitru Negomireanu o 
şi foloseşte cum se cuvine astfel încât tema este bine condusă către finalitatea 
ei. Autorul se mişcă în larg registru, totuşi îl organizează bine, scrierea sa fiind 
îndeajuns de coerentă pentru a fi convingătoare prin rigoarea demonstativităţii.

Fire polemică, incomodă prin aciditate, Gabriel Marcel îşi orientează fi-

losofia în replică, la raţionalismul timpului, iraţional de raţional. Aşa este, nu-
mai că termenul (raţionalism) este atât de ambiguu încât trebuie de fiecare dată 
bine determinat. Autorul o face însă cu aplicaţie şi simţul nuanţei. Altmiteri, 
fără o determinare multiplă, nuanţată se riscă o cădere în relaţia de excluzi-
une a raţiunii şi credinţei. Autorul evită riscul datorită mai cu seamă analizei 
pertinente a „fenomenologiei credinţei”. „Analiza credinţei” şi „reflecţia asu-
pra sfinţeniei”, zice el la începutul primului capitol: fenomenologia credinţei, 
constituie un punct central în metafizica lui Marcel, de-a lungul carierei sale 
acesta adoptând „o viziune fundamental creştină asupra lumii”. De la început, 
„s-a preocupat de relaţia omului cu divinitatea”, dar fireşte dinspre filosofie, 
în cadrul programelor sale, a logicii sale. De altfel, încă din Jurnalul metafi-
zic, Gabriel Marcel se apleacă asupra fenomenologiei credinţei cu o fineţe şi 
o subtilitate aparte. Credinţa este îndreptată către om ca homo viator. Legătura 
aceasta este bine urmărită, pentru că, de fapt, aici stă secretul filosofiei lui Mar-
cel. Capitolele următoare: Fiinţă şi transcendenţă, Existenţă şi comuniune, 
Fiinţă şi nemurire, Omul ca fiinţă problematică, Misterul Fiinţei, încercuiesc 
corespunzător tema. În cuprinsul acestor capitole, autorul dă seama de subteme 
de interes incontestabil, teme menite să dezvolte ideea: A fi şi a avea, Tu-ul 
Absolut, Metafizica fiinţei întrupate, Fidelitatea creatoare.

Cartea lui Alin Dumitru Negomireanu, bine făcută, demonstrativă şi 
susţinută de o informaţie bine folosită şi integrată, este tot ce s-a scris mai bine, 
la noi despre Gabriel Marcel, filosof, poate, de linia a doua, dar fără de care 
peisajul cultural al veacului trecut n-ar fi complet.

Academician Gheorghe VLĂDUŢESCU

Debut editorial – cartea de filosofie

Fiinţă şi transcendenţă la Gabriel Marcel
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Raza ultimului gând

Rază de gând, rază de gând
stea la porţile umbrei arzând
până ce m-o înnopta 
fapta zilei și dincolo oi pleca
până ce m-o-nconjura 
fapta clipei ce pe-acolo va intra
printr-a nopţii poartă grea
pe o rază-i umbra mea...
gând nătâng pe umăr stâng
raza ultimului gând -
o pleca, nu o pleca...

Rază de cuvânt  

Spune, rază de cuvânt, 
unde încolţeşte
raza gândului hoţeşte: în inima 
ce şopteşte susurând,
în mintea ce tulbură 
firea şi învolbură 
vorba-mi rea de volbură ?

Otravă de gând 

Otravă de gând 
coborând prin lumine
în departele din mine
otravă de dor 
amirosindă a zbor
peste caldă otavă 
azi o roză rază
tricotează orizontului 
un nor
gândul priveghează...

Minunea de la Metrou

Ziurel de ziuă blând,
Sfântul Petru stă la rând
Să își ia un copilaș
De pe-aici de la oraș.

Să mi-l scape, scapete
De frig și de foamete
Să salveze cu colaci
Dracii de aurolaci.

Piei măi drace din subsol,
Murmură cu glas domol
Pe când timpul trece greu
Văleu, Doamne, văleleu!

Și s-a fost făcut din nou
Rai în gura de metrou.

Splendoare în iarbă

Îngerii se-ndepărtează uşor
Demonii noştri i-au pus pe fugă
e timpul tâziu de-acum pentru zbor
fulgi negri şi albi se-amestecă încă

Ţin strâns lângă mine o pană de scris
saltă cuvintele-aprinse de jar
pana-şi ascute cuvântul nescris
o rimă se zbate sărind din mojar

Se-amestecă aripi şi sure şi albe
e vuiet în hău şi ecou până-n Rai 
plouă cu vorbe ce răpăie slabe
cad pene zburlite-n piciorul de plai

Împacă-le, Doamne, ori du-le departe
şi zării dă-i iară culorile vii
să fie iar zi, să înceapă iar noapte
că lupta din ceruri făcu lumea gri

Şi fulgi de cenuşă-ngroşată în seu
plângându-şi de milă şi rău scoşi din
 minţi
străpunsu-ne-au uşa cu glonţul lor greu
şi îngeri şi demoni asudă fierbinţi

Că nu încetează, nu cade tăcere
şi-o fragedă voce ar bea vin cu miere:
e mielul cel sur şi lumea îl taie
proţapul se-nvârte pe focul de paie

e rumen şi dulce și-i gata degrabă:
ce pace în ceruri, ce splendoare în iarbă!

Într-un volum demn de toată atenţia, Haosul 
condamnat la visare – eseu despre poezia lui Dani-
el Corbu (Princeps Multimedia, Iaşi, 2013), Lucian 
Gruia evidenţiază implicaţiile filosofice ale poemelor 
cunoscutului poet moldovean, raportându-le la gene-
roasa problemă a introspectării destinului creator. Este 
subliniată apropierea dintre elementele de forţă ale 
poeticii  lui Daniel Corbu şi gnoseologia cioraniană, 
aici evidenţiindu-se fineţea pătrunderii în abisurile es-
tetizante caracteristice marelui nihilist. Abordarea în 
cheie lirică a morţii conduce la concluzii situate în du-
reroasa zodie a scepticismului. Lucian Gruia ţine să 
specifice că poetul aderă simultan atât la “creier” cât şi 
la “inimă” , de aici concluzia implacabilă ce clamea-
ză sensul greu detectabil al fiinţării, haosul din ce în 
ce mai cotropitor. Filonul liric are o marcantă pece-
te soteriologică,  refugiul în iluzie putând fi o formă 
de a ţine loc neaflatelor certitudini. Poezia asigură  un 
fond convenabil de suportabilitate existenţe sfâşiate. 
Lucian Gruia, autorul binevenitei monografii despre 
opera lui Daniel Corbu, aduce în prim-plan întreaga 
activitate a acestuia, de la începuturile situate în des-
cendenţa lui Cezar Ivănescu  până în proximitatea 
celor şaizeci de ani parcurşi la mare intensitate . Tot 
traseul existenţial e marcat de constanta cunoaşterii. 
Cu deosebită acribie, monograful  redescoperă apre-
cieri critice încă de la  Intrarea în scenă, volum ce 
a marcat debutul, toate evidenţiind demersul spiritu-
alizat întru revelarea sinelui. Pericole nebănuite, ca o 
consecinţă a perceperii climatului absurd înconjurător, 
planează asupra conştiinţei celui ce aspiră la notabile 
pătrunderi. Se poate instala starea de înstrăinare, an-
goasant motiv pe calea descoperirii adevărului. Lipsa 
împlinirii catalizează energiile poetice spre construirea 
unei conştiinţe de sine în acord cu consistenţa edifică-
rilor estetice. Asistăm la un proces extrem de ofensiv 

ce are ca finalitate cucerirea teritoriului metaforelor.  
Marin Mincu observă conştiinţa auctorială care con-
feră producţiei lirice o pregnantă realitate. Doctrina 
indiană Samkhya reprezintă o posibilă grilă de lectură 
propusă de Lucian Gruia. Relaţia spiritului cu lumea 
empirică dă naştere unui greu penetrabil mister, cu atât 
mai provocator. Consideraţiile monografului cuprind 
profunde abordări filosofico-literare, astfel fiind creată 
o atractivă imagine cu tentă holistică. Ideaticile unor 
nume prestigioase, cum ar fi infatigabilul cercetător al 
imaginarului – Gilbert Durand, susţin teoretic demer-

sul de faţă. Versurile analizate ilustrează constantele 
lumii pe care am parcurs-o, câteodată jubilând şi de 
multe ori apăsaţi de povara absenţei identităţii. Re-
velarea adevărului constituie piatra angulară a ope-
rei lui Daniel Corbu, acolo unde patrimoniul spiritual 
ieşean are o mare pondere. Problematica relaţiei cu 
transcendenţa este ilustrată cu numeroase citate din 
poeziile abordate , scepticismul dovedit de poet fiind 
consubstanţial aflării pe Cale. Sunt prezentate majo-
riatea aprecierilor critice care pun accentul pe explo-
rarea stilistică percutantă a diversităţii presupuse de 
vastele manifestări spirituale. Paradigma estetică im-
presionistă şi cea expresionistă, împreună cu depăşi-
rile postmoderne, se regăsesc în esenţa textelor, ceea 
ce accentuează deosebita putere de sinteză a poetului. 
Diversitatea analizelor critice scoate în evidenţă im-
pactul deosebit al operei, mereu în căutarea răspunsu-
rilor. Autorul eseului monografic stabileşte o inedită şi 
bine fundamentată paralelă între metaforizantele etape 
ale cunoaşterii din gnoseologia lui Emil Cioran şi po-
etica lui Daniel Corbu. Explicitări de fineţe, incontes-
tabile, însoţesc această veritabilă călătorie onirică. Un 
alt capitol important se axează pe textele în proză ale 
poetului, aici recuzita postmodernă fiind mai folosită 
decât în poezie. Cărţilor despre postmodernism, Post-
modernismul pe înţelesul tuturor / Manualul bunului 
postmodernist  şi Postmodernism şi postmodernitate 
în România de azi, le sunt acordate pagini de bogată 
analiză care pun în valoare certele calităţi de teoretici-
an ale lui Daniel Corbu. Itinerariul biografic întocmit 
de Lucian Gruia punctează momentele hotărâtoare din 
viaţa lui Daniel Corbu, astfel că avem conturată o vizi-
une cvasi-exhaustivă asupra unui destin artistic demn 
de tot interesul. 

Octavian MIHALCEA

MONICA MUREŞAN

EXPLORĂRI FILOSOFICO-LITERARE
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Diplomat de carieră și literat de larg orizont 
cultural, dl Nicolae Mareș ilustrează tipologia oare-
cum bine reprezentată în cultura română, dacă e să 
evocăm autori români ce și-au asumat responsabilități 
dincolo de fruntariile țării, în diferite perioade istori-
ce, îndeosebi de la pașoptiști încoace.

Rolul acestor ambasadori pe multe meridiane 
și multiple planuri este cu atât mai mare cu cât ei 
au creat veritabile punți de relaționare interculturală, 
devenite nu de puține ori repere ale promovării lite-
raturii române în concertul universal de valori.

Între scriitorii aflați multă vreme în slujba 
diplomației, Lucian Blaga ilustrează un caz aparte. 
Urcând pe scara acestei ierarhii de la modesta însăr-
cinare de atașat cultural la Varșovia și Berna, până 
la acelea de consilier de presă la legațiile din Praga, 
Berna, Viena, iar de aici la ipostaza de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar pe meleaguri lusita-
ne, la Lisabona, autorul «Nebănuitelor trepte» a lă-
sat, în urma acestui periplu diplomatic european de 
treisprezece ani, o bogată experiență de viață ce s-a 
reflectat în incontestabile realizări cultural-literare. 
Este vorba de perioada 1 noiembrie 1926- 31 martie 
1939, timp în care se concepe și se realizează mare  
parte din opera sa poetică, dramatică și filosofică. 
În toți acești ani de diplomație la Varșovia, Praga, 
Berna,  Viena, Lisabona, diplomatul Lucian Blaga a 
urmărit cu atenție, în primul rând datorită obligațiilor 
de serviciu, viața politică, social-economică și cul-
turală, raportând în mod substanțial și convingător 
asupra tuturor aspectelor menite a interesa politica 
statului român, în aprecierea exactă și menținerea 
unor relații corecte din partea noului stat România 
Mare cu entitățile statale ale noii Europe rezultate 
după Conferința de Pace de la Paris.

Primul popas „în marginea diplomației” îl 
constituie «stația Varșovia», unde Lucian Blaga 
funcționează ca atașat cultural pe lângă legația Ro-
mâniei. Este o primă experiență destul de interesantă 
asupra căreia s-a aplecat cercetătorul Nicolae Mareș 
în lucrarea „Lucian Blaga la Varșovia” (Ed. I, Ro-
mânia de Mâine, 2011; ed. II, TipoMoldova, 2013).

Odată sosit la legația română de pe Vistula, pe 
la începutul lui noiembrie 1926, L. Blaga se va dove-
di un sârguincios funcționar diplomatic, prin rapoar-
tele și informările -  în general buletine ale presei po-
loneze, - trimise, până în septembrie 1927, Direcției 
Generale a Presei și Propagandei, direct ministrului 
Ion Mitilineu al Afacerilor Străine. 

Lucrarea venea să completeze cu „episodul 
Varșovia” cercetările întreprinse de Constantin I. 
Turcu și Pavel Țugui, fiind deopotrivă plină de in-
teres atât pentru cercetătorii polonezi cât mai ales 
pentru oamenii de cultură și istoricii literari români. 
Cu toate că „stația” varșoviană a însemnat doar zece 
luni din activitatea diplomatică de 13 ani a lui Luci-
an Blaga, aceasta este una densă, plină de momente 
din cele mai importante în biografia lui și a relațiilor 
româno-poloneze. Este, mai întâi, perioada formării 
sale diplomatice, care implică ferventă manifestare 
intelectuală și civică, ba chiar simț patriotic, dacă 
avem în vedere intervențiile și luările de atitudine la 
unele încercări de discreditare a statului român lan-
sate de unele publicații poloneze. Sejurul varșovian 
al poetului care a compus Oraș vechi și Varșovia, a 
fost, de asemenea, fructuos și sub aspect dramatic, 
aici finalizându-și piesa de teatru Meșterul Manole 
(jucată abia în 1934 la Lemberg/Lwow, cu un succes 
fără precedent), iar gânditorul redactându-și Daimo-
nion-ul și o parte din Eonul dogmatic.

Conștient că se afla „pe drumul cronicarilor”, 
dar însingurat și „la marginea diplomației”, Blaga se 
va strădui să înțeleagă pe acel homo varsoviensis pe 
care istoria l-a plămădit cu o mândrie de sine și atașat 
spectaculosului. Conștient, așadar, de importanța 
presei în raporturile bilaterale, Blaga a cunoscut 

foarte bine corpul jurnaliștilor, cu unii legând priete-
nii, el însuși având nevoie de spațiul unor periodice 
în a lua atitudine față de unele „scorneli”/insinuări 
privind aspecte ale politicii statului român (vezi pre-
tinsa persecuție evreiască). Mai mult chiar, condeiul 
său a contribuit la consolidarea unei imagini favo-
rabile a țării sale, publicând articole și eseuri despre 
cultura și literatura română, materiale foarte intere-
sante dezgropate de N. Mareș din arhivele românești 
și poloneze, - contribuție pe care poate doar succeso-
rul său, poetul Aron Cotruș, a realizat-o, dar în șapte-
opt ani de diplomație vistulană.

Acuratețea informației, esențializarea mesa-
jului, întrevederea unor interese politico-economi-
ce și strategice în articolele comentate, care ar pu-
tea atinge și interesele României, respectul față de 
adevăr și discreditarea promptă a unor răstălmăciri 
defăimătoare la adresa statului român, pericolul 
bolșevismului, dar și al național-socialismului ger-
man, ca și multe alte idei în mers, fac din prestația 
diplomatică varșoviană a lui Blaga un domeniu de 
afirmare a valorilor morale și culturale, patriotice și 
umanitare.

„Stația” Varșovia a constituit pentru cariera 
diplomatului un bun exercițiu de formare, care-i va 
permite urcarea unor noi trepte atât pe scară profe-
sională, de atașat la consilier de presă, cât mai ales 
pe tărâmul interesului național-european, încununat 
cu calitatea de ministru plenipotențiar la Lisabona, 
punctul final al prodigioasei sale activități în slujba 
servirii patriei dincolo de fruntarii, într-un moment 
destul de frământat al Europei, care, ieșind dintr-un 
război mondial, se pregătea să intre neîntârziat în cea 
mai mare conflagrație din istoria existenței sale.

*
Investigând un bogat material documentar, 

existent în arhivele Ministerului Afacerilor Externe 
și Academiei Române, dl Nicolae Mareș a revenit 
în 2011 cu documentarul „Lucian Blaga – Epistola-
rul de la Academia Română” (Ed. Altip, Alba Iulia), 
dând la iveală manuscrise, înscrisuri și fotografii in-
edite și relevante privind relațiile dintre scriitorul-di-
plomat și unii confrați de breaslă cu răspunderi cul-
turale în epocă. Sunt, în general, apeluri epistolare, 
prin care poetul și dramaturgul solicita fie sprijin în 
promovarea propriei opere, fie susținere pentru tineri 
pe care miza și care se vor dovedi vrednici de încre-
derea scriitorului diplomat.

*
LUCIAN BLAGA ÎN POLONEZĂ este, 

așadar, o lucrare care nu vine pe un teren gol, ci 

urmare a unei asidue atenții și minuțioase cercetări 
bio-bibliografice acordate de autor marelui nostru 
Lucian Blaga. Bun cunoscător al limbii și tradițiilor 
culturale poloneze – așa cum o dovedesc numeroa-
sele traduceri din autori polonezi contemporani și 
lucrări monografice (în general peste 50 de titluri,) -, 
dl Nicolae Mareș s-a dovedit atașat de personalitatea 
lui Lucian Blaga, de contactele acestuia cu oameni 
și realități poloneze, în general cu țara față de care, 
de-a lungul istoriei, Țările Române au avut, în varii 
ipostaze, neîntrerupte legături, încă din Evul Mediu 
până în perioada modernă.

Nu multe sunt traducerile din poezia lui Bla-
ga în limba polonă, iar acest proces s-a petrecut cu 
mai mulți ani în urmă. „Intrarea autorului Poemelor 
luminii în conştiinţa poloneză  - scrie dl N. Mareș 
- s-a făcut demn, în timpul vieţii sale, pe uşa din 
faţă, cu respectul şi condescendenţa  cuvenite. Au 
trudit pe acest ogor, nedesţelenit până la ei,  indi-
vidualităţi şi nume prestigioase din cultura acestei 
ţări. Şi, i-aş aminti, aducându-le, totodată, şi prino-
sul cuvenit de aleasă recunoştinţă din partea scrii-
torimii  române contemporane, confraţilor polonezi:  
Emil Zegadłowicz, Włodzimierz Lewik, Kazimiera 
Iłłkowiczwóna, Tadeusz Hollender, Wiesław Pie-
chocki, Zbigniew Szuperski,  Krzysztof Gąsio-
rowski, Piotr Lubicz, Irena Harasimowicz, şi - nu în 
ultimul rând -, lui Stanisław Łukasik. Cu siguranţă 
mai pot fi găsite şi alte nume, dacă am avea acces 
mai larg la presa timpului. Prin truda celor menţionţi 
mai sus, creaţia blagiană s-a făcut şi se face cunoscu-
tă în limba şi cultura unei ţări cu o tradiţie milenară, 
care a dat lumii patru scriitori laureaţi ai Premiului 
Nobel pentru literatură. Primul, încă de la începutul 
secolului al XX-lea,  îl am în vedere pe Henryk Si-
enkiewicz, urmat de Władysław Reymont, Czesław 
Miłosz şi Wisława Szymborska.”

Volumul reține traduceri efectuate de autorii 
menționați mai sus, începând cu antologări din Poe-
mele luminii și continuând cu texte din Pașii Profe-
tului, În marea trecere, Laudă somnului, La cumpă-
na apelor, La curțile dorului, precum și din ciclurile 
postume, așa numite de poet: Vârsta de fier, Corăbii 
cu cenușă, Cântecul focului, Ce aude unicornul…

„Pentru a da Cezarului ce este al Cezarului, - 
apreciază polonologul român - amintesc că, din um-
bră, Blaga a fost mai totdeauna promovat de scriitoa-
rea Danuta Bieńkowska, care îl vedea drept cel mai 
mare bard transilvănean, reprezentant de frunte al ro-
mânităţii, la fel ca şi Ireneusz Kania, scriitor şi editor 
de seamă din Cracovia. Renumele poetului, nu doar 
numele său, a fost circulat printre corifeii literatu-
rii universale de Stanisław Lam şi Emil Biedrzycki, 
personalitatea lui fiind consemnată în numeroasele 
lucrări de referinţă tipărite în ultimele decenii: Enci-
clopedia Universală sau Dicţionarul scriitorilor ro-
mâni. Adevăratul  renume l-a căpătat în Polonia po-
etul şi filosoful român, ca dramaturg, mai ales după  
montarea din 1934 a Meşterului Manole, inscenizare 
care s-a bucurat de un mare succes,  realizată de Tea-
trul Naţional din Lwów, în  traducerea Czarei Dusza-
Stec şi Eugeniusz Stec, spectacolul fiind oglindit pe 
larg în presa poloneză şi românească.”

Dl Nicolae Mareș este și autorul unor volume 
de meditații lirice de mai larg orizont tematic și apă-
sată notație reflexivă. Degustător deopotrivă al ge-
nului apoftegmatic și liric, traducătorul ne oferă, de 
astă dată, o antologie din poezia lui Blaga în limba 
poloneză. Nume ilustre de traducători certifică aceste 
retroversiuni / echivalențe lirice, apărute de-a lungul 
vremii în volume de popularizare a literaturii române 
în Polonia.

Departe de a fi un cunoscător atât de profund 
al limbii lui Sienkiewicz, nu pot să nu constat starea 
de empatie, dar și fidelitatea față de textele blagiene. 

Lucian Blaga în poloneză



Portal-MĂIASTRA     v     Anul X, nr. 2 (39)/2014
30

Urmare din pag. 29

Traducătorii merg în general pe relevarea ideii poe-
tice în ambianța stării de spirit autentice, străduindu-
se a găsi corespondențele lexematice cu denotația și, 
mai ales, cu încărcătura lor conotativă, de aici impre-
sia de freamăt concordant al imaginilor artistice, de 
corespondență intraductibilă a inefabilului metafizic 
din poemele blagiene, de concurență a versurilor în 
desfășurarea lor enunțiativ-prozodică. 

Iată, spre exemplu, traducerea de către autor 
a poemului Oraș vechi («Gândirea», 4 aprilie 1927), 
scris chiar în capitala vistulană ( ca și poemul „În 
jocul întoarcerii”), unul din simbolurile perene ale 
polonității:

«Subt porţi fiinţele somnului
intră - câni roşii şi griji.
Pe uliţi subţire şi-naltă
ploaia umblă pe cataligi.

Vânt vechi şi lung între ziduri
mai scutură luturi şi fier.
Mari semeni de altădată
O clipă s-arată şi pier.
Turn negru stă în picioare
şi-şi  numără anii învins.
Taci, că sfântul de piatră
aureola în noapte şi-a stins.»
.....................................

«majaki nocy wciąga sień wychłódła
mknie czarna troska i czerwony zwierz
ulicami kroczy na szczudłach
smukły wysoki deszcz

w blaszanych rynnach brzękotliwie brzmi
wiatru muzyka
w mrok cień za cieniem niegdysiejszych dni
wsiąka umyka
czerniawa wieża przez deszczu płaszcz
liczy lat długich mijająca kolej
patrz
kamienny świątek zgasił aureolę»

Traducerile sunt, în general, fidele, în spiritul 
și litera, dacă se poate spune așa, textelor blagiene. 
Iată, spre exemplu, primele versuri din Eu nu stri-
vesc corola de minuni a lumii, din care putem vedea 
atenția acordată de traducător (Zbigniew Szuperski) 
deopotrivă limbajului poetic și ritmului, ca și melan-
colia reflexivă a tonului liric:  

«Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
şi nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.»

*
«Ja nie odzieram świata z aureoli cudów
i nie zabijam
rozumem tajemnic, które napotykam
na mojej drodze
w kwiatach, w oczach, na ustach i mogiłach.»
Sau aceste versuri ce configurează atmosfera 

expresionistă și grea a unui veac mecanicizant: 
«Umblă maşinile subpământeşti. În nevăzut 

peste turnuri

intercontinentale zvonuri electrice.
De pe case antenele pipăie spaţii
cu alte graiuri şi alte veşti.» 
(Veac)

*
«Mkną pod ziemią maszyny, a ponad wieżami 

niedostrzegalne
elektryczne sygnały poprzez kontynenty.
Anteny na dachach muskają przestrzenie
wciąż inną wiadomością.» 
(Wiek, trad.Zbigniew Szuperski)

Consistentă în privința opțiunii valorice și 
aproape fără cusur în alcătuirea ei arhitecturală, an-
tologia / culegerea de poezie blagiană româno-po-
loneză semnată de dl N. Mareș este nu numai o re-
alizare de pionierat, ci și un reper de prim-plan în 
impulsionarea unei mai susținute acțiuni de promo-
vare a valorilor românești în spațiul universalității 
creatoare.

Întruchipând pasiunea unui cercetător cu o 
bogată bibliografie în domeniul traducerilor și cer-
cetării relațiilor româno-poloneze, dar și capacitatea 
plină de har a unui creator pe planul meditației lirice 
și aforistice, dl Nicolae Mareș se dovedește atât unul 
din polonologii noștri de marcă cât și un literat com-
plex, de mari disponibilități creatoare.

Adam IACONOVICI
Martie 2014

Lucian Blaga în poloneză

De poţi citi adâncile splendori

Sub soarele ce-abia a răsărit
Să fi un flutur’, deşteptat în zori.
Culoare arcuită-ntre culori,
Un dans iscat sub cerul azurit.
 O frumuseţe ruptă din petale
 Prelinsă peste capete de floare
 Asemănare fără asemănare,
 Ivită-n simetrii universale.
Din roua diamantelor solare
Comoar-a frumuseţilor din zori
Culoare revărsată din culori
E viaţa vis, iar visul... căutare...
 De poţi citi adâncile splendori
 Vei şti cinsti minunile astrale. 

Poetul către cititor
  Iubite cititor,
În umbra gândului nu mă ascund.
De adevăr am fost mereu flămând
Şi te-am lăsat în vise să-mi citeşti
Prin limpezimi de gânduri omeneşti.
 Tiparelor oglinzi fireşti le-am pus,
 În umbra vorbelor nu m-am ascuns
 Chiar dacă uneori am mai forţat,
 O rimă care greu s-a aşezat.
Culoare-am strâns din jungla de idei,
După-nclinarea razei pe condei...
Şi recunosc, că m-am lăsat sedus
De-a inimii nedescifrat impuls.

Verbul simbolic

Subtil pe geam se furişa,
Dus de instinctul preistoric.
Drept arm-avea verbul simbolic
Şi-un vis care-l ademenea.
 Cu-aceste arme s-a făcut, 
 În clipa aceea de-mprumut
 Mai acceptat, mai cunoscut.
Iar mai apoi a devenit
Din musafirul nepoftit,
Un prieten de ne-nlocuit.

În tot ce făptuim

Se contureaz-o altă faţă-n lume
Cu oglindiri mai rele ori mai bune
E scris în pietre şi e scris în stele
Trecut, prezent şi viitor – tustrele –
Aceste ipostaze le gândim
În planuri,... şi în tot ce făptuim
 Tăgăduim şi înfierăm ce-a fost,
 Ne credem tot mai buni şi mai cu rost.
 Dar timpul, el va cântări măsura
 La tot ce făptuieşte creatura.

Sunt freamăt viu

Mă prind mărunte obligaţii
Cu plasa lor de inovaţii.
În exerciţii complicate,
La care viaţa-mi face parte.

RAVECA VLAŞIN

RAVECA VLAŞIN s-a născut în 
localitatea Mintiu, judeţul Bistriţa-Năsăud. În 
prezent locuieşte în municipiul Dej, judeţul 
Cluj. Recent, poeta, cuprinsă de visare, şi-a 
mutat gospodăria pe un nor: “De ani de zile 
visul nu mă lasă / Mă tot provoacă, să-mi 
clădesc o casă / Pe norul auriu – şi o terasă / 
Scăldată toată-n soarele de-amiază - / De-o fi 
prea cald, să-mi duc pentru răcoare / Un nuc 
umbros şi o privighetoare… / Să stau acolo 
plină de-ncântare / Să semăn flori, apoi să 
ning petale / În fiecare zi de sărbătoare… / Să 
lecuiesc desculţii la picioare.”  (Visul nu mă 
lasă)

Poeta a mai publicat graţioase cărţi 
pentru copii: Cartea copilăriei (2004) şi 
Scame de zâmbet (2005), în care s-a transpus 
la modul absolut şi pur în universul cel fără de 
prihană care ne va urmări apoi toată viaţa.

Ajungând la vârsta maturităţii, publică 
Decareflecţii (2006), Fresca amintirilor 
albastre (2008) şi  Dodecareflecţii (2009), 
poezia ei a devenit reflexivă, păstrând amprenta 
purităţii copilăriei, în imagini memorabile, 
specifice. 

Este membră ASTRA în  Despărţământul 
„Dr. Teodor Mihali” Dej şi membră a Ligii 
Scriitorilor, Filiala Cluj.  (Lucian Gruia)

 Şi nu mă plâng... aşa e bine
 S-aduc prezentul lângă mine
 Uşor trec zile, ani în care
 Sunt freamăt viu şi aşteptare.
Nădejdi de bine adun şi chem,
Le-mpart ca pe celule stem. 
Prin noi şi proaspete vibraţii,
Îi dau vieţii motivaţii.    
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Se impune o precizare. Nu de întâlniri personale vorbim, ci de întâlniri 
cu opera marelui poet. Vreo zece ani (1957-1967), dacă mă refer la vârstele mele 
spirituale, am fost contemporan cu scriitorul. Apoi, m-am adăpat cât am putut 
din posteritatea lui. 

Prima întâlnire s-a întâmplat prin 1957, în ultima clasă de liceu. Pe vremea 
aceea, Tudor Arghezi nu figura în programele şcolare. Cel puţin generaţia mea nu 
l-a studiat. Deşi, de prin 1954, revenise în viaţa publică, după vreo şapte ani de 
interdicţie, în şcoală nu pătrunse încă. Domnul Leontin Ghergariu, venerabilul 
nostru profesor de limba română, nu ne-a vorbit niciodată despre el. Îi cunoştea 
opera cu siguranţă, era dascăl din interbelic, dar cum se afla aproape de pensie, 
nu a riscat. Un coleg al său de catedră, cu puţin timp înainte, o păţise, înfundând 
puşcăria, pentru că, într-o lecţie, nu îşi putuse stăpâni efuziunile patriotice. În 
elanul meu juvenil, aflasem, totuşi, ceva despre Arghezi din presa literară. Ci-
team, chiar dacă nu regulat, Gazeta literară, Contemporanul, în ultima vreme 
Tribuna, care începuse să fie editată la Cluj.  Stăteam la coadă la chioşc să o 
pot cumpăra. Îi apărură poetului, în aceşti ani, poemele 1907- peizaje şi Cântare 
Omului. Nu le-am avut în mână, deci nici  nu le-am citit. Voi fi urmărit însă cro-
nici şi comentarii pe marginea lor ,încât mi-am putut face o idee 
despre ele. La examenul de maturitate din 1957 (bacalaureatul 
de acum), ni s-a cerut să dezvoltăm, la proba scrisă, un subiect 
aşteptat : Răscoala ţărănească din 1907 oglindită în literatură. 
Cred că toţi absolvenţii îl stăpâneau. Trimiterile trebuiau făcu-
te, nu îmi mai aduc bine aminte, la Liviu Rebreanu, Alexandru 
Vlahuţă…Eu am îndrăznit să-l invoc şi pe Tudor Arghezi, în 
contextul relatat înainte. Gestul a făcut o impresie bună pro-
fesorilor corectori, astfel că mi-au acordat una dintre puţinele 
note maxime din examen. Am rămas, atunci, cu credinţa că po-
etul mi-a purtat noroc.

Ca student la Facultatea de Filologie, m-am întâlnit cu 
opera lui Tudor Arghezi în anul IV de studiu. Cursul ne-a fost 
predat de Profesorul Mircea Zaciu. Cred că şi dumnealui s-a 
conformat programei universitare.  Ne-a făcut o expunere pro-
fesională, foarte bine sistematizată, cu bogate trimiteri şi reco-
mandări bibliografice. Utilă, deci, pentru introducerea noastră 
într-o operă vastă, pe care urma s-o pătrundem noi mai aplicat 
prin studiu individual. Seminariile cu doamna Silvia Tomuş ne-au ajutat în acest 
demers, în cadrul lor zăbovind asupra câtorva texte poetice esenţiale, fireşte în-
cepând cu Testament. Întâmplarea a făcut ca la examenul de diplomă (licenţa de 
acum)  să mi se ceară să comentez, la proba orală, şi această poezie. Deci încă o 
dată am rămas cu credinţa că Tudor Arghezi mi-a purtat noroc.

Din 1965, ca tânăr profesor într-o şcoală gimnazială, a urmat o altă în-
tâlnire cu poetul. În această perioadă, trecea ca un scriitor de seamă în progra-
ma şcolară la toate clasele, ocupa prim-planul vieţii literare, era o personalitate 
publică des omagiată. În jurnalele de actualităţi, în emisiuni culturale televizate, 
avea o prezenţă curentă. Le vorbeam, deci, elevilor despre un scriitor al cărui 
chip era multora cunoscut. Impunea prin imaginea sa de bătrânel simpatic, de-o 
vitalitate ieşită din comun pentru vârsta lui. Dacă nu mă înşeală memoria, îi în-
drumam pe elevi să descopere tâlcuri în texte precum Piatra Piţigoiului, Stupul 
lor,Mamă Ţară, Flămânzenii, Născocitorul. Nu era chiar simplu să-i deprind  cu 
stilul arghezian,dar o dată lucrul făcut, aceştia se lăsau fermecaţi de el şi căutau 
să-l imite în timidele lor încercări literare. Moartea poetului, în 1967, s-a petrecut 
vara, în vacanţa şcolară, deci nu putea fi marcată imediat. Dar la începutul noului 
an de învăţământ nu am întârziat să o facem cum se cuvenea.

După 1970, ca profesor de liceu, am intrat într-o fază superioară a recep-
tării operei argheziene. Obligaţiile şcolare erau, acum, mult mai cuprinzătoare şi 
mai pretenţioase. Lucrurile s-au complicat în 1972, când m-am trezit în situaţia 
că mi s-a încredinţat răspunderea coordonării activităţii profesorilor de limba 
română din judeţul Cluj. Nu acumulasem decât şapte ani de experienţă didactică, 
eu însumi aveam încă atâtea de învăţat. Nu era deloc comodă noua postură în 
care mă aflam. Ca să-i fac faţă, mi-am impus obligaţia reluării şi aprofundării 
studiului literaturii din perspective didactice diversificate. Ar fi fost imoral  să 
pretind altora ceea ce nu atinsesem nici eu la cote maxime. În acest demers, 
şi opera lui Tudor Arghezi, cu bibliografia aferentă, m-a ţinut la birou multă 
vreme . Nu ştiu dacă nu cumva aceasta a fost marea întâlnire cu scriitorul. În 
noua calitate, am fost cooptat în conducerea filialei clujene a Societăţii de Ştiinţe 
Filologice ca vicepreşedinte şi desemnat membru în comisia naţională pentru 
studiul limbii şi literaturii române din cadrul Ministerului. Amândouă posturile 
mi-au prilejuit alte şi alte întâlniri. Noi, clujenii, suntem îmbibaţi sufleteşte de 
un blagianism autoritar. Dar asta nu m-a putut determina nici un moment să-mi 
limitez percepţia estetică după criteriile unei geografii literare autiste. Am văzut 
întotdeauna în Blaga şi Arghezi poeţi complementari, nu disjuncţi. De aceea, în 
1980 am avut la Cluj un foarte reuşit simpozion aniversar, iar în comisia de care 
pomeneam am susţinut continuu o cât mai substanţială prezenţă a poeziei lui Tu-
dor Arghezi în programele şcolare. În anii aceştia, în 1982, am publicat în Stea-
ua un articol pornind de la culegerea de evocări          L-am cunoscut pe Tudor 
Arghezi, îngrijită de poetul Nicolae Dragoş. Mi    l-am apropiat, astfel, sufleteşte 

şi pe omul Arghezi, nu numai pe poet.  Reprezentările de atunci le-am sintetizat 
într-un portret pe care mi-l asum şi astăzi : „Omul Arghezi, dincolo de înfăţişa-
rea-i cu totul obişnuită, era fascinant. Perfect echilibrat, de o civilitate rară, era 
delicat dacă i se vorbea cuviincios, modest şi discret. În gesturile şi cuvintele sale  
se îmbinau, desăvârşit, naturaleţea şi bunul simţ ţărănesc  cu privirea largă peste 
lucruri a unui fin intelectual. Aducea în juru-i un aer de mare simplitate, care 
deschidea uşor sufletele. Grăia rar, dar cu o mare densitate  a cuvântului, având 
şi răbdarea să asculte. Intuia oamenii cum puţini au darul s-o facă, venind, cu 
aerul cel mai firesc, în întâmpinarea celor timizi. Era generos, ştiind, la rându-i 
să răspundă generozităţii. Prefera compania oamenilor simpli, cu care îi plăcea 
să se întreţină despre cele obişnuite ale vieţii. Se pricepea la toate meseriile şi era 
neîntrecut în sfaturi practice. Ca părinte, a fost desăvârşit…”

După 1991, revenit la catedră, întâlnirile noastre cu Tudor Arghezi       
s-au repetat an de an, cu şi mai multă fervoare. Niciodată aceleaşi, după cum s-au 
schimbat generaţiile, programele şi manualele şcolare, după cum a sporit biblio-
grafia în relaţie cu opera sa. Câte nu aş avea de spus, dar nu cred că e cazul acum. 
Încă un moment mai special, însă, trebuie să-l evoc… Schimbasem de puţin timp 

locul din spatele clasei cu cel de la catedră, deci carnetul de in-
specţii cu caietul în care îmi adunam proiectele didactice. Res-
ponsabilul cercului pedagogic mi-a dat de înţeles că sunt mulţi 
colegi care doresc să mă asiste la o , ceea ce se numea atunci, 
lecţie deschisă. Nu mi s-a impus subiectul, dar mi s-a sugerat 
că preferabilă ar fi o lecţie de lectură suplimentară, căreia me-
todicienii nu-i fixaseră încă toate canoanele, deci cam dădea 
bătăi de cap profesorilor. Ar fi fost sub demnitatea mea să re-
fuz, chiar dacă aveam destule motive să identific în propunerea 
venită o uşoară tendinţă revanşardă.  Ca inspector, îmi place să 
cred, am fost exigent. Drept, dar exigent. Nu am agreat medi-
ocritatea de nici un fel, nici cea veselă, nici cea pompoasă. Ce 
rost ar fi avut, altfel, să mă despart de propriii-mi elevi. Numai 
că o astfel de conduită nu te prea face simpatic, nu-ţi face din 
toţi colegii amici. Era firesc, deci, să nu mi se acorde, în noua 
postură, nici o clemenţă… Am ales să lucrez la o clasă a VI-a, 
iar ca text, pentru lectura suplimentară, Cheile, din volumul 
Cartea cu jucării al lui Tudor Arghezi… A năvălit lumea ca 
la spectacol, încât lecţia s-a ţinut cu uşa deschisă, pentru că 

sala de clasă, deşi cea mai spaţioasă din liceu, nu i-a încăput pe toţi. Am apelat 
la metoda lecturii predictive, pentru cei care o ştiu. Elevii nu cunoşteau textul, îl 
descopereau pe măsură ce le citeam şi ei îl dezbăteau, pe fragmente, anticipând 
evoluţia subiectului. Se adaptau surprinzător de uşor la situaţiile-problemă  pe 
care le-am creat. Trebuie să recunosc sincer că nu eu am făcut lecţia, cel mult      
mi-am asumat un rol de moderator. Elevii au făcut-o. Au identificat rapid tema 
naraţiunii, relaţia dintre copii şi părinţi, şi i-au întors informaţia pe toate feţele, 
polemizând ,actualizând, amuzându-se, extrapolând, asociind, disociind, deci 
cam tot ce se recomandă,în plan formativ, pentru dezvoltarea gândirii critice 
prin studiul literaturii.  Asistenţa a fost pusă în paranteză, a dispărut, deci, orice 
inhibiţie, elevii şi-au văzut de treaba lor. Textul le-a atins coardele sufleteşti cele 
mai sensibile. Recitiţi-l şi Dumneavoastră, ca să vă daţi seama cu ce potenţial es-
tetic şi didactic l-a înzestrat autorul. Pe mine m-a ajutat să-mi argumentez încă o 
dată dezideratele pentru care am pledat continuu. Profesorul, în general, dar mai 
ales cel de literatură, nu trebuie să fie, în faţa elevilor, neapărat un mare savant, 
ci un actor desăvârşit, în fiecare lecţie altul, în funcţie de autorul pe care îl inter-
pretează.  Literatura nu trebuie predată, sau în primul rând predată, ci trăită…La 
aceasta am mai adăugat şi satisfacţia de-a surprinde câteva lacrimi în ochii unor 
colege, ca în faţa unui spectacol desăvârşit, mi-au spus ele, iar din partea uneia 
să primesc mulţumiri publice pentru răbdarea pe care am avut-o cu dumnealor 
vreme de aproape 20 de ani…

Să mai spun că a treia oară, într-un examen, Tudor Arghezi mi-a purtat 
noroc ? Acum la cel aproape de final ? Luaţi-o, dacă vreţi, şi aşa, ca să rotunjim 
evocarea. Dar înţelesul mai adânc al acestei întâmplări este altul. Îndrăznesc 
să formulez un adevăr mai important. Greşesc nepermis toţi cei care, mai ales 
în ultima vreme, nu încap de poeţi. Caută să-i ierarhizeze cu orice preţ, ca să-i 
micşoreze pe unii, să-i umilească pe alţii, să spulbere mitul creat în jurul lor. Nici 
Tudor Arghezi nu a scăpat unor asemenea încercări. Numai pentru că, în vechiul 
regim, de la o vreme s-a bucurat de onoruri bine meritate… Dacă îi vom coborî 
mereu pe poeţi de pe piedestal, să-i „purificăm” în mocirla vremurilor noastre 
hiperpolitizate, vom termina prin a ajunge ai nimănui. Tudor Arghezi este poetul 
total în spaţiul românesc, prin caracterul proteic al operei sale. El ne vorbeşte 
tuturor şi fiecăruia în parte. Nu-i mai mare ca Eminescu, nu-i mai mare decât 
Blaga, este unic, în felul lui, şi, de aceea, egalul celor mai mari poeţi pe care îi 
avem. Atâtea voci lirice se exprimă prin cuvântul său inconfundabil, că nu ştim 
care ar lipsi ca integralitatea lui umană să poată fi pusă la îndoială de către cineva. 
Absenţa dimensiunii argheziene din compoziţia spirituală a oricărui român este 
semn de paupertate, nu de răsfăţ ! Aşa să înţelegeţi… întâlnirile noastre cu Tudor 
Arghezi.

IULIU  PÂRVU
Cluj-Napoca

ÎNTÂLNIRILE NOASTRE CU TUDOR ARGHEZI
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Tema cen-
trala a romanelor 
Georgetei Blendea 
Zamfir, nu numai  a 
celor patru micro-
romane reunite sub 
titlul Mirobolantele 
iubiri (Ed. eLitera-
tura, 2013), dar şi 
a celor anterioare, 
din care amintim:  
Dor = Dor + in = 
în  dor (subintitulat  
roman de dragoste 
şi preistoria Daciei, 
Ed. Dealul Melci-
lor, Braşov, 2008) 

şi Scrisori secrete pentru Dorin (subintitulat poem, 
Ed. DacoRomână, 2013), o constituie dragostea înăl-
ţată până la divin.

Până să ajungă la starea de sublim, eroii tre-
buie să parcurgă, după cum ar spune Mircea Eliade 
un drum purificator spre centul fiinţei lor, ceea ce 
îmi aminteşte de mandala concentrică din poezia de 
dragoste eminesciană, stabilită de Silvia Chiţimia şi 
dezvoltată de Ion Pogorilovschi. Cercetătorii menţi-
onaţi remarcă faptul că actantul străbate: fie pădurea, 
trestiile până să ajungă la barca în care îşi va plimba 
iubita în mijlocul lacului; fie va străbate marea până 
la Insula lui Euthanasius înconjurată de stânci, cu 
lac în mijloc, unde îşi va întâlni perechea.

Comparând cele patru microromane din vo-
lumul Mirobolantele iubiri, putem detecta cercurile 
concentrice din mandala specifică autoarei, desigur, 
fără a face o comparaţie valorică a autorilor cercetaţi 
prin această tehnică. Primul cerc ar fi al rectitudinii 
morale, eroinele îndrăgostite dovedindu-se corecte, 
cinstite, , prietene de încredere – fără această zestre 
morală nu se poate concepe accederea spre o iubire 
superioară.  Mona se ţine deoparte de bârfele cole-
gelor dar îşi manifestă spiritul de independenţă chiar 
în condiţiile regimului de persecuţie comunisto-se-
curist (Tenebrele iubirii), Safira, se iniţiază în gândi-
rea pozitivă practicând eliminarea răului (Dragostea 
noastră), Tarenga nu se răzbună împotriva şefilor 
care o persecută în cercetările ei de succes asupra 
oamenilor care ajunseră să populeze planetele siste-

mului solar (Mioriţa) şi naratoarea se străduieşte să 
învingă momentele de neîncredere,  îndreptându-se 
spre culmile iubirii, educându-se în doctrine esote-
rice, numerologie etc, elaborând chiar ea un limbaj 
universal al semnelor (Vieţi paralele).

Al doilea cerc îl constituie zestrea genetică 
geto-daco-romană, cu tradiţiile şi cultura ancestrală, 
pe care le venerază atât ca scriitoare cât şi ca cer-
cetătoare, autoarea fiind preşedinta filialei Braşov a 
Academiei DacoRomane din ţara noastră. Din doc-
trina zamolxiană decurge sacralitatea care însoţeşte 
rostul omului în mijlocul naturii. În romanele cu 
tentă SF, Dragostea noastră şi Mioriţa, pe Marte şi, 
respectiv pe Lună, fiecare ţară avea un centru naţio-
nal, al României reproducând castelul Peleş şi con-
ţinând obiecte care atestă că în zona noastră a fost 
leagănul omenirii. În toate cele patru microromane, 
îndrăgostiţii revin mereu din călătoriile lor planetare 
sau europene, pe meleagurile natale ale autoarei, în 
zona Braşovului, întoarcerea la centu reprezentând o 
revigorare şi o reechilibrare sufletească. Întoarcerile 
acasă oferă autoarei prilejul de a rememora tradiţiile, 
obiceiurile şi arta culinară specifică zonei ardelene 
menţionate.

Al treilea cerc, îl reprezintă contopirea cu na-
tura, stare ontologică ce decurge din epoca desprin-
derii omenirii din animalitate, iar in cazul nostru, 
sentimentul de frăţietate cu universul este întărit de 
doctrina zamolxiană, în care zeul suprem se conto-
pea cu cerul senin (spre care dacii îşi trimiteau săge-
ţile pentru a-i alunga norii supărării) şi apoi, în epoca 
migraţiilor popoarelor când autohtonii se ascundeau 
de năvălitori în codrii deşi. Sentimentul s-a transmis 
cu intensitate ţăranilor care cultivă pământul. În ro-
manele SF ale Georgetei Blendea Zamfir, oamenii au 
devenit conştienţi de unicitatea şi frumuseţea naturii 
terestre, transformând planeta noastră într-o rezerva-
ţie naturală.

Al patrulea cerc îl constituie credinţa creştin-
ortodoxă, care s-a răspândit fără opoziţie în teritori-
ile româneşti, întrucât era în prelungirea zamolxia-
nismului propovăduitor al nemuririi sufletului şi al 
iubirii confraterne. 

După parcurgerea acestor trepte de desăvârşi-
re spirituală, îndrăgostiţii sunt apţi să acceadă spre 
iubirea care îi înalţă până aproape de Dumnezeu. Iată 
ce spune autoarea în acest sens: „Femeia este o bi-

serică pentru bărbat. Este biserica lui. Dacă femeia 
nu-l primeşte în ea pe bărbat ca pe un Dumnezeu, 
acesta rătăceşte nefericit, căutând ceva ce nu poate 
afla.” (Vieţi paralele)

Ajungem acum în centrul fiinţei autoarei, loc 
în care prin iubire, omul se înalţă cel mai aproape de 
divin.

Împlinirea se produce într-un spaţiu intim, 
în dormitorul cu perdele, ceraşafuri şi draperii de 
obicei albe, roze sau albastre – culori care marchează 
puritatea şi transcendenţa sentimentului.

Dragostea descrisă în microromanele George-
tei Zamfir Blendea cunoaşte o multitudine de stări, 
începând cu decepţii (Mona este înşelată de dupli-
citarul Diky, în Tenebrele iubirii), trecând prin îm-
pliniri sublime (Safira şi Florin, respectiv Tarenga şi 
Daeu din  prozele SF Dragostea noastră şi Mioriţa) 
şi ajungând la stări de vis (naratoarea şi Ionescu din 
Vieţi paralele). 

Trebuie să remarcăm fantezia incitantă a au-
toarei care imaginează noi contexte pentru augu-
mentarea sentimentului iubirii, în viitorul omenirii: 
optimizarea omului pentru a-l face optimist, ba chiar 
fericit în permanenţă  (prin doctrine asiate şi biounde 
– Dragostea noastră); educaţia omului în spirit creş-
tin pentru anularea urii şi a sentimentului răzbunării 
(Mioriţa); comunicare telepatică şi prin vis, după ini-
ţiere îndelungă în doctrine esoterice şi numerologie 
(Vieţi paralele). În ultimul roman menţionat, autoa-
rea îşi imaginează că a inventat o limbă universală 
bazată pe simboluri dacice şi formule matematice, 
pe care o denumeşte „Ramelia”, ceea ce ar însem-
na „linia”, întrucât prin aceasta urmărea să intre în 
contact cu linia vieţii iubitului, adică să intersecteze 
două linii paralele.

Din punct de vedere stilistic, putem remarca 
mixajul datorat temelor expuse în ceea ce am numit 
mandala Georgetei Blendea Zamfir. Se petrec une-
ori, reluări redundante pe temele reţetelor culinare 
sau a protocronismului dacic. De asemenea, poveş-
tile de dragoste în cazul microromanelor SF rămân 
neterminate.

Dincolo de aceste scăderi, Mirobolantele iu-
biri ale Georgetei Blendea Zamfir se citesc cu interes 
şi ele redau demnitate şi sacralitate celui mai frumos 
sentiment omenesc, acela al iubirii fără sfârşit.

G. Lucian 

GEORGETA BLENDEA ZAMFIR:

Drumul spre centrul iubirii

                    Definiție
Timpul e-un balans necontenit
Între efemer și mit.

                    Elogiu
E clipa animalul meu de pază,
Mă fascinează cu privirea- i trează.

                   Timp

Clepsidra era în vechime.
Acum e ceasul cu rubine.

                    Jocul timpurilor                          
                        (relativism)
Prezentul - ce curând trecut va fi-
A fost și viitor până- ntr-o zi...
              
                    Joc cu infinitul                    
S-a mai rostogolit o zi
Pe toboganul vieții cenușii...

                     Scenă                      
Când Marea Artă își arată chipul,
O ocolește Timpul, galben ca nisipul.
                                                                                

Adrian VOICA

ALB vs. NEGRU
(distihuri)

Carmina Balcanica, o revistă care a ajuns, iată, în 
al şaselea an (a avut primul număr în toamna lui 2008) 
este considerată de cititori români şi străini ca o apariţie 
singulară în peisajul revuisticii interna-
ţionale.

Cu un format tip carte, cele 200 
de pagini, la care se adaugă opt color, 
revista apare de două ori pe an şi este 
alcătuită de un colectiv de specialişti 
(critici literari, poeţi, istorici, jurnalişti) 
din spaţiul sud-est european (România, 
Bulgaria, Grecia, Albania, Macedonia, 
Serbia), dar şi din Statele Unite (profe-
sori de la prestigioase universităţi). Di-
rectori fondatori ai publicaţiei sunt Mi-
haela Albu şi Dan Anghelescu, Mihaela 
Albu îndeplinind şi funcţia de redactor 
şef, redactor şef adjunct fiind Marius 
Chelaru. 

Plecând de la ceea ce-l atrăsese 
pe marele istoric român Nicolae Iorga 
– Orientul ce cuprinde „Estul Europei 
(...) participând la civilizaţia Europei” –  redactorii inten-
ţionează, după cum se specifică într-un Cuvânt înainte 
reluat în fiecare număr, ca „prin revista cu nume sugestiv 
(Carmina Balcanica) să revele nu numai specificul cul-
tural al fiecărei ţări din această unitate şi al ansamblului 
sud-est european, dar şi specificul dialogului Orient-Oc-
cident. Cu alte cuvinte – contribuţia civilizaţiei şi a cul-
turii spaţiului balcanic (extins geografic la întreaga parte 
de sud-est) la cultura şi civilizaţia europeană.

Diversitatea de autori de origine diferită se conju-
gă – cu fiecare număr al publicaţiei – cu accentul pus pe 
o structură culturală specifică.” Au fost dedicate numere 

culturii româneşti, celei bulgare, albaneze, greceşti, ma-
cedonene etc., precum şi culturii specifice a minorităţilor 
naţionale din România de ieri şi de astăzi.

„Deşi apare în România – se mai 
specifică în continuare în textul intitulat 
„Carmina Balcanica şi dialogul inter-
cultural”-, revista nu este direcţionată 
numai către cititorii români, ci şi – aşa 
cum poate ar fi fost de aşteptat şi de la 
alte publicaţii cu adresabilitate similară, 
unor cititori din toate ţările lumii balca-
nice (şi de aceea semnatarii au fost invi-
taţi să scrie în limba maternă!). În plus, 
lărgind aria, prin fiecare studiu, eseu, po-
ezie sau recenzie – care au şi o versiune 
în limba engleză – revista se adresează 
tuturor celor care, dincolo de Balcani, 
sunt interesaţi de fenomenul cultural 
(unitar în diversitate) zona, cunoscută 
lumii îndeosebi prin conflicte politice.

Concluzia vine firesc: „Carmina 
Balcanica doreşte să cuprindă în pagi-

nile ei „melosul” balcanic în tot ceea ce poate acoperi 
metaforic cultura ţărilor din spaţiul sud-est european. 
Dintr-o multitudine de manifestări literar-artistice, re-
vista va putea deveni încet-încet o oglindă a specificului 
fiecărei ţări şi fiecărei populaţii, dând seamă mai ales de 
ceea ce reprezintă din punct de vedere cultural, prin ele 
însele, precum şi de ceea ce reprezintă împreună pe harta 
spirituală a Europei.”

Pentru cei interesaţi, primele numere ale revis-
tei pot fi citite pe site-ul: www.carminabalcanica.org  
(Red.)

O revistă cu un specific unic

)
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Aşa de multe glasuri

Aşa de multe glasuri
şi totuşi niciunul
nu se aseamănă celorlalte

Aşa de multe glasuri
şi totuşi niciunul
nu se aseamănă cu al tău.

Eu sunt

Cine sunt eu 
când 
nu mai sunt

o pasăre
un fluture
un sunet limpede

într-o peşteră 
în univers 
în paradis 
sau în nimic

Deocamdată îmi e îndeajuns
că exist.

Meersburg
(pentru Klaus)

O localitate care-ţi taie respiraţia.
Viaţa merge înapoi.
Desene şi tablouri îmi reţin atenţia:
lacul
un loc
pentru măcăitul păsărilor de apă.

Muzica

Muzică 
tu, consolatoareo,
armonia ta sonoră
îmi vindecă toate rănile

Muzică 
tu, rebelo,
protestul tău
aprinde
jarul din mine

Muzică 
tu contradictorio,
întunecata, luminata ta fiinţă
desparte şi leagă totul.

Nu numai pentru trompetă şi orgă
(după „Pastorală“

de Josef Rheinberger)

Mâini muşcând 
picioare dansând 
guri umplute cu sunete 
aprind jarul 
în mine

În castelul părăsit
(la „Kojo no tuki“

de Renate Taki/Keiko Harada)

În castelul părăsit 
lung 
se cântă 
cântecul amar 
al deşertăciunii 

în grădini sălbăticite 
bufniţa 
pândeşte şi tace.

Afară şi înăuntru

 Un cutremur afară 
nu în mine

Un cutremur în mine 
şi afară.

Adam
(După “Adam, mărul”
de Dietlinde Stengelin)

Mărul 
ai fost tu 
din farfuria Evei:
o gustare uşoară
din Grădina
Eden.

Werner

Tinereţea 
în mâinile tale mature

melancolia 
în jurul gurii tale râzând

umbra 
în privirea ta senină

se împletesc
cu mine.

Între noi un cântec

Între noi 
un cântec

dansează 
seara 
o strofă

cântă
noaptea 
melodia

între noi un cântec
pe două voci.

Cântecul firelor de iarbă

Cândva 

când firele de iarbă cântară
duse vântul cântecul lor
sus, tot mai sus,
până în gura norilor.

Tablou de primăvară I

Soarele scoate ca prin farmec
corpuri din pământ sfărâmicios:
copaci cu aripi.

Traducere din limba germană:
Mircea M.POP   

Sonja Viola Senghaus
Aflată la al treilea volum de versuri, 

Sonja Viola Senghaus (născută în 1948) 
rămâne în continuare consecventă cu sine 
însăşi: ea scrie poezii scurte, nefăcând 
risipă de cuvinte. În poemele ei domină în 
continuare vizualul şi auditivul, poeta fiind 
o iubitoare de muzică clasică şi de pictură.

Ea s c r i e o poe z i e de d rago s t e 

t r i s t ă ,  având motive întemeiate să o facă.
Din creaţia poetică a Violei Sonja 

Senghaus am mai tradus cu ani în urmă 
în revista “Poesis”, iar acum, pentru “Portal 
Maiastra”, am ales câteva poeme din ultimul 
ei volum, intitulat modest “Un ecou”, apărut 
în 2013 la editura «Azur» din Mannheim.

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

un râu dornic

va lovi negreşit
în stânca sufletului
ca un bumerang
ce nu dă greş

şi va porni 
în vâltori
un râu dornic de mări
bolborosind
o poveste 
cu cosânzene şi zmei

scară spre cer

o scară
semeaţă
spre cer
cum umbra
poemului
peste mare

un dor amăgitor
vorbind cu sine
cu storuri lăsate
oglindă de lac
năpădită de nuferi
şi pretutindeni
spartă în copci
de gheaţă

departele

din nerostite
cuvinte
numele zării
şi împăcarea

din potrivirea
poemului
cu respiraţia
preajma zării
departele sinelui

POEZII
de Zoia Elena DEJU

)
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Încă o dată...

Lui N. S.

Am să mai mor o dată,
aici, oriunde pe lume.
Eu nu mai am unde să-mi
ascund aripa și lacrima,
toate locurile libere acum
sunt ocupat de moarte sau
de o umbră veninoasă, frate.

La țară, din nou mi-am săpat
o fântână și mi-am alăptat
copacii. O stână de oi, - un grajd
plin de cai, un cer înstelat...
Asta e viața actuală și vie.
Să-mi crească iarba din ochi,
să-mi însuflețesc pietrele din jur.

Abia acum aud cum latră câinii
în plină libertate țărănească de-mi
ascund aripa și lacrima,
toate locurile libere acum
sunt ocupate de moarte sau
de o umbră veninoasă, frate.

La țară, din nou mi-am săpat
o fântână și mi-am alăpat
copacii. O stână de oi, - un grajd
plin de cai, un cer înstelat...
Asta e viața actuală și vie.
Să-mi crească iarba din ochi,
să-mi însuflețesc pietrele din jur.
Abia acum aud cum latră câinii
în plina libertate țărănească...

Nimeni, astăzi...

Bate toba sângelui vărsat
și aud clopotele câinelui celebru
care și acum visează atent
un cer înstelat de o viață.
Cu ce cuvinte bate, cu ce tăcere
aud, în timp ce stau în picioare
cu mâinile pâlnie la ochi?

Am înnebunit, să întreb eu acum,
așa ceva, un câine tot lătrând

la urechile lumii adormite?
Mi-e teamă că o trezesc și ea
din nou va începe războiul
netrebnic, pierdut încă de ieri.

Mi-am rupt o mână, șira
spinării mă doare, sunt mai
bătrân ca un soare. Nu mor
și aud clopotele câinelui celebru
care și acum visează atent
un cer înstelat de o viață.

Cu ce cuvinte bate, cu ce tăcere
aud, în timp ce stam în picioare
cu mâinile pâlnie la ochi?
Am înnebunit, să întreb eu acum
așa ceva, un câine tot lătrând
la urechile lumii adormite

Mi-e teamă că o trezesc și ea
din nou va începe războiul
netrebnic, pierdut încă de ieri.
Mi-am rupt o mână, șira
spinării mă doare, sunt mai
bătrân ca un soare. Nu mor
și nimeni nu va muri, astăzi...

Cineva vede...

Cineva vede un inorog cum
paște liniștit sub vederea mea
ocrotitoare. Nu eu sunt vinovat
atunci când alții nu cred în el
alcătuit de un alt gen de dumnezeu
mult mai imprevizibil, uneori...

Inorogul nostru s-a născut atunci
când cineva i-a rostit un nume
și i-a deschis un braț liber
ca aerul, ca zborul copitelor.

Și, iată, cum a sosit ziua inorogului
și a sufletului nostru pașnic,
aici, la țară, unde și veșnicia
și-a regăsit un rol secret și
important ca ziua nașterii.

Vino, inorogule, la mine-n suflet,
în gura mea deschisă de tot.
Un cuvânt ales de maică-mea
aici te așteaptă de o viață
atunci când alții nu cred în el
alcătuit de un alt gen de dumnezeu
mult mai imprevizibil, uneori...

Inorogul nostru s-a născut atunci
când cineva i-a rostit un nume
și i-a deschis un braț liber
ca aerul, ca zborul copitelor.

Și, iată, cum a sosit ziua inorogului

și a sufletului nostru pașnic,
aici, la țară, unde și veșnicia
și-a regăsit un rol secret și
important ca ziua nașterii.
Vino, inorogule, la mine-n suflet,
în gura mea deschisă de tot.
Un cuvânt ales de maică-mea
aici te așteaptă de o viață,
de o clipă nemuritoare!

Am ieșit...

Am ieșit din întuneric, pentru
o clipă numai. Mă doare
vederea din partea ascunsă
și răsuflarea spre stradă.

Abia acum am crescut ca un
copac din spațiul meu natal.
Proptit în el, stă tatăl meu
inexistent și taciturn, ca un
iceberg tot mai domesticit.

Vezi, mă, omule – copilule drag,
cum chiar și eu ți-am sosit
aici, acum, la timp? N-ai tu
de ce să-mi plângi în urechi!
Mai bine să ai grijă de iarba
verde și de arborii din curte.
Hai să mâncăm ceva iute și
acru... m-am săturat de lapte
și singurătate, de absența mare!
Mă doare vederea din partea 
ascunsă
și răsuflarea spre stradă.
Abia acum am crescut ca un
copac din spațiul meu natal.
Proptit în el, stă tatăl meu
inexistent și taciturn, ca un
iceberg tot mai adomesticit.

Vezi, măi, omule – copilule drag,
cum chiar și eu ți-am sosit
aici, acum, la timp? N-ai tu
de ce să-mi plângi în urechi!

Mai bine să ai grijă de iarba
verde și de arborii din curte.
Hai să mâncăm ceva iute și
acru... m-am săturat de lapte
și singurătate, de absența mare!
Iar tu ar trebui să-mi oprești
brusc și atent ultima lacrimă.

Soarele provoacă 
verdele

Pentru Doamna Mitzura T. Arghezi
Această farfurie sunt eu.

Lutul ei luminos provoacă
Misterios și evlavios doar
O frunză, un mugur, un lăstar
De Domnul nostru aruncat
Spre lume. Lumea e a noastră
Ori nu? Poate că nu este, totuși,
Dar eu cred invers, având
În vedere trecutul luminii
Prin inima noastră mereu
Deschisă spre ultimul punct
Din cosmos, cel care astăzi
Din fericire este la mine-n gură,
În ureche sau ochi. La margina
Lumii, eu încă mai visez
O pădure, o grădină, un cer
Plin de verdeață și liniște.

Sunt pregătir și atent, tot
Așteptând doi cățeluși galbeni
De ceramică și versuri.
La Mărțișor am fost
O singură dată.
Târgu-Jiu
De Ziua Înălțării 2007
Adam Puslojic

La fântâna 
lui Arghezi

amicului Ion Cepoi

Stelele sunt multe și risipite
pe cerul Olteniei. Una din ele
mă tot petrece pe drumuri grele
și uneori albastre, luminoase
precum batista Mariei Tănase.
Din stânga scenei apare o umbră
lustruită de mâna lui Brâncuși,
cel mai absent din lume.
Din dreapta plutește o mănăstire
dintr-un lemn sau o singură frunză
care fulgerător intră adânc în apa
Fântânii lui Arghezi: ce bine, 
Doamne,
că lumina stelelor aici se 
odihnește!
La tine acasă, în palma Ta deschisă
și-n ochiul Tău adânc de reverie,
umbră și aromă...

18 mai 2007,
La Târgu Cărbunești

ADAM PUSLOJIČ
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Portretul poetului

Poetul
e o pasăre
fără de aripi
ce poate
între două hotare
doar cu gândul
să zboare.

Poetul

Ţesător de cuvinte 
pe canavaua vremii 
cercând prin vorbe 
nemurirea

Spre a deveni nemuritor 
să mori câte puţin 
prin fiecare cuvânt 
rostit sau scris.

Poetul

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

Poetul

Singur
ca singurătatea însăşi
în miez de noapte
plin de idei
poetul scrie
cuvintele
sunt parcă bolovani
ce se rostogolesc la vale

dogorind
ca un cuptor
el scrie înfierbântat
şi doar ajuns
la capătul poemului
respiră uşurat
spre a o lua apoi
sisific
de la început
condamnat la nemurire
prin poezie
poetul şterge
şi scrie
neîntrerupt.

Naşterea poemului

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

Trei elemente

Trei elemente: aerul, poetul şi 
creionul

aerul există şi fără noi
doar noi nu existăm fără aer
mai necesar ca apa ca hrana

noi existăm şi fără creion
dar creionul nu există fără noi
l-am conceput ca unealtă
punte de legătură
între noi şi eternitate
prin intermediul hârtiei
tot de noi gândită şi făurită
ea e femeia, partea pasivă,
iar el e bărbatul, partea activă,

dintotdeauna
poetul cultivă cu sârg
grădina eternităţii.

Scrisoare de departe

Bade Arghezi
îţi citesc un poem
de dragoste, de moarte sau blestem
în fiecare zi.

Sufletul meu deveni
o grădină 
de lumină plină
de când nu contenesc a te citi.

Laudă poemului

Cum sângeră tăcerea
gâtuită de stiletul cuvintelor,
o ucid câte puţin
cuvintele oricărui poem

Laudă poemului
cu versuri puţine
el iubeşte tăcerea
şi-o întreţine

Poetul

Câine credincios poemului
lingându-i supus mâinile,
periindu-l docil cu unghiile,
păzindu-l de seara până dimineaţa,
efectuând-prin metoda gură la gură-
respiraţia
şi aducânu-l la viaţă

Poetul

Prins între lună şi soare,
plutind între cer şi pământ,
agonizând între uscat şi mare,
deopotrivă lucifer şi sfânt,
poetu-i pentru semeni o floare
ce înfloreşte superb întru cuvânt.

Glasul poetului

Glasul poetului vine de departe
şi merge cu voi înainte,
glasul poetului vă îndeamnă mereu
ţinându-vă treji; poetul nu minte.

Glasul poetului rosteşte-n cuvinte
adevăruri la fel de adânci precum 
marea,
există în el o tainică luare-aminte
ce se sedimentează precum sarea.

Glasul poetului e cântec sau strigăt,
îngânat în clipe de repaos sau aprig 
ecou,
în cele de grea cumpănă sau bucurii,
glasul poetului e el însuşi erou.

Poezia şi poetul

Poetul şi poezia
poezia şi poetul
merg mână-n mână
braţ la braţ
înlănţuiţi
ca două paşnice liane

Poetul şi poezia
poezia şi poetul
mama şi fiica
invocându-se-n lumină.

Pâinea şi sarea pământului

Jertfiţi pe altarul cuvântului,
Poeţii sunt pâinea şi sarea pământului.

Cioplitori dibaci în vorbe ca în piatră
Făuresc efigii ce lumii arată
Că viaţa -firavă floare-
Strânsă-n poeme, e nemuritoare.

Jertfiţi pe altarul cuvântului,
Poeţii sunt pâinea şi sarea pământului.

Destin

După ce a scris 
sute de poeme 
s-a dus 
să se odihnească puţin 
iar noi 
îl citim 
şi nu-l înţelegem...

Care e deosebirea

Care e deosebirea 
între un poem scris
de un poet cu ochelari
de un poet cu barbă
de un poet cu mustaţă
de un poet cu chelie
sau numai cu plete
de un poet înalt
de un poet scund
de un poet gras
sau de un poet slab?

Poetul

Poetul e şi el un om ca toţi oamenii
care mănâncă de trei ori pe zi
da, închipuiţi-vă, comite acest gest 
banal!
şi bea ţuică sau vin
şi fumează câte-o ţigară sau pipă
după care se aşează la masa de lucru 
şi scrie poezii imprevizibile
căutând o rimă pentru bâldâbâc.

Microdefiniţie

Poeţii plâng 
şi râd 
în cuvinte

Poeţii 
sunt profeţii
zilei de mâine.

Arghezi

Poetul era şi gospodar 
gospodar aşa cum se cuvine
lucra în grădină şi ţinea albine
dar gospodarul era şi poet 
şi scria doar în rime
fiindcă avea har
şi scria bine.

X X X

Magica putere 
a cuvântului 
de a ilumina 
obiectul 
pe care-l invocă

Prin poem, 
firesc e 
a se rosti 
puţine cuvinte  
spre a nu aprinde 
universul.  

MIRCEA M. POP



Portal-MĂIASTRA     v     Anul X, nr. 2 (39)/2014
36

Cea mai 
reprezentativă carte a 
poetului albaiulian ION 
MĂRGINEANU (n. 28 
octombrie – „anul nu 
mai contează, a suferit 
deteriorări”, scrie el!), 
Versuri alese (Ed. 
Tipo Moldova. Poezie 
contemporană. Colecția 
Opera Omnia, 2013, 
558 p.) este, în definitiv, 
o culegere realizată de 
criticul literar Mircea 
Tomuș, antologând o 
producție poetică destul 

de vastă desfășurată pe durata a peste trei decenii. 
De la Cântecul inimii din 1980, până la mai recentul 
volum din 2012 (Mai sap tăcerea s-o rescriu) este, de 
fapt, drumul întemeierii de sine prin cuvânt, imagine și 
metaforă al febrilului poet, în sufletul căruia vibrează, 
deopotrivă, ca repere ale unei manifeste conștiințe 
scriitoricești, atât simbolurile istorice și atitudinile 
civice cât și aspecte ale viețuirii cotidiene, doruri 
îngândurate și reflecții mai aplicate pe marginea unor 
teme, care, de fapt, sunt ale poeziei dintotdeauna: viața, 
iubirea, miracolul existenței, relația increat – creat / 
logos creator – sens conativ, sentimentul vremuirii și 
freamătului existențial, viziunea destrămării perpetue 
și extincției…

În Prefață, criticul universitar sibian mărturisește 
dificultatea în care s-a aflat când i s-a propus realizarea 
acestei antologii. Intrând în acest „univers de cuvinte 
și imagini”, a rămas deconcertat de „aspectul integral 
haotic” prin care rătăceau „strălucirile unor scăpărări 
metaforice, vibrațiile ca de tunet ascuns ori perceptibil 
ale unor descărcări de sensibilitate, învăluirile vibrante 
ale unor torente de autentică poezie”. Din producția 
„cât un întins continent” a acestei lirici (desfășurată pe 
parcursul a patru decenii de viață), criticul a „selectat” 
materialul de puritatea poeziei, organizându-l după 
anumiteconsiderente „unitare” și „riguroase”, totul în 
numele unui gust lectural și al unor judecăți de valoare, 
adică „în limitele strânse ale unei viziuni și al unor 
opțiuni oricum personale”.

Dl Mircea Tomuș observă cu atenție aliniamentele 
mai largi pe care se mișcă această lirică, avalanșă 
de cuvinte, imagini și limbaj curent, de la tiparele 
folclorice la versul modern cu jocurile lui imagistice 
imprevizibile, surprinzătoare, șocante chiar, fie puriste 
ori suprarealiste, fie expresioniste sau de-a dreptul 
umoristice. E o pastă cosmotică în care se regăsesc 
însemnele unei conștiințe lingvistice „aproape totală”, 
poetul locuind și rostindu-se într-o limbă maternă ce-i 
este tradiție, istorie, geografie, gând, aripă, frunză, apă, 
aer, cer și pământ… O limbă română în care înaintații 
săi din Lopadea Veche se regăsesc sub zariștea poeziei 
– memorie inextricabilă - , așa cum violoncelul Mariei, 
învăluie, în melosul său  tulburător și profund, o iubire 
de burg transilvan, în varii ipostaze de alinuri maritale. 
De unde și absorbția deplină a acestei delicate prezențe 
în creație: „Ea vine pentru mine și rămâne / în locul 
cerului în călimară.”

Completând observațiile din „Prefață” cu cele 
dintr-o Anexă, atașată la paginile 527-533, criticul 
Mircea Tomuș încearcă a descifra trăsăturile specifice ale 
acestei poezii, observând de la început că „primordială 
este relația metaforică față de cea ontologică”. Totul 
intră sub zodia acestui limbaj imagistic, autentic, 
uneori frust, indiferent dacă ritmurile poeziei urmează 
„factorul melodic” sau emisia dezinvoltă, liberă, albă, 
abruptă chiar. Între „spontaneitate” și „meșteșug”, Ion 
Mărgineanu este un poet „matur”, „stăpân pe mijloacele 
sale”, poezia sa echivalând, în sfârșit, „rostirea” cu 
„conținutul” («sentința»), „cuvântul” cu „existența”, 
într-o inextricabilă unitate a misterului poetic.

*
Dacă primele volume antologate aici stau sub 

semnul matur al jubilației / fascinației existențiale 
pândite de «nesațul pământului» (Cântecul inimii, 1980; 
Cu fața spre iubire, 1981; Iubire doar pentru iubire, 
1983), celelalte se constituie fie ca un popas de regăsire 
și întremare în toposul și imaginile natalității (Ia-mă 
cu tine, 1994; Cerneală de doliu, 1999; Degustător 
de nuduri, 1999), fie ca meditații ale locuirii poetice 
în cuvânt, în acea patrie a limbii române, de solaritate 

transilvană, peste care se abat nouri tumultuoși și 
primejdioși (Doar între cuvinte limba este fiară, 
2002; Moaștele cuvântului, 2003; Pe mâini e numai 
răni cuvântul, 2003; Se-aude frigul friguind, 2007; 
Singurătatea se scumpește, 2007).

O a doua secțiune a recentei culegeri, Oglinzi 
sparte, antologhează câteva volume mai recente, de 
la Tristețea umblă dezbrăcată (2010) și Moartea se 
bucură de imunitate (2011) la volumul din 2012, Mai 
sap tăcerea s-o rescriu.

Ori de unde ai încerca s-o comentezi, poezia 
aceasta pare a nu avea nici început, nici sfârșit, 
evoluând artistic în mod egal, ca un mecanism creator 
de imagini cât mai autentice, fruste, grave, nefardate 
stilistic. Impresia aceasta de devălmășie imagistică 
marchează o constantă a imaginarului poetic, care, 
radiografiind zone ale originarului și increatului, leagă 
impresii poetice spontane de o febricitară întâietate a 
cuvântului. De aici accentele de consonantă armonie 
între imaginea conativă și cuvântul care exprimă 
reliefuri și sensuri directe, între reificările lumii în care 
trăiește și fondul preexistent al logosului creator… 

Pe fluxul acesta impetuos de imagini (un 
„miliardar de imagini”, cum îl vedea Lovinescu pe 
avangardistul surrealist Ilarie Voronca), melodia 
identificărilor/ corespondențelor poetice vine de la sine, 
de aceea poemele de această factură prozodică sunt atât 
de tulburătoare în dolorismul lor existențial, sentiment 
acaparator trăit într-o plenară deseninare, iar nu mimat: 

„Tristețea umblă dezbrăcată
se-nspină, șchioapătă, revine –
stă pe cuvânt neagră prelată,
și-afundă spiritu-n ruine –
și ele brazdă dezbrăcată
prin Învierea care vine.

O, Doamne, până unde ține
această apă-nvolburată,
scobind prin sânge să domine
credința – floare-ndoliată –
și cât din ea îți aparține
ca izgonirea idolatră.” 
(Coridă-n puncte cardinale)
De la un timp încoace poezia lui Ion Mărgineanu 

este tot mai înnegurată, tot mai tristă, tot mai apăsată 
de imperativele extincției. Viața, iubirea, reificările 
existențiale, ființe, lucruri, realități apropiate își 
dezvăluie fragilitatea și intră sub vălul unei așa-zise 
imagistici negre. 

Iată, de pildă, o cantilenă dedicată satului natal în 
care însemnele tradiției sunt amenințate nu atât de aerul 
«modernizării» cât de timpul care macină fără milă, 
transfigurând și alienând, prefirând și metamorfozând 
neîncetat. Într-o atare ipostază este surprinsă Lopada 
Veche cu situl ei arheologic din punctul «Jidovina», 
amenințată de a fi scoasă din geografia ținutului și din 
specificitatea lui autentică:

„Satul meu, Lopadea Veche,
mi se-mpiedică de-un deal
crescut blând după ureche
când amonte, când aval,

Îl mai sâcâie o vale
în călcâi, strănut de spine,
și tăcerile ovale
stoarse-n firul holdei line.

Risipiri de piatră rară
îl împing de pe coline
să-l scoată din matcă-afară
Doină, dor, val de suspine,

Se opune via arsă
și-o ștergură de albeață
în care strigoii-și varsă
jucării, mâl și mătreață,

și îmbată-o cruciuliță
lumânare-ntr-un pahar,
pân’ se face, Doamne, criță,
ca izvoru-n fântânar.”
(Tăcerea ca vrajbă a luminii, 97, II, p. 252).

Dacă moartea „se bucură de imunitate”, atunci 
bătălia de a smulge cuvântului (logosului creator) 
imaginile potrivite este una bărbătească și pe viață (a 

propos de dăinuirea simbolurilor istorice în această poezie 
de respirația unui memento istoric). Este pretutindeni în 
această poezie o atitudine dârză, nedomolită, de veghe 
continuă, în ciuda unor asumate «plângeri» ieremiadice. 
Ochiul poetului percepe toată această splendoare de 
forme și culori înfiorată însă de sentimentul destrămării, 
al aneantizării: «Șade ochiul la strâmtoare/ Ca un deal, 
ca o ninsoare,/ Că nu-i corb ce-o să coboare/ Tolănit 
priveghi la soare./ Doar sărutu-nchis de-o floare/ Ieșit 
fulger să-și strecoare/ Miezul dulce cu ardoare/ Bea din 
lacrimă pudoare/ Și nu-ntreabă cum se moare…” (Alfabet 
morse vegetal). Înțelegând acest limbaj al prefacerilor 
și devenirilor continue, poetul pune în decantare aceste 
«surupări» de  suflet udate de lacrimile «amare» ale 
percepției: „Se-aude-o lacrimă amară -/ ca uscăciunea 
unui gând,/ împins de-o bârfă înafară./ Duh înfundat. Mai 
stau la rând/ amărăciuni, ca fruct de vară/ pe gura unui 
înger blând”…

Senzația «căderii din Rai» rezonează cu o gravă 
muzicalitate, însă în speranța unei divinități impasibile, 
care nu ia parte la acest spectacol tanatofil: „mă 
strânge/ din Rai căderea înafară./ Nu-nvață Dumnezeu 
a plânge/ pe-o frumusețe-așa amară.” (Sub ger provizii 
rup tăcerea).

Șansa rugăciunii (a poeziei ca rugăciune, după 
abatele Bremont) aduce nu atât un spor de pacificare 
cât o neliniște a însingurării spiritului «între lucruri 
bătrâne» cum ar zice Blaga), de aceea poezia lui Ion 
Mărgineanu e o continuă zbatere a gândului împovărat, 
exprimând condiția unui «prizonierat» existențial 
năzuind la salvarea prin «cuvântul» atotcreator: „Cu 
cât mă rog/ mai încăpățânat/ lui Dumnezeu/ cu atât 
rămâne/ un loc gol în Rugăciune” (Tristețea umblă 
dezbrăcată, 3)

Dorind a se face «drum de țară» pe care să se 
plimbe Dumnezeu «cu tot cerul subsuoară», poetul 
se împacă cu gândul că însăși divinitatea supremă 
«îndură» risipirea unei lumi create cu dragoste pentru 
plante, oameni și animale, dar care – odată ce a fost 
lăsată liberă/ abandonată? – funcționează după legi 
proprii, independent de creatorul ei. Este o intuiție de 
mare adâncime (cu ecouri în filosofia nietzscheană), 
antenele expresioniste ale acestui lirism intrând în 
rezonanță cu ritmurile bine articulate ale tradiției 
folclorice (o preocupare constantă a poetului interesat 
multă vreme de creația folclorică a Ardealului):

„Satul, dulce mușcătură,
să alunece-n pridvoare,
scuturat de tot ce-l doare,
parastas pe-o altă gură.
Chiar un Dumnezeu ce-ndură
toată moartea florii-n floare.

Drum de cară să răsară
înăuntru-mi și-n afară.”
(Brazi albind într-un colind)
Poezie a tristeții și lacrimei, a cuvântului 

împovărat cu toată răspunderile creației, a cerului 
de vară în crepuscularități premonitorii, a iubirii 
primejduite de semnele vremii și alienante împrejurări, 
creația lui Ion Mărgineanu rămâne o veghe necontenită 
la hotarul liminar al vieții. Înfrățit cu Mureșul albaiulian 
al Ardealului, în care s-au topit vechi tâlcuri ale 
dăinuirii și creației, poetul își conștientizează condiția 
sa de artist al cuvântului, intuind ecourile salvării prin 
simbolurile unui creștinism de dimensiuni cosmice:

„Eu și Mureșul. El lovește
tăcerea cu pietre. Eu spăl cuvintele
da falsul nisip
poate dau de Marea Moartă –
de ciobanul cu oile.”
(Ritmuri sugrumate de fulgere)
Acesta este poetul Ion Mărgineanu, cel care 

locuiește în continentul imagistic al limbii sale și care 
rămâne în efigia acestei armonii. Aceasta este opțiunea 
primordială a celui ce ne avertizează, cu mândrie de-a 
dreptul inițiatică și epistem-axiologică, poate și cu 
orgoliul locuirii unui topos imaginar inconfundabil, că 
„cei ce mor în afara cuvântului/ nu vor învia…”

Deopotrivă «spontaneitate» și «meșteșug», 
«inspirație» și «facere», «trăire» și «iluzie», «floare 
înrourată» și «nouri sirius» peregrini, poezia lui Ion 
Mărgineanu se rotunjește artistic într-o ideogramă 
originală și autentică, una din cele mai autentice și 
originale din lirica românească de azi.

Petru M. PANAIT 

Poezia lui Ion Mărgineanu
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„Doi, trei băieți, împreunându-și economiile, pe 
care trebuiesc învățați să le realizeze de copii, pot cum-
păra un automobil. Cu trei rânduri de rufe, cu un cort, 
cu o mașină de fiert la petrol, cu un aparat fotografic 
și cu unul de radio, tovarășii pot petrece vara cea mai 
interesantă. Ziua pe drum și noaptea în cort, cu con-
certele stațiilor de emisie primite la toate altitudinile, 
vacanța e și o plăcere și o învățătură nouă.” Această 
invitație la aventură pare desprinsă dintr-o vetustă ru-
bricuță turistică. O rubricuță care își trădează anacro-
nismul în primul rând prin „mașina de fiert la petrol”, 
obiect străin până și Cireșarilor lui Constantin Chi-
riță, de la sfârșitul anilor ’50. Și apoi, doar un idealist 
excentric și-ar mai permite să impulsioneze tineretul de 
astăzi spre asemenea agremente. Într-adevăr, mesajul 
reprodus aparține altei epoci. Celei interbelice. Înd-

emnul nu a apărut în revista Oficiului Național de Turism și nici într-un banal almanah. 
Semnatarul rândurilor citate este Tudor Arghezi. Un pseudonim de inspirație geografică, 
pe itinerariul etimologic Argeș-Arghesi-Arghezi1, în deplină armonie cu spiritul nomad 
al însemnării „Radiosportul”2 (1932), din care am decupat 
fragmentul de mai sus. 

De timpuriu, poetul își dezvoltase o pasiune excursio-
nistă, pasiune comunicată și de fiica sa, în 1985: „În tinerețea 
lui, călătorea mai ales cu închipuirea, cu lectura și cu gîndul. 
Fără bani, se urca pe o bicicletă pe care o avea și care era foarte 
greoaie și colinda împrejurimile Bucureștilor. Uneori pornea 
la drumuri mai lungi, ajungînd pînă pe Valea Prahovei, trăg-
înd greu la deal greutatea bicicletei.”3 E un efort impresionant 
să ajungi în ținutul Bucegilor pedalând de la București. Ace-
astă cursă rutieră arată bucuria – infatigabilă – a lui Arghezi 
de a călători, amintind, totodată, parcursul ciclist întreprins 
de Geo Bogza de-a lungul Oltului, din 1939, solitar, nu în 
caravana Turului României. De asemenea, Mitzura Arghezi 
relata că tatăl ei pleca în pelerinaje la așezămintele monahale 
din apropierea Capitalei: „Alteori, pornea pe jos, duminicile, cu Gala Galaction, pînă la 
Căldărușani sau la Cernica.”4 Rostul evlavios al acestor drumeții este exprimat aluziv de 
fiica poetului. Nu întâmplător Mitzura Arghezi precizează că tatăl ei și Gala Galaction 
mergeau duminică la Căldărușani și Cernica, toponime sacre, renumite nu pentru pod-
gorii sau ape sulfuroase, ci pentru mănăstirile de acolo; dar în 1985, când a fost publicat 
textul, ateismul comunist, deși îmblânzit față de agresivii ani ai stalinismului, tolera doar 
parcimonioase trimiteri religioase. De altfel, cine cunoștea biografia lui Arghezi știa că 
poetul se retrăsese, în 1900, pentru câțiva ani la mănăstirea Cernica, purtând numele 
călugăresc Iosif. Galaction (pe atunci Grigore Pișculescu) îl vizita deseori și, în jurnalul 
său, înregistrase inclusiv distanțele străbătute: „[...] am făcut, pe jos, drumul până la 
Mânăstirea Cernica și înapoi. 15 kilometri dusul și 15 întorsul, 30 în total. Am plecat 
de acasă la 5 ore dimineața și la 8 am fost acolo.”5 Merită să ne oprim puțin și asupra 
acestei frumoase prietenii. Viitorul teolog povestea într-un interviu că, înapoindu-se cu 
Arghezi de la mănăstirea Căldărușani, a decis să rămână deliberat repetent, pentru a pu-
tea fi colegul de școală al acestuia.6 Diaristica lui Galaction surprinde adesea participări 
în tandem la liturghiile de la Biserica Domnița Bălașa sau de la 
Catedrala Sf. Iosif, dar și vizite la Chitila, unde Arghezi lucrase 
o vreme la fabrica de zahăr. Revenind la traseele – destul de lun-
gi – de per pedes apostolorum ale tânărului Arghezi (pe atunci 
Ion Theodorescu), acestea ne duc cu gândul la peregrinările lui 
Slavici, un globe-trotter precoce, după propriile mărturisiri: „Eu 
încă pe la vârsta de doisprezece ani am început să fac plimbări 
mai lungi și le făceam mai ales singur pentru că nu-mi găseam 
tovarăș. [...] Una dintre cele mai plăcute părți ale vieții mele e o 
călătorie de vreo șase săptămâni pe care am făcut-o pe jos.”7 Se 
știe că, la București, revista Convorbiri literare a fost condusă o 
lungă perioadă de geograful Simion Mehedinți (E. Lovinescu a 
ridiculizat pe bună dreptate directoratul acestuia.). Slavici fusese 
însă primul geograf al „Junimii”. Poate nu la fel de savant ca 
Mehedinți, devenit între timp și academician. Dar memorialistica 
prozatorului dovedește că acesta cunoștea parcă la pas teritoriile 
românești. Nu e de mirare, mai ales că el era adeptul mersului pe jos. Dacă Arghezi, cum 
am văzut, recomanda tinerilor, în 1932, să străbată țara cu un automobil, cumpărat la 
comun, Slavici, în 1924, nu admitea confortul vitezei: „Excursiuni făcute pe calea ferată, 
în automobile, ori poate chiar cu aeroplanul sunt întreprinderi excentrice.”8 Totuși, în 
cazuri speciale, autorul Marei accepta și caii putere, dar numai în varianta minimală a 
atelajului, atingând cumva un radicalism arhaic de tip amish: „[...] excursiunile au să fie 
făcute a-ndelete și cu plăcere, numai la nevoie în căruță, mai rar călare și cel mai bine pe 
jos.”9 Comparându-l pe Arghezi cu Slavici, am vrut să arăt că, modern în literatură (deși 
un modernist pe stil vechi), poetul Florilor de mucigai se dovedea modern și în viața 
cotidiană. De fapt, ca să-l parafrazez pe Terențiu, nimic din ce era modern nu-i fusese 
indiferent. Ba chiar s-a manifestat, în anumite situații, ca un pionier al modernității. Cum 
ar fi în cazul radioului. 
1 Apud Florea Firan, Pe urmele lui Tudor Arghezi, Editura Sport-Turism, București, 1981, p.55.
2 În Tudor Arghezi, Radio-papagal, publicistică radiofonică (1927-1967), Editura Casa Radio, 
București, 2011, pp. 270-272.
3 Mitzura Arghezi, „Marea”, în Almanah Femeia 1985, p.69.
4 Ibid. 
5 Gala Galaction, Jurnal, vol. I, ediția a II-a, text integral, îngrijită, prefață și note de Teodor Vârg-
olici, cu o evocare de Mara Galaction, editura Albatros, București, 1996, p.362.
6 Ibid., Note, pp.432-433.
7 „Vederi din Carpați. I. Rostul excursiilor”, în Ioan Slavici, Opere. VI. Memorialistică. Închisorile 
mele. Amintiri. Lumea prin care am trecut, text ales și stabilit, note și comentarii, repere critice și 
indici de Constantin Mohanu, prefață de Eugen Simion, Editura Fundației Naționale oentru Știință 
și Artă, Univers Enciclopedic, București, 2005, p.845.
8 Ibidem, p.844.
9 Ibid.

Victor Crăciun nota în volumul Manuscrise și voci. Scriitori români la radio 
(1977) că Tudor Arghezi a fost scriitorul „care avea să se atașeze cel mai mult de radio-
fonie”10, evidențiind concretul entuziasm al poetului față de universul undelor: „[...] se 
va ocupa cu insistență de radio, radiofonie, radiodifuziune, în circa 200 de articole, unele 
publicate în Bilete de papagal, Radio-Român, Radiofonia, Radio-Adevărul etc., altele 
cunoscute numai prin intermediul undelor hertziene. Singure aceste tablete pot forma o 
antologie radiofonică extraordinară pentru preocupările și mobilitatea penei scriitorulu-
i.”11 O astfel de antologie a apărut în 2011, la editura Casa Radio, adunând publicistica 
radiofonică a lui Arghezi, sub titlul Radio-papagal. Criticul literar Paul Cernat subli-
niază în prefața culegerii că, pentru poet, „tehnica modernă – ipostaziată de Radio – nu 
e un adversar al culturii înalte, nici un aliat al ei, ci un amplificator cultural fabulos, o 
expresie a democratizării «universale» a culturii.”12 

Practic, Arghezi vedea în radiofonie o modernă instituție de misionariat, care va 
contribui, gradual, la culturalizarea celor mai rudimentare medii. Iată ce scria poetul în 
1928: „[...] unde se așază un post de radio, vin, progresiv, gândirea și cărțile, și piere beția 
de alcool.”13 Romancierul Jean Bart, membru corespondent al Academiei Române, împ-
ărtășea aceeași convingere, semnalând, un an mai târziu, beneficiile imense pe care le po-
ate disemina Radioul: „[...] ne muncim să-i dăm carte săteanului și numărul analfabeților 
rămîne parcă staționar. Și cel care a învățat carte o uită în curînd. Munca primitivă și 

alcoolul îl abrutizează. Iată că prin mijlocul radiofoniei ajunge 
și țăranul, care nu știe carte, să audă învățături, sfaturi și 
îndemnuri bune, să-și lumineze mintea și să-și încălzească 
inima numai prin imagini auditive.”14 Liviu Rebreanu, în 1939, 
fixa solemn rolul Radioului: „Programul ideal trebuie să fie 
un adevărat îndreptar național.”15 Cartea lui Victor Crăciun, 
Manuscrise și voci..., surprinde mult mai vast solidaritatea 
scriitorilor români în sprijinul radiofoniei. Amploarea acestei 
coeziuni poate fi socotită și ca un ecou – propagat pe calea 
undelor istoriei – al mișcării iluministe. Peste ani, în 1965, po-
etul declara: „Cu așa-numita Radiofonie – în lipsa unui cuvânt 
mai simplificat – sunt prieten de pe când era ea în fașă.”16 Pu-
blicistica sa confirmă întocmai acest devotament. Unul dintre 
primele texte argheziene despre fenomenul radiofonic, scris în 

1927, are, parcă, o încărcătură de ritual ezoteric. Poetul povestește o excursie cu niște 
prieteni motocicliști, la munte, excursie care amintește întrucâtva textul „Radiosportul”: 
„Dintr-un sac deosebit scoaserăm un aparat de radio cu trei lămpi, acumulatorul de pa-
tru volți și bateria anodică și îndreptarăm lanterna electrică a motocicletei către postul 
nostru de radiofonie. Erau orele nouă și treizeci seara și toate stațiile de emisiune ale 
Europei funcționau.”17 Fantezia poetului atinge o stare incantatorie: „Din creștetele Car-
paților daci ne închinarăm mentalmente încă o dată în memoria inventatorului american, 
a căruia lampă, proiectil delicat menit să dărâme barierele agresive ale statelor și să 
asocieze în prietenie și speranță cumplitele sforțări omenești, întrece valoarea tuturor 
monumentelor literare, zidite între ipoteză și deșertăciune.”18 

Această întâmplare, căreia Arghezi îi conferă semnificația unei „ceremonii”, se 
desfășoară într-o pădure. Mediu bântuit de o simbolistică ancestrală, despre care se spu-
ne că ar găzdui lăcașuri ale divinităților19. Radioul capătă, în textul arghezian, o ase-
menea metaforizare. Din aparat se auzea un concert de Beethoven. Articolul lui Arghe-
zi ia, pentru forța de sugestie a miracolului radiofonic, o turnură S.F.: „Ne găseam la 

Viena! Cel puțin două sute de instrumente, conduse de cel 
puțin două sute de muzicanți.” Teleportarea va fi „brevetată” 
abia peste câțiva ani, în literatura S.F. a lui Charles Fort. Pu-
tem aprecia acest articol arghezian ca una dintre cele dintâi 
mostre de science-fiction românesc. Mai departe, experiența 
radiofonică din mijlocul naturii dobândește proporții teurgi-
ce, culminând într-o atmosferă de prosternare: „Ascultam, 
culcați pe pături și mușchi. Cânta pădurea, muntele cânta. 
Vocea Celui din Eternitate umbla printre brazi, ca odinioară 
pe munții Sinaiului și Măslinilor. Era fantoma miraculoasă 
a cântecului universal, un astru nevăzut de glasuri și ecouri. 
Cine a cutezat să spuie că rugăciunea omului nu merge până 
la Dumnezeu? Eroica lui Beethoven ne venea din Viena în 
Carpați și trecea mai departe și mai sus. O auzeau păsările, 
îngerii și continentele.” Nici un alt scriitor român n-a descris 
radioul atât de extatic, într-o viziune panteistă. Dar, pentru 

modernul Arghezi, tehnologia putea fi și epifanie.  
„Teleportarea” radiofonică l-a fascinat pe poet. Destinația preferată a acestor 

călătorii era Viena, cum demonstrează un articol din 1928: „De cum cade seara, cope-
rișul care te-a sugrumat ți se ridică de pe creieri, și dacă închizi ochii și faci puțin lux cu 
minciuna, te poți vedea în costum negru, într-un scaun la Marea Operă, aplaudând Walki-
ria lui Wagner, cu marele lui emul, Richard Strauss, la pupitru. Se poate locui, în acest 
timp, în orice colț de provincie, în noaptea oricărei păduri, singurătatea oricărui munte, 
fără a pierde contactul cu marile orașe. Independențele, cu puternica lor coloratură de 
pașalâc, sunt amenințate în însăși principiul lor de viață: izolarea leneșă și stupiditatea 
tirană. Undele fermecate stârpesc toate pronvicalismele. Am revenit acasă cu suflet su-
perb! Aplaudasem la Viena, deși nu mă mutasem din București! 

10  În volumul Manuscrise și voci. Scriitori români la radio, Editura Eminescu, București, 1977, 
p.9.
11 Ibid.
12 Paul Cernat, „Radioestetica. Publicistica radiofonică a lui Tudor Arghezi,” în Radio-papagal, 
p.6.
13 „Alo! Alo!”, în Radio-papagal, vol.cit., p.25.
14 „Radio va civiliza satele românești”, în Victor Crăciun, Manuscrise și voci... vol.cit., p.55.
15 „Radio – îndreptar național”, ibid., p.86.
16 „[I-a venit Radiofoniei o idee ciudată]”, în Radio-papagal, vol.cit., p.516.
17 „Beethoven”, în Radio-papagal, vol.cit., p.17.
18 Ibid.
19 Apud Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, 
forme, figuri, culori, numere, volumul 3, P-Z, Editura Artemis, București, p.36.

Tudor Arghezi și radiofonia

Idealism și modernitate pe calea undelor

Radioul Blaupunkt, de la Mărțișor

Aparatul american

Alexandru DUMITRIU, București
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Să compari viaţa cu o călătorie cu tre-
nul nu este o noutate.Şi totuşi...  A 
fost primul vehicul cu motor în care 

m-am urcat la paisprezece ani şi de atunci mi se 
pare că umblu prin lume însoţită de cântecul ro-
ţilor lui. Nu e întotdeauna liniştit, te mai scutură 
la macazuri, se înclină periculos la cotituri sau te 
răstoarnă aproape când opreşte fără veste, la sem-
nal.Ca viaţa!

Imi place să merg cu el.Doar urcarea 
şi coborârea mă tensionează. Am impresia 
că n-o să ajung la timp, că sunt prea mulţi 
oameni grăbiţi în jur sau că o să-mi alunece 
piciorul pe scară. Instalată în compartiment, 
mă relaxez.

Cum va fi fost începutul călătoriei mele 
prin această lume? Dificil probabil, ca orice 
naştere. Ore întregi petrecute într-un tunel în-
gust şi în incertitudine, după care, frig, chi-
puri necunoscute în jur, singurătatea noului 
venit care nu cunoaşte  decât mirosul şi căldu-
ra mamei. Câţiva ani, imaginile care treceau 
prin faţa ferestrei au fost confuze şi lipsite de 
cronologie. Ierni cu zăpezi bogate, miros de 
pamânt reavăn sau de flori de salcâm, după 
cum voi afla mai tărziu, mama îngenuncheată 
la icoane într-o noapte în care a fost cutremur 
sau câinele care latră cu furie, în timp ce un 
pumn bate în uşa încuiată. Mama nu deschide. E 
o femeie tânără cu trei copii mici, iar aceia sunt 
soldaţi nemţi. Caută boi cu ajutorul cărora să scoa-
tă maşinile blocate în noroaie.Pocneşte un pistol 
şi mama crezând că ne-au împuşcat câinele iese 
furioasă afară. Aici filmul meu se rupe. Cum le-o 
fi explicat că noi n-vem boi, nu ştiu, dar militarii  
au plecat, iar Leu era bine merci; se ascunsese de 
frica împuşcăturii care nu-l vizase totuşi pe el.

Şi un amurg de iarnă luminat de  luna enor-
mă la care privesc fascinată aiurând de febră şi 
iarăşi mama  care mă culcă la loc, pe pernă şi-mi 
pune pe frunte o compresă.Imi amintesc că mă  
apropiasem de fereastră în patru labe, ca să ajung 
mai aproape de astrul nopţii, că spuneam ceva sau 
doar încercam fără să reuşesc, pentru că-mi sim-
ţeam limba enormă şi insensibilă.

*
Fiind un tren imaginar, poate să meargă 

înainte sau înapoi şi acum acel „înainte” este pre-
zentul. Un prezent nu prea confortabil. Toată săp-
tămâna trecută m-au îndurerat dezbaterile nesfâr-
şite pe tema  unei întâmplări tragice: Un copil de 
patru ani a fost sfâşiat de cânii vagabonzi într-un 
parc bucureştean; amănunte îngrozitoare, fratele 
de şase ani care a fugit dar a văzut totul din as-
cunzătoarea lui şi acum e în stare de şoc, părinţii 
zdrobiţi de durere şi bunica acuzată de neglijenţă 
şi chiar anchetată, bătrână şi năucită de suferin-
ţă, mi-au dat coşmaruri nopţi la rând. Manifestaţii 
pro şi contra eutanasierii câinilor fără stăpân, cele 
mai aberante luări de poziţie, iubitorii de animale 
aproape luându-se la bătaie cu cei care susţin sigu-
ranţa oamenilor în spaţiul public...o grozăvie!

N-am suportat să văd nici o dezbatere de la 
cap la coadă, dar subiectul era pe toate posturile 
aşa că, tot butonând, am aflat destule.

Au venit nişte ploi torenţiale, s-a rupt un 
baraj în Moldova şi câteva sate au fost distruse 
de ape, aşa că s-a renunţat la subiectul precedent 
în favoarea celui mai recent. Dramatic şi acesta, 
fireşte. Nouă oameni au dispărut sub ape, păsări, 
animale, case, toată agoniseala bieţilor năpăstuiţi 
dusă pe apa sâmbetei, armata şi pompierii salvân-

du-i pe cei urcaţi pe acoperişuri. Mă-ncarc cu sufe-
rinţa aceasta nesfârşită parcă şi mă revolt când văd 
câţiva locuitori ai zonelor inundate  privindu-i pe 
pompierii care destupă şanţurile colmatate. „Dvs. 
De ce nu puneţi mâna să ajutaţi? E satul dvs!” spu-
ne un reporter. „N-avem lopeţi!” răspunde candid 
un sătean adăpostit sub umbrelă.”Ce-i cu oame-
nii ăştia?” îmi spun şi eu în gând amintindu-mi de 

şanţurile frumos curăţate de iarbă, din copilăria 
mea. Primarii de acum nu-i mai obligă pe oameni 
să le întreţină, de teamă că nu vor mai fi aleşi.

Ei, dar azi e sărbătorit la Ţebea, Avram Ian-
cu şi prezidentul nostru care nu s-a dus la inundaţii 
[Unde nici n-avea ce să facă, dânsul nefiind „organ 
executiv”], a participat, alături de câţiva politici-
eni la festivităţi. Trec în revistă câteva posturi de 
ştiri şi-mi amintesc de Caragiale, pentru că fiecare 
titrează altfel: „La Ţebea, preşedintele a fost acla-
mat şi contestat”zice postul cunoscut ca susţinător 
al şefului statului.”Preşedintele a fost huiduit la 
Ţebea” spun cei care nu-l au la suflet;”Preşedintele 
scos cu SPP-ul de la Ţebea”...

Exac ca-ntr-unul din momentele lui Nenea 
Iancu : Ziarul pro-guvernamental scrie că o sută de  
derbedei au strigat slogane împotriva guvernului. 
Cel al opoziţiei zice că două mii de protestatari au  
mărşăluit în piaţa centrală, iar poliţia i-a împrăştiat 
cu bastoanele. Inseamnă, conchide cititorul, că au 
fost cam două sute de cetăţeni aşa-si-aşa, care au 
plimbat pancarte prin faţa prefecturii.

 Citeam zilele acestea un fel de ancheta. 
Care pare contemporan cu noi, Eminescu sau Ca-
ragiale şi eu raspund in gând: Şi,şi!

Ziariştii îşi fac meseria, trebuie să mănânce  
şi ei o pâine, dar am impresia ca exagerează mult 
prea mult.Important este ca titlul să şocheze şi zi-
arul să se vândă. Şi iată-mă în aceeaşi situaţie de 
dinainte de  ’89; ştiind că mint nu mai credeam ni-
mic din ce se spunea, indiferent de subiect. Acum 
încerc să încropesc o fărâmă de adevăr, verificând 
stirea pe mai multe surse.

In general, ştirile sunt mai ales rele. Rare-
ori auzi despre isprăvile lăudabile sau faptele bune 
ale cuiva. Se mizează pe impresionarea cât mai 
violentă a cititorului. Ne face bine? Mă îndoiesc. 
Viaţa e şi aşa destul de dificilă, schimbările clima-
tice, politice sau de atitudine [ ca sa nu mai vorbim 
de preţuri!] sunt mereu neaşteptate şi ne solicită 
organismul, mintea sau punga, aşa că am avea  ne-
voie de nişte veşti care să aducă o fărâmă de senin. 
Sunt? Veşti bune, vreau să spun.Cu siguranţă! Nu 
pot să cred că nu mai există măcar „zece drepţi” în 

lumea în care trăim , de dragul cărora umanitatea 
ar putea fi salvată. Binele însă e mai discret în timp 
ce răul este adesea spectaculos şi iese in frunte.

Printre diferitele bucăţi de hârtie pe care am 
notat un gând, găsesc  editorialul din prima zi a 
anului 2008 dintr-un ziar genevez.L-am decupat 
pentru că suna foarte cunoscut ce scria redactorul 
şef, pe numele lui Charles-Andre Aymon:

„ Nu ştim încotro mergem, dar mergem” 
Iată genul de vorbe descurajate pe care le auzi 
pe ici, pe colo. Sentimentul că ţi s-a răpit via-
ţa, viitorul ,în avantajul nu ştiu cărei puteri, a 
banului,a politicii, a «cefelor groase», e din ce 
în ce mai  pregnant.[...] Din ce în ce mai mul-
te reglementări, tehnologiile din ce în ce mai 
avansate, schimbarea rapidă a felului de a acţi-
ona, de a gândi, de a consuma chiar, refasonea-
ză  cotidianul, lăsând în urmă o bună parte din 
populaţie.

Până de curând,  nu era vorba decât de 
câteva persoane în vârstă şi de marginalizaţi. 
Azi, complexitatea crescândă a vieţii de zi cu 
zi îi lasă pe oameni orfani de ei înşişi, persoane 
care erau bine integrate până acum.

Aceşti cetăţeni îşi exprimă frustrările la 
urne, votând partidul cel mai conservator, cel 
care i-ar putea asigura că lumea pe care au cu-
noscut-o n-a murit şi că ar putea să le-o aducă 

înapoi.
În prag de an nou, aceasta e provocarea 

noastră: Să-i convingem pe aceşti deposedaţi să 
renunţe la trecut şi să parieze pe viitor”.

După şase ani, am impresia că cei 
care s-au rătăcit în labirintul evenimentelor, 
informaţiilor,schimbărilor  rapide de atitudine, de 
modă,de idei, de nevoi reale sau induse artificial 
sunt tot mai mulţi şi nu se limitează la  teritoriul 
unei ţări sau la un segment de vârstă.

Există oare, între puternicii acestei lumi, 
vreunul care ştie să remedieze situaţia ? Mă în-
doiesc.

Va trebui să ne descurcăm pe cont propriu 
acceptând stresul care face parte din viaţă [o parte 
necesară,zic oamenii de ştiinţă.Ne-a silit să evo-
luăm] şi să ne bucurăm de dulceaţa unei zile fru-
moase de toamnă, chiar dacă  televizorul transmite 
zilnic avertizări de cod galben sau portocaliu.Ce 
dacă acum e soare şi cald! Peste trei săptămâni va 
ninge [pe creste!], se va face frig[ Normal! Va fi 
sfârşit de noiembrie], va fi ceaţă şi polei,probabil. 
Şi dacă facturile la încălzire sunt din ce în ce mai 
mari, de ce să nu-i speriem pe cei care şi-au pus 
repartitoare la calorifere, titrând:” Repartitoarele 
aruncă facturile în aer!”

 „Apocalipsa!” ar zice Florin râzând, pentru 
că el nu se temea de nimic; sau nu mărturisea...

                               *
Aud că prima transmisie pe internet s-a fă-

cut în 1969, anul în care s-a născut fetiţa mea. En-
tuziasm în America [pentru internet,deşi a durat 
doar câteva minute],bucurie mare în casa noastră 
pentru puiul de om care venise pe lume şi, cu toate 
prostiile care plutesc în spaţiul virtual devenit atât 
de familiar,mă folosesc şi eu de acest mod de co-
municare ca să mă văd şi să vorbesc cu copila mea 
aflată peste mări şi ţări.

 Incet, încet ne vom adapta la viaţa trepidan-
tă ,la avalanşa de informaţii şi la tehnologia din 
ce în ce mai avansată, pentru că asta face creierul 
nostru de când am ieşit din peşteră, se adaptează 
şi ne va fi mai bine.Sunt optimistă!  N-am de ales.

JURNAL
de azi spre ieri si alaltãieri,
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                                *
Nişte oameni inimoşi postează zilnic un 

gând din cărţile lui Octavian Paler. Azi:”Tinereţea 
este o zdreanţă aurie, pe care o târăsc amintirile” 
de ce zdreanţă? E o mantie triumfală pe care o pur-
tăm cu puţină trufie şi destulă inconşienţă. N-am 
făcut nimic s-o merităm, e un dar gratuit al vieţii, 
o răsplată anticipată pentru potenţialele  realizări.

Poate că unii dintre noi se vor întreba 
cândva,mai târziu, ce s-a-ntâmplat cu mantia au-
rie, pentru că iată, eu nu-mi amintesc nici cum ară-
ta. Mă uit la fotografia de pe scrin din care mă pri-
veşte chipul meu de la două zeci şi cinci de ani şi 
nu mă recunosc. Frumoasă, fragedă, veselă...Eram 
oare aşa? Şi dacă eram,unde s-a dus prospeţimea 
aceea care mi-e atât de străină? Pe o legitimaţie 
am o fotografie mai veche şi un funcţionar hâtru 
m-a întrebat odată cu prefăcută severitate;”Ce-aţi 
făcut cu fata aceea frumoasă?” Eu nu regret nimic 
din ceea ce viaţa a luat din fiinţa mea în trecerea 
ei, dar gluma aceluia m-a întristat. Ca şi când aş fi 
fost vinovată că n-am avut mai multă grijă de tine-
reţea mea...N-am putut să fac mai mult;dar nici nu 
cred că se poate face mare lucru.Asta dacă nu ape-
lezi la operaţii estetice care pot să întindă pielea, 
să ridice pomeţii,să umfle buzele şi să  desfiinţeze 
pungile de sub ochi  până ajungi o mască inex-
presivă precum păpuşile japoneze.Nu mai ai nici 
măcar farmecul înţelept pe care ţi-l aduc vârsta şi 
emoţiile trăite. Imi plac feţele oamenilor bătrâni 
pe care stă scrisă toată istoria unei vieţi.

Acum sunt la modă  rafistolările periodice 
nu numai ale feţei ci ale intregului trup. Se taie de 
unde e prea mult şi se adaugă pe unde e lipsă, se 
scoate sau se pompează grăsime ori chimicale, e o 
adevărată nebunie! Cultul frumuseţii şi al tinereţii 
a ajuns aproape la absurd.Se ştie că bărbaţilor le 
plac pletele lungi [cred că li se trage de la Ileana 
Cosânzeana], drept care frumoasele care au bani 
îşi pun extensii la păr şi toate-şi trec mereu mâini-
le prin el, sau scutură capul, fluturându-l.

Sau vestimentaţia tot mai sumară şi mai ales 
tinerească. Avea dreptate Mircea Eliade când scria 
cu multi ani în urmă, că moda lolitelor cu fuste 
scurte, suple şi nonconformiste a fost inventată de 
bărbaţi pentru a-şi pedepsi astfel nevestele  autori-
tare. Ca şi când ar spune: Te-ai maturizat, te-ai as-
prit, ai devenit prea exigentă şi critică, drept care , 
în locul tău o doresc pe ea, femeia-copil ! Aşa cum 
n-ai să mai fii niciodată!

Mi se pare plauzibilă presupunerea aceasta, 
dat fiind că majoritatea creatorilor de modă sunt 
bărbaţi.Lăsând însă la o parte psihologia, eu cred  
că la mijloc este şi o problemă de  marketing. Se 
schimbă tendinţele, culorile sau materialele în fie-
care sezon pentru ca afacerile să nu stagneze.

Consum,consumism în toate domeniile.Nu 
se mai găsesc „cărbuni” pentru  aspirator şi din 
cauza acestei banale piese de schimb, trebuie să 
cumpăr altul nou. Nu se mai construieşte durabil 
şi temeinic, lucrurile sunt făcute de mântuială, le 
folosim o vreme şi le aruncăm umplând pământul 
de gunoaie care nici nu se degradează. Imi trece 
prin minte „templul de o mie de ani” construit de 
Ramses II ...cred că se simţeau importanţi cei care 
gândeau în milenii, în timp ce noi, copiii unei civi-
lizaţii a obiectelor efemere, iute depăşite de mode 
sau de tehnici mai avansate, avem probleme de 
adaptare şi ne-a fragilizat  chiar progresul tehnic.

 In tinereţe mă întrebam cum se vor des-
curca oamenii atunci când combustibilii fosili din 
subsol se vor termina, dar nu credeam că proble-
ma se va pune atât de curând. Sigur, se vor inventa 
şi exploata alte surse de energie şi vom merge mai 
departe,chiar dacă nu ştim încotro, cum scria un 
ziarist elveţian în prag de an nou.

Elena BRĂDIȘTEANU

Noul volum de versuri al Soniei Elvireanu, apă-
rut în ediţie bilingvă (Însingurarea irisului/ La solitude 
de l’iris, Cuvânt înainte de Rodica-Gabriela Chira, Sibiu, 
Editura Imago, 2013), completează, cât se poate de expre-
siv, peisajul liric de expresie feminină. Experienţa poetică 
a autoarei a dobândit vizibilitate cu puţin în urmă, când 
a publicat Timp pentru doi (2010) şi ulterior Dincolo de 
lacrimi/ Au-delà des larmes (2011), întorcând versul mini-
malist al prezentului spre registrul emoţiei şi redescoperi-
rea modernităţii în flash-uri de biografie. 

Autoare şi a unor cărţi de critică literară (În um-
bra cuvintelor – 2011, Le retour de l’exil dans le roman 
,,Ignorance” de Milan Kundera – 2011, Gabriel Pleşea. 
O perspectivă asupra exilului românesc - 2012), Sonia 
Elvireanu vine înspre poezie cu un background solid de 
interferenţe, literare şi mitologice, asupra cărora îşi pun 
pecetea propriile simţiri, deconspirând, astfel, în chip feri-
cit, decorul nuanţat al autobiograficului, cu menţiunea că, 
în poemele de faţă, autoarea nu coboară confesiunea lirică 
spre zonele prozaice, menţinând tensiunea temelor mari: 
interioritatea, cunoaşterea sinelui, verticalitatea fiinţei 
umane, fascinaţia luminii. În acest univers, deopotrivă de 
recuperare şi reînvestire afectivă, autoarea păşeşte atent, 
ritualic, fară graba postmodernă, conştientă de fiecare gest 
şi decisă a-şi desăvârşi relaţia (cu sine, cu Dumnezeul-lu-
mină, cu lumea înconjurătoare), rămasă incompletă.

O linişte (chiar o uimire) a privirii însoţeşte acest 
întreg şi repetat proces de autodefinire, presupunând, prin-
tre altele, întrebări angoasante gen ,,Ştii cine eşti?”, călă-
torii virtuale în trecut sau altele reale aparţinând prezentu-
lui, ieşiri din iluzie, căutări împinse de glasul revelaţiilor 
interioare, aşa ca în ciclul de început ,,Voci din Agora”, ce 
asigură calea de intrare nu numai în lumea clasicităţii anti-
ce cu tot ce implica aceasta (rigoare, istorie, coerenţă), dar 
şi în sfera ,,(în)dumnezeirii”. Căci Insula Aegina, a cărei 
chemare e tot mai insistent percepută, nu e altceva decât 
revelaţia tainicei iluminări, a reaşezării în proximitatea 
iubirii şi a iertării, adică a tămăduirii miraculoase, enig-
matice, vegheate de ,,numele pictat/ pe albul strălucitor,/ 
deasupra mării,/ Nektarios…” (În portul Pireu).

În căutarea trecutului şi totodată a sinelui, se par-
curg treptele tăcerii, echivalente unei înţelegeri mai nu-
anţate a vieţii: ,,Vasul aşteaptă pasageri/ spre Aegina,/ mă 
afund în povestea străinei/ ca într-un vis ciudat/ şi mă tre-
zesc departe de ţărm,/ albastrul ireal/ mi se strecoară în 
suflet,/ un suflu divin/ locuieşte făptura,/ în încremenirea 
amiezii,/ o tăcere absolută,/ în care cad gândurile/ unul 
câte unul,/ o prezenţă imperceptibilă,/ un surâs peste va-
luri,/ călăuză sigură/ către o revelaţie,/ pe drumul luminii.” 
(Chemarea Aeginei).

Cu ecouri din poezia religioasă (din punct de vede-
re tematic) şi romantică (din punct de vedere imagistic), 
poemele Soniei Elvireanu pătrund pe un teritoriu al pictu-
ralului, al culorilor luminoase, încântătoare, decupând cu 
fiecare vers, rostit în cadenţe moi, de o tonalitate joasă, 
imaginile şi stările tipice microuniversului de gânduri şi 
percepţii. Rezultă o poezie a sensibilităţii feminine, fru-
moasă prin setea de puritate şi aspiraţia spre albul feciorel-
nic. Această tentativă ajunge chiar să exploreze uşor oni-
ricul: ,,Cresc pe zăpezi/ urmele noastre,/ siluete ciudate/ 
pe albul imaterial./ Nu rătăcesc,/ se înalţă,/ fulguiesc tan-
dru/ deasupra,/ mâinile ating cerul,/ vocile şoptesc/ aburite 
de fulgi,/ se rotesc în cercuri,/ aurora boreală/ la capăt de 
lume.” (Siluete prin zăpadă).

Doar detaşându-se de lume şi de propriul sine, 
parcă într-o tandră levitaţie a spiritului, Sonia Elvireanu 
trăieşte ,,armonia clipelor”, reuşind să asculte tăcerea cu 
subînţeles a naturii: ,,Ascult tăcerea/ amiezii de vară,/ tăce-
rea frunzelor/ coboară în mine/ ca o clipă eternă./ Se înalţă 
apoi în aer,/ în aer fierbinte de vară,/ tăcerea mea,/ tăcerea 
frunzelor,/ în forma culorilor/ fără gând,/ în uimirea mea,/ 
armonie a clipei/ aşezată firesc în noi./ Iubesc clipa,/ tăce-
rea prelinsă/ din frunze în aer,/ în lucruri, în ochii uimiţi,/ 
întorşi spre afară/ cu împlinirea senină/ a trupului cânt,/ 
legănat de tăcere,/ tăcerea divină,/ cuvânt în noi.” (Tăcere 
divină).

Poezia Soniei Elvireanu nu şi-a pierdut supleţea 
metaforei, nu s-a rătăcit în peisajul cotidianului acaparator, 
ţinta ei majoră vizează profunzimile, interioritatea, irizări-

le primăvăratice de lumină şi culoare, simbolistica albului, 
desenat în conturul mestecenilor: ,,Lângă râu,/ seară de 
seară/ un mesteacăn răsare,/ se aşterne/ drum de meste-
ceni/ pe deal,/ frunzele clipesc/ ciudat şi pictează/ dans de 
fecioare,/ mestecenii albi/ îşi resfiră pleoapele,/ în aştep-
tare,/ clădesc temple/ pentru vestale/ sau împletesc văluri/ 
pentru mirese uitate/ în alt timp.” (Răsărit de mesteceni).

Un alt grupaj de poeme, pe lângă aceste ,,Ilumi-
nări”, cuprinde ,,Dedicaţii”, configurând imagini, figuri 
(bunicul, bunica), simboluri într-un decor de iconografie 
bizantină şi versuri preponderant narativizate. Experien-
ţa poetică a Soniei Elvireanu stă sub semnul meditaţiei, 
implicând deopotrivă un accent livresc şi o conectare 
profundă, netrucată la tăcerea din spatele evenimentelor, 
clipelor. De fapt, povestea unor clipe (momente, pasaje 
de trăire), sustrase din cotidian, pare să o exprime fiecare 
poem. Fantomă cu catastih a zilelor noastre, Timpul e per-
ceput fragmentat, descompus în uimiri şi tăceri grave, în 
miracole şi poveşti: ,,La mine, culorile redefinesc lumea./ 
Atâtea poveşti locuiesc în mine,/ în adâncuri mai respiră 
încă strămoşii,/ la flacăra fragilă a afectivităţii.” (Omagiu 
arborilor). În această privelişte armonioasă, doar oamenii, 
,,îngeri în lume”, uită, preţ de o viaţă, că timpul lor echiva-
lează cu efemerul fulg de nea. 

Contemplaţia se asociază propensiunii analitice, în 
încercarea de a nota starea de graţie, revelatorie pentru în-
ceputul dialogului cu ,,Sinele”, dar nu înainte de conştien-
tizarea nevoii de verticalitate: ,,Toate pasiunile mele/ le în-
credinţez arborilor,/ singurii care ne învaţă verticalitatea./ 
E atât de firesc să exişti,/ atât de dificil să trăieşti altfel.” 
(Omagiu arborilor).

Pe harta gândurilor intime, major rămâne idealul 
nerisipirii, al reluării şi cunoaşterii sinelui în toate mo-
dulaţiile sale. ,,Fiecare întoarcere/ e o revenire la mine,/ 
cea dinainte, dar altfel,/ o reaşezare în matcă,/ o tresărire 
între alterităţi/ ce mă recompun/ din lucruri şi fiinţe/ sădi-
te de gesturi cotidiene/ şi ritmuri reluate,/ o recunoaştere 
de sine/ în aşteptare,/ ochii în care adulmecă/ apropierea,/ 
fiecare revenire/ aşterne peste lujerii arşi/ în singurătatea 
absenţei/ atingerea mătăsoasă a iubirii,/ fiecare întoarcere/ 
e liniştea prelinsă/ în întreaga făptură,/ seninătatea clipei/ 
cere aşează făptura în armonie/ cu sine, cu lumea,/ ca o 
renaştere/ în care mă recunosc,/ asemenea unui pribeag/ 
ce scutură/ praful drumurilor străine/ pentru a se regăsi în/ 
mireasma sinelui.” (Recunoaştere).

În tectonica sinelui se produc nuanţări (dedublări), 
apar motivul umbrei şi elanul ascensional. Această tentaţie 
a zborului se conjugă cu mai vechea dorinţă de verticalita-
te (moralitate), redând oniric desfăşurarea narativ-scenică 
a libertăţii şi purificării de surplusul materialităţii: ,,Cresc,/ 
în fiecare zi cresc aripi,/ aripi de lebădă,/ mi se lipesc de 
trup./ Vântul le tremură,/ gândul le înalţă,/ ele cresc, mă 
amăgesc./ Nu mai am trup,/ sunt doar aripi,/ ziua şi noap-
tea/ sunt aşteptare,/ doar se va pierde/ trupul, în zbor./ Pri-
vesc prin aripi/ lumea de dincolo,/ aştept înălţarea.” (Aş-
teptând zborul).

Acestei nevoi acerbe de autodefinire i se adaugă în 
,,Lumi paralele” şi ,,Fără întoarceri”, ultimele două cicluri 
lirice ale volumului, o invitaţie la comunicare, una reală, 
debarasată de capricii şi iluzii, de ,,retorice nerostiri” (Ui-
tare). Se păstrează privirea întoarsă spre sine, unde ca-ntr-
o matrioşcă rusească mai sălăşluiesc şi alte entităţi, dar, 
în aceeaşi măsură, nu sunt neglijate nici formele exterio-
rităţii, cu tabloul unei toamne târzii, melancolice şi deo-
sebit de frumoase: ,,Toamna târziu,/ alunecă printre arini/ 
gândurile ca focul,/ dimineţile netrăite,/ visele frânte/ se 
reclădesc în nervuri,/ frunzele întind palmele/ a rugă să 
învingă blestemul./ Se înserează în suflet,/ nimeni nu plân-
ge/ vântul ucigaş/ întârziat în arini.” (Înserare). Poemele 
,,fără întoarceri” se subsumează (în continuare) cosmosu-
lui subiectiv, având însă conturul mai ermetic şi un suflu 
pronunţat relexiv. 

Prin noul său volum de versuri, Însingurarea iri-
sului, profilând culori ale armoniei şi răspunsuri lirice ale 
sinelui problematizant, Sonia Elvireanu se angajează într-
o importantă şi grăitoare experienţă poetică, demonstrând 
disponibilitate eclectică şi sensibilitate feminină.

Monica GROSU

Dialogurile sinelui
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Născut la Craiova, la 15 februarie 1840, în 
familia profesorului Ion Maiorescu (director al Şcolii 
Centrale din Cetatea Băniei), Titu Maiorescu va reveni 
în Oltenia cu diferite prilejuri. Dacă la Craiova va 
poposi mai des, având în vedere calitatea de avocat 
pledant în varii procese, în Gorj omul politic va ajunge 
doar în câteva rânduri, fie pentru a vizita Mănăstirea 
Polovragi şi Târgu-Jiul (1882), fie cu prilejul alegerilor 
pentru Cameră din 1891, sau pur şi simplu pentru a 
inspecta  Şcoala primară de băieţi, unde are plăcerea 
să-l cunoască pe institutorul Alexandru 
Ştefulescu (17/29 septembrie 1888), prefect 
fiind Toma Cămărășescu.

Dorind să ajungă cu grupul de 
excursionişti şi pe meleagurile Gorjului, Titu 
Maiorescu pleacă în vara anului 1882, într-o 
excursie de câteva zile, între 11 (23) şi 14 (26) 
iunie 1882. Primul popas îl fac la Piteşti, cu 
rămânerea peste noapte la Curtea-de-Argeş. 
Însoţit de câteva  ”dame”, Maiorescu pleacă 
spre Râmnicu-Vâlcea , de unde, prin Bistriţa, 
Horezu şi Polovragi  (peştera) se îndreaptă 
spre Tg.-Jiu. „A fost drăguţ, foarte drăguţe 
damele, plăcută dra v. Witzleben”, va nota 
memorialistul în Jurnalul său.

În ziua de duminică 13 (25) iunie, 
pe la orele 14,00, grupul ajunge la Tg.-Jiu, 
unde sunt cazaţi de Dr. Culcer, căruia i se 
telegrafiase din Curtea-de-Argeş în după-amiaza zilei 
precedente:

„Sosim cu consulul german şi dame mâine 
Duminică seara Târgu-Jiu. Autorizat de Mandrea, îmi 
permit rugămintea comandaţi hotel camere cu 5 paturi 
bune şi cina.

Rog totodată opriţi 5 locuri diligenţa pentru 
luni dimineaţa 4 ore spre Filiaşi. Scuzaţi deranjarea. 
Răspuns 10 cuvinte plătit. Maiorescu ” Însemnări 
zilnice, I, pp. 76-77).

Sejurul petrecut la Târgu-Jiu de „excursionişti”, 
desigur, trebuie să fi fost unul plăcut, de vreme ce a 
doua zi, din Filiaşi, Maiorescu trimite Doctorului 
Culcer un mesaj, în numele grupului format din doi 
bărbaţi şi trei femei:

„Dr. Culcer, Târgu-Jiu,
Prions Monsieur et Madame Culcer agreer nos 

remerciment reiteres pour leur extreme amabilite.
Zoe Bengesco

Barronne Witzleben
Anna Rosetti
Consul de Bothmer
Maioresco”.
După întoarcerea din „excursia” prin localitățile 

subcarpatice, Maiorescu pleacă în Occident, trebuind 
s-o opereze de tumoare pe soția sa, Clara, într-o clinică 
din Anglia (a se vedea micul roman cu privire la acest 
episod din vara lui 1882, evocat în jurnalul său, alături 
fiindu-i fiica sa Livia).

Să precizăm și că Anna Rosetti, nelipsită de la 
adunările Junimii din casa lui Maiorescu din Bucureşti 
(str. Mercur, 3), va deveni soţia acestuia, după 
despărţirea criticului de Clara (n.Kremnitz), din 1886. 

*
După aproape zece ani de la „excursia” făcută 

la Tg.-Jiu, Maiorescu revine, în primăvara lui 1891, 
la Târgu-Jiu, pentru alegerile de deputaţi. Îşi depusese 
candidatura aici, având de înfruntat pe reprezentanţii 
guvernamentalilor liberali din capitala Gorjului. La 5 
(17) aprilie 1891, el pleacă la Craiova, iar a doua zi, 
sâmbătă, după-amiază, este la Tg.-Jiu, nu înainte de a-şi 
anunţa sosirea prin obişnuita telegramă: „Dispuneţi de 
mine acolo pentru mâine de la 4 ore înainte.” 

La gară este aşteptat de: fam. Toma Cămărăşescu, 
A. Cămărăşescu şi de „Comitetul meu electoral, 
compus din Miti Dănăricu (arendaşul unei moşii a 
gen. Florescu, fetei lui şi a Creditului financiar), foarte 
gentil, Luţă Râmniceanu, Pantelimon Voiculescu 
(ţăran alegător), Trifon Cloşanu, Const. Grigorescu 
(avocat), Ctin Georgescu (comersant), Şt. Udroiu 
(id.), Niculescu (id., megru, mic), Simion Gheorghiu 
(id.), Stinghe (fost jud., bun(, tipogr. Miloşescu – nu 
în comitet. Sâmbătă seara adunaţi aceştia la mine la 
hotel până la 11, cu bere, discutat nume cu nume pe 
lista electorală, hotărât vizitele mele etc.” (III, p. 302).

La întrunirea politică de seara a vorbit „Iunian, 
plăcut palavragiu liberat, Carabatescu calmuc prost, 
Toma Cămărăşescu – admirabil şi energic (…). Mai 
era să vorbească Vasile Lascăr, dar eu am plecat.”

Criticul îşi notează în amănunt toate cheltuielile 
pentru alegeri din 9, 10, 11 aprilie 1991: „Primul drum 
– 160; contribuţia la Bucureşti – 500; scrisori către 
alegători – 25; Discursul meu pentru ref. Instructori 
(imprimat) – 528, poşta şi telegramă – 60; călătoria 
elect. La Tg.Jiului şi hotel – 300; Tipografia locală şi 4 
abonamente Parângul – 48; Sala întrunirii – 80; Birja 
Petre Măruţ 35 + 10 =45; Consumaţia sara de marţi 
(bere etc.) – 76; două birji la alegeri – 45; Lui Toma 
Cămărăşescu la 15 apr. 91 = 1000, Cadouri: 30 butin 
Miti, 20 id. S. Gheorghiu, 50 chisele cu bomboane. L. 
Râmniceanu, 18 bomb. Mme Cămărăşescu – 118.” 
(III, pp. 302+303).

Joi 11-23 aprilie 1891: soare vânt, cald.
Ieri miercuri alegerea col II T. Cămărăşescu, 

„eu aproape toată ziua în Camera alături de sala 
votării la Primărie.” Deşi pleacă pe la 16, Maiorescu 
află rezultatul votului: votanţi 180 (din 190 înscrişi pe 
listă, 3 morţi). Bilete anulate: 11. IUNIAN : 83; eu – 
62, guvernamentalul Mihuţ – 24, aşadar balotaj. Din 
voturile anulate, erau 5 ale mele, lui Iunian îi lipseau 2 
voturi ca să fie proclamat.”

Transmite la Bucureşti rezultatul: „Balotagiu” 
şi Emiliei Humpel, sora sa de la Iaşi: „Rămas în 
balotagiu”.

Observaţiile privindu-i pe alegătorii săi sunt de 
genul: „Alegătorii mei, foarte gentilul Miti Dănăricu şi 
Luţă Râmniceanu.”

„Violent au agitat către mine – notează 
Maiorescu – Moschuna şi Vasile Lascăr, veniţi pentru 
aceasta din Bucureşti.[…] În Primărie agită pentru 
Iunian (al cărui socru este Săftoiu) Iancu Barbovici, 
omul lui Aurelian.”

Situaţia în Colegiul II de Gorj era aceasta: 
„Junimiştii (prin fraţii Dănăricu, fruntea comerţului de 
aici) au vreo 60 de voturi sigur. Colectiviştii vreo 50 
(Iunian).

Funcţionarii s-au împărţit: 24 au votat pe Mihuţ, 
33 pe Iunian. Poate vreo 4-5 pe mine.

Eu impasibil, vesel. Şi Anicuţa. –Zile plăcute 
aici.” (Însemnări zilnice, III, 1887-1891, ed. 1943, pp. 
34-35).

Sâmbătă 13/25 aprilie, la ora 6, criticul 
soseşte la Bucureşti, după ce călătorise toată noaptea. 
Duminică 14/26 aprilie 1891 îi telegrafiază lui Toma 
Cămărăşescu, fruntaș conservator local [prefect în trei 
rânduri]. Informează că va sosi luni la ora 3 (15/27 
aprilie 1891).

Marţi 15/28 aprilie este din nou la Tg.-Jiu. E 
o zi cu nouri şi soare, cam frig. Plecase cu Anicuţa 
din Bucureşti la ora 7 seara, înnoptând în Craiova. 

La 9 era deja în tren, având în compania 
compartimentului pe Prof. Pleşoianu şi 
deputatul Argetoianu. Dejunat la Filiaşi şi cu 
fiul ticălosului de Nae Săulescu. La 3 ½ ajunge 
la Tg.-Jiu, fiind aşteptat în gară de: Toma 
Cămărăşescu, Const. Dănăricu, S. Gheorghiu, 
Bălteanu, tânărul Părăianu, Stinghe etc.”

Înainte de plecarea din Tg.-Jiu, 
Maiorescu dă o telegramă la Craiova, lui 
Nicolaus Racoviţă: „Un candidat căzut şi o 
agentă electorală deocheată caută refugiu 
pentru o noapte în sânul familiei. Sosesc  astăzi 
Joi sara 9 ore. Maiorescu.” (III, p. 308).

Pleacă la Bucureşti vineri 19 aprilie/ 1 
Mai 1891: „în vagon Titulescu cu vreo 9 copii 
mergeau de sărbători la Potcoava, dna Ulysse 
Boldescu la Bucureşti. La 8 ¾ Maiorescu 
împreună cu Anicuţa sosesc la Bucureşti. În 

mica grădină din faţa casei, florile de castan 
erau „gata de spart”, iar caisul „în deplină verdeaţă”; 
frunzele de salcâm „încă subţiri”, asemenea „viţa 
sălbatică şi clementis”… În schimb, duminică 21/ 3 
mai, liliacul din grădină a înflorit şi castanul cu flori 
alb-roşii „dar nu deplin”: „Fericirea noastră – terasa.”

Din Bucureşti îi telegrafiază lui Miti Dănăricu 
într-o chestie particulară: „Dorinţa D-tale pt asigurare 
s-a îndeplinit.” (p. 320).

Vara lui 1891, Maiorescu pleacă împreună 
cu Ana Rosetti într-o lungă călătorie prin Austria, 
Germania, Italia, Veneţia, Viena, după care iar va 
reveni la Craiova pentru a pleda într-un proces al lui 
Dinu Mihail…

(Cf. Titu Maiorescu, Însemnări zilnice. Publicate 
cu o introducere și note de I. Rădulescu-Pogoneanu, 
III, 1887-1891, Editura Librăriei Socec&Co., S.A.R., 
București, [1939]).

Documentar de Mircea IERUBA

”Un candidat căzut şi o agentă electorală deocheată…”
Titu Maiorescu -  candidat în alegerile din 1891 de la Târgu-Jiu:

Casa criticului din București - strada Mercur, nr. 1
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Noaptea constituie o 
temă privilegiată în viziunea 
poeţilor, aceasta datorită mul-
tiplelor ei deschideri : mediu 
ontologic al originilor; rezer-
vor nemărginit al tainei; gene-
ratoare primordială a uimirii, 
a sublimului; eliberatoare din 
finitudine, condiţia fiinţării de 
model omenesc;  izvor al mi-
ticului, al povestei; templu al 

misterului dragostei; şi mai presus de toate, des-
chiderea către vis, absoluta libertate de idealitate, 
de fantezie şi joc, aşa cum are loc, de exemplu, în 
spumoasa poezie din comedia shakespeareană Vi-
sul unei nopţi de vară. Precum se ştie, în perioada 
romantismului, noaptea prin excelenţă a a benefi-
ciat de laudă, şi încântare. 

Subiectul fiind foarte vast, în cele ce urmea-
ză ne vom referi la unele viziuni semnificative.

Noaptea genezei –
Rig-Veda, Scrisoara I, Luceafărul

Diversele cosmogonii pun noaptea ca preludiu 
al Creaţiei. Astfel, Imnul Creaţiei din RigVeda, care 
a inspirat cosmogonia evocată de Eminescu în Scri-
soarea I, aşază  Începutul în marea noapte cosmică : 
„Atunci nu era nefiinţă, nici fiinţă;/ nu era nici văz-
duh, nici cerul deasupra./ Ce se mişca în sine ? Şi 
unde ? În ce?/ Unde se ascundea ascunsul?/ In no-
ian de ape, în genune ?/ Nici moarte nici nemurirea 
nu era atunci./ Nu se despărţise întunecata noapte de 
luminoasa zi.// Numai Unul răsufla fără suflu în sine 
însuşi/ Şi-afară de aceasta nimic nu era pe atuncea/ 
Şi-atât de-ntunerec era, un ocean de beznă - / şi totul 
era ascuns în început.” Pentru ca Unul să iasă din 
Ajun era nevoie de un impuls. Acest prim impuls a 
fost tapas, căldura, ardoarea lăuntrică a Unului, for-
ţa de expasiune infinită capabilă să sfarme lanţurile 
contrariilor şi să izbucnească spre fiinţare.

Odată ieşit din potenţialitate, Unul, Dintâiul, 
Eul Prim înfăptuieşte lumea ; iar lumea este un alt 
eu. Energia zămislirii acestui alt eu este kãma, iubi-
rea, „dorul nemărginit”, cum a interpretat Eminescu 
; deci, dorinţa de a iubi, precedată de acea ardoare 
interioară irepresibilă constiuie resorturile Creaţiei, 
puterea şi voinţa facerii lumii. Nu zeii au creat lu-
mea, ci acel Unu „pătruns de sine însuşi” în starea 
de latenţă, şi apoi pătruns în sine de puterea Iubirii 
care-l impulsionează să se manifeste, să se exprime 
sub forma unei antisingurătăţi - lumea, sfâşiind „în-
tunericul ca o mare fără rază... umbra celor nefăcu-
te...”, cum scrie Eminescu. Iar ciclul creaţiei poartă 
în el propria moarte, ca tot ce este onticitate, pro-
pria viitoare noapte : „Astfel, în a veşnciei noapte 
pururea adâncă,/ Avem clipa, avem raza, care tot 
mai ţine încă.../ Cum s-o stinge, totul piere, ca o um-
bră-n întuneric,/ Căci e vis al nefiinţei universul cel 
himeric...” 

Tot în viziunea nopţii ca izvor al originilor, în 
sfera ontogenezei nocturne, aici a unei neoontogene-
ze - se petrec şi cele două întruchipări pământeşti ale 
lui Hyperion - la prima coborâre în culori luminoase, 
festive, complementare - galben/albastru - „Părea 
un tânăr voevod / Cu păr de aur moale, / Un vânăt 
giulgi se-ncheie nod / Pe umerele goale”, iar la a 
doua coborâre, în culori grave - „Din negru giulgi 
se desfăşor / Marmoreele braţe / El vine trist şi gân-
ditor / Şi palid e la faţă.” Finalul fericit, în feeria 
nocturnă a codrului, unde îşi consumă dragostea cei 
doi pământeni omonimi, gemeni destinal, se află în 
dramatic contrast cu oceanul stelar invadat de o mare 
de lumină care naşte mereu din ea însăşi, înscriind 
drumul fiinţei astrale către Dumnezeu.

Mistuirea nocturnă creatoare

În poemul Dor fericit, Goethe laudă acea  
viaţă  care năzuieşte  să  moară prin arderea născă-

toare; şi anume, născătoare de altă viaţă. Acest act  
fundamental al mistuirii  te înveşniceşte  în noua 
fiinţă şi întreţii în felul acesta eternitatea de model 
sincopat al onticităţii umane:

... In  nopţi  sfinte  de iubire,
Când  primit-ai  şi  dai  viaţă,
Un  fior  străin   te  prinde,
Facla  sens  înalt  te-nvaţă.

In  întunecata  umbră,
Liberat  de-a  ta  sclavie,
Spre-o  logodnă  mai  înaltă 
Un  dor  nou  acum  te-mbie.

Nu  ai  teamă  de distanţe,
Fascinat,  zbori  nesfârşit,
Pentru-a  fi  până  la  urmă
Un  fluture  mistuit.
„Dorul fericit” de a muri în fapta creatoare în-

semnează  „a  muri înainte de a muri” - sterbst ehe 
du stirbst,  scrie Angelus Sibelius,  sau,  altfel  spus, 
- pentru  a  nu  muri. Consumpţia în  flacără nu în-
seamnă neantizare, ci eliberarea din  sclavia actualei  
formule  existenţiale  pentru a  transcende într-o  fi-
inţare superioară, împlinită de o „mai înaltă  logod-
nă”. Este o  aspiraţie  fascinantă, de neînvins, chiar 
dacă  ştii  că  ea trece prin extincţia prezentei condiţii 
de a fi,  şi  chiar dacă  nu ai cum să cunoşti chipul 
noului  model ontic spre care  te  îndrepţi.

Viaţa, ca şi poezia, este prealumina iubirii  în-
carnată  în  Logos. Acesta este adevărul   etern pe 
care trebuie să-l înţelegem pentru a merita fiinţarea  
omenească, afirmă Goethe: creare ca  moarte spre 
devenire, înviere  pe o altă treaptă existenţială ; totul 
având loc în pe rugul misterios,  iniţiatic al dragostei,  
care înseamnă „a primi şi a dărui viaţă”. „Stirb und 
werde!” -  mori  spre-a  deveni : numai  pătruns de 
acest  adevăr poţi  intra plin  de încântare în  cicli-
citatea  perpetuei creaţii, a eternei întoarceri : „Cât  
timp  nu înţelegi  aceasta : / „Mori  spre-a  deveni”,  
tu  eşti / Un  biet  oaspete  obscur / In  beznele   pă-
mânteşti.” Acest dublu mister care însemnează, pe 
de o parte a da naştere unei noi făpturi, iar pe de altă 
parte, prin acest act izvoditor, a te proiecta într-un 
spaţiu ontic unde are loc o neştiută, sublimă nuntire, 
se petrece în sânul nemărginitei taine a nopţii, noap-
te sacralizată prin fapta cosmică a iubirii.  

Novalis - 
Imnurile către Noapte

Pentru Novalis, noaptea devine spaţiul tainei 
care face să dispară ziua ce închide văzul spre lu-
mea de dincolo de real, pentru ca în acel transorizont 
eliberat din temniţa luminii să apară spiritul dezro-
bit al poetului chipul etern al iubitei: „Sositu-mi-a 
o rază de amurg/ Şi dintr-odată s-au frânt lanţurile 
luminii.../ Locul pe care mă aflam s-a înălţat uşor,/ 
Deasupra lui plutea/ Spiritul meu eliberat, nou năs-
cut.” În nourul în care se preschimbase mormântul 
Sophiei, a putut să  vadă chipul transfigurat al fiinţei 
dragi „în ai cărei ochi se oglindea veşnicia.”

De aici nestrămutata credinţă a poetului în 
lumina cerului nocturn. Căci flacăra de jertfă a iu-
birii arde noaptea. Şi poetul se întreabă revoltat pe 
„zilnica obidă pământească” : „Mereu se va întoarce 
dimineaţa ?/ Puterea pământească nu mai are sfârşit 
?/ De ce o ticăloasă frământare/ Frânge mereu ce-
rescul avânt al nopţii ?/ Niciodată nu va arde veşnic/ 
Ascunsa jertfă a dragostei?” Imnul către Noapte II 
se încheie cu lauda somnului - somn înţeles nu ca 
extincţie a conştiinţei, ci ca maximă deschidere către 
nebănuitele taine, către „idealismul magic” despre 
care vorbeşte Novalis. „Mireasa” - Sophie - din pri-
mele 1-4 Imnuri către noapte se asociază lui Iisus în 
imnurile 5-6 şi astfel „Un vis ne sfarmă lanţurile / Şi 
ne coboară în sânul Tatălui.”

Puţini poeţi au investit noaptea cu atât de su-
blime virtuţi ontice şi axiologice, cum a făcut-o No-
valis. Pentru el noaptea constituie orizontul zborului 
său spiritual, unde se află o altfel, mai înaltă lumină, 

„un duh de lumină, în locul sterpei, brutalei lumini 
fizice”, afirmă Alexandru Philippide. Noaptea des-
chide spaţiul poeziei, aceasta fiind pentru Novalis 
„realitatea absolută”. Iar realitatea absolută are onti-
citatea visului care „ne arată în chip ciudat uşurinţa 
cu care sufletul pătrunde în orice lucru şi se trans-
formă nemijlocit în orice lucru.”

Noaptea martoră a dramei omului –
Leopardi, Musset

În poezia Cântecul nocturn al unui păstor no-
mad al Asiei, Giacomo Leopardi face un sever rechi-
zitoriu vieţii umane. Poemul constituie expresia unei 
lucide şi amare meditaţii metafizice. Peregrinând 
solitar cu turma sa, păstorul se adresează lunii, fe-
ricind-o pentru faptul că, deşi face în fiecare noapte 
aceeaşi cursă şi vede mereu aceleaşi privelişti, nu o 
învinge urâtul, spre deosebire de el, pe care monoto-
nia zilelor sale îl face să se întrebe ce sens are viaţa 
sa şi cine este el ? Care este scopul peregrinării lui 
grăbite şi a peregrinării eterne a lunii ? El aseamă-
nă viaţa cu un bătrân neputiincios, infirm şi zdrenţos 
care, purtând grea povară,  străbate munţi şi văi - pe 
vânt şi furtună, pe arşiţă şi ger, pentru ca, sângerat, 
să se prăbuşească finalmente în abis. 

Atunci „la ce bun atâta lumină, la ce serveşte 
văzduhul infinit şi adâncimile fără margini ale ceru-
lui, cui foloseşte mişcarea astrală pururea aceeaşi 
şi aceeaşi ?... Ce vrea să însemne această imensă 
singurătate ?” Poate că luna are cheia misterului, 
dar pentru el, pastorul, viaţa este dureroasă şi goală. 
Generalizând la întreg universul destinul său, păsto-
rul îşi încheie astfel meditaţia : „Poate că, oricare ar 
fi forma şi starea sa, / În staul sau în leagăn, pentru 
toată fiinţa / Ziua  de naştere este funestă” - E fune-
sto a chi nasce il di natale: acest ultim vers rezumă 
întreaga filozofie tragică a lui Leopardi. Astfel că el 
va scrie în poezia - Sie-însuşi, adresându-se inimii : 
„Destul ai palpitat. / Opreşte-te-te pentru totdeau-
na./ Nimic nu merită bătăile tale... / Amărăciune şi 
urât e viaţa / Nimic altceva ; şi noroi este lumea. 
/ Omului destinul nu i-a dat decât moartea./ Acum 
dispreţuieşte natura şi bruta putere / Care din umbră 
comandă / mizeria noastră comună / Şi nesfârşita 
zădărnicie a tot ce există.”

Cel mai romantic dintre romantici, prin ma-
rea vulnerabilitate a sensibilităţii, prin dificultatea de 
a exista, prin experienţa dramatică a dragostei, prin 
bogăţia lacrimilor, Alfred de Musset îşi va realiza 
capodopera creaţiei sale în Nopţile. Cele patru nopţi 
sunt martorele amare şi desabuzate ale chinurilor de 
dragoste provocate de relaţia cu frivola, inconstanta 
George Sand. Multe versuri din aceste poezii reflectă 
sufletul romantic în exprimarea cea mai densă, mai 
directă, mai sinceră, mai autentică : „Nimic nu ne 
face mai mari decât o mare durere... Cântecele cele 
mai disperate sunt cele mai frumoase... Omul este un 
ucenic, durerea îi e stăpânul... Pentru a trai, pentru 
a simţi, omul are nevoie de lacrimi... Fără îndoială 
mânia zeilor/ Avea nevoie de o victimă ;/ Căci ea 
m-a pedepsit ca de o crimă/ Pentru că am încercat 
să fiu fericit.”  Şi consolarea finală a poetului trădat 
: „Răul de care am suferit s-a risipit ca un vis... Era 
un rău vulgar şi destul de cunoscut tuturora.”

Noaptea tragică – 
Arghezi,  Bacovia

O altă viziune dramatică a nopţii o întâlnim în 
două poeme cu deschidere metafizică din volumul 
lui Tudor Arghezi Cuvinte potrivite. Este vorba de 
Duhovnicească şi Între două nopţi. 

„Graiul nopţii”, scrie Arghezi este cel al cucu-
văii, o pasăre care „nu ştie să râdă” şi are drept me-
nire de sus să sune „lepădarea de sine / Şi-mpărăţia 
nopţii ce vine.”  În Duhovnicească, noaptea devine 
generatoare a spaimei de moarte, de acel „Cine-ştie 
Cine”, în haine întunecate, căruia poetul, „fugind de 
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pe Cruce”, îi va deschide ca unui vecin, dăruindu-i 
contradictoria sa fiinţă, contradictoriul sau avut: 

„Uite sânge, uite slavă/ 
Uite mană, uite otravă..
Îa-mă în braţe şi-ascunde-mă bine.
 
În poezia de mare respiraţie cosmică,  Între 

două nopţi, apare spaima solitudinii absolute. Sim-
ţindu-se singur, fiindu-i „urât”, iar exteriorul ostil 
(„afară era ploaie, afară era vânt”), poetul se în-
chide în odaia sa, adică în sine însuşi, şi sapă către 
începuturi, în propria-i ţărână,  nădăjduind că acolo, 
în profunzimea lutului, va ajunge la ziua întâia şi va 
da de Dumnezeu. Aruncând pe fereastră lutul, din 
care este alcătuit totul, şi poetul însuşi, pe munte-
le de pământ zvârlit afară, sus, în pisc se află Iisus 
„plângând”, simbol al celui, şi el singur, părăsit de 
Dumnezeu pe Dealul Golgotei (Eli, Eli, Lama Sa-
bactani?” - Dumnezeule, Dumnezeule, de ce m-ai 
părăsit?). 

Şi acolo la capăt, în noaptea din ajunul primei 
dimineţi, poetul dă peste moaştele pietrificate ale 
Celui ce a zidit lumea - Dumnezeu Tatăl ; dar el s-a 
preschimbat, asemenea lemnului cel foarte vechi ce 
şi-a pierdut orice sevă de viaţă, în piatră. Dezamăgit, 
poetul face drumul întors din zorile Facerii, unde a 
căutat o antisinguratate, dar nu a găsit decât pe Dum-
nezeu mortificat, iar acum îi este din nou urât.

Căci, în adevăr, dacă mintea noastră nu are 
vreo ştirbire, ne este urât fără Dumnezeu. Atunci po-
etul încearcă să se apropie de Iisus, urcând în piscul 
muntelui crescut din pământul zvârlit în afară. Dar la 
limita extremă a Înaltului nu mai era nimeni. Vremea 
lui Iisus fusese, între timp, de mult depăşită. În lume 
„era târziu”. 

Doar o stea se afla pe creste, simbol al sin-
gurătăţii omului care se zbate în noianul întrebărilor 
fără răspuns. Poezia se petrece şi se termină între 
două nopţi - noaptea lăuntrică a insului de carne, de 
materie, şi noaptea cunoaşterii interzise, din afară. 
Rămâne doar ce fusese la începutul acelei căutări 
înfrigurate: incertitudinea - incertitudinea noastră 
de toate zilele, care constituie şi tema diverşilor 
Psalmi  arghezieni,  în care poetul manifestă o re-
voltă crescândă împotriva nopţii cunoaşterii, revoltă 
culminând cu versurile „Vreau să te pipăi şi să urlu 
: „Este !” De aici concluzia fii, să stai să vieţuieşti. 
/ Eşti ca un gând, şi eşti şi nici nu eşti / Între putinţă 
şi-amintire.” Pentru ca în ultimul Psalm (1959), Ar-
ghezi să proclame ideea că distrugerea tuturor „la-
cătelor, belciugilor”, trebuie să înceapă cu însuşi de-
miurgul. Psalmul final semnează un tragism extrem : 
intrarea în noaptea apofatică.

Şi în lirica lui George Bacovia noaptea se 
află la polul dramatic. Înfrăţită de obicei cu ploaia, 
cu umezeala, cu moina, cu glodul, cu putreziciunile,  
noaptea constituie orizontul tristeţii, al deprimării, 
al unei vieţi dureroase, inutile, maladive, vecină cu 
nebunia. O cucuvaie sau undeva în depărtare urletul 
lupilor  face uneori să răsune şi mai lugubru zgomo-
tul nocturn al şuvoaielor de ploaie. Alteori o muzică 
stridentă, nevrozantă, sunând ca un marş funebru,  
sfâşie pustiul noroios a nopţii. Miezul de noapte este  
o  oră satanică vegheată de luna care apare la geamuri 
ca un oftat. Poetul rătăceşte năuc prin beznă neştiind 
încotro să se îndrepte, neavând pe nimeni care să-şi  
aducă aminte de existenţa sa : „În noaptea grozavă - 
alcoolizat, scheletic - la cine voi bate ?’ Astfel totul 
se petrece agonic într-o eternă noapte „murdară” şi 
goală”,   în care „Plouă şi ninge/ şi ninge şi plouă”, 
încât „un gând te cuprinde/ Cu cei din morminte.” 

Nietzsche - 
Cântec de noapte

În Cântecul de noapte din Aşa vorbit-a Za-
rathustra, de o mare frumuseţe lirică şi înalt elan 
metafizic, Nietzsche face elogiul nopţii drept con-
trast la faptul că el nu este decât lumină, nesfârşită 
dorinţă de iubire; este cel care dăruie neîncetat, lipsit 
de bucuria de a primi :

E noapte; acum se aude mai tare glasul fân-
tânilor săltătoare. Şi sufletul meu este o fântână săl-
tătoare.

E noapte; iată se trezesc toate cântecele în-
drăgostiţilor. Şi sufletul meu este un cânt al îndră-
gostiţilor.

sete este în mine, nepotolită, de neistovit, care 
încearcă să-şi înalţe glasul.

Un dor de iubire se află în mine, un dor care 
vorbeşte el însuşi graiul iubirii.

Sunt lumină : vai ! de-aşi fi beznă ! Dar singu-
rătatea mea este de a fi încins cu lumină.

Destinul de a dărui, evocat de Nietzsche are 
drept motivaţi faptul că „Tu este mai vechi decât 
Eu ; Tu trece drept sfânt, Eu încă nu”; din acest 
motiv, „omul se grăbeşte către aproapele.” Căci 
Zarathustra, ca toţi cei aleşi, au sete de prietenie şi de 
înălţimi. Nachtlied conţine menirea pe care şi-a ales-
o Nietzsche. Altădată omul era Dumnezeu, apoi s-a 
făcut om, iar în prezent s-a facut „canalie”. Aceas-
tă noapte a decăderii omului, lumina zarathustreană 
vrea să o vindece prin dăruirea sa, ridicând spiritul 
uman la Supraom.

Nopţile eminesciene

De la noaptea primordială a Genezei, din Scri-
soarea I, trecând prin nopţile feerice ale visului şi 
ale dragostei transfiguratoare (Crăiasa din poveşti, 
Înger de pază, Făt Frumos din tei,  Sara pe deal), 
continuând cu clipa prezentului absolut al miezului 
de noapte care ţine în cumpănă viaţa şi moartea (Se 
bate miezul nopţii),  trecând apoi prin noaptea me-
diu de transformare a lumii din afară în orizont lăun-
tric (Peste vârfuri) şi ajungând la nopţile spăimoase 
din Melancolie şi din Strigoii, Eminescu parcurge 
evantaiul foarte larg al deschiderilor ontice şi axio-
logice pe care le poate înfăptui magia nopţii. Astfel, 
noaptea la Eminescu nu este un motiv al recuzitei 
romantice obligatorii, ci constituie expresia unui vi-
zionarism cosmic plurivalent. Ne vom opri succint 
la câteva poezii.

Somnoroase păsărele este un imn adus liniştii, 
amintind de Pindar şi Hölderlin. Precum am discutat 
şi în altă parte, este vorba aici de o instalare, după o 
subtila gradaţie (inclusiv eufonică)  a păcii nocturne. 
Se liniştesc pe rând fauna şi flora, pentru ca apoi pa-
cea să fie indusă de două simboluri ale liniştii aflate 
polar, lebăda pe pământ şi luna încununând cereşte 
feeria nocturnă Mişcarea pe această infinită verticală, 
care îmbină cele două simboluri cu înalt potenţial po-
etic, deschide către vis şi întregeşte armonia univer-
sală. Iubirea este cea care întemeiază această integra-
litate cosmică în scopul de a face să se contopească şi 
iubita în feeria totalizatoare, pentru a le transfera apoi 
împreună dincolo, în suprarealitatea visului.

În Peste vârfuri mişcarea lunii, alături de 
sunetul de corn, înfăptuiesc acea dublă magie emi-
nesciană : cel al convertirii universului exterior în 
mişcare pur lăuntrică şi iniţierea  de către muzică a 
tensiunii infinite a dorului până la a deveni moar-
te transfiguratoare, beatitudine nesăţioasă crescând 
fără hotare. Acest simbol al duratei infinite a iubi-
rii este reluat de poezia La steaua, prin persistenţa 
indefinită pe cerul nocturn al luminii stelei apuse. 
Noaptea din Sara pe deal, îşi trage «bogăţia» din 
simplele, omeneştile lucruri - turmele, fântânile, 
oamenii  întorcându-se de la câmp -  transfigurate 
de vibraţia cântului : sunetul de bucium, de fluier, 
de clopot; totul vegheat de astrul selenar şi proiectat 
către înălţimi.  În Crăiasa din poeşti, ne întâmpină 
puterea vrăjitoare a nopţii de a zugrăvi un peisaj 
feeric, a cărui zână - iubita - iradiază din ochii ei 
de culoarea cerului „toate basmele”, cea mai înaltă 
transmutare a realităţii. În Pe lângă plopii fără soţ, 
noaptea este spaţiul tainic de sacralizare a iubirii, co-
mandament de implicaţie cosmică : „Tu trebuia să te 
cuprinzi/ De acel farmec sfânt/ Şi noaptea candelă 
s-aprinzi/ Iubirii pe pământ”.

Dar în Melancolie apare  magia neagră a nop-
ţii de a depersonaliza, de a scoate eul  din el însuşi, 
magie efectuată de acţiunea convergentă a unor fac-
tori şi simboluri ale agoniei şi morţii - regina nopţii 
moartă, biserica în ruină, ţipătul cucuvaiei, vaierul 
clopotniţei atinsă de „străveziul demon” al morţii, - 
care aruncă pe poet dincolo de viaţă, de unde i se 
pare că aude propria-i poveste ca şi când ar fi „murit 
de mult.” Finalmente, în Mai am un singur dor, nop-
ţii îi va încredinţa poetul somnul etern sub veghea 
luceferilor, unicii săi prieteni - prin consonanţă onti-
că şi axiologică.

Nocturna unificare cosmică

Cerul înstelat se află la originea sublimului, 
lumea astrală fiind întâia şi cea mai înaltă uimire a 
omului. Kant afirma că bolta înstelată îl umple de 
„veşnic reînnoită uimire.” Sunt acele „stele făclii” 
ale sublimităţii nocturne care încheie balada eroului 
mioritic. 

În Mioriţa noaptea constituie fundalul şi cata-
lizatorul taumaturgiei poetice care împlineşte totali-
zarea universală, totalizare la care participă pe de o 
parte natura, viaţa, iar pe de altă parte moartea pre-
schimbată în neoexistenţă mirifică eternă,  mireasă 
a omului, a eroului moldovan. Prin această cosmică 
nuntire, spaţiul viului şi al transvieţii, orizontul fizic 
şi metafizic, spaţiul realităţii şi al suprarealităţiii mi-
tice, al legendarului se însumează, se armonizează 
şi se contopesc într-o integralitate concepută ca ab-
solută.

Giuseppe Ungaretti laudă acele „stele care 
revin mereu în înălţimi pentru ca să aprindă mituri”, 
iar în poemul Frumoasa noapte, stelele apar „ţesute 
pe boltă de cristalinul cânt al inimii”. O sărbătoare a 
izvorât astfel din logodna inimii cu cerul. Hrănindu-
se la sânul nemărginitului spaţiu al nopţii („mordo 
cum un bambino la mammella lo spazio”), poetul 
devine „beat de univers”. Căci, scrie Ungaretti în 
altă parte, taina poetului constă în faptul că singura 
sa prietenă este noaptea, înţeleasă ca o altfel de lumi-
nă pe care poetul o restituie „gesturilor nemuritoare 
ale iubitei.” 

Poemele către noapte formează un ciclu ne-
publicat de Rainer Maria Rilke în cursul vieţii, o 
culegere secretă închinată celui mai bun prieten al 
său, poetul Rudolf Kassner. 

Trei constante apar aici: „spaţiul”, îngerul, 
chipul - totul pe fondul nopţii şi al boţii înstelate. 
Legătura dintre ansamblul acestor elemente o face 
conceptul raportului, temă fundamentală în Sonete-
le către Orfeu : nimic nu există prin sine însuşi, ci 
totul fiinţează printr-un   raport - comuniune, întrepă-
trundere  - cu o alteritate. Astfel,  toate sunt deschise 
unele în celelalte, deschisul fiind ideea directoare a 
Elegiilor duineze, astfel că Poemele către noapte 
apar ca un adaos al Elegiilor (ele sunt contemporane 
Elegiei a III-a).

Nopţile instituie un raport de echilibru între cer 
şi chipul care se înalţă spre el. Ceea ce este  lăuntric 
şi ceea ce este în afară se întrepătrund, noaptea fiind 
metafora şi mediul atât al interiorităţii, al propriului 
mister, cât şi al exteriorităţii, al nelimitatei taine stră-
ine. Revelaţia pe care ne-o dă comuniunea cu altul, 
cu îngerul este a conştiinţei misterului. Ne naştem şi 
vibrăm la interferenţa tainei din noi cu cea a nemărgi-
nirii : numai aşa existăm. Fiorul tainei, emoţia pură a 
insondabilului, aceasta suntem până la urmă.

Culminaţia amintitelor raporturi înlesnite de 
noapte, îl aflăm în poemul de mai jos, în care  poetul 
imploră Divinitatea să realizeze din îmbinarea dintre 
fiinţa sa şi diversele lucruri din afară - nour, stea, cer, 
lună, munţi, lumină, râuri, lăcaşuri umane, străinii, 
copiii, bătrânii ospiciilor - un singur lucru  înaripat, 
totul cântărind doar elanul zborului, atingerea Supre-
mei Unităţi.

Cu acest nour, iată, ce-ascunde aşa de sălba-
tec

steaua tocmai născută - (şi cu mine),
cu munţii de-acolo, care-acum poartă noap-

tea
şi pentr-un timp adierile nopţii - (şi cu mine),
cu râul acesta de jos, ce răsfrânge sclipirea
unui luminiş sfâşiind cerul - (şi cu mine);
…cu mine şi cu toate acestea, să faci
unul şi acelaşi lucru, Doamne…
 
Rilke a dedicat nopţii numeroase alte poeme. 

În ele apare aceeaşi idee a unificării universale pe 
care noaptea o poate înfăptui. Întunericul se uneşte 
cu nopţile lăuntrice ale poetului, în care se revarsă 
noaptea venind din neştiute timpuri. În poemul Imn 
nocturn, poetul imploră noaptea, această „mare al-
bastră” care şterge conturele, anulează finitudinea, 
să-l poarte spre ultimele lumi, pentru ca din „epoca 
dragostei desăvârşite” să lunece vertiginos spre veş-
nicie, căzând în genunchi în faţa acestor stele care 
„deja m-au uitat... dar eu le recunosc”, pentru că 
poetul a existat din totdeauna.
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Poetul Teofil 
Răchițeanu din Apuseni 
ne trimite o cărticică de 
poezie, ce i-a fost au-
tografiată de clujeanca 
Oana Boc: Scara (Eikon, 
2013, 74 p.) Aflăm, ast-
fel, din însemnarea de 
pe coperta interioară 
(copertă «cu aripioa-
re», cum se spune) că 
autoarea, născută la 
22 ianuarie 1970, este 
absolventă a Filologiei 
clujene și face parte din 
cercul de poeticieni de la 

Cluj, în calitate de lector la departamentul de lim-
ba română și lingvistică generală. Mai mult chiar, 
a publicat articole științifice în țară și străinătate, 
susținându-și doctoratul cu o teză în comparatism, 
Textualitatea literară și lingvistica generală. O abor-
dare funcțional-tipologică a textelor lirice ale lui Ar-
ghezi și Apollinaire (2007). Și, dacă mai punem la la 
socoteală și „cuvintele de întâmpinare” semnate de 
D. R. Popescu și Mircea Borcilă, putem ușor realiza 
că este vorba de un gest editorial marșând pe o 
miză deloc obișnuită…

Dacă prozatorul D.R.Popescu, în „scri-
soarea (sa) către un poetician”, o ia de foarte 
departe, proiectând „iubirea”, ca trăire esențială 
a ființei umane, într-o onticitate cu puternice re-
flexe mitologice și istorice (din eposul homeric 
și dramaturgia shakespeariană), teoreticianul și 
criticul literar Mircea Borcilă, întrevede în ver-
surile tinerei sale colege „un drum nou și auten-
tic în poezie!”, „drept pentru care” (drept care!) 
semnează „cu apreciere și sinceritate”.

Cum ar sta, așadar, lucrurile în cazul Oa-
nei Boc, într-o lectură mai liberă și neintimidată 
de numele care girează acest debut?

Să observăm, de la bun început, că avem 
a face cu poezia unui filolog (de meserie), cu 
o poetică ferită de abuzuri și inginerii textuale, de 
sofisticate ispite și registre metaliterare. Ca și când, 
departe de a frecventa sau exersa poezia generației 
sale optzeciste (sau nouăzeciste), autoarea nu s-ar 
regăsi în «rețetele» liricii postmoderne. De aici «sin-
ceritatea» și «autenticitatea» trăirii lirice, un oareca-
re sentimentalism imagistic întreținut de evidențele 
unei combustionări erotice cu prelungiri adolescen-
tine (consună perfect cu ilustrațiile florale ale Oniței 
Mureșan).

 Cu prilejul lansării cărții sale, Oana Boc de-
finea astfel relația ei cu poezia: „Poezia se creează 
cu conţinuturi ale limbii, limba este materia primă, 
iar poezia este ca un flacon de superesenţă. Poezia 
cred că este o permanentă interogare a misterului lu-
mii care este inaccesibil. Rolul poeziei este de a trezi 
acea fiinţă poetică ascunsă în fiecare dintre noi”.

În freamătul ignic al multor versuri, în 
«amânarea» și «așteptarea» transmise cu o așezată 
tandrețe, poeta dă glas unei trăiri ce-ar putea rotunzi 
un așa-zis «complex penelopic». Sensibilității abu-
zate și viziunilor de-a dreptul hormonal-clinice, în 
general, feminității fiziologice din o parte a poeziei 
de azi, Oana Boc le răspunde cu o trăire ingenuă, 
naturală și autentică, ca o interogare a afectivității 
ontice ce leagă destine și contopește alchimic suflete 
sub semnul metafizicii platoniciene: „De ce mă cauți 
la marginea fiecărei clipe/ care-mi trece prin sânge?/ 
De ce te cuprind cu trupul meu/ ca un zbor rănit ce 
se frânge?//De ce te-aștept la maginea fiecărei clipe/ 
care-mi trece prin dor?/ De ce mă străbați cu trupul 
tău/ ca un stol mereu călător?// Când marginea fi-
ecărei clipe dintre noi/ e ca un bisturiu de tăioasă,/ 
îmbrățișarea noastră sfâșiată și arsă/ ne luminează 
adânc pe-amândoi.” (De ce?)

Femeia rămâne în eonul consacrat al 
feminității, confesându-și cu ardoare mirările, 
dorința de contopire și dizolvare în sângele alesului, 
sub auspiciile «etericului sărut»: „Pentru că ne întâl-

nim prea aproape de cer, / Nu ne mai putem controla 
nici măcar zborul./ …De aceea e eteric sărutul și-i 
pierdută cărarea,/ Dar pașii ți-i simt în fiecare clipă 
ce vine,/ Iar sângele meu aleargă să-ți găsească în 
inimă îmbrățișarea/ Și mirarea că timpul te-ntoarce 
mereu spre cer și spre mine.” Sau. „Așa te-aș cuprin-
de și te-aș lega/ Între linia inimii și linia vieții/ Din 
palma mea!” (Chiromanție).

Prezent „în toate celulele mele de dor”, ab-
sentul îi devine o prezență sufletească sine qua non 
regăsirea de sine nu poate a se produce. Poeta își 
simte sângele „prizonier între pereții arterelor și ai 
venelor”, dornic să țâșnească spre cer: „Și prin rugul 
fluid al durerii să-mi aducă-napoi/ iubirea promisă.” 
(Când te pierd uneori). Dincolo de aceste opțiuni ale 
regăsirii, întâlnim și ideea «sublimului blestem» sau 
a unei alienante căutări de sine într-o arheologie de 
semne ce se adâncește fără orizont: „Zeul învie une-
ori/ și lumea e un exercițiu de a privi în noi/ ca și 
cum ai privi într-un izvor de ceață.” (Geneză) Ima-
ginile plutirii (întru extatică regăsire), ale unui ex-
celsior ideatic, în regim de hipnotizare lunatică, ale 
acelui deja amintit «complex penelopic», intuindu-
se totodată neprevăzutul și primejdia – configurează 
simbolistica eponimă a acestui lirism, cu atât mai 

implicat în așteptări și promisiuni cu cât ascensiu-
nea pe „scara” vituților pasionale este mai perseve-
rentă și înfiorată de negre prevestiri: „Eram pe scara 
aceea spre cer/ amândoi hipnotizați de lună și dor 
(…)// Fugeam amândoi, evadați din propriile noastre 
vieți,/ hipnotizați de lună și dor/ prea nebuni ca să 
fim oameni,/ prea nebuni când deveneam zei.// Mă 
prăbușeam în ochii tăi ca-n două prăpăstii/ de fie-
care dată când îmi spuneai cu teamă/ că scara asta 
nu duce nicăieri,/ «căci e prea înaltă, prea vericală, 
iubito,/ iar infinitul nu poate fi un punct de sprijin»// 
Cădeam în ochiul tău drept, prin irisul întunecat,/ 
într-o spirală în care nu mai exista decât ecoul/ vieții 
mele strigându-te…” (Scara)  

Dincolo de aceste problematice «zbateri» 
și «înnegurări», poeta își regăsește echilibrul în 
opțiunea clară, lucidă a parcurgerii «orizontului» 
până la capăt: „Voi arde mai departe la plus infinit/ 
Ca o imensă iubire orizontală,/ trecând cu speranță 
prin ruguri și ploi/ Spre inevitabila mea scădere fina-
lă…” (Matematică în timp).     

Ultimul sonet al lui VV în descoperirea mea 
este, în manieră voiculesciană, nu numai un exercițiu 
de clasicități prozodice, ci însăși dovada că între eros 
și ideea de dumnezeire nu mai există nici granițe, 
nici impedimente, atunci când sentimentul care 
sfințește gândul palpită în ritmurile contopirii cu su-
blimul. Este opțiunea majoră a acestei lirici ce păs-
trează «feminitatea» și «reflecția» în cadre autentice 
și echilibrate. Sonetul este totodată o artă poetică pe 
coordonata acestui sentiment care, trăit fără rezerve, 
până la combustiile cele mai înalte, limpezește și pu-
rifică spiritul, salvând ființa de la uitare și moarte. 
Merită citată in integrum această «rezumare» a liricii 
Oanei Boc:

„Sub felinarul morții ne zvârcolim visând
Că-ntrezărim în ape o rază de iubire
Și adesea-i doar reflexul scânteii unduind,
Din felinarul cinic, eterna risipire.

Dacă-am crezut vreodată-n iubirea ta orbește
A fost fiindcă lumina din ea m-a-mpresurat 
Și mi-a pătruns în sânge frenetic, nebunește,
Cum moartea-adânc pășește-n soldatul 

împușcat.
Ne-am răstignit pe ruguri în foc nepământesc,
Ne-am înălțat cu zeii-n lumina lor divină
Și m-ai privit în suflet cu dorul tău ceresc:
Supremă condamnare pentru suprema-mi 

vină.
 Și cum esența morții e fără-mpotrivire,
 Așa mă legi de tine, cu lanțuri de iubire.”

Nu lipsesc din poezia de debut a Oanei Bot 
nici anumite străfulgerări deconcertante, premonito-
rii, thanatice: „Inima mea e o chitară cu arterele des-
trămate/ Corzile ei zdrențuite vibrează din ce în ce 
mai departe./ Pulsul îmi scade și viața mi se îneacă 
în cântec,/ Iar ritmul e rupt de tăcerea ce-așteaptă-n 
taină-un descântec.// Ne pleacă plecarea și ne vine 
venirea,/ Mă strânge prin sânge și mă doare iubirea.” 
(Servage d’amour). Sau această caligrafiere «pene-
lopică» a stării de spirit, într-unul din cele câteva 
poeme în proză: „Din spate semănai mai mult ca un 
naufragiu decât cu o iubire: pentru tine voiam să mi-

ros a ierburi sălbatice și să port tatuajul sărutului 
tău pe buzele mele (…)/ în fiecare zi îmi aduceai 
un pumn de cenușă, «relicvele trupului meu, iu-
bito», îmi spuneai din ce în ce mai departe, până 
când din densitatea tăcerii tale aș fi putut să-mi 
fac un voal cu care să-mi învelesc trupul în timp 
ce te așteptam, îngrijind de absența ta ca de pro-
priul nostru fiu.” (Naufragiu)

„Dorul de foc” acționează ca un fior al 
„devorării” celui „înlănțuit, transparent și îndu-
rerat”: „Din iubirea asta doar vulturul a mai ră-
mas/ și acum desenează pe cer, implacabil,/ golul 
rotund ca un ceas/ sau ca o secundă încătușată/ 
în carnea sărutului ars.” (Iubirea lui Prometeu).

În ciuda acestor înfiorări de registru grav, 
pasagere desigur, poeta rămâne la vârsta „ardorii 
intense”. Femeia din versurile Oanei Boc este 

„prizoniera” acestui complex „penelopic”, reiterat 
cu ardoare mai în toate poemele: Iubire cuantică, 
Amândoi, Călătorul meu de toamnă, Vis, Scrisoare, 
Regina, Iubirea e cerul din noi, Magicianul, Clipele 
ne mureau…

Este de reținut această spontaneitate imagis-
tică și, desigur, autenticitatea netrucată în a desena 

o erotică a orizontului de așteptare, izvorâtă dintr-
o stare de ardoare și neliniște, dar și din nevoia de 
regăsire sufletească în sens platonician. Ne place 
să credem că, de peste mări și îndepărtate ținuturi, 
Sapho își cheamă înapoi cuvintele risipite, reinves-
tindu-le cu virtuțile magiei originare… Pasionalitate 
și amintire, dar și așteptare frenetică, dolorism tem-
perat de satisfacția certitudinilor, premoniții și ful-
gurante imagini ale destrămării, toate concură la a 
defini o feminitate pentru care poezia e deopotrivă 
reazem, regăsire, împlinire și destin.

Sub toate aceste imperative ale gândirii lirice, 
debutul Oanei Boc este unul distinct, de autentică 
idealitate și plin de reale promisiuni. 

Cezar BRAIA BARASCHI   

O reconstrucție a poeziei feminine
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VIOREL SURDOIU

Păpădii și meduze

Valuri
care vin și pleacă
precum norii măcinați de vânt

Valuri de ore
depănate de lună
peste adormitul endymion

Sonore
talazuri de oameni
aruncați încolo și încoace
geamanduri legate-n adâncuri

Valuri de lumină
dimineți sidefii
și seri zgâriate de soarele căzând
înspre altă lume

Valuri și maluri
maluri înalte abrupte
rupte de nesfârșita luptă
îmbrățișări ispititoare ale nemărginirii

Maluri cu rădăcini și umbre foșnitoare
ademenitoare cântece revărsând din izvoare

Dincotro
încotro
urmele visului să ațin neuitării

Unde s-ajung
undele să le calc
stâncile să le urc
și cuvântările să le spun
valurilor

„Linia şi culoarea mi-au fost companii permanente încă din 
fragedă copilărie, refugieri tăcute în solitudinea ceasurilor de visare 
în lumi imaginare. Desenam munţi verzi, despărţiţi de poteci galbene, 
străjuite de un singur personaj masculin înveşmântat în negru şi, de 
obicei, sprijinit într-un baston, poate alter ego-ul meu. Dacă inocenţa 
copilăriei a dispărut de mult, nu şi plăcerea faţă de ciudat, surprins 
de câte un miracol mărunt, aproape imperceptibil în peisaj sau aiurea. 

Cred că Martin Heidegger a fost acela care s-a întrebat undeva, 
în cugetările sale: 

DE CE LUCRURILE MAI DEGRABĂ EXISTĂ DECÂT NU 
EXISTĂ?

Este întrebarea care m-a frământat dintotdeauna şi căreia 
am încercat să-i răspund, plastic sau literar, considerând existenţa 
oricărei entităţi ca un miracol în sine. Cred, de asemenea, că miracolul 
existenţei ar putea fi o manifestare precară şi paradoxal premonitorie a 
destrămării sale în orice clipă. Universul se ţese şi se deşiră permanent, 
artistul nu face decât să-i imite actul.” 

                        Ion Manta

Pictorul Ion Manta trăieşte, de mult timp, în SUA, la Washington.
A început studiul desenului şi al picturii în atelierul maestrului 

Julius Podlipny, la Timişoara, atelier unde studiau în perioada respectivă 
şi alţi amici ai săi: Roman Cotoşman, Ciprian Radovan, Dieter Sailer,Tom Hirş.

După un an de „peregrinări falimentare”, cum le numeşte autorul, la Bucureşti, a 
studiat ştiinţele naturale (perioada 1959 – 1964), obţinând diploma de profesor. 

Ca artist, prima ieşire în public s-a petrecut în 1965, la Timişoara, în cadrul Salonului 
Anual de Toamnă, împreună cu prietenii menţionaţi mai sus.  

Au fost ani de experimentări în modernismul occidental, pătruns în atmosfera 
timişoreană mai mult decât oriunde în ţară, mai ales după deschiderea culturală din 1964.

În 1968, a emigrat împreună cu familia incluzând şi motanul Simion Templar, 
stabilindu-se în SUA, la Washington, unde trăieşte şi activează încă. Aproape simultan a 
emigrat prietenul său, Roman Cotoşman.

Primul an şi jumătate petrecut în America (perioadă în care l-a găzduit şi pe Roman 
Cotoşman) îl descrie în volumul scris împreună cu Livius Ciocârlie, „Încrâncenarea vieţii, 

Roman Cotoşman”, apărut la Timişoara, în 2008, la Editura Brumar.
În acelaşi an şi la aceeaşi editură, i-a apărut volumul „Ceaţa”, 

după alte patru volume de proză, editate începând cu 2008, la editurile 
Marineasa şi Albatros. Ultima carte, scrisă în limba engleză şi însumând 
cinci povestiri, „Crepuscular Tales”, a apărut în 2010, la iUniverse, Inc. 
New York Bloomington.

În opinia sa, anii care au urmat au fost unii de cristalizări 
definitive, însemnând, pentru Roman Cotoşman, ancorarea definitivă 
în construcţionismul abstract, iar pentru sine, revenirea la o pictură 
înrudită oarecum cu metafizica, implicând o aluzie imperceptibilă la 
suprarealism şi exprimată  printr-un limbaj mai degrabă literar, decât 
plastic, tipar în care a şi rămas, exceptând unele devieri superficiale.

În 1974, a expus câteva lucrări la Washington, iar în 1976, a 
fost acceptat, de către juriul prezidat de Pierre Salinger, ca participant 
cu număr nelimitat de titluri la expoziţia „American Painters in Paris” 
(Pictori americani la Paris), organizată la palatul Congresului, Centrul 
Pompidou, cu ocazia Bicentenarului American. 

În 1984 a avut prima expoziţie personală, la Rehoboth, statul 
Delaware, cu douăzeci de lucrări mai mari.

Datorită unor restricţii impuse de carieră, a absentat ca artist 
plastic o vreme, timp în care a scris cronici pentru „Alex Galllery”, în 
revista Washington Art News, sub pseudonimul Dan Banu.

În anul 2000 a reapărut pe scena artistică, la New York, în 
cadrul Centrului Cultural Român, cu o expoziţie personală şi lansarea 

volumului „Blocul turn”. Cu această ocazie, a fost prezentat, ca plastician, de către criticul 
Coriolan Babeţi (directorul Centrului), iar ca autor de text literar, de către scriitorul Dumitru 
Radu Popa.

Alte nume care au semnat referinţele critice la opera sa literară sunt: Livius Ciocârlie, 
Aurel Sasu, Petru Comarnescu, Florin Corneliu Popovici, Mihaela Albu, Vasile Dan, Ion 
Sălişteanu. 

Domnul Ion Manta rămâne o prezenţă incitantă în spaţiul cultural, atât prin temele 
abordate în creaţia plastică şi în scrierile sale, cât şi prin limbajul artistic adoptat, pictând şi 
scriind în continuare, pentru a evita monotonia zilelor, în „ţara tuturor posibilităţilor” şi, în 
primul rând, dintr-o nevoie de comunicare. Sau, ca să folosesc cuvintele sale, trăieşte „o viaţă 
anostă, dar riguros programată”.

Mariana AL-SALEH

ROMÂNI DIN DIASPORA

ION MANTA - PORTRET DE AUTOR

malurilor
tristelor păpădii
și meduze

Însămânțare nouă

Ară cu atenție toate câmpurile
aruncă bobul gândului
în subtilul brazdei
apasă bine călcâiul
pe pământul negru lipicios
și pe urmă nu ai decât
să aștepți
să vină un nor

să crească din titlu ramuri și frunze
apoi prășitul și copăitul
răritul printre rânduri
râme ciori secetă

Să vină editorul să cântărească
cerească mană
spre ofilirea nevrednicei plante
o poezie lipsită de sevă
ca o buruiană nedemnă
aruncată în atelierul de tocat

Cuiele înălțării

Tu ești fericit
ai avut parte de răstignire

Mie mi-au refuzat
și buretele cu oțet
însă
însămânțarea cu vină
am avut-o știută
de la primul apus
opus trezirii în altă lume

Alt eu
în alt mâine căutând cuiele
înălțării

Charon

Am rostit numele tău
în gând
și lumină se făcu

Deodată
peste nemișcatele Styxului unde

din mine
tristul Charon îmi zâmbi
sub pălăria sa de gondolier

Și pornirăm spre țărmul inimii tale
să nu uiți gândul să-l răsari înainte-mi
să știu încotro

Facerea

Îngerescu-mă Ție Doamne
măcar cu un zbor
De nu
o pană în aripa gândului tău
mai naște-mă

sau decor
peste care
umbra privirii tale
să se abată
în ziua a opta
și în cele de după
în ființarea cuvântului

Începuse să plouă
în grădină

și iarba-mi creștea aripi pe-o stâncă

Volatus 6

Care este rostul
unui ticăit monoton de orologiu
un solfegiu binar
o secure tocând
cu lovituri fără șir
trunchiul fără măsură
al unei iluzii
ieșirea dintr-un vis
și intrarea în altul
cao rara avis
mereu la jumătatea drumului
între orizonturi

Ab incepto

Ființa are două sezoane
viața și moartea
în primul
învață că toate au un sfârșit
în al doilea
nu-și amintește nimic
din ce a învățat
și o ia de la început
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Continuare în pag. 46

1. „Mi-e dor de lagăr,  din pricina 
comandantului!…”

După atacarea, la 1 septembrie 1939, a Poloniei 
de către Germania hitleristă, o mare parte din efectivele 
militare (60.000) şi din populaţia civilă (40.000) şi-a găsit 
refugiul pe teritoriul ţării noastre. 

În acest sens, Guvernul Armand Călinescu a hotărât 
înfiinţarea de lagăre pentru cazarea acestor refugiaţi mili-
tari şi civili, pe întreg teritoriul ţării, astfel înfiinţându-se şi 
Lagărul de la Târgu-Jiu. Aici s-a vărsat, prin desfiinţarea 
mai apoi a multor lagăre, în decembrie 1940, majoritatea 
refugiaţilor polonezi, beneficiind de alocaţie şi de celelal-
te înlesniri. Mulţumiţi de tratamentul şi solicitudinea de 
care dă dovadă Comandantul Lagărului, în septembrie 
1940, polonezii internaţi, în frunte cu căpitanul Iozef Wl. 
Kobylanski, îşi exprimă gratitudinea, trimiţând ziarului lo-
cal „o mulţumire în versuri, adresată d-lui Col. Dumitres-
cu, comandantul acestui lagăr, care a dovedit tot timpul, 
faţă de aceşti oropsiţi ai soartei toată solicitudinea”. Tradu-
se, versurile încearcă să păstreze „nu numai fondul, dar şi 
rima” textului original:

Prietenului nostru bun

Avem prieteni mulţi în România,
Să nu’ntrebaţi câţi, - căci prea puţin înseamnă, -
În unul, însă, stăruie prietenia
Că-i bun Român şi sufletu-l îndeamnă.

Durerea el ne-o cercetează’ntruna;
Pe tineri şi bătrâni, cum se cuvine
El îi cinsteşte. Mângâie întotdeauna
Pe cei ce azi n-au ţară, zori, cămine…

Din inimi împlorăm noi, astăzi, Pronia
Pe cel ce cu atâta omenie
A înţeles dezastrul din Polonia,
Pe Dumitrescu, bun şi nobil, să ni-l ţie!…1

În 1940, Lagărul de la Târgu-Jiu cuprindea circa 
6000 de internaţi. În aceste condiţii nu prea confortabile 
şi salubre, în lagăr a izbucnit o epidemie de dizenterie, 
cuprinzând circa 4000 de internaţi. Medicul lagărului cu 
grad de căpitan (adică mobilizat la unitate „pentru lucru”) 
era la acea vreme Constantin Lupescu (1905-2003), me-
dic primar, şef al secţiei de boli infecţioase a spitalului din 
Târgu-Jiu:

„Pe lângă activitatea mea de spital, am fost repar-
tizat să asigur asistenţa medicală în lagăr (…). Ca medic 
al lagărului, aveam greaua răspundere de a stinge această 
epidemie şi de a îngriji bolnavii.”

Circa 100 de grav bolnavi au fost trataţi în spital 
„cu tot devotamentul” şi „mulţumit sufleteşte că prin acti-
vitatea mea de lagăr, însă, puteam materializa sentimentele 
de stimă şi simpatie faţă de acest popor, martirizat de mai 
multe ori în decursul istoriei.”
1 După declanşarea campaniei împotriva Uniunii Sovietice, la 22 iunie 
1941, mareşalul Ion Antonescu s-a văzut pus în situaţia de a lua mă-
suri de oprimare a opozanţilor politici, transformând astfel Lagărul de 
la Târgu-Jiu (înfiinţat în 1939, ca «adăpost» pentru refugiaţii polonezi 
după invazia nazistă de la 1 septembrie) în locaţie carcerală politică. Pe 
lângă comuniştii care aveau de ispăşit pedepse penale, la 21 iunie 1941, 
directorul general al Poliţiei Emil Leoveanu a ordonat arestarea tuturor 
cetăţenilor sovietici care se aflau pe teritoriul României, mai puţin cei 
aflaţi în misiuni diplomatice. La 7 decembrie 1942, Ministerul de Interne 
a dispus, prin ordin, ca în  Lagărul de la Târgu-Jiu să fie internaţi numai 
deţinuţii politici (mai rămăseseră, desigur, destui refugiaţi polonezi, care 
nu-şi găsiseră loc de muncă, unii legionari, dar şi deţinuţi de drept co-
mun).

După plecarea polonezilor, lagărul din Tg.-Jiu a 
devenit, sub regimul Antonescu, lagăr pentru deţinuţii 
politici, având comandant pe col. Zlătescu, un „veşnic 
nemulţumit”, manifestând „o răutate cumplită faţă de 
subalterni şi faţă de deţinuţi, fiind un adevărat temnicer” 
(circula printre internaţi părerea că, drept pedearsă divină, 
fiul acestuia se prăpădise pe front, iar colonelul, după 23 
August 1944, fusese inculpat şi condamnat la 20 de ani, 
decedând în închisoare).2

După plecarea colonelului Zlătescu, la conduce-
rea Lagărului a fost numit colonelul Şerban Leoveanu. 
„Am fost medicul lagărului de sub comanda colonelului 
Leoveanu, având gradul de căpitan, mărturiseşte medicul 
Constantin Lupescu. Colonelul Leoveanu era considerat 
«pâinea lui Dumnezeu», în comparaţie cu col. Zlătescu, 
de către deţinuţii care cunoscuseră teroarea acestuia. Col. 
Leoveanu s-a comportat cu multă înţelegere, bunăvoinţă, 
cu spirit de umanitate faţă de deţinuţi”. Printre deţinuţi 
– îşi aminteşte dr. C. Lupescu – se numărau, în afară de 
persoane considerate indezirabile regimului, şi scriitori 
care atacau regimurile naziste şi fasciste şi colportau ştiri 
alarmante”, legionari şi comunişti evrei3 mulţi deţinuţi de 
drept comun: speculanţi la bursa neagră, delapidatori, hoţi 
şi escroci, cocote şi patroni de case de toleranţă etc.4

Dintre alţi deţinuţi mai cunoscuţi,  cărora le-a ofe-
rit asistenţa medicală în calitate de medic al lagărului, dr. 
Lupescu aminteşte pe Gheorghe Gheorghiu-Dej5 (căruia 
i-a solicitat, mai târziu, recuperarea casei naţionalizate din 
Tg.-Jiu, în care se instalase odioasa instituţie a securităţii), 
Mihai Ralea ş.a. Să amintim şi pe etnograful, sociologul 
şi filosoful Ernest Bernea, pe scriitorul şi gazetarul Zaha-
ria Stancu, pe misticul ortodox Sandu Tudor, pe Nicolae 
Carandino ş.a. Evocând personalitatea scriitorului Victor 
Eftimiu (1889-1972), „oaspete” al lagărului în 1943 („sus-
pectat ca agent al Moscovei, duşman al regimului mare-
şalului Antonescu, ca fracmason gradul 33 - cel mai înalt 
grad -, ca susţinător al iudaismului internaţional”), dr. C. 
Lupescu realizează acea imagine de „belfer” a dramatur-
gului, care-l determinase pe „colocatarul” Arghezi să aibă 
rezerve faţă de acesta:

„Colonelul Şerban Leoveanu, comandantul lagă-
rului, avea multă înţelegere pentru toţi deţinuţii politici. 
Personalităţilor de vârf ale ştiinţei, culturii, literaturii, arte-
lor, muzicii le acorda toată consideraţia şi toate înlesnirile. 
Lui Victor Eftimiu i-a permis [ca şi lui Arghezi, n.n.] să 
locuiască singur în cabană, să servească acolo masa, nu în 
sala de mese comună. I-a îngăduit să-şi procure alimente şi 
obiecte din oraş printr-un curier al lagărului. Putea fi vizitat 
în orice zi de către rude şi prieteni, nu numai în zilele fixate 
pentru vizite. 

Câtă deosebire de concepţii şi comportare dintre 
conducătorul lagărului de atunci, col. Leoveanu, şi prede-
cesorul său, col. Zlătescu, considerat un zbir, un temnicer! 
(…) Privaţiunea de libertate de ordin politic ale deţinuţi-
lor de sub regimul mareşalului Antonescu s-a transformat 
într-o cumplită opresiune, teroare şi exterminare în închi-
sorile comuniste. Temniţelor din ţara noastră, în care au 
fost aruncaţi deţinuţii politici sub regimul comunist, li se 
potriveşte caracterizarea imaginară pe care o face Dante 
2 „Gorjanul”, XVII, 35,24 septembrie 1940, p.4.
3 Despre „atitudinea oscilantă” a lui Antonescu faţă de evrei, a se vedea 
analiza „Rolul lui Ion Antonescu în planificarea şi implementarea politi-
cilor antisemite şi anti-rome ale statului român”, în Final Report of the 
International Commission on the Holocaust in Romania. Presented to 
Romanian President Ion Iliescu, November 11, 2004, Bucharest, Roma-
nia, p. 297. La pag. 289 se menţionează: „La 21 iunie 1941, Ion Anto-
nescu a dispus ca toţi evreii apţi cu vârstă între 18 şi 60 de ani, din satele 
dintre Siret şi Prut, să fie evacuaţi în lagărul de la Târgu-Jiu, în Oltenia.”
4 În vara anului 1943, capii „rebeliunii” de la Uzinele Griviţa, din 1933, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Chivu Stoica au fost transferaţi din închi-
soarea Caransebeş în Lagărul de internaţi politici de la Târgu-Jiu (Emil 
Bodnăraş şi Lucreţiu Pătrăşcanu erau lăsaţi în libertate, din motive stra-
tegice), unde liderul celulei comuniste de aici era Ovidiu Şandru, care va 
fi înlocuit cu Gheorghiu-Dej, reuşindu-se, astfel, aplanarea tensiunilor 
acumulate în rândul organizaţiei de partid (cheltuielile de întreţinere ale 
acestora erau suportate de Ajutorul Roşu, „lagheriştii” comunişti de aici 
fiind scutiţi astfel de orice muncă). Cazaţi, la cerere, într-o celulă sepa-
rată a Barăcii nr. 53, rândurile acestora s-au îngroşat relativ repede cu 
aducerea de la Caransebeş a lui Nicolae Ceauşescu şi A. Trofimovici. 
Fără a avea un regim aspru de detenţie, dimpotrivă, chiar libertatea de 
a ieşi din lagăr (pericol semnalat deseori Siguranţei de informatorii an-
gajaţi), însoţiţi de gardieni, pentru diferite cumpărături, liderii comunişti 
internaţi la Tg.-Jiu beneficiau totodată de ajutorul în alimente şi bani 
de la Ajutorul Roşu, menţinând uşor legătura cu membrii Comitetului 
Central din ilegalitate. - Ilarion Ţin, „Gheorghiu-Dej devine lider al co-
muniştilor”, în „Jurnalul naţional”, 21 septembrie 2005.
5 Dr. C. Lupescu, Biografii sentimentale, Ediţie, selecţie şi postfaţă de 
Octavian Ungureanu, Editura „Gorjeanul”, Târgu-Jiu, 1993, Lagărul de 
internaţi politici, p. 132.

Aligheri în «Infernul» din Divina comedie, porţilor iadu-
lui: «Lăsaţi orice speranţă voi ce-aţi intrat aici.»”6

2. Prietenii poetului încarcerat: 

Col. Șerban Leoveanu și Jean Bărbulescu
Cum să poată uita Arghezi acest „sejur” forţat, când 

mărturiseşte că „am neamuri de Tudori la Cărbuneşti, pe 
care nici nu le cunosc (…), dar mi-e dor de ele”… Apoi, 
această detenţie a semănat mai mult cu un „domiciliu for-
ţat”, de vreme ce doi mari bărbaţi de ispravă ai Gorjului, 
Jean Bărbulescu (directorul-proprietar al ziarului „Gor-
janul”, fondat la 15 martie 1924) şi însuşi comandantul 
Lagărului, colonelul Şerban Leoveanu, s-au străduit să-i 
facă poetului perioada de internare mai uşoară…7 

Dacă de primul îl lega o „ineluctabilă suvenire”, 
găsindu-i gazeta interesantă şi bine scrisă, celuilalt – „alt 
mare om cumsecade” – îi rămăsese, însă, chiar îndatorat. 
Colonelul, aflând de la mai multe personalităţi oltene de 
trimiterea lui Arghezi la Târgu-Jiu, s-a simţit şi el însuşi 
angajat „în jurul acestui eveniment de proporţii istorice”, 
declanşat, cum se ştie, de publicarea incriminatului pamflet 
„Baroane” în „Informaţia zilei” din 30 septembrie 1943.

Distinsul ofiţer – care comandase regimente întregi 
şi fusese o vreme chiar prefect de Gorj – realiza că are 
o „misiune” foarte dificilă, căci „Lagărul fusese, în fond, 
insula de refugiu organizat al autorităţilor româneşti, unde 
atât comuniştii, legionarii, opozanţii regimului de război, 
evreii cu afaceri importante (de pildă Max Auschnit, mare 
proprietar de uzine la Reşiţa8) au avut asigurată existen-
ţa, fiind scăpaţi de presiunile sângeroase ale lui Killinger. 
Paradoxal, dar autentic, Lagărul de la Târgu-Jiu a fost, pe 
tot timpul războiului, locul unde o mare parte din valorile 
umane ale timpului au fost salvate de soarta pe care alte 
guverne din ţările vecine le-au hărăzit-o intelectualilor, 
muncitorilor sau militarilor opuşi războiului şi ocupaţiei 
naziste. Faptul face parte din generozitatea şi spiritul pro-
fund umanist al poporului nostru.”9 Ideea de toleranţă şi 
înţelegere a popoarelor năpăstuite în respectivul moment 
istoric o întâlnim exprimată destul de clar într-o nouă pu-
blicată de ziarul „Gorjanul”, la doar două zile după asasi-
narea prim-ministrului Armand Călinescu – „România în 
faţa evenimentelor. Neutralitate deplină şi omenie”:

„Evenimentele întâmplate în Polonia, în ziua de 17 
septembrie, au determinat guvernul polonez să ceară Sta-
tului nostru ospitalitate, pentru Preşedintele Republicii şi 
pentru miniştri. Dreptul de a da azil este un drept sfânt, 
înscris nu numai în uzul internaţional, ci – de la începutul 
începuturilor – în cartea omeniei.

6  Evadând din lagăr în august 1944, Gheorghiu-Dej se va ascunde în 
casa preotului de la Biserica Sf. Gheorghe din Râmnicu-Vâlcea, nimeni 
altul decât viitorul patriarh Justinian Marina, care, după moartea soţiei, 
intrase în ierarhia monahală, devenind, pe rând, arhiereu vicar şi arhiepi-
scop al Iaşilor, apoi mitropolit al Moldovei şi Sucevei, adică locţiitor de 
Patriarh, titlu introdus în 1949 în B.O.R.
7 Baruţu T. Arghezi, Înaintea uitării, „Casa de presă şi Editură „Ano-
timp” şi Editura „Abaddaba”, Oradea, 2000, p. 64.
8 Ideea năstruşnică a unui Arghezi „membru al Mişcării legionare” (ală-
turi de Lucian Blaga sau Vasile Voiculescu), promovată de Alex Mihai 
Stoenescu, în Istoria loviturilor de stat în România, vol. III, Cele trei 
dictaturi, RAO International Publishing Company, Bucureşti, 2006, 730 
p., rămâne o bagatelă demnă de „istorici” becalieni!
9 De la Uzinele acestuia din Reşiţa a fost procurată, de Arethia Tătărescu, 
prin grija acesteia şi pe cheltuiala Ligii Naţionale a Femeilor Române 
din Gorj, tabla de aramă pentru Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
de pe Axa Brâncuşi.  Vezi: Zenovie Cârlugea – Zoia Elena Deju, Arethia 
Tătărescu - Marea Doamnă a Gorjului interbelic, Cap. „Biserica Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel”, pp. 155-172.

TUDOR ARGHEZI ȘI LAGĂRUL DE INTERNAȚI 
POLITICI DE LA Târgu-JIU

Lagărul de internați politici Târgu-Jiu

Tudor Arghezi în redacția ziarului 
”Informația Zilei, 1943
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Primind pe cei care cer azil, nu înseamnă că încal-
că liniile obiectivităţii de atitudine. Ci doar răspunzi literei 
sacre din această carte a omeniei. Primind pe pământ ro-
mânesc pe conducătorii Statului polon, noi continuăm să 
ne menţinem într-o desăvârşită neutralitate.”10

Comandantul Lagărului – care primise „Dosarul 
Arghezi” de la însuşi Conducătorul Statului, - mărturisind 
„totala lui simpatie”, realizase, aşadar, gravitatea momen-
tului istoric şi reacţionează ca atare, în spiritul unei ire-
proşabile conduite faţă de „maestrul Arghezi”, căruia îi dă 
frecvente „permisii” în oraş, iar cu prilejul vizitei pe care 
fiul deţinutului, Baruţu, în vârstă de 17 ani, i-o face tatălui, 
pe la jumătatea lunii octombrie 1943, le pune acestora „la 
dispoziţie pentru câteva ceasuri” biroul păzit de sergent, 
pentru a vorbi în linişte şi a nu fi deranjaţi.11

Dar să urmărim relatarea lui Baruţu T. Arghezi ca-
re-şi vizitează tatăl în lagărul de la Tg.-Jiu, prin octombrie 
1943:

„La Târgu-Jiu plouase. Noroiul se înfrăţise cu pri-
veliştea neagră a gării inundate odată cu sosirea tre-
nului, de strigăte, văicăreli şi ghionturi. Domnii de la 
clasa întâia fugeau după trăsuri, în vreme ce călătorii 
de pe acoperişurile vagoanelor îşi aruncau bagajele 
neamurilor de jos, descoperite prin ţipăte şi fluieră-
turi. Soldaţi în cârje, femei în broboade negre, copii 
cu picioarele goale. Un ţignal rupe hămăiala generală, 
urmat de tropot de bocanci şi comenzi militare: din-
tr-un vagon «special» cobora o «comisie» de ofiţeri 
superiori, primită cu un protocol improvizat ad-hoc: 
colonei şi maiori, aşteptaţi de cele trei birje ale oraşu-
lui, rechiziţionate. Mergeau la unicul hotel şi de acolo 
la lagăr pentru nişte controale. Mă iau după golul făcut 
prin muţime de trecerea lor şi urc în căruţa care luase 
geamantanele, spunând ordonanţei că şi eu merg tot 
acolo unde se duc şi domnii ofiţeri. Ţăranul îmbrăcat 
soldat m-a luat cu el pe capră şi m-a dus în «centru», 
la Hotelul Regal…

Paşii spre lagăr i-am făcut pe lângă Coloana Infi-
nită, neştiind atunci că şi celălalt oltean, Brâncuşi, suferea 
de dorul ţării libere, de dragul Peştişanilor lui străbuni şi 
de depărtările tot mai adânci de vatra lui. O cărare pietruită 
pe lângă un gard fără sfârşit şi câteva sentinele profilate, pe 
depărtările Retezatului [Parângului,n.n.], ca nişte stânci. O 
somaţie, un interogatoriu, un pas dincolo de sârma ghim-
pată. Am fost dus apoi direct la comandantul lagărului, în 
biroul căruia l-am îmbrăţişat, plângând, pe tata.

- Domnul colonel m-a anunţat că ai venit şi ne-a 
pus biroul dumisale la dispoziţie ca să vorbim pe îndelete, 
mi-a spus după lunga îmbrăţişare părintească. Aici nu ne 
aude nimeni. Ce faceţi voi? Dar directorul ziarului? Auzi-
sem că sunteţi arestaţi… Noi suntem aici acuzaţi de comu-
nism, când de anarhie. Articolul meu e citit în tot lagărul, 
începând cu colonelul şi terminând cu soldaţii care sunt 
ţărani…

Am primit de la comandantul lagărului, pe răspun-
derea lui, permisiunea să stau două zile în lagăr cu tata. 
L-am cunoscut pe temutul comunist Bujor, care-şi îngrijea 
florile semănate în faţa cabanei. L-am cunoscut pe Tom, un 
tânăr reporter american, acuzat mi se pare de spionaj. Cine 
nu era spion în acele vremi tulburi?… L-am cunoscut şi pe 
Nicuşor Graur căruia un coleg literat şi dramaturg [Victor 
Eftimiu, n.n.] îi luase la un joc trişat de cărţi până şi pătura 
albastră cu care se învălea noaptea! Acolo era şi Vasile Ca-
narache, marele cercetător al antichităţilor dobrogene, cu 
care seara tata bea câte o cafea.”12

Secvenţa aducerii poetului la Tg.-Jiu a fost reme-
morată şi de prietenul său Valeriu Anania, după cum i-ar fi 
povestit-o însuşi poetul:

„Pomenirii lui Tudor i-aş adăuga o amintire. Mai 
povestea Arghezi că din gara Târgu-Jiu mergea spre lagăr 
cu o birjă la o oră foarte târzie, însoţit de un ofiţer aspru şi 
tăcut, care avea misiunea de a-l escorta şi, bineînţeles, de 
a preveni orice comunicare a deţinutului cu oamenii liberi. 
Când birja a trecut prin faţa statuii lui Tudor, poetul şi-a 
ridicat pălăria.

- Cu cine te-ai salutat? A intervenit, cu un bob ză-
bavă, ofiţerul; uitându-se împrejur şi nevăzând pe nimeni.

- Cu un strămoş al meu, a răspuns prizonierul, tă-
răgănat, dintr-o mustaţă şireată.”13

De asemenea, în camera strâmtă din baraca acope-
rită cu carton, Arghezi va scrie „Seringa”, ce va fi jucată 
cu mare succes după război, de teatrul din Piaţa Amzei. Pe 
manuscrisul piesei „Seringa”, colonelul Leoveanu pusese 
rezoluţia: „Nu conţine nimic suspect.”, prevăzută de data 
de ieşire cu ştampila Lagărului. Relatarea lui Baruţu T. Ar-
ghezi, confruntată de noi şi cu alte mărturii, este destul de 
exactă:
10 Baruţu T. Arghezi, Op. cit., pp. 56-57.
11 „Gorjanul”, XV, 36, 23 septembrie 1939, p. 3.
12 Baruţu T. Arghezi, Op. cit., p. 58.
13 Baruţu T. Arghezi, Povestiri din Mărţişor, Editura „Mihai 
Eminescu”, Oradea, 1995, pp. 115-116.

,,În lagăr, ca şi odinioară la Văcăreşti, tata îşi con-
centrase timpul detenţiei în călimară şi condei, scriind o 
piesă de teatru al cărei prim titlu a fost Vera, stabilit apoi 
Seringa, jucată abia după război. Încă din zilele când l-am 
vizitat, lucra la schiţarea piesei pe care a terminat-o într-un 
timp destul de scurt. Exemplarul manuscris ieşit din lagăr 
purta menţiunea «Nu conţine nimic suspect», întărită de 
parafa şi semnătura comandantului.

Piesa de teatru i-o ceruse Liviu Rebreanu, care era 
atunci director al Teatrului Naţional din Bucureşti, însă 
„Rebreanu nu a mai îndrăznit să pună în scenă piesa unui 
stigmatizat politic, ceea ce l-a înfuriat pe autor, care, şi aşa, 
nu-l avea la inimă.”14

Să precizăm că piesa „Seringa” s-a jucat în două 
stagiuni, pe rând, pe scena studioului Teatrului Naţional 
„I.L.Caragiale”, intenţionându-se şi un boicot public,m 
care s-a desfăşurat în felul următor: la o replică din actul I 
(fiind vorba de fata unui mare bogătaş rămasă grea şi tri-
misă de tatăl său „să fete în străinătate”), un grup de tineri 

şi tinere „a început să fluiere şi să huiduiască”. Reprezen-
taţia a continuat, dezaprobările fiind răsplătite de sală, la 
final, cu aplauze. Privitor la acest mic incident intenţionat, 
Arghezi preciza: „Câteva fluierături puse la cale – vreau 
să ignor cu generozitate sursa unde au fost organizate – 
s-au izbit de sonorul glas de peşteră vastă al aplauzelor cari 
le-au eliminat (…) Numai că atunci când e o similitudine 
organizată, tentativa e falsă şi cade în ridicol.”15

„Seringa” era o bucată ruptă din viaţa poetului, care 
în 1939, din primăvară şi până toamna, a suferit de o cum-
plită boală, fiind supus unui chinuitor tratament. Undeva el 
spune că, dacă pentru boala Mitzurii din 1940 a consultat 
8 medici, pentru boala sa din 1939 „m-au văzut şi revăzut 
42 de dobitoace medicale”, multiplicând „analizele, cardi-
ografiile şi scopiile până la stupiditate”.16

„În jurul meu – mărturisea poetul – plutea atmosfe-
ra de înmormântare, întărită de marii pontifi ai lui Escu-
lap, care, nici mai mult, nici mai puţin, mă şi catalogaseră 
drept canceros. Noroc de un aşa-numit şarlatan, doctorul 
Grigoriu-Argeş, care, cu preparatele lui, m-a vindecat în 
scurt timp şi mi-a mai lăsat la dispoziţie încă mulţi ani…, 
o nimic toată şi spre necazul unora”.17

Privitor la boala lui Tudor Arghezi, demne de amin-
tit sunt consideraţiile lui Şerban Cioculescu: „Vindecat, 
pacientul n-a contenit să facă atmosferă, oral, în corespon-
denţă şi publicistic, contra medicinii oficiale, sprijinindu-
se, fireşte, de la clasic la clasic, pe autoritatea ilustrului său 
confrate, Molire.

„Îmi pare rău de întoarcerea  printre oltenii mei în 
calitate de arestat, dar fiind cu ei înt-un moment de acerbă 
încordare românească, mă simţeam, aş zice, în siguranţă, 
îmi povestea tata într-un ceas de amintiri. Puţinii intelectu-
ali de atunci, şi mai mult ţăranii cu care veneam în contact 
mai direct, îmi dădeau sentimentul că vom ieşi întregi şi în 
viaţă dintre sârmele ghimpate ale lagărului. Câţiva juveţi 
mai bătrâni şi care fuseseră luaţi în armată şi daţi la pază, 
mi-au spus într-o noapte că dacă lagărul va fi atacat de 
nemţi – ceea ce nu era deloc imposibil – satele din jur sunt 
gata să sară în ajutor. Mai mult, unul dintre ei îmi arătase 
un loc anume pe unde s-ar fi putut scăpa la nevoie… Deşi 
eram arestaţi şi fiecare duceam în cârcă povara unei învi-
nuiri deloc uşoare, simpatia oltenească pentru noi toţi era 
simţită în vorbă, în atitudine, în aprovizionare, în ceea ce 
legea şi ordinul nu putea stabili. Sentimentul comun dintre 
paznici şi arestaţi, dintre oraş şi sat, cătun gorjenesc şi 
lagăr, l-am simţit prezent şi activ prezent de nenumărate 
ori. Era în fond sentimentul ţării, îngenuncheată de cizmă 
şi baionetă străină. Câte odată noaptea auzeam un fluier: 
14 Valeriu Anania, „Localnic al Târgului Jiilor”, în „L-am cunos-
cut pe TudorArghezi”, Editura Eminescu, 1981, pp. 33-34.
15 Ibidem, p. 34.
16 Cf. Al. Cerna-Rădulescu, „Tobele care m-au primit injurios 
s-au dogit şi spart”, în „L-am cunoscut pe Tudor Arghezi”, I, 
1981, p. 305.
17 Cf. „Manuscriptum”, 1980, I, p. 75.

era câte un pui de gorjan care cânta de pe undeva, pentru 
singurătăţile noastre, doina Oltului…”18

3. Scrisori din lagăr

În Biroul colonelului, Arghezi se va întâlni cu ma-
rele ziarist al Gorjului, Jean Bărbulescu, - „un personaj 
scurtac, bondoc şi un om de mare ispravă”, - directorul-
proprietar al „Gorjanului”, pe care îl scoate de 23 de ani. 
Să menţionăm că şi Baruţu, mai târziu, îl va caracteriza 
cam asemănător: „un personaj bine definit: nu prea înalt, 
gros la talie, ascuţit la minte, foarte sociabil şi activ.”19

Pentru a realiza atmosfera de lagăr în care poetul 
era nevoit să trăiască şi condiţiile precare, insalucre, facem 
apel tot la povestirea fiului:

„Memoria nu mă trădează: simt încă mirosul de 
petrol din camera lui tata, datorită cutiilor plate de con-

serve umplute cu petrol şi puse sub picioarele patului 
de campanie, pentru a evita migrarea ploşniţelor spre 
aşternut… Văd încă stratul cu garoafe, gura-leului şi 
zorele din dreptul cabanei numărul 5, unde era repar-
tizat tata; văd clar chipul de om blând şi cald al «te-
mutului comunist! Constantin Bujor, vecin de cabană, 
stând la soare şi contemplând cerul albastru; aud încă 
încurajările sportive ale ziaristului american Tom, ju-
când volei-bal pe terenul de sport de lângă troiţă şi nu 
uit chipul tetral al lui Victor Eftimiu, persiflând lumea 
din jurul lui…L-am cunoscut acolo pe Horia Liman, 
mai târziu cu funcţii importante în presa democrat-
populară… L-am văzut, ferit de toţi, pe «internatul», 
pare-se danez, cu pipă şi ţăcălie, despre care se zicea 
că spionează tot Lagărul… I-am văzut, şi nu le pot uita 
chipurile, pe soldaţii păzitori ai Lagărului, toţi olteni 
şi vârstnici, care se adresau celor închişi cu bunăvoin-
ţa moştenită din bătrâni… Îmi aduc aminte perfect de 

învăţătorul Trepăduş, sublocotenent în lagăr, despre care 
unii afirmau că e un «călău», după cum alţii îl considerau 
bun ca pâine caldă… I-am văzut şi pe cei care ieşeau ziua 
şi se întorceau seara în Lagăr, şi care lucrau în fabrica de 
ţigări vecină: în general, grupul comuniştilor, care aveau 
o zonă rezervată în incinta Lagărului. Erau disciplinaţi, 
demni, solidari… Şi simt încă gustul supei şi al prânzului 
luat împreună cu tata în camera lui, alături de câteva felii 
de salam de Sibiu, trimis de Grigore Malciu!”20

Se cuvine să amintim, conform relatării lui Baruţu 
T. Arghezi, ajutorul acordat familiei de directorul firmei 
SOCEC:

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

În acest geamantan a fost pus un pulover gros de 
lână, pantaloni de iarnă, perechea de bocanci confecţio-
nată la fabrica Guban din Timişoara, graţie marelui prie-
ten al familiei noastre, Domnul Frederic Ostern, câteva 
cămăşi, ciorapi etc. Într-un ruksac au fost plasate câteva 
alimente durabile, cafea, zahăr, o sticluţă cu rom, ţigări şi 
alte mărunţişuri presupus necesare... Am pornit la drum 
de noapte cu trenul suprapopulat de călători de toate cate-
goriile… ”21

Se păstrează şi o scrisoare de mulţumire expediată 
din lagăr „duminică 10 oct. 1943”, adresată directorului 
celebrei firme „Socec” pentru ajutorul acordat:

„Iubite Domnule Ocneanu,
M-a emoţionat mult darul pe care l-ai făcut băia-

tului meu pentru mine. Sunt atenţii care nu pot fi niciodată 
uitate şi care în situaţia mea capătă un accent de sentiment 
fără păreche.

Să trăieşti şi dee-ţi Dumnezeu noroc.

T. Arghezi
Lagărul de internaţi politici
Tg.-Jiu

18 Cf. Mihai Sânzianu, „A îmbrăcat mărgăritarul în haină de 
mare preţ”, în „L-am cunoscut…”, ed. cit., p. 346.
19 Ibidem, p. 116.
20 Baruţu T. Arghezi, Înaintea uitării, ediţia citată, p., p. 61.
21 Ibidem, pp. 58-59.
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Duminică 10 Oct. 1943.
P.S. Bune salutări D-lui Director literar Profesor P. 

Haneş”22 
*
În publicaţia târgujiană Gorjanul, „organ de cultură 

şi informaţiuni” – care devenise foarte cunoscută în ţară 
şi atrăgea semnături din cele mai prestigioase – Arghezi 
putea citi atât ştiri locale cât şi însemnări cultural-literare 
de interes mai general, referitoare fie la „Ramurile” lui C. 
Şaban Făgeţel, fie la preocupările marelui proprietar de pă-
mânturi şi autor de epigrame C. Calotescu-Neicu, prieteni 
apropiaţi.

„Cu ştirea Colonelului Leoveanu – îşi aminteşte Ba-
ruţu Arghezi -, Domnul Bărbulescu transmitea în Lagăr, lui 
tata, ştiri politice, dar şi sticle cu apă minerală, printre care 
se rătăcea, din când în când, şi una cu ţuică de prune! Tot 
datorită lui, funcţiona şi telefonul discret al redacţiei Gor-
janului, de unde primeam destul de des veşti de la tata…”

Mai mult chiar, atenţi la evoluţiile militare ale 
frontului şi ale deplasărilor militare germane, în special 
în zonele Gorjului, Calotescu-Neicu, Făgeţel şi Jean Băr-
bulescu, împreună cu colonelul Leoveanu, alcătuiseră un 
plan strategic de punere la adăpost, în caz de urgenţă, a 
internaţilor politici:

„Se presupunea o invadare a Lagărului de către tru-
pele SS, eventualitate pe care atât Jean Bărbulescu, Calo-
tescu-Neicu şi Făgeţel, deopotrivă cu Colonelul Leoveanu, 
o prevăzuseră, în sensul unei «evadări» organizate a inter-
naţilor. Tata fusese avertizat direct de această alternativă, 
stabilindu-se chiar un scenariu de retragere spre o direcţie 
precisă, unde automobilul lui Calotescu ar fi aşteptat.”23

4. Un bun prieten al poetului:
 viitorul mitropolit Anania

În toamna lui 1943, se afla în detenţie, la Curtea 
Marţială de Bucureşti (aşa fiind numit, pe vreme de război, 
Tribunalul Militar), şi scriitorul Valeriu Anania, membru 
al cinului călugăresc, pe care poetul îl cunoscuse prin 1900 
la Mănăstirea Cernica - mărturisindu-i că a venit aici  ca 
„să învăţ a scrie pe dedesubt” - , dar acum îl ştia la mă-
năstirea gorjeană Polovragi din cheile Olteţului, unde îi şi 
trimite o scrisoare:

„În 1943, din Lagărul Târgu-Jiului i-am trimis prin 
poştă o îmbrăţişare, cu îndoiala că ar fi putut să ajungă 
până la el. Gândeam în privinţa evenimentului la fel. Poe-
tul sălăşluia, prin apropiere, la schitul Polovragi. Îmbrăţi-
şarea nu l-a găsit, la schit. Poate că-l izolaseră autorităţile 
pe undeva, pentru penitenţă. Spiritul lui trebuie să fi fost 
suspectat de atitudini. Dar stareţul schitului, un călugăr cu 
sensibilităţi, în loc să o denunţe, i-a păstrat scrisoarea celui 
absent vârâtă în foile Evangheliei, pe altar.” 24

În evocarea „Amintiri la statura ceasului de-
acum”25 – „Localnic al Târgului Jiilor” -, Valeriu Anania, 
care-l cunoscuse pe poet prin 1942, reproduce scrisoarea 
trimisă de Tudor Arghezi la Mănăstirea Polovragi:

„17 oct. Ziua Domnului, 1943
Blagosloveşte, Părinte Anania!
Dacă eşti la Polovragi şi încă nu ţi-ai început me-

dicina la Bucureşti, rândurile mele o să-ţi spuie să suntem 
vecini de mănăstire, cuvioşia ta la schit şi eu la lagăr, tot 
un fel de monahism şi aici, cu diferenţa că această chino-
vie, din care îţi trimit amintirea mea, e cam internaţională 
şi eterodoxă. Avem şi noi o bisericuţă, gata construită, de 
curând, şi încă nesfiinţită, curată şi clară ca un chivot de 
altar, şi am găsit într-însa un zugrav foarte bătrân, lipit cu 
ochii şi pensula lui albastră, de faţa proaspătă a lui Iisus. 
Parângul de colea, de peste drum, se uită drept în turla ei, 
ca o icoană de piatră a lui Dumnezeu.

Ţi-am rămas de mult dator un răspuns la o scri-
soare a cuvioşiei tale, lungă, primită acasă, în Bucureşti. 
Amânându-l în fiecare zi, zilele s-au făcut săptămâni şi 
săptămânile luni, fără să mă fi învrednicit până azi, când 
stăm alături, în marile seninătăţi ale Carpaţilor, să iau 
odată condeiul din călimară pentru tânărul meu sihastru.

Sunt localnic al Târgului Jiilor lui Tudor, a căruia 
statuie mică mă aşteptam să o găsesc de multe ori mai 
înaltă, grandioasă ca şi destinul pe care l-a servit, cum îl 
mai slujim unii din noi, în răspăr cu vremea, şi azi de la 
zintâi ale lunii. Lucrez la o piesă de teatru, făgăduită Tea-
trului Naţional pentru luna asta, citesc şi cred în viitorul şi 
puternicia neamului nostru, căruia fiecare din noi, în felul 
22 Ibidem, p. 54.
23 Alexandru Bojin, Fenomenul arghezian, Editura didactică şi 
pedagogică, Bucureşti, 1976, p. 17 – xerocopie comunicată de 
redacţia revistei „Manuscriptum”.
24 Baruţu T. Arghezi, op. cit., p. 61.
25 „Valeriu Anania, 1958-1965, Bucureşti-Geneva”, inserată în 
Scrieri, vol. 33, pp. 426-431. Prefaţă la volumul Mioriţa al lui 
Valeriu Anania, E.P.L., 1966, pp. 5-10, semnat: Tudor Arghezi.

lui, i-a dat din inima şi din cugetrul lui câteceva. La vârsta 
mea, nu i-am putut da mai mult ca nişte slove durute, care 
au fost socotite păcătoase. Mă îmbărbătează însă umbra 
lui Tudor şi încă ceva, copaia din care îmi iese obârşia şi 
în care taică-meu a fost legănat cu piciorul bunicii mele, 
la furcă, pe aici prin prejur, la Cărbuneşti, acum 80 de ani. 
În rugăciunile schitului aduţi aminte, Părinte, şi de robul 
lui D-zeu, care te îmbrăţişează.

Tudor Arghezi”
Aceasta este scrisoarea de care pomeneşte Tudor 

Arghezi în „Predoslovia” sa la poemul dramatic „Mioriţa” 
al lui Valeriu Anania (carte apărută târziu, când scriitorul 
se găsea cu rosturi ecleziastice în Statele Unite ale Ameri-
cii, octombrie 1965).

„Am găsit cartea poştală a lui Arghezi, sosită între 
timp, pe care stareţul Gherasim Bica mi-o păstrase cu sfin-
ţenie, dar nu între foile Evangheliei din altar, cum greşit a 
reţinut – sau a exagerat – Arghezi, ci între scoarţele ceaslo-
vului din chilia lui”.26

Pe faţa cărţii poştale, la expeditor, poetul şi-a scris 
noua adresă: „Tudor Arghezi, Lagărul de internaţi politici, 
Tg.-Jiu”, lângă care se pot vedea cele două ştampile: cea 
politică (a lagărului) şi cea militară (era vreme de război):

„E de presupus că unele accente ale scrisorii ar fi 
îndrituit cenzura politică să oprească scrisoarea (Arghezi 
însuşi se îndoise acă aceasta ar fi putut ajunge până la mine, 
ceea ce înseamnă că accentele nu erau simple scăpări).

Dacă totuşi epistola a ieşit dintre sârmele ghimpate, 
aceasta i s-a datorat, fără îndoială, colonelului Leoveanu, 
comandantul Lagărului, care avea pentru poet o stimă de-
osebită şi care l-a cruţat de unele rigori ale detenţiei. Mult 
mai târziu, prin 1956 sau 57, Arghezi mi-a povestit că-l 
aflase pe Leoveanu într-un spital din Bucureşti şi că se du-
sese la el, împreună cu Paraschiva şi cu semnele recunoş-
tinţei. Nu era singurul caz în care poetul se simţea dator 
să se plătească de asemenea datorii. În perioada cât a fost 
absent din literatură, adică între 1949 şi 1955, o vreme des-
tul de grea, uneori foarte grea, aproape de limita de jos a 
existenţei lui şi a familiei.”27.

Intuiţia lui Arghezi privitoare la lipsa prietenului 
său Anania de la schit era exactă, căci iată ce mărturiseşte 
înaltul ierarh al Mitropoliei Clujului, Crişanei,Vadului şi 
Feleacului, într-o evocare ai acelor ani de tristă amintire, 
din 15 februarie 2006, pentru cartea părintelui Moise:

           
«Dumnezeu în temniţă
Mă aflu la vârsta amintirilor, iar acestea nu sunt pu-

ţine când e vorba de prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu în 
sistemul concentraţionar. Experienţa mea de deţinut politic 
se întinde (desigur, cu intermitenţe) pe durata a peste două 
decenii. În 1943 (sub dictatura lui Antonescu) ispăşeam o 
condamnare de şase luni şi mă aflam în închisoarea Curţii 
Marţiale (aşa se chema Tribunalul Militar în vreme de răz-
boi) pe strada Negru Vodă, din Bucureşti (…) Către sfârşi-
tul lui ianuarie am fost strămutat la Jilava (…). În februarie 
am fost transferat în Lagărul de Internaţi Politici din Târ-
gu-Jiu, anume în secţia a doua, o amestecătură de deţinuţi 
politici la propriu, precum şi foarte mulţi dezertori de pe 
toate fronturile şi de toate naţiile, aşa încât imensa baracă 
de scânduri, cu priciuri pe patru caturi, purta porecla de 
Arca lui Noe. Secţia întâi era pentru cei avuţi, care-şi pu-
teau plăti hrana şi confortul; din ea plecaseră, nu de mult, 
Victor Eftimiu, Tudor Arghezi şi, mi se pare, Zaharia Stan-
cu. Cea de a treia, la numai cincizeci-şaizeci de metri de 
a noastră, le era rezervată în exclusivitate comuniştilor, pe 
care-i vedeam plimbându-se prin ţarcul de sârmă ghimpa-
tă. Se spunea că acolo era şi Gheorghiu-Dej (cel care avea 
să evadeze câteva luni mai târziu).Comandantul lagărului 
era colonelul Leoveanu. Ştiam că din ordinul său se con-
struise în curte o biserică de lemn (pe care Arghezi, într’o 
scrisoare trimisă mie din lagăr la vremea când eu eram încă 
liber şi pe care am găsit-o la Polovragi după ce am fost eli-
berat, o caracteriza „curată şi clară ca un chivot de altar”, 
s.n.Z.C.). După sfinţirea ei, un preot din oraş a fost numit 
să oficieze slujbele, iar răspunsurile liturgice urmau să-i 
fie date de un cor al deţinuţilor politici, mult mai numeroşi 
decât pe Negru Vodă. În secţie ne aflam doi clerici, eu şi 
un preot din Moldova, Istrati. Spre surprinderea noastră, 
când locotenentul de serviciu i-a scos pe ortodocşi pentru 
a asista la prima Liturghie, acesta ne-a spus că, din ordinul 
comandantului, cei doi preoţi nu au voie să meargă la bise-
rică şi vor rămâne în baracă. Am cerut de mai multe ori să 
fiu primit „la raport”, spre a-i cere colonelului explicaţii, 
dar am fost refuzat. Atunci am declarat că voi intra în greva 
foamei, comandantul s’a speriat şi m’a primit de îndată, 
spunându-mi că, după părerea lui, un preot condamnat nu 
mai este vrednic să intre într’o biserică. Eu i-am demon-
strat că, dimpotrivă, păcătoşii sunt primii care au nevoie de 
26  Nicolae Dragoş, „L-am cunoscut pe Tudor Arghezi”, I, Ed. 
Eminescu, Bucureşti, 1981, pp. 20-53.
27 Op. cit., p. 33.

biserică, şi i-am dat exemplul tâlharului de pe cruce. Asta 
l-a luminat, l-a încălzit, a devenit prietenos, a stat mult de 
vorbă cu mine şi mi-a lăudat „nesupunerea”. Asta, zicea el, 
se cheamă consecvenţă.

– Vezi dumneata, părinte, bisericuţa aceasta a fost 
în întregime lucrată de comunişti, fiindcă doar printre ei se 
află meşteri calificaţi pentru o astfel de treabă. Ştii însă ce 
s’a întâmplat? La sfinţire, i-am invitat şi pe ei să participe, 
dar au refuzat: Domnule comandant, ne-aţi dat ordin, am 
făcut-o, dar în ea nu intrăm… Şi asta, vezi, se cheamă tot 
consecvenţă.»28

5. Poetul – martor în procesul 
mareşalului Antonescu

Într-o tabletă din 1956 intitulată „La Fontaine”, 
poetul ne face cunoscut că au existat şi unele răstălmăciri 
în chestiunea arestării sale, manipulări execrabile care să 
justifice arestarea, evocate cu o ironie demistificată şi în 
derâdere:

„Odată, în 1943, nedisciplinatul devenind neastâm-
părat a scris pe neaşteptate fabula Baroane, care l-a ex-
pediat la Tg. Jiu (o sută optzeci şi trei km. de Văcăreşti). 
După cât aflasem, la Siguranţă, Anglia îmi plătise articolul 
cu suma cochetă de cinci milioane de lei, cifra oficială a 
Ministerului de Interne, de pe atunci, pe când eu nu pri-
misem, în mână decât patru milioane! Nici până în ziua de 
azi nu ştiu cine mi-a mâncat un milion! Lipsa era serioasă, 
căci, ca să cumpăr două moşii şi un castel cu lac în parc, 
după cum proiectaserăm în noaptea arestării, nu i s-a ajuns 
nevesti-mi opt sute şaptezeci şi patru de mii de lei!… Ori-
şicum, trei grame de cerneală, dintr-o sticlă de zece bani, 
erau plătite satisfăcător…”29

Cu privire la insinuarea decrepită cum că Arghezi 
şi-ar fi aranjat, în mod politic, detenţia de la Tg.-Jiu, iată ce 
mărturiseşte poetul Ion Bănuţă, care trecuse el însuşi prin 
purgatoriul temniţelor comuniste:

„Detractorii arghezieni şi-au permis, cândva, în tâ-
râş de şopârle, să spună că «Baroane» ar fi fost o poves-
te aranjată, o poveste care ar fi costat şi nişte bani, bani 
strecuraţi, bineînţeles, în punga autorului. Ce aberaţie! Ce 
infamie! Ce lipsă de patriotism, de umanitate! Şi, culmea, 
asta post festum. Eu ştiu bine, foarte bine chiar, ce-a în-
semnat, atunci, tableta lui Arghezi «Baroane». Zăceam 
într-o temniţă din Arad zburând pe firul idealurilor mele 
comuniste. Cunoşteam din plin, - pe propria-mi manta - 
«indulgenţa» gestapoului, «indulgenţă» între represiune 
şi exterminare a luptătorilor ce se ridicau, cu preţul vieţii 
lor, împotriva demenţei. Omul căzut în ghearele de fum 
al fascismului devenea… nimeni. Plutoanele de execuţie, 
camerele de gazare, spânzurătorile erau jucării hitleriste 
diseminate cam prin toată Europa, nişte daruri apocaliptice 
pentru Om. Pentru Om. Pentru Libertatea lui.”30

În mai 1946, Tudor Arghezi este citat în calitate de 
„martor al acuzării în procesul criminalilor de război” – 
„Procesul Antonescu”.31 În boxă era Mareşalul Antonescu, 
împotriva căruia fusese chemat să depună mărturie poetul, 
despre „cum am fost maltratat în Lagărul de la Târgu-Jiu… 
Am răspuns că am fost bine primit de şeful Lagărului, co-
lonelul Leoveanu, care avea tableta Baroane pe biroul lui”. 
Anchetatorii doriseră cu orice preţ să-l determine pe Ar-
ghezi să-l acuze pe Antonescu şi, implicit, pe Leoveanu. 
Poetul va mărturisi că, faţă de lagărele din Polonia, Unga-
ria, Germania şi Cehoslovacia, el s-a bucurat de condiţii 
„blajine”. A refuzat, aşadar, să-l acuze pe Mareşalul care 
dispusese ca Arghezi să fie arestat („A greşit aici, va ispăşi 
aici…”), la presiunile şi răstelile lui Killinger, - gaulleite-
rul Germaniei hitleriste în România, la Bucureşti -, care-l 
vroia deportat într-unul din lagărele germane: 

„În fond, el ne-a scăpat de la moarte; pe mine şi 
pe alţii (…). Ştiam de la colonelul Leoveanu, care era în 
legătură firească şi directă cu Preşedinţia, că exista chiar 
un plan de evacuare secret, în cazul în care nemţii ar fi 
atacat lagărul… Nu cred că iniţiativa era străină Mare-
şalului, mai ales că ordinul de a fi arestat venea direct de 
la el, ferindu-mă de o altă arestare, pe care ar fi dorit-o 
Killinger.”32

28 Ibidem, pp. 34-35
29 Cf. www.arhiepiscopia-ort-cluj.org/wordpress
30 La Fontaine, „Contemporanul”, nr. 29 (511), 20 iulie 1956, p. 
1-2, semnat Tudor Arghezi. Reprodus în vol. Scrieri, 33, pp.353-
357. Cf. notei bibliografice de la pag. 441, a apărut cu titlul: „Un 
prilej: La Fontaine”. A fost reprodus în volumul „Lume veche, 
lume nouă”, Editura Tineretului, 1958, pp. 244-247.
31 Ion Bănuţă, „Drumul către regele poeziei”, în „L-am cunoscut 
pe Tudor Arghezi”, Ed. Eminescu, 1981, p. 89.
32 Procesul lui Ion Antonescu, dar şi al colaboratorilor săi apro-
piaţi (M. Antonescu, C. Pantazi, C. Z. Vasiliu, Tr. Brãileanu, P. 
Tomescu, V. Iaşinschi, Gh. Alexianu, Radu Lecca, Eugen Cris-
tescu ş.a.) a început la 6 mai 1946, la Judecãtoria Ocolului VIII 
– Bucureşti. Preşedinte al completului de judecată a fost Al. Vo-
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În ciuda acestei „înţelegeri” a situaţiei, Arghezi va 
scrie, după război, câteva tablete incriminatorii la adresa 
Mareşalului. Iată, de pildă, în „Ţiganii”, acuzaţii teribile: 

„Între straniile fantezii ale mareşalului conducător şi 
deportarea unei fracţiuni de populaţie, numită pe limba po-
litică romi, şi mai pe româneşte ţigani […]. Aşa că înţelep-
ciunea conducătorului e înţelepciunea unei demenţe, care în 
loc să fie izolată într-un spital a fost autorizat să guverneze. 
Se putea închipui brav: a fost un fricos. Se temea că o să 
fie otrăvit, că-l otrăveşte doamna Antonescu, sau doamna 
Goga, sau medicul, sau Ică Antonescu, sau Horia Sima, sau 
Killinger. Criteriul lui politic: spaima universală.

Pe motive inegale şi variate, el a ucis românii pentru 
că erau români, evreii pentru că erau evrei şi a împilat pe 
ţigani în calitate de ţigani. Dacă era tânăr şi mai putea să 
stăpânească, douăzeci de ani, cum a stăpânit patru, rămâ-
nea ţara goală şi pe un tron în mijlocul pustietăţii, el singur, 
învârtindu-şi degetele pe stomac, cu o clică. Apoi ucidea 
şi clica şi rămânea cu căţelul purtat subsuoară. Şi ucidea şi 
căţelul.”33

Un comentariu mai detaliat al stării de sărăcie ge-
nerală, dar mai ales al situaţiei de corupţie şi jaf în care se 
afla ţara – în tableta „Moralul pe ducă”, cu menţiunea în 
subtitlu: „Unul din articolele cenzurate în anul 1943 de 
Dictatură”:

„E înăbuşit şi oftatul. Nu ţi-e permis să-ţi ridici ochii 
deasupra strictelor tale nevoi de animal, închis într-un pă-
trat de loc, tras cu tibişir. Concepţia legală e omul-porc şi 
omul-gâscan. Anume funcţiuni în statul cariat continuu de 
mulţimea larvelor ce-l descompun, sunt mai presus de opi-
nie, considerate tabù: A nu se atinge! Ţi-e poate iertat să te 
îndoieşti de Dumnezeu, nu de primar, de prect, de veterinar, 
de U.C.B., de C.A.M., de P.T.T., de S.T.B., de Societatea 
de radio sau de Uzinele de Electricitate, emiţătoare de legi, 
ca nişte parlamente, fiecare firmă de interes comun având 
dreptul să impuie sarcini şi sancţiuni […]

Propaganda tuturor mijloacelor de corupţie şi ago-
nisire violentă se face de la sine, prin setea de bani, prin 
funcţionari prost plătiţi, prin servitori. Munca personală 
se scârbeşte, disproporţia dintre merit şi salariu cel puţin 
întristează, putinţa de acumulare a canaliei şi a lichelii e 
imensă. Răspândindu-se opinia că mia de lei nu mai are va-
loare, muncitorii mici, cu moralul nu îndeajuns de înăcrit ca 
să fure şi să asasineze, triplează şi decuplează pretenţia de 
salariu şi rămân flămânzi. Presa o oglinda întreagă a univer-
salei descompuneri.

E nevoie de un nou resort moral, de o morală proas-
pătă. Se pare că ea nu mai poate să fie administrată de cla-
sificările actuale, reprezintate de oameni care nu mai cred 
nici în menirea lor, cea mai facilă credinţă de obţinut. Nici 
ţărănimea nu mai poate da nimic, decât a dat elita de azi, de 
origine ţărănească. Burghezii, proprietarii au rămas şi ei la 
instanţa din procesul naţional, că vinovată e ţărănimea, nu 
categoria lor. Se pare că urmarea inevitabilă trebuie să fie 
o catastrofă.”34

Într-o altă tabletă publicată în 1946, „Amintiri din 
timpul dictaturii”, Arghezi evocă într-o schiţă plină de sar-
casm, cum s-a pomenit asaltat de la masa de scris de doi in-
divizi care-i declară tranşant: „Am venit să dereticăm şi să 
punem ordine în creierul dumitale”. I se confiscă , desigur, 
„călimara, condeiele şi creioanele” şi este dus „de mână – 
hopa! Hopa! – la Kindergarten, unde urma să fiu reeducat”: 

„Am aflat pe drum să sunt analfabet. Că nu mă 
pricep să scriu nici cât căţelul meu care mai ridică uneori 
piciorul. Că istoria şi critica literară s-au înşelat oribil în 
cazul meu. (…) Mi-au ţinut un discurs. Mă învăţau să mă 
dezvăţ.”35

Să amintim şi de acuzele aduse „manipulatorilor ali-
mentelor”, negoţului „sălbatic”, „banditismul din comerţ”, 
„mitocănia şi brutalitatea dictatorilor”: „Lipsita de garanţii 
elementare, cu funcţionari absenţi şi cu o poliţie abstractă, 
populaţia îndură batjocura şi jaful, ca o calamitate impusă 
de război.”36

Evenimentul cu întoarcerea armelor de la 23 Au-
gust, căruia Arghezi îi dedică, în 1961, o elogioasă tabletă, 

itinovici, iar  acuzatorii: V. Stoican, D. Sãracu şi C. Dobrian. La 
17 mai a fost pronunţată sentinţa, prin care  au fost condamnaţi 
la moarte mai mulţi inculpaţi, însă executaţi doar patru, la 1 iunie 
1946 (I. Antonescu, M. Antonescu, C. Vasiliu şi Gh. Alexianu). 
Imaginea întregului proces în: I. Pantazi, „Am trecut prin iad”, 
Sibiu, Edit. Constant,1992 şi „Procesul Mareşalului Antonescu. 
Documente”, 2 vol., Editura Marcel-Dumitru Ciucã, Bucureşti, 
Edit. Saeculum şi Edit. Europa Nova, 1995.
33 Ibidem, pp. 101-102.
34„Bilete de Papagal”, an. XVII, nr. 15, 5 ianuarie 1945, p. 1, 
semnat T.A., reprodus în ediţia „Scrieri”, vol. 31, pp. 562-563; 
cu precizarea în „Notele bibliografice”, întocmite de Mitzura Ar-
ghezi, la pag. 663.
35  „Bilete de Papagal”, Anul XVII, nr. 32, 27 ianuarie 1945, p. 1, 
semnat T. Arghezi; reprodus în vol. 31 de „Scrieri”, Ed. Miner-
va, 1979, pp. 575-577, cu menţiunea bibliografică la pag. 664.
36 Publicată în „Adevărul”, an. 60, nr. 16. 540, din 13 aprilie 
1946, p. 1, semnat T. Arghezi; reprodus în „Scrieri”, 34, pp.688-
691, ref. bibliog. 802.

e considerat începutul „unui veac nou şi unui nou calendar, 
care scoţându-şi inscripţiile şi însemnările ascunse în ca-
tastife, icoane şi ceasloave, cu cerneala sângelui, ruginită 
putred, au fost şi rămân săpate, la lumina de aur a mile-
niului început la Bucureşti, pe faţa de piatră a unui arc de 
triumf, care încinge România şi reîntemeierea ei virginală, 
ca un curcubeu de agate.”37

6. Prietenul care îl scoate pe poet 
din Lagăr: Const. Neicu-Calotescu

Tot de şederea poetului în Lagărul de la Târgu-Jiu se 
leagă şi articolul publicat de acesta cu prilejul sfinţirii bise-
ricuţei de lemn de aici, „destinată reculegerii creştineşti a 
celor ce ar fi avut nevoie de un sprijin spiritual: duminici-
le bisericuţa era înconjurată de sumedenie de internaţi de 
toate categoriile…” Construirea acesteia, ca şi a Troiţei de 
lemn din centrul Lagărului, s-a făcut în doar în câteva luni, 
din iniţiativa Colonelului Leoveanu, iar „actul de ctitorie 
a sfântului locaş” a fost alcătuit de Arghezi, la propunerea 
făcută colonelului de Jean Bărbulescu: 

„Actul de ctitorie să fie făcut de Arghezi, că el cu-
noaşte tipicul bisericesc, trăind în mănăstire în tinereţe. Că 
e unul din scriitorii de frunte ai ţării… Că este în Lagăr… 
Şi că va fi o mare onoare pentru toţi să-l ştim pe Arghezi 
reîntors spiruitual în glia gorjenească!”

Atât colonelul Leoveanu cât şi ierarhia bisericească 
au fost de acord cu această propunere, iar sfinţirea s-a făcut 
în prezenţa mitropolitului Nifon al Olteniei ajutat de un so-
bor de preoţi.

„Am retrăit – i-a mărturisit poetul, ulterior, fiului 
său – o parte din viaţa de mănăstire de la Cernica. Atunci 
eram închis între zidurile mănăstirii, pentru că fugisem de 
oraş şi încercam să scriu în linişţte, acum eram închis pen-
tru că scrisesem, neliniştit de tot ce se petrecea în ţară.”38

La câţiva ani după război, din fostul Lagăr nu mai 
rămăsese decât „un câmp gol cu iarbă sălbatică”, temeliile 
barăcilor şi ale bisericuţei vălurind prin tăpşanul sfârtecat 
de obuze…

Evenimentul sfinţirii lăcaşului sfânt din lagăr, petre-
cut la 5 decembrie 1943, va fi evocat de Arghezi, în stilu-i 
caracteristic, în articolul „Impresii de la sfinţirea unei bi-
serici”, semnat Alfa39, iar reportajul cu pricina, oglindind 
complet evenimentul şi punând în lumină chipul participan-
ţilor, va fi semnat de Jean Bărbulescu, în numărul următor 
al ziarului, număr pe care poetul, deja eliberat şi plecat la 
Bucureşti, i-l solicită directorului, într-o scrisoare din 29 
decembrie 1943.

La 7 decembrie 1943, Arghezi trimite din „Lagărul 
Tg. Jiu” o scrisoare lui Al. C. Calotescu-Neicu,40 la conacul 
din Broşteni - Gorj, prin bunăvoinţa comandantului Leo-
veanu, în trecere spre Craiova, care s-a oferit „prin extrema 
amabilitate” să facă acest serviciu scriitorului:

„Iubite Domnule Calotescu,
Vă scriu aproape telegrafic câteva rânduri prin ex-

trema amabilitate a D-lui Comandant, care vine la Dv.
Scrisoarea Dv. M-a emoţionat. Cum v-aţi fi putut 

îndoi o singură clipă că, împotriva obiceiului meu curent, 
n-aş încondica cu dragă inimă prima pagină a viitorului 
Dv. Volum? O mie de motive imponderabile, pe lângă ta-
lentul nou al autorului, plutersc în jurul călimărilor mele 
când mă gândesc cu condeiul la Dv.

Să-mi spuneţi numai data la care ar trebui scrisoa-
rea din capul volumului să fie gata, ca să desfac din nou 
pachetul Dv., preparat în legătură cu făgăduiala că aş pă-
răsi lagărul Tg. Jiu.

Bizuiţi-vă pe toată camaraderia mea literară şi pe 
cealălaltă.

Cu dragoste
       T. Arghezi
7. Dec. 1943
Lagărul Tg. Jiu»

Este vorba de solicitarea făcută poetului de Const. 
Neicu-Calotescu, fiul marelui proprietar şi literat Al. Calo-
tescu-Neicu, de a-i scrie o prefaţă la volumul de schiţe şi 
nuvele „DEBUT”, apărut la Editura „Ramuri” – Craiova, 
în primăvara lui 1944, însoţit de „o scrisoare a domnului 
T. Arghezi”.

Eliberat la 20 decembrie 1943, Arghezi va trece, în 
drum spre Craiova, pe la bunul său prieten, care-i împru-
mută, pentru transportul lucrurilor, un geamantan. În scri-
soarea datată „12 ianuarie 1944”, expediată de la Mărţişor, 

37 „Pâinea noastră cea de toate zilele”, în „Bilete de Papagal”, 
anul XVII, nr. 28, 21 ianuarie 1945, p. 1, semnat T. Arghezi; a se 
vedea şi vol. 31 de „Scrieri”, Proză, pp. 572-574, inclusiv nota 
bibliografică de la pag. 664.
38 „23 August”, în „Scânteia”, anul XXXI, nr. 5264, 22 august 
1961, p. 1, semnat Tudor Arghezi; „Scrieri”, vol. 31, ed. cit., pp. 
632-634, ref. bibliog. p.665.
39 Ibidem, p. 63.
40 „Gorjanul” , Anul XX, nr. 45, 9 decembrie 1943, p. 5.

după scuza de a fi întârziat cu prefaţa solicitată, aflăm date 
inedite privitoare la „datoriile” contractate în lagăr şi, tot-
odată, doriri de bine şi gânduri frumoase pentru gorjenii 
de suflet, care se străduiseră să-i facă perioada de detenţie 
mai uşoară:

Iubite Domnule Calotescu,
N-am fost în stare să trimit prefaţa de mai sus la 

volumul D-tale. N-am trimis nici la Broşteni nici la Turceni 
nici cuvenitele urări de sărbători, de teama să nu se potic-
nească-n drum. Mi-am dat seama de visu dacă o scrisoare 
a D-tale expediată mie la Târgul Jiu, la 55 km. Distanţă a 
pus, ca să-mi ajungă o săptămână, aproape tot atâta timp 
cât Steaua lui Eminescu.

Ţi-aş trimite o telegramă ca să-ţi anunţe pornirea 
textului de mai sus: mă tem să nu ajungă nici ea înaintea 
prezentului plic. Te rog însă ca la primire să mă înştiinţezi 

D-ta., pe ce cale crezi mai comodă. Telefonul meu e 3.33.54.
Ieri am trimis D-lui Colonel Leoveanu acasă o te-

legramă, înştiinţându-l că odată cu telegrama am depus la 
Poştă un mandat poştal de 12.000 lei pe adresa Lagărului, 
în contul unor mărfuri cumpărate de acolo. Primul mandat 
expediat de nevastă-mea înainte de plecare nu mi-a sosit 
cât am stat la fosta adresă nici mie şi nici administraţiei în 
primele 15 zile – şi mi s-a întors acasă. Este greu de pri-
ceput dacă serviciul nostru poştal, altădată al doilea după 
Elveţia, mergea aşa de încet. Poate că lipsa de personal.

Prefaţa am scris-o cu maşina, ca să nu mai fie ne-
voie de trimis corectura la Bucureşti şi de retrimis înapoi.

Geamantanul luat de la conac nu ştiu cum vi l-aş 
întoarce. M-aş fi bizuit să facem o călătorie spre Dv. toată 
familia şi văd că pentru multă vreme speranţa rămâne ca un 
proiect frumos şi imposibil. Dacă ar veni prin Bucureşti ci-
neva din partea locului, ca de pildă Dl Jean Bărbulescu, Di-
rectorul „Gorjanului”, poate că s-ar însărcina să vi-l aducă.

Sărutări de mâini doamnei Calotescu mama, res-
pectuoase omagii Domnului Tată şi puternice strângeri de 
mâini Domnului fiu, cu dragoste.      

T. Arghezi  / 12 ianuarie 1944» 41

7. „Mi-e gândul mereu la fostul meu 
comandant…”

Deşi în Adeverinţa nr. 1018/17.VII.1970, eliberată 
de Direcţia Generală a Arhivelor Statului Bucureşti se spe-
cifica destul de clar că poetul, arestat la 30 septembrie 1943, 
a fost internat în Lagărul de la Târgu-Jiu la 2 octombrie 
1943 şi „eliberat la 30 decembrie 1943”, eliberarea propriu-
zisă a avut loc cu câteva zile mai devreme. Poetul fusese 
pus în libertate înaintea Crăciunului, mai exact pe data de 
20 decembrie 1943, după cum rezultă din scrisoarea trimisă 
lui Jean Bărbulescu de la Bucureşti la 29 decembrie 1943:

„Se împlini luni o săptămână de când am trecut pe 
la redacţia «Gorjanului» fără a fi avut plăcerea să vă gă-
sesc, şi mi se pare că a fost acum un an – atât au trecut 
zilele  încărcate de senzaţii variate.

Vă mulţumesc pentru numărul de Crăciun al ziaru-
lui, dar n-am primit pe cel precedent, cu sfinţirea bisericii 
din Lagăr. S-a pierdut? Vă rugasem să-mi trimiteţi vreo 3 
exemplare.
41 Al. C. Calotescu-Neicu (1888-1952) înfiinţase, împreună cu 
Ion Dongorozi şi C.Ş.Făgeţel, în martie 1929, la Craiova, revista 
„Vatra”, la care va colabora şi Tudor Arghezi, alături de N. Ior-
ga, Simion Mehedinţi, C. Rădulescu-Motru, C. S. Nicolăescu-
Plopşor ş.a.
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Dacă vorbiţi cu Dl. Colonel Leoveanu, v-aş 
ruga să binevoiţi să-i comunicaţi (fiind dator o sumă 
de bani la Lagăr) că nevastă-mea îi expediase cu re-
cipisa Nr. 41070 un mandat de 10.000 lei, care trebuie 
să fi ajuns după plecarea mea şi că a doua zi de sosire 
în Bucureşti am trimis Domnului Locotenent Trepă-
duş o scrisoare recomandată, rugându-l să-mi facă 
un cont despre ce mai trebuie să plătesc peste cifra 
mandatului. (E vorba de 41 kg de săpun cumpărat în 
Lagăr de mine, fără să se fi fixat preţul, cât şi de 2.200 
lei costul expediţei şi al ambalajului, atât al săpunului 
cât şi al unei garnituri de grădină, plătită de mine mai 
de mult.). Nu numai că mă stinghereşte să fiu dator dar 
nici n-aş vrea să-i fac Domnului Colonel impresia că 
aş fi un om fără obraz. – Locotenentul, căruia îi mai 
trimit o carte poştală o dată cu a Dv., nu mi-a trimis 
încă nici o vorbă.

Mi-e gândul mereu la fostul meu comandant. 
I-am consacrat în sufletul familiei o icoană. Admirabil 
om şi superior model de om! Mi-a rămas inima agăţa-
tă de candela din biroul lui şi mi-e dor – închipuiţi-vă! 
– de Lagăr, din pricina comandantului.

Poate că aţi primit o telegramă de Crăciun de 
la mine. Vă reînnoiesc sentimentele dintr-însa, în aju-
nul altui rând de sărbători şi nu uitaţi că vă stau cu 
dragoste la dispoziţie în orice împrejurare.

Tudor Arghezi.”
La 1 Martie 1944, Arghezi trimite „Colonelului 

iubit” o scrisoare-poezie, prin care îi face cunoscută 
dorinţa de a-i dedica, ca răsplată, volumul „Mărţişoa-
re”:

„Mărţişorul (un volum)
Nu ştiu cum să i-l trimit
Comandantului iubit
Să nu sufere pe drum.

De-ar veni din Târgu-Jiu
Un gorjean sau vreo duducă
I-aş da cartea s-o aducă
De zi-ntâi sau mai târziu.

Telefonul (trei, trei, trei,
Cinci şi patru) îl adastă
Pe trimisul dumneavoastră
Să i-o dea copiii mei.

Pân’atunci, Doamna, Domnul,
Aibă-i bine-n pază, Domnul,
Şi să-i ţie tineri, teferi
Mărţişor cu doi luceferi.”

Deşi versurile par destul de drăgălaşe şi oare-
cum de o curtoasie ce trădează sentimente de scuze 
întârziate, deducem că poetul rămăsese apropiat lui 
Jean Bărbulescu, iar faţă de colonel avea o oarecare 
reţinere… Să-l fi menajat, în acest fel, pe ofiţerul că-
ruia îi rămăsese îndatorat, având în vedere că războiul 
încă nu se sfârşise şi că relaţia de toleranţă şi înţelege-
re avută cu comandantul lagărului trebuia să rămână, 
deocamdată, nemărturisită…Aflăm, de altfel, din măr-
turisirile doctorului Constantin Lupescu, că Lagărul 
avea informatori ştiuţi şi neştiuţi, despre care colonelul 
Leoveanu avea, desigur, unele date: „Informator al La-
gărului a fost un evreu din Basarabia, Burnstein, înalt, 
slab, cu barbă roşcată. Raporta zilnic comandantului 
starea de spirit a deţinuţilor, comportarea lor, dar, în 
acelaşi timp, spiona conducerea lagărului şi transmitea 
rapoarte Siguranţei generale din Bucureşti. Avea mulţi 
informatori în lagăr, subalterni, pe care nu-i cunoştea 
nici conducerea lagărului, deoarece ei au fost internaţi 
în lagăr ca deţinuţi.”42.

Achitându-se ulterior de datoriile pe care le fă-
cuse în Lagăr, cumpărând 41 kg de săpun şi  „o garni-
tură de grădină”, poetul mărturisea bunului său prieten 
Jean Bărbulescu că „nu numai că mă stinghereşte să 
fiu dator, dar nici n-aş vrea să-i fac Domnului Colonel 
impresia că aş fi un om fără obraz…”:

„Mi-e gândul mereu la fostul meu Comandant. 
I-am consacrat în sufletul familiei o icoană. Admirabil 
om şi superior model de om! Mi-a rămas inima agăţată 
de candela din biroul lui şi mi-e dor – închipuiţi-vă! – 
de Lagăr, din pricina Comandantului.”

8. Ideea unei „Asociaţii a 
deţinuţilor politici”

La doar un an de la ieşirea din lagăr, mai exact 
în 1945, Arghezi publică în noua serie a ,,Biletelor de 
Papagal”43, tableta „O asociaţie lagăristă” în care 
îşi aminteşte de perioada detenţiei sale la Târgu-Jiu, 
42 „Trei scrisori inedite de la Tudor Arghezi”, în „Ramuri”, 
anul VI, nr 6 (60), 15 iunie 1969, p. 18.
43 Dr. C. Lupescu, Op. cit., p. 132

precizând că ideea înfiinţării lagărelor „aparţine unei 
monstruozităţi, inventată la Berlin, numită, în doctrina 
prusacă, războiul total.” Perfecţionat, în timpul războ-
iului, până la formele industrializate ale „masacrului în 
masă” (sic!), instituţia numită «lagăr» s-a răspândit pe 
teritorii vaste în Europa, întruchipându-se şi în câteva 
locaţii de pe teritoriul ţării noastre. Internaţii din lagă-
rul de la Târgu-Jiu, în special comuniştii şi evreii, erau 
supravegheaţi de agenţii Gestapoului, ale căror rapoar-
te secrete  informau despre condiţiilor de viaţă nu prea 
aspre, - de aici ideea unei provocări la evadare pentru a 
fi justificat un eventual ,,asasinat nocturn”:

„Lagărul, ca instituţie de pedepsire fără jude-
cată şi sentinţă, a fost pentru noi idiot. N-aş fi putut 
crede, înainte de a-l fi trăit, că drepturile omului pot 
să fie nesocotite chiar într-atât. E adevărat că ele fac 
parte din concepţia franţuzească, despre om, care a 
consacrat involabilitatea persoanei. Lagărul, de men-
talitate opusă, germană, aparţine unei monstruozi-
tăţi, inventată la Berlin, numită în doctrina prusacă, 
răzbiul total. L-au inventat şi l-au gustat până la saţ. 
Devastând continentul şi asasinând popoarele, naziş-
tii au avut ce au dorit: cu o cadenţă de fatalitate la 
fiece zece zile, dispare de pe faţa pământului câte un 
oraş german. În timpul războiului, lagărul a mai fost 
perfecţionat, până la formele de masacru în masă, in-
dustrializate, culminate în ororile de la Lublin, Kiev, 
Krasnodar, şi din zeci şi sute de alte localităţi ale Uni-
unii Sovietice.

În lagărul din Târgul Jiu internaţii au cunoscut 
permanenta teroare a unui asasinat nocturn. Intenţia 
era în aer. Rapoartele secrete ale agenţilor geatapo-
ului, camuflaţi în lagăr şi jucând grosolan rolul victi-
melor inocente, duseseră la concluzia că internaţii nu 
trăiau destul de mizerabil şi la teza că vor trebui su-
primaţi. Comuniştii şi evreii, în mare număr, constitu-
iau sâmburele abjectei probleme. Un pretext aproape 
juridic de a fi fost o evadare. Erau agenţi care sugerau 
deţinuţilor mijloace de a trece prin sârmele ghimpate, 
în puncte pregătite pentru scop. Deţinuţii au fost însă 
mai inteligenţi decât agenţii.”

Cât priveşte viaţa „comună” a internaţilor, 
aceştia au lăsat deoparte, în ideea solidarităţii, toate ne-
înţelegerile, antagonismele şi idiosincraziile, de obicei 
politice, militând fiecare în parte pentru înţelegere şi 
toleranţă, pentru întrajutorare, învăţând unii de la alţii, 
astfel că lagărul a constituit pentru unii”o şcoală de ci-
vilizaţie şi toleranţă”:

„Dar internaţii au dus o viaţă comună, care nu 
poate fi uitată şi între ei, săraci şi bogaţi, milionari şi 
corvodari, s-a împăienjenit o atmosferă. Cei avuţi au 
plătit discret de foarte multe ori pensiunea celorlalţi, 
pentru a nu declasaţi la o categorie inferioară, dreptul 
de a sta la închisoare trebuind plătit. Au vorbit ceasuri 
îndelungate unii cu alţii, s-au înţeles, simţurile s-au 
apropiat, ajutorul material a însoţit permanent ajuto-
rul moral. Au citit cărţile unei biblioteci, organizată 
de ei, au schimbat impresii şi gânduri, şi-au strecurat 
între dânşii scrisorile secrete pentru familiile rămase 
acasă dezolate. S-au instruit unii pe alţii. Au cântat 
împreună, au suferit împreună. Au îndurat o experien-
ţă care le-a lăsat urme de camaraderie în sensibilitate. 
Au agonisit împreună o avere sufletească sigură, care 
face parte din moralul fiecăruia din ei. Pentru ce toate 
frumuseţile torturii din lagăr să nu fie păstrate laolal-
tă? Lagărul pentru unii a fost şi o şcoală de civilizaţie 
şi toleranţă.”

De aici  „ideea de a se constitui după 23 August 
o asociaţie a foştilor internaţi în lagărele dictaturii”,  
ideea generoasă ce „pornise din lagărul Târgul Jiu şi 
părea să se înfiripeze ceva. A fost părăsită? Şe de ce? 
Nu ştiu precis cine a patronat-o, dar am fost întrebat 
cândva, parcă de camaradul de lagăr Cărăbuş, nu-mi 
aduc aminte exact, dacă ideea părea să aibă un conţi-
nut de realizare.”

Ideea de se amenaja, sub forma unui muzeu, 
acest celebru loc de detenție, prin anii ‘50, a displăcut 
autorităților comuniste, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, el însuși «musafir temporar», cum ar zice 
Arghezi, al lagărului.  Astfel, locația a fost abandonată 
și lăsată pradă devastării, după care locul a fost esca-
vat, curățat și nivelat de șenile. Cimitirul orașului s-a 
extins, noi clădiri supraetajate  și-au făcut apariția pe 
aleea ce ducea la bisericuța ridicată în 1943, ștearsă și 
ea din memoria locului,  și, în afară de Ceasul solar 
amenajat în septembrie 1940 de refugiații polonezi, ni-
mic nu mai amintește de fostul Lagăr de internați poli-
tici. Și, ca uitarea să fie fără cusur, după cum s-a cerut, 
nici arhiva lagărului nu este de găsit…

Numai că, din biografia lui Arghezi, episodul 
detenției de la Tg.-Jiu nu poate fi șters, încă o dovadă 
în plus că tot ceea ce este legat de cultură poate fi sal-
vat din valurile vremelniciei…

Z. C.

Tudor Arghezi și radiofonia
Mă eliberasem, întâiul, de blestemul de care trei generații 

din neamul meu încercaseră și nu izbutiseră să scape: orașul mic 
din Orient.”20 Câteva decenii mai târziu, Viena l-a întâmpinat cu 
onoruri pe Arghezi, laureat al Premiului Herder în 1965. 

Așa cum am văzut, poetul găsea în Radio un ambasador al 
civilizațiilor, un ambasador care perpetuase versurile lui Schiller, 
din finalul celebrei Simfonii a IX-a de Beethoven: „Alle Menschen 
werden Brüder”. Însă evenimentele politice din Europa amenințau 
această concordie. După instalarea naziștilor la putere, în 1933, 
Joseph Goebbels, ministrul noului for al Propagandei, a trecut în 
subordinea sa Radioul. Aflăm, într-o monografie consacrată lui 
Goebbels, că „ministerul a făcut mari presiuni asupra producăto-
rilor de aparate de radio să realizeze la scară mare aparate «popu-
lare» speciale (Volksempfänger), foarte ieftine. În 1933-1934, nu-
mărul locuințelor germane care aveau un aparat de radio a crescut 
cu peste un milion, numărul total al aparatelor existente depășind 
șase milioane. În 1938 erau 9,5 milioane de aparate, iar după ace-
ea, muncitorii au putut să cumpere aparate și mai mici, și mai ief-
tine, astfel încât avea să existe radio practic în fiecare casă.”21 Cu 
alte cuvinte, Goebbels folosea acest mijloc de comunicare pentru 
a îndoctrina întreaga populație a Germaniei în spiritul criminalei 
ideologii naziste. Se întâmpla exact ceea ce remarca Liviu Rebrea-
nu, în noiembrie 1939, la puțină vreme de la izbucnirea celei de-a 
doua conflagrații mondiale: „Radiofonia a devenit un instrument 
de război, ca și tunurile ori avioanele. Urechea omenirii e supusă 
unui asalt general și neîntrerupt. [...] Repetarea insistentă ajunge 
să zdruncine orice credință. Minciuna poate astfel deveni adevăr 
și adevărul minciună. De aceea arma aceasta nouă de luptă pare 
să se dovedească mai pustiitoare decît celelalte, mai ales că ea 
nu cunoaște nici frontiere, nici distanțe, încît lovește deopotrivă 
pe luptătorii de pe fronturi ca și pe civilii din cătunele cele mai 
ascunse...”22. Idealul arghezian de fraternizare a popoarelor prin 
mijlocirea radioului se spulberase. 

...La Mărțișor, în camera de lucru a poetului, pe o măsuță, 
tronează un aparat de radio Blaupunkt. Mi-l imaginez pe Arghezi 
în fotoliul vișiniu, ascultând concertele Vienei sau slujba de la 
Mitropolie, după bunul său obicei: „Duminica ascult liturghia la 
radio.”23 Poetul nu era nicidecum un ascultător apatic, supunând 
slujba religioasă pamfletului său, ca în această însemnare din 
1944: „Liturghia Patriarhiei a devenit o penibilă operetă transpu-
să. Trilurile lirice zdruncină urechea, mintea și gingășia suferinței 
de a fi om, care gândește, care caută și vrea împăcare. Diaconul și 
preotul te alungă din fața Fecioarei Maria brutal, cu o bâtă de voce 
violentă. Toți asinii patetici ai clerului cel nou, titrat și înfumurat, 
se întrec în răcnetul unei personalități, lipsită de cuviință. Când 
gâlgâirea unei beregăți ultra-sonore e în apogeu, trebuie să închizi 
aparatul. E o liturghie de local de chef cu sifoane trântite și halbe 
sparte la beție. Cititul blajinelor cuvinte ale lui Iisus e o goană de 
zbierăte muzicale ascendente, în spirale și zigzag. Când crezi că se 
dărâmă o clădire de oale și sticle, când că face explozie un bazar 
de oglinzi. Predica, alt moment de orchestre sufletești, e grosola-
nă, agramată și stupidă.”24 N-a fost prima sancționare a calității 
slujbelor în context radiofonic. Încă din 1932 consemnăm astfel 
de nemulțumiri: „De câțiva ani, de când ascultă sfertul de oră du-
hovnicesc al duminicii, subsemnatul, poate din prostia lui, nu in-
sist, n-a prins cu urechea o scânteie. [...] Paștile anului viitor nu ne 
mai pot găsi tot atât de nepregătiți și abandonați fanteziilor vocale 
ale unui diacon care joace din înghițitoare pe Mefisto, unui cor 
care obosește și pleacă și unor țârcovnici de strană lamentabili.”25 
În căutarea unor momente radiofonice religioase, Arghezi scruta 
frecvențele întregului continent: „Roma Papii, de unde auditorii 
ar fi în drept să asculte parăzile muzicale ale Sfântului Petru, ab-
sentează constant din difuzoare. Câteodată, un cor la Strasbourg, 
o cantilenă la Bruxelles, un recital la Praga.”26 

Pe „afișierul” aparatului Blaupunkt, din camera-birou, sunt 
cuprinse zeci de posturi europene, dar și Rabatul sau Cairo. În 
patria literaturii argheziene, cum a numit poetul Mărțișorul, se 
mai găsește un aparat radiofonic, american, Atwater Kent Radio, 
semănând cu o valijoară. Difuzorul este o componentă separată, 
sferică, un fel de roată miniaturală din parcul Prater. Cablul elec-
tric, uzat, pare o frânghie. Sau, de ce nu, un segment de meridi-
an geografic. (Mai ales că, în aceeași cameră, se află și un glob 
pământesc, șters pe alocuri de patina timpului.) Eventual, cablul 
poate fi o rămășiță a acelui meridian fermecat, care, spera Arghezi, 
ar fi unit, prin undele radioului, culturi și națiuni. Adică idealul 
modern (și totuși pe stil vechi) al poetului. 
20 „Undele fermecate”, în Radio-papagal, vol.cit., pp.26-27.
21 Roger Manvell, Heinrich Fraenkel, Doctor Goebbels. Viața sinistră și 
moartea sa, traducere din limba engleză de Dan Criste, Editura Meteor 
Publishing, București, 2013, p.141.
22 „Radio – îndreptar național”, în Voci și manuscrise..., vol.cit., p.85. 
23 „Liturghia”, în Radio-papagal, vol.cit., p.473.
24 Ibid., p.474.
25 „Pe marginea programului pascal”, în Radio-papagal, vol.cit., p.261.
26 Ibid.
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Iar altădată, am atacat cu indignată înverșunare 
Curia romană coruptă, curtea papei Iuliu al II-lea, 
însetată doar de deșertăciunea puterii și a cruzimii 
războaielor aducătoare de bogății:

Se toarnă din potire coifuri, spade,
iar sângele lui Crist se vinde – ciuturi!
Nu spini și cruce vezi, ci săbii, scuturi:
răbdarea, însuși lui Iisus îi scade…
(c.d.z.)

Și mai trebuie să vă mărturisesc că nici în 
viață, nici în arta mea sau a altora și, prin urmare, 
nici în versurile mele, natura, natura care ne încon-
joară, nu m-a mișcat niciodată prea adânc. Și natura 
e încărcată de minuni de frumusețe, de bună seamă, 
pentru că și ea este opera înțelepciunii Atotputernicu-
lui. Dar eu n-am aflat în ea un suflet, asemenea sufle-
tului omenesc. Căci pentru mine, tot ce nu pornește 
de la om și tot ce nu vorbește despre om, 
poate să rămână de-o parte; căci numai în 
om, numai prin făptura omului se arată pe 
deplin marea înțelepciune și putere a dum-
nezeirii. Trei sute două poezii am scris, dar 
din acestea numai una am închinat-o natu-
rii; și aceea n-a fost decât asemenea unui 
suspin al inimii mele târjind după liniște, 
- după odihna și pacea pe care am căutat-o 
totdeauna, fără s-o găsesc niciodată…

Și vă mai spun că multe, multe neno-
rociri am avut în viață. Sunt un om urât la 
înfățișare, o știu prea bine, iar oglinda mi-o 
spune întruna, fără milă. Natura m-a dăruit 
cu un chip urât – și asta mă face să sufăr; 
dar sub înfățișarea asta urâtă se ascund și 
gânduri frumoase și simțiri gingașe. Iată: 
mi-am iubit mult și cu dăruire familia, și 
am făcut tot ce mi-a fost în putință să îi ajut 
pe fiecare. Și după ce îngrozitoarea molimă 
a ciumei mi-a răpit fratele, când moartea i-a 
dăruit pacea cea de pe urmă și bătrânului 
meu tată ajuns la frumoasa vârstă de nouăzeci de ani, 
i-am închinat din adâncul inimii o îndurerată elegie, 
pe care am încheiat-o cu un suspin de rămas-bun:

Părinte drag, învățătură rece
e moartea ta: învăț și eu să mor. Cu gândul
te văd acolo unde rar om trece…

Te-oi revedea în glorie întreagă,
prin Dumnezeu, de mintea-mi o să știe
din mâl terestru inima să-și tragă.
(c.d.z.)

Și acum, prietenii mei, vă voi spune cum au 
fost marile mele frământări dintotdeauna. Aș putea 
spune că au fost patru la număr, - atâtea câte brațe 
are o cruce. Au fost cele patru brațe ale crucii pe care 
sufletul meu a îndurat patimile răstignirii, lăsând să îi 
cadă și în versurile mele sângele rănilor lui, picătură 
cu picătură. Patru la număr au fost gândurile care zi și 
noapte mi-au frământat zbuciumatul meu suflet: Fru-
mosul, Iubirea, Moartea și Credința în Dumnezeu. 
Frumusețea, prietenii mei, frumusețea care prin ochi 
se revarsă în inimă, este marele dar pe care Natura l-a 
făcut spiritului meu. Simțământul frumosului înnăs-
cut în om, dorința de frumos care e un semn dăruit 
omului de atotputernicia divină, îl înalță pe om spre 
contemplarea dumnezeirii. Frumusețea nu purcede în 
suflet venind din simțuri, căci numai intelectul îl con-
duce pe om din această lume a simțurilor trecătoare și 
înșelătoare în lumea eternă a divinității. Acestor gân-
duri, iată, le-am dat glas în versurile mele:

Din leagăn frumusețea i-a fost dată
drept pildă de urmat chemării mele

și-n artă numai ea mi-arată țelul.
Cei ce n-o cred n-au strop de judecată.
Doar ea pe culmi ne poartă și spre ele
mă-ncerc și eu cu dalta și penelul.

Dacă smintiții, îndrăzneții-or proștii
din simțuri o deduc, când ea se naște
din Cer, și-n cuget către Cer ne-ndeamnă,
a crede că din tină ochii noștri,
bolnavi, pot și fără har cunoaște
Eternitatea, nebunie-nseamnă!
(e.b.)

Și tot din cerul Veșniciei coboară și Iubirea, 
adusă pe pământ de dorința de a contempla Frumo-
sul, - această dumnezeiască hrană a spiritului. Iar 
frumusețea chipului omenesc nu este altceva decât 
oglindirea frumuseții sale morale; și una și cealaltă 
își trag obârșia din opera divinității. Iar când iubim 
frumusețea trupească, a unui bărbat sau a unei femei, 

noi iubim în fapt frumusețea morală, care, și ea, este 
oglinda divinității în om. În ochii mei, ființa iubită 
prețuiește în măsura în care are darul și puterea de a 
mă înălța până în preajma divinității. Căci țelul ultim 
al dorințelor mele a fost întotdeauna Dumnezeu. Și 
niciodată n-am fost mai pătruns de acest adevăr ca în 
răstimpul acelor doisprezece ani din viață, când, tre-
cut de vârsta de șaizeci de ani, m-am îndrăgostit de 
nibila doamnă Vittoria Colonna, marchiză de Pesca-
ra, rămasă văduvă la numai trezeci și trei de ani, ad-
mirată de toți cei ce o cunoșteau pentru frumusețea 
și virtutea ei, cerută în căsătorie de mulți principi; 
dar care, după moartea soțului ei, s-a închis în sine, 
închinându-și viața operelor de binefacere, studiului 
și poeziei.

Vittoria Colonna, care mi-a trimis în dar volu-
mul ei de versuri intitulat Rime spiriruale și căreia eu 
i-am închinat necontenit de-a 
lungul anilor sute de versuri, 
era asemenea unui izvor ne-
secat de adevărată frumusețe; 
iar pentru mine, frumusețea 
ei trupească și cea sufletească 
erau o adevărată oglindire a 
frumuseții lui Dumnezeu. Iată 
de ce, timp de doisprezece ani 
i-am închinat atâtea sonete și 
madrigaluri. Și într-unul, pe 
care am să vi-l spun acum, am 
încercat să lămuresc cât pot 
mai bine gândurile și părerile 
mele despre Iubire și despre 
Frumos. Și îl întrebam pe zeul 
iubirii, Amor, dacă adevărata 
frumusețe, cea la care visez și 
spre care năzuiesc, se află oare 
în afara ființei mele, sau vine 
dinăuntrul meu?

Văd adevărul frumuseții oare
cu ochii mei, Amor, te rog răspunde,
sau poate-l port lăuntru, căci oriunde
privesc, sculptată fața ei apare?

Și Amor îmi răspundea că frumusețea chipului 
o sporește pe ceea a sufletului. Privind ființa iubită,

Din ea frumusețea se naște, însă crește
trecând prin ochi spre casa ideală,
spre suflet… Iar acolo, mai înaltă,
mai pură e și se-ndumnezeiește,
Eternul sieși vrându-și-o egală:
aceasta-ți stă în față, nu cealaltă!
(c.d.z.)

Iubirea, așadar, a fost pentru mine năzuința 
inimii spre frumusețea desăvârșită care în Cer își are 
sălașul. A însemnat dorința și putința de a mă ridica 
spre Cerul virtuții. Mi se spune că această părere a 
mea despre Iubire este întru totul asemănătoare celei 

a lui Platon. Eu nu l-am citit pe divi-
nul Platon; dar gândirea lui filosofică 
i-am regăsit-o în versurile celor doi 
Guido – Guinozelli și Cavalcanti; am 
găsit-o în Dante, la Petrarca; pentru 
ca apoi să înflorească atât de minunat 
în Academia Platonică din Florența 
mea. Dar, mai întâi de toate, am găsit-
o în mine însumi, ascunsă dintotdeau-
na în străfundul spiritului meu.

Apoi, seniori și prea iubiți prie-
teni, trebuie să recunosc că eu nu sunt 
și nici n-am fost un om prea modest 
din fire, dimpotrivă, am avut dintot-
deauna conștiința valorii și puterii ta-
lentului meu. De aceea am disprețuit 
de atâtea ori prietenia principilor și a 
papilor, îngăduindu-mi să îi înfrunt 
și spunându-le că eu pictez cu creie-
rul, nu cu mâna. Totdeauna am fost 
nespus de mândru că Dumnezeu m-a 
cinstit cu darul de a putea, prin arta 
mea, să eternizez frumusețea femeii, 

- atât a Madonei, cât și a femeii pe care am iubit-o. 
Am știut prea bine că opera mea nu va muri, căci 
arta învinge natura; și o învinge tocmai pentru că arta 
poate dărui nemurire frumuseții. Și iată că într-un so-
net o întrebam pe nobila doamnă Vittoria Colonna; o 
întrebam și tot eu îmi răspundeam:

Mărită doamnă, spune-mi cum se face
că-n stei cioplită dăinuie-o făptură,
când cel ce-a făurit-o-n piatră dură,
cu timpul în cenușă se preface?

Sub ce-a trudit făuritorul zace,
căci mai presus e arta de natură;
eu știu, o simt prin propria-mi sculptură
ce vremilor le ține piept, tenace.

MICHELANGELO POETUL

Casa natală
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De-aceea deopotrivă pot, și ție
și mie, în culori sau piatră mută,
viața a ne da, o viață nesfârșită,

ca după noi prin veacuri să se știe
cât de frumoasă-ai fost, și cât de slută
făptura-mi, ce-a iubit îndreptățită.
(e.b.)

Iar când Vittoria Colonna s-a sfârșit din viață, 
durerea mea n-a mai avut margini. Dar adevărata iu-
bire nu cunoaște piatra de mormânt a sfârșitului. Eu, 
când am iubit, m-am gândit întruna că veșnicia morții 
hărăzește aceeași veșnicie a iubirii. Când mai mult 
mă ardea focul iubirii, altă ajutorare nu găseam decât 
chipul morții, ascuns în fundul inimii mele. Simțeam 
adeseori nevoia să mă retrag în singurătate, să mă în-
chid în mine, să fug din fața lumii. Dar să nu credeți 
că întotdeauna fugeam de lume; de multe ori, chiar 
căutam societatea, oamenii, prietenii. Uneori făceam 
și glume, și râdeam; dar întotdeauna râsul meu, 
dorința mea de a părea vesel, nu puteau ascunde nici 
în fața oamenilor, nici mie însumi, plânsul care-mi 
mocnea în suflet. Totdeauna în viață, bucuriile mele 
au fost umbrite de melancolie, au fost sugrumate de 
gândul morții. Și odată cu trecerea anilor, și a atâtor 
dezamăgiri, și a atâtor dureri, căutam tot mai mult 
singurătatea, și pacea, și noaptea. Noaptea! Vremea 
somnului care lasă sufletul să zboare spre înălțimile 
cerului visurilor și nădejdilor noastre! Noaptea dătă-
toare de pace… Căci noaptea, umbra morții, a odih-
nei eterne, șterge din inima omului bun orice gânduri 
rele. Numai în liniștea și în singurătatea nopții îmi 
aflam pacea și odihna, pacea sufletului și odihna tru-
pului, a bietului meu trup, slăbit de povara anilor și 
de atâta muncă istovitoare!

Căci anii treceau, iar gândul bătrâneții che-
ma și gândul morții. Și am scris acest madrigal, în 
care am adunat dezamăgirile încercate într-o viață de 
neîntrerupte strădanii și neîmpliniri, și care începea 
așa:

Nu încetează timpul să mă certe,
de parcă îl tot mânii,
zicând să-mi dau țărânii
sfârșite mădulare peregrine;
dar încă mă mai ține
iubirea, ce-n tristețe ori bucurii mă scaldă.
Nu pare să mă ierte
când orele-s vecine
de-o altă viață, toate-n îndoială…
(c.d.z.)

Iar către vârsta de optzeci de ani, din ce în ce 
mai istovit de lucru și mai amărât de răutatea oame-
nilor, viața mea devenea tot mai tristă și mai apă-
sătoare. Eram tot mai încredințat că soarta cea mai 
fericită este hărăzită celui al cărui leagăn este mai 
aproape de mormânt. Dar nu desnădăjduiam, căci 
ancora mea salvatoare era credința-n Dumnezeu. Și 
din ce în ce mai des luam în mână Biblia, și, citind-o 
în ceasurile de veghe, căutam pacea și îndreptarea; 
căci, bătrân și plin de păcate, simțindu-mi moartea 
aproape, vedeam că n-am putere să lupt fără ajuto-
rul Domnului împotriva păcatelor care-mi otrăveau 
sufletul; și-l rugam pe Dumnezeu să mă-ndrepte pe 
drumul cel bun. Și sonetul pe care l-am scris atunci 
aducea, lângă gândul solemn al morții, și un freamăt 
de rugăciune. Sonetul începea așa:

Mi-e greu de ani și de păcate trupul,
obișnuința-mi prins-a rădăcină;
stau două morți asupra mea să vină,
iar sufletului hrană-i dau veninul…
(c.d.z.)

Și anii treceau, și mâna tremura, și puterile 
mă lăsau. Numai credința în Dumnezeu rămânea 
nestrămutată; dimpotrivă, sporea pe măsură ce mă 

apropiam de porțile necunoscutului și ale veșniciei. 
Și îl imploram pe Dumnezeu să dăruiască sufletului 
meu pace și liniște. Și am scris acest sonet în for-
mă de rugăciune, în cea mai deplină umilință, năzu-
iam din toată inima să mă-ndrept, mă încredințam 
bunăvoinței Atotputernicului, sufletul meu înălța 
Domnului un psalm – și gândul morții a făcut loc 
atunci gândului veșniciei. Ascultați-mi această rugă:

Arată-mi-Te-n tot, Cerească Minte!
Mă arde-a frumuseților argilă,
dar lângă jaru-Ți, para li-i umilă:
în el voi sta, cum stat-am înainte!

Pe tine doat Te chem, o, drag Părinte, 
în chinu-mi orb, în zarva inutilă,
să schimbi în trup și duh, din marea milă,
virtuți scăzute, doruri, simțăminte.

Divinul suflet, inima înaltă,
Tu mi le-ai pus, Iubire – altfel cine? –
în slaba mea trupească închisoare.

Ce pot să fac să-mi fie viața alta?
Nu știu ce-i bunătatea fără Tine,
și numai Tu poți soartei da schimbare.
(c.d.z.)

Da, mă simt bătrân, la cei optzeci și nouă de 
ani ai mei; atât de bătrân încăt nici ispita artei nu mă 
mai mângâia și încuraja. Vedeam cu inima îndurerată 
că totul în jurul meu și în mine se prăbușește, - chiar 
și visurile mele despre artă. De aceea, în ultimii mei 
ani am căutat refugiul în iubirea de Dumnezeu și 
în nădejdea în El. Viața mea, firavă barcă, rătăcind 
pe o mare în furtună, se apropia de portul în care, 
odată ajuns, urmează să dai socoteală de faptele tale, 
bune sau rele. Îmi dădeam seama acum cât de mult 

greșisem crezând că trebuie să-mi fac din artă idolul 
și tiranul meu. Ce se va mai alege de gândurile mele 
despre iubire, dacă acum mă apropiam de moartea 
trupului, de care acum eram sigur, și de moartea spi-
ritului, care mă amenința tot mai mult? Arta nu va 
mai putea pune stăpânire pe sufletul meu, ce privea 
acum numai spre Cel care, murind răstignit pe cruce, 
ne așteaptă la El. Și scriind acest ultim sonet, sonetul 
de pe urmă al întregii mele vieți, sonetul în care am 
topit laolaltă toate gândurile și toate motivele poeziei 
mele, vroiam să-i aduc drept ofradă Celui de sus, tot 
ceea ce îi puteam închina eu mai de preț: opera mea 
întreagă și mistuitoarea pasiune de artist a întregii 
mele vieți. Ascultați-mă:

Ajuns-au anii, cursul vieții mele,
fragilă barcă-n larg, pe mări profunde,
în portul nostru-al tuturor, pe unde
dăm seama toți de bune și de rele.

Azi știu c-a fost sortită să mă-nșele
văpaia închipuirilor fecunde
ce-n însăși fantezia mea se-ascunde:
căci idol mi-am făcut din artă. Stele,

doruri și vise, ce-o s-ajungă toate
acum când două morți îmi stau în față?
Una m-a prins, cealaltă stă s-apuce.

Nici dalta, nici penelul nu mai poate
s-aline duhul meu, cuprins în brață
de Cel ce ni le-a-ntins murind pe cruce.
(e.b.)

Și astfel, poate că bunul și milostivul Dum-
nezeu îmi va dărui pacea, iertarea și binecuvântarea 
lui. Dumnezeu să vă apere de tot răul, și pe mine, 
Michelangelo Buonarotti, împreună cu voi!”

Biserica în care a fost botezat
Michelangelo
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OVIDIU DRIMBA

Ne-am putea imagina o (scurtă) autobio-
grafie spirituală a lui Michelangelo recurgând la o 
convenție literară. Cu alte cuvinte, închipuindu-ne 
că după atâtea secole a fost „descoperit” un jurnal 
intim al său; că Michelangelo s-a confesat cu o 
sinceritate emoționantă într-o autobiografie, mora-
lă, spirituală, prin propriile-i versuri. Să încercăm 
această convenție literară perfect plauzibilă, deci 
perfect posibilă. O autobiografie fictivă – în care 

însă nimic nu este rod al fanteziei; în care totul este 
întemeiat pe date biografice și caracterologice abso-
lut certe ale istoriei literare și pe concluziile critice 
formulate și fiind și cele mai autorizate; și o autobi-
ografie imaginară în care se folosesc direct textele 
scrisorilor lui Michelangelo – în număr de aproape 
500. Marele artist vorbind, așadar, la persoana în-
tâi, mărturisindu-se, punându-și el însuși în legătură 
diferitele momente ale vieții, frământările cele mai 
intime și mai dramatice, cu credințele sale filosofi-
ce, morale, religioase și artistice, cu temele și moti-
vele care i-au generat poeziile: tot atâtea momente 
de entuziasm sau de depresiune, de seninătate sau 
de durere, înșirate de-a lungul unei vieți întregi.1 
Și, în felul acesta, justificându-și și explicându-și 
creația, mult mai bine decât ar fi putut-o face oricine 
altul. Să presupunem, așadar, că am acceptat aceas-
tă convenție literară; să citim deci paginile acestui 
„jurnal intim” fictiv; să îi dăm cuvântul Poetului:

„Viața mea, seniori și prea iubiți prieteni, a 
fost dură ca marmura de Carrara. A fost asemenea 
unui bloc de marmură pe care voiam întruna să-l 
eliberez de ceea ce era de prisos, pentru ca apoi să 
1 Traducerea versurilor: Eta Boeriu și C.D. Zeletin.  

poată ieși mai adevărat și mai curat la lumină – ase-
menea unei statui – chipul spiritului meu. Unealta 
mea de lucru preferată a fost, precum știți, dalta. O 
trudă mult mai grea a fost deci pentru mine să mâ-
nuiesc pana, nu dalta. Cu toate acestea, de-a lungul 
întregii mele vieți am dăltuit și cuvintele și le-am 
înșirat în versuri. Căci și cuvintele sunt un dar pe 
care Dumnezeu ni l-a hărăzit ca să putem împărtăși 
semenilor noștri – așa cum eu însumi am făcut-o în 
stihurile mele, pe care le-am numit, simplu, Rime, 
- dorințele, visurile și durerile noastre, dezamăgi-
rile, speranțele și neliniștile, prea puținele noastre 
ceasuri de seninătate și de bucurii, - și prea multele, 
grele și întunecate bătălii ce întruna se dau în sufle-
tele, în mintea și inimile noastre. Căci, într-adevăr, 
aceasta este poezia mea: născută din iubire și din 
durere, este îmbibată de lacrimi. Este sânge din sân-
gele meu. Este cu totul și întru totul o poezie a mea.

Am citit mult în viață, și pot să spun că îi 
cunosc destul de bine pe poeții din vremea mea. 
Cunosc și sonetele lui Bramante (știu că nu mă are 
deloc la inimă, dar recunosc că e un bun arhitect). 
Sonetele lui sunt asemenea celor ale atâtor altora 
dintre contemporanii mei: gândirea le este săracă, 
simțirea le e rece, lumea lor lăuntrică e destul de 
pustie. Dar pentru mine poezia a fost întotdeauna un 
loc binecuvântat de refugiu, un prilej de mărturisire 
sinceră care țâșnea din îndureratele mele neliniști, 
care izvora din drama ce se petrecea în străfundul 
sufletului meu. Și tocmai de aceea, dintre toți, eu îi 
țin în cea mai mare cinste pe Dante și pe Petrarca.

Pe Dante mi l-am simțit întotdeauna foarte 
aproape de suflet și de inimă în timpul când cio-
pleam în marmură atâtea chipuri de oameni puter-
nici, ori când zugrăveam învolburata «Judecată de 
Apoi». În acele ceasuri mă simțeam și eu puternic, 
răzvrătit, uriaș, - la fel ca el. Dar când puneam mâna 
pe pană ca să scriu versuri, mă simțeam slab, firav, 
năpădit de gingașe îndoieli – ca Petrarca. Uneori, 
chiar mi se părea că simt adierile, duhul Canzoni-
erului său trecând în zbor și prin Rimele mele. Dar 
– cum aș fi putut să uit vocea lui atât de caldă, și 
delicatele-i imagini înșirate pe firul unduioaselor 
lui stihuri? Uneori pătrundeau și în versurile mele 
înfloriturile, exagerările, antitezele, jocurile lui de 

cuvinte – e adevărat. Pe de altă parte, însă, nu știu 
de ce, dar n-am putut niciodată prețui nici entuziasta 
sa dragoste de natură, nici înclinația lui spre iubirea 
senzuală, nici felul în care descrie el frumusețile și 
farmecele cu care își împodobește iubita.

Și apoi, eu nu m-am gândit niciodată să 
încredințez tiparului Rimele mele. Le-am scris nu-
mai pentru mine. Doar unor prea puțini prieteni le-
am împărtășit. Scriindu-le, era ca și cum vorbeam 
cu mine însumi. Poezia mea e convorbirea tainică 
cu mine însumi. E glasul gândurilor mele zbuciu-
mate. Și e o destăinuire smulsă din adâncul ființei 
mele. În versurile mele, mă arăt, vreau să mă arăt 
așa cum sunt. Întreaga-mi poezie nu e altceva decât 
o mărturisire: sinceră și deznădăjduită – ca un stri-
găt. Un strigăt pornit din adâncul inimii.

Și vă mai spun, seniori și prietenii mei, că 
prea puțin am luat aminte, atât în viață cât și în 
versurile mele, la lucrurile care se petreceau în țara 
mea; cu toate acestea, nenorocirile și netrebniciile 
vremii mele nu m-au lăsat nepăsător. Drept aceea, 
pe soclul statuii Nopții pe care am făcut-o pentru 
mormântul lui Giuliano dei Medici, am săpat aceste 
versuri, ca și cum prin ele ar vorbi însăși adormita 
statuie:

Mi-e drag să dorm în piatra ce mă-ngheață
cât timp rușinea și ocara ține;
Doar cât n-aud și cât nu simt e bine:
Vorbește-ncet, nu mă trezi la viață!
(e.b.)

MICHELANGELO POETUL:
o autobiografie spirituală

Comunicare la impresionanta aniversare jubiliară «Michelangelo Buonarotti – 500», care a avut loc în 1975 la Caprese 
Michelangelo (în Toscana, lângă Arezzo), localitatea natală a marelui artist. Comunicarea a fost prezentată, ulterior, la 

manifestările omagiale de la Milano, Arezzo, Torino etc. Se publică acum pentru prima dată în limba română.

Caprese - panoramă


