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FESTIVALUL INTERNAȚIONAL ”TUDOR ARGHEZI” 
- EDIȚIA a XXXV-a

B i o g r a f i a 
argheziană pare a 
nu-şi dezvălui încă 
toate enigmele. O 
bizară nebulozita-
te îi învăluie ori-
ginile: ascendenţă, 
nume. Contradicţii 

au iscat şi data şi locul ivirii pe lume 
a poetului. Perioada preadolescentină 
a ridicat specialiştilor semne de între-
bare berechet. Insuşi scriitorul a iscat 
litigii în această privinţă. Nu puţine 
dintre susţinerile sale au derutat, la 
rându-le, istoria literară, indicându-i 
piste dubioase. Astfel că biografia lui 
continuă a avea alura unei lecturi infi-
dele, cu inserţii confuze, cu incertitu-
dini derutante.

  Estimp, pe acest poligon de în-
cercare – care este povestea vieţii pâ-
cloase a unui autor cu un traiect literar 
şi moral controversat – a apărut încă 
un cercetător de vocaţie, decis a con-
tribui la risipirea tainei care împresoa-
ră matricea argheziană. Este vorba de 

scriitorul secui Ferenczes István.
Astfel, în numărul pe ianua-

rie a.c. al revistei de limbă maghiară 
Szekélyföld, care apare la Miercurea 
Ciuc, Ferenczes István publică un 
amplu şi incitant studiu, intitulat 
Arghezi-Ergézi. La prima ochire, 
preocuparea unui autor de factura lui 
pentru biografia argheziană poate pă-
rea bizară. Dar Ferenczes, autor de 
limbă maghiară din România, a intrat 
în contact, în chip firesc, cu literatura 
română. Nu este, aşadar, străin de exis-
tenţa literelor autohtone, mai cu seamă 
că vieţuieşte printre confraţi majori-
tari, într-un mediu multicultural.

Ce l-a îndemnat să purceadă, 
însă, la o asemenea investigaţie? Din 
câte susţine, l-a incitat vizita poetului 
Kányádi Sándor, în anul 1962, făcută 
lui Tudor Arghezi, la Mărţişor. Aces-
ta dorea să-i arate patriarhului liricii 
naţionale un grupaj de poezii traduse 
de el şi apărute pentru întâia oară în 
ungureşte. 

1. Introducere 
Se vor întreba, poate, unii ce se poate valoriza astăzi dintr-un orizont 

"paseist " și "autohtonist ", evident "conservator ", care privea trecutul ca pe 
o icoană și care idealiza o lume numită astăzi, în mod curent, 
"barbarie medievală ". Iar pe deasupra, această viziune mai 
aparține și lui Eminescu, creatorul de care, tot după unii, ne-
am fi cramponat iremediabil, fără să vedem progresul, nou-
tatea și necesitatea ieșirii rapide din "patriotismul desuet " și 
din "naționalismul periculos ". În locul acestor etichete facile 
este bine să se recurgă însă la analize, iar în locul clișeelor, 
ivite din amatorism și teribilism, se cade să se apeleze la cer-
cetarea de specialitate. Universul poetic eminescian cuprinde 
o lume infinită, recreată din temelii, situată dincolo de spații 
și de timpuri, iar istoria omenirii apare în acest univers ca o 
amplă derulare, de pe când "ființă nu era, nici neființă " sau de 
pe când erau "prăpastie ", "genune " ori "noian întins de apă 
", metamorfozate apoi într-un "punct de mișcare ", generator 
de ordine ivită din "chaos " ( "Scrisoarea I ")[1]. Sub aspect 
spațial, această desfășurare eminesciană pornește de la Carpați și de la Dunăre, 
pentru a poposi pe Rin, la Paris, în lumea scandinavă ori în cea anglo-saxonă a 
Mariei Tudor și a lui Shakespeare, în mitologia veche germană, printre slavi, la 
Constantinopol, în Orientul islamic, arab sau persan, pe Indus și pe Gange etc. 

Dată fiind această nesfârșită cuprindere unitară, este aproape o utopie încercarea 
de segmentare, de analiză parțială, de desprindere tematică. Și totuși o facem, 
conștienți de riscuri. Și nu o facem ca literați – fiindcă nu suntem și fiindcă, 

din perspectivă literară, s-a mai făcut și s-a făcut bine[2] – ci 
în calitate de istorici, preocupați de statutul trecutului medieval 
în universul creației poetice eminesciene[3]. 1. Tentația lumilor 
trecute: Antichitatea și Evul Mediu Poezia eminesciană cuprin-
de, în manieră aparent aleatorie, geneza, creșterea și afirmarea 
întregului univers, cu toate articulațiile sale spațiale și temporale. 
Firește, în această creație, predomină de departe cadrul general 
european, de la Atlantic la Marea Neagră și din cețurile reci ale 
Britanniei până în insulele fierbinți ale Greciei și în cizma italică. 
Ca segment temporal și de civilizație, pare să fie preferată Anti-
chitatea (lumea clasică mai ales), prin desele referiri la Eros, care 
"saltă nebunește " ( "Misterele nopții ")[4], la "altarul Vestei " și 
la Ioan Aurel POP Destine Literare destineliterare@gmail.com 
193 "Marte-n glorii " ( "Ce-ți doresc eu ție… ")[5], la Apolon și 
Erato ( "La Heliade ")[6], la Cezar, Traian, Roma veche ( "Junii 
corupți ")[7] sau, pur și simplu, prin titluri precum "Eghipetul ", 

"Rugăciunea unui dac ", "Odă (în metru antic) ", "Diana ", "Ector și Andromache 
(de Schiller) ", "Calul troian ", "Către Mercur ", "Către Bullatius ",  "Sarmis 

Secuianca Ergézi Rozália – 
mama lui Tudor Arghezi!
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TUDOR ARGHEZI – 
o scrisoare către Iosif Micloș

Acad. Ioan Aurel POP

Poezia lui Eminescu ºi Evul Mediu românesc

Sibianul Iosif Micloș a 
funcționat, cu intermitențele de ri-
goare, peste trei decenii, ca diplomat 
la Moscova, Hanoi, Sofia și 
Tirana. Funcționar cult, 
puternic, a avut ferici-
rea – după cum mi-a 
mărturisit în mai 
multe rânduri – să 
îl cunoască la Mos-
cova, după 1956, pe 
Tudor Arghezi.

Era peri-
oada când autorul 
Cântării Omului își 
relua locul cuvenit în 
literatura română și în 
viața culturală din țara 
noastră.

Scrisoarea de mai jos, 
primită de Iosif Micloș în capitala 
Uniunii Sovietice, ne înfățișează nu 
numai postura epistolară a lui Tudor 
Arghezi, plin de farmec, atenție și 
duioșie față de compatriotul său, ci și 
dorința de-a rezolva cât mai bine toate 
angajamentele literare asumate în tim-
pul călătoriei.

Rămâne, credem, plină de duh 

pentru istoria noastră literară, aprecie-
rea pe care o face poetul cu privire la 
medalionul literar, pe care Ilia Ehren-

burg se vede, îl vroia de-o mă-
rime mai impunătoare; 

„anume că un medalion 
nu poate fi un covor de 
șters pe picioare și că 
se poartă, breloc, la 
gât».

Asupra apro-
pierii dintre Tudor 
Arghezi și Iosif 
Micloș vom mai re-

veni. Rețin ca o măr-
turie, nu deloc banală, 

și însemnarea pe 
care a făcut-o 
pe o carte de 
vizită, la în-

toarcerea din Elveția, când, preocupat 
de pierderea pașapoartelor, ar fi putut 
apela, cred, la multe persoane pentru 
un sfat sau un ajutor. I se va adresa 
însă, lui Iosif Micloș, la Moscova, si-
bianului imortalizat și într-un medali-
on din «Contemporanul».
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Nicolae MAREȘ
Iubite Domnule Micloș,

Scriu foarte greu cu tocul (afară de iscălitu-
ră) și toate manuscrisele mi le fac din creion. Dar 
de astădată, fiind prima missivă pe care v-o adre-
sez, îmi impun să o mînjesc cu cerneală.

Sper că ați primit telegrama mea în urma vi-
zitării flăcăului Dv. Am fi vrut să-l vizităm mai des, 
dar pe de o parte, nevastă-mea, delegată cu acest 
serviciu, a căzut la pat cu o stare a sănătății bi-
zar și indescifrabilă medical complicată, iar pe de 
alta credem că sînteți în București, ocupați exclu-
siv, Doamna și Dv. să vă mîncați copilul cu tot cu 
sărutări. Asta a fost și pricina că nu v-am scris pînă 
azi la Moscova.

Știind că vorbiți cu familia la telefon, ne-
am fi interesat prin el de băiat, dar căutînd prin toți 
Georgeștii din repertoriu, n-am dat de niciunul, a 
cărui adresă ar corespunde cu adresa căutată. Dați-
ne în răspunsul dumneavoastră numărul la care 
vorbiți.Consilierul Djindjev, care m-a găsit cu o 
interpretă în fundul Dracului, unde locuim, pleacă 
la Moscova mîine în zori și l-am rugat să vă aducă 
odată cu prezentul carton, 2 volume, pe care nu vă 
supărați dacă vă rog să-l dați D-lui Sadițki, de la 
Editura de Stat. Spuneți-i că în curînd va primi de 
la Espla din București și tot prin mine, și dacă iarăși 
nu vă supărați, tot prin dumneavoastră, un vraf de 
còpii de pe alte versuri, pe care le are editura în 
vederea unui nou volum. El mai are la Moscova 2 
cărți, așa cred: una 1907 și alta Cîntare Omului.

Îmi veți permite să vă mai trimit prin poștă și 
o carte de proză Lina, pe care i-am făgăduit-o dom-
nului Dangulov și care trebuie de-abia descoperită 
la vreun anticar.

Vizita lui Gingev a coincis cu o scrisoare a 
lui Dangulov, în rusește. O să mă răzbun cînd voi 
veni, scriindu-i românește. Interpreta, rugată să 
mi-o traducă, mi-a spus că Dangulov îmi cere ca 
și Me(a)lik la Moscova să lungesc medalionul lui 
Ehrenburg. Gingev a notat răspunsul meu în agen-
da de brumar: anume că un medalion nu poate fi un 
covor de șters pe picioare și că se poartă, breloc, 
la gît.

Ce face Doamna, căreia îi sărut mîna fru-
mos? Ce face domnul Dalos, căruia îi trimit cele 
mai sentimentale salutări?

Mi-e tare dor de Dv., iubite Domnule Micloș. 
Vă îmbrățișez cu drag și cu duioasă amintire.

TUDOR ARGHEZI 

TUDOR ARGHEZI – o scrisoare către Iosif Micloș

În  noaptea de 28 spre 29 aprilie 
a.c. a încetat din viață, la locuința sa din 
București, profesorul și scriitorul OVI-
DIU DRIMBA (n. 2 septembrie 1919, la 
Marginea, Bihor), personalitate enciclo-
pedică a culturii române, autor, printre  
lucrări de seamă, al ISTORIEI CULTU-
RII ȘI CIVILIZAȚIEI (vol. I-XIII)singu-
ra de acest tip în cultura noastră, începută 
la îndemnul lui Lucian Blaga.

Născut în familia unui învățător 
patriot, participant la Marea Unire din 
1918, a urmat Liceul „Emanuil Gojdu” 
din Oradea (1930-1938), după care s-a 
înscris la Facultatea de Litere și Filoso-
fie a Universității din Cluj (1938-1942), 
luându-și licența în literatura franceză 
(principal) și italiană (secundar). În 1948 
își va susține și licența în filosofie. 

În perioada 1946-1948 a fost asis-
tentul lui Lucian Blaga la Catedra de Fi-

losofia culturii, susținându-și doctoratul cu lucrarea Les premieres influ-
ences du symbolisme francais sur la poesie roumaine. A fost profesor 
la Universitatea din București, iar între 1968 și 1979 a funcționat ca șef 
al Catedrei de limba și literatura română de la Universitatea din Torino, 
oficiind în paralel și la Universitatea Catolică din Milano. A fost pre-
şedinte al Centrului interuniversitar pentru studierea raporturilor dintre 
Italia şi alte ţări și vicepreşedinte al Academiei Internaţionale „Leonardo 
da Vinci”.

Dintre lucrarile sale amintim: Geniul Spaniei, Istoria teatrului uni-
versal, Ovidiu. Marele exilat de la Tomis, Rabelais și renaștera europea-
nă, Studii și eseuri de literatură universală, Eseuri de literatură străină.

Locul de veci ales – langa biserica din Lugasul de Jos (Bihor), 
alaturi de sotia sa Adrienne.

Revista ,,Portal-MAIASTRA” deplânge moartea marelui cărturar 
și prieten, care în perioada 2005-2015 a fost președintele de onoare al 
colegiului nostru de redacție. Dumnezeu sa-l aseze in randul celor drepti 
si buni! P.M.

In memoriam:

OVIDIU DRIMBA
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Secuianca Ergézi Rozália – mama lui Tudor Arghezi!

Primit cordial, junele autor maghiar a avut surpriza să afle, chiar din gura 
celui ce poseda „geniu lingvistic” (Vladimir Streinu), că „Én is tudok kicsit 
magyarul. Emberek vagyunk, megértjük egymást”. Adică: „Şi eu ştiu puţin lim-
ba maghiară. Suntem oameni cu toţii, trebuie să ne înţelegem”. Numai la o atare 
surpriză nu se aştepta Kányádi! E drept, prin lumea literelor  româneşti se mai 
strecurase ştirea că Arghezi ar pricepe şi ceva ungureşte. Dar ca, la cei 82 de ani 
ai săi, Arghezi să-i mai şi înşire cu precizie, în maghiară, numele mai multor sate 
secuieşti din Valea Homorodului („Oklánd, Karácsonyfalva, Homoródalmás, 
Lövéte, Szentkeresztbánya, Kápolnásfalu, Homoródfürdö”) era prea de tot. E 
vorba de localităţi cu ape minerale, din care „îşi potolise setea în timpul copilă-
riei”, după cum îi preciza vizitatorului. 

  Uimit, Kányádi socoate că „trebuie să fie ceva la mijoc” cu acest om 
care, la senectute, rosteşte exact cuvinte, 
toponime şi propoziţii „atât de curat” 
în maghiară. Şi se întreabă de unde o fi 
învăţat scriitorul român „puţină limbă 
maghiară?”. Nu cumva de la „slujnica 
secuiancă a familiei Arghezi?”. Aceea 
care l-ar fi adus, vara, în vacanţele şco-
lare, pe aceste meleaguri, amintite de 
poet? Locuri din care chiar ea se trăgea?

  De la acest insolit, dar relevant 
episod, demarează Ferenczes meticuloa-
sele lui investigaţii. Cu ochi rutinat, pa-
noramează întregul dosar al ascendenţei 
argheziene: bunici, tată, mamă – auten-
tici şi vitregi, fraţi – vitregi, „de lapte” 
şi rubedenii. Revizitează toate studiile 
de gen existente. Se preumblă prin aşe-
zări transilvane care-i furnizează infor-
maţii noi şi semnificative în privinţa su-
biectului abordat. Răscoleşte arhive, cercetează registre, matricole bisericeşti de 
pe Valea Homorodului. Precum „un detectiv”, cum se autodefineşte, iscodeşte 
istoria măruntă, dar grăitoare a faptelor. Descoperă înscrisuri ispititoare, extrage 
date lămuritoare din mitricele unor parohii sau din actele unor primării. Pune cap 
la cap toate informaţiile, întocmeşte hărţi sentimentale şi de rudenie, schiţează 
profiluri plauzibile ale celor implicaţi în această veritabilă poveste cu suspans, 
analizează, compară, interoghează documentele, înlătură confuzii şi plăsmuiri, 
destupă aşa-zicând izvoare neştiute, tinde – altfel spus – a dezghioca adevărul de 
sub pojghiţa uneori protectoare a mistificărilor.

  In acest chip, istoricul literar reface biografia aurorală neschimonosită a 
lui Tudor Arghezi. Recuperează, prin contribuţii proprii pertinente, o istorie lite-
rară tabuizată nu doar prin clişee, ci şi prin manipulări. Metamorfoza existenţei 
dintru început a cântăreţului „boabei şi fărâmei” se dovedeşte a fi încâlcită, cu 
o arhitectură incongruentă. In căutarea adevărului, Ferenczes porneşte – exploa-
tând întreaga documentaţie la îndemână – din amonte spre aval. De la izvoare, 
de la origini, spre finişul vieţii acestei femei. O mamă cu o existenţă atât de con-
tondentă, de traumatizantă. 

  In urma unor demersuri stăruitoare, cercetătorul harghitean descoperă, 
în registrul matricol al parohiei romano-catolice din Vlăhiţa/Szentkeresztbánya, 
datele de naştere ale fetiţei Ergézi Rozália. Odată cu această dezvăluire, se spul-
beră alegaţiile unor cercetători, de altfel bine intenţionaţi, care s-au arătat sceptici 
în privinţa originii ardeleneşti a mamei lui Arghezi, darmite la obârşia ei ungu-
rească sau secuiască! Săsoaică de la Braşov, conform unor surse aproximative, 
ar mai merge. Nemţoaică, da, s-ar mai potrivi, întrucât chiar poetul a afirmat, în 
unele împrejurări, că „bona” copiilor Mitzura şi Baruţu (mama lui, Rozália, de 
fapt) ar fi de sorginte germană. La rându-i, chiar Rozália a declarat, cu diferite 
ocazii, că ar avea o asemenea provenienţă. Mai cu seamă că se identifica oficial 
ca cetăţeancă austro-ungară de naţionalitate germană şi religie romano-catolică. 
Las’că, spre sfârşitul vieţii se declara româno-ortodoxă. Imprejurările i-au dictat 
suveran atitudinea aceasta fluctuantă.

   Aşadar, registrul parohiei din Vlăhiţa precizează că Rozália  s-a născut la 
26 septembrie 1859, drept copil legitim al lui Ergézi János şi Ágoston Zsuzsán-
na. Era a doua născută într-o familie cu cinci prunci. Originea părinţilor: secui; 
religia – romano-catolică. Tatăl – miner, născut în Bucovina. Mama venise pe 
lume în satul secuiesc Racu-Ciuc. Bunicii din partea tatălui Rozáliei (familia 
Ergézi János şi Ballaschin Mária) au fost colonizaţi la Vlăhiţa, ajungând din 
Bucovina, când aici s-a construit o fabrică metalurgică şi se căuta mână de lucru 
adecvată: mineri şi metalurgişti. Bunicii dinspre tată erau de origine germană, 
dar limba vorbită în familia Rozáliei  era maghiara (după mamă), Vlăhiţa fi-
ind, însă, o colonie minieră şi industrială secuiască. Rozália învaţă, deci,  limba 
maghiară de la mama ei, Ágoston Zsuzsánna, iar limba germană de la bunici. 
Urmează patru clase la şcoala elementară din localitate. Copilărie grea, munci 
istovitoare în gospodărie. La 13 ani îi moare părintele. Rămâne orfană, mama 
având de întreţinut cinci copii. Ce viitor avea Rozália în aceste condiţii? Existau 
câteva posibilităţi, între care – după cum notează cercetătorul – şi aceea de „a se 

angaja ca slujnică într-un mare oraş”. Mobilul primordial: „câştigul”. Dar mai 
existau şi alte motivaţii: „posibilitatea învăţării, dobândirii unei experienţe şi 
formarea de maniere,  încât să devină gospodine mai pricepute, să vadă lumea”. 
Nu era exclus „şi un dram de sete de aventură”. Toate acestea „erau codificate 
în modelul de viaţă al slujnicelor”.

  Şi, astfel, Ergézi Rozália alege Bucureştiul, călătorind cu o căruţă prin 
Valea Homorodului până la Rupea. De aici, prin Braşov, ajunge cu trenul în Gara 
de Nord. Avea în jur de 19-20 de ani. Chiar de o vârstă cu cofetarul de la patiseria 
din vecinătatea prăvăliei unde se angajase. 

  Cine era acel cofetar? Nimeni altul decât tatăl viitorului poet ilustru, 
cel mai mare de la Eminescu încoace, şi doar cu acesta comparabil. Ca şi în 
cazul mamei lui Arghezi (Ergézi Rozália), şi în situaţia tatălui său (Nae The-

odorescu), a curs multă cerneală, s-au 
întreprins multe investigaţii, s-au iscat 
destule controverse până să se ajungă 
la identificarea lui reală. Se admite as-
tăzi, mai ales în urma precizărilor lui 
Constantin Popescu-Cadem, că acest 
Nae Theodorescu, „comersant”, tatăl 
real al copilului Ion N.Theodorescu, 
s-a născut în anul 1859, la Craiova, din 
părinţii Tudor, de meserie cojocar, din 
Tg.Cărbuneşti (de unde şi patronimicele 
Cojocaru şi Cărbunaru), şi Bălaşa. După 
decesul soţului, Bălaşa, împreună cu fiul 
Nae, se mută la Bucureşti, unde Nae se 
angajează ca ucenic cofetar. Mai târziu,  
în 1878, devine proprietar, deschizându-
şi o cofetărie pe Şoseaua Kiseleff.

  Este momentul – susţine eseistul 
Ferenczes István – când „intră în imagi-

ne” o slujnică secuiancă, „adevărata mamă a viitorului poet”, Ergézi Rozália. 
După cum ştim, tânăra fată ajunsese deja în Capitală. Se angajase la negustorul 
de mărfuri coloniale, Manole Pârvulescu, la „băcănia” acestuia, numită „Stea-
ua României” de pe Calea Victoriei. Intre cele două unităţi comerciale – una a 
lui Nae Theodorescu,  cealaltă a lui Manole Pârvulescu – era  o distanţă de circa 
100 m. Nu este de mirare că, între cei doi, Rozália şi Nae, se încropeşte, astfel, 
o relaţie de dragoste. Consecinţa? Slujnica  rămâne însărcinată cu cofetarul, pe 
atunci rentier. La 24 mai 1880, Rozália va da naştere unui prunc, înregistrat 
sub numele Ion N.Theodorescu, poetul Tudor Arghezi de mai târziu. Tatăl, Nae 
Theodorescu, nu se va căsători, însă, cu Rozália, ci o va lua de soţie, în 1883, pe 
numita Anastasia  Petrescu, pe a cărei avere se sprijină, pentru a deveni indepen-
dent. Se mută la Piteşti, ia în arendă moşii, devine acţionar la bancă, pentru ca, 
în cele din urmă, să ajungă funcţionar de bancă. Din documentaţia existentă, se 
deduce că Nae nu şi-a neglijat, totuşi, copilul nelegitim. L-a sprijinit material, 
cumpărându-i, între altele, chiar şi o motocicletă, pentru a parcurge mai lesne 
drumul din Capitală la Piteşti. 

  Ceva mai târziu, relaţiile părinte-fiu se deteriorează. Adolescentul începe 
a frecventa cafenelele literare, ceea ce tatălui nu-i convine. Junele intră în cena-
clul poetului Alexandru Macedonski, debutând în revista Liga ortodoxă, la 16 
ani, cu poezia Tatălui meu, semnată Ion Theo, la sugestia mentorului revistei 
Literatorul, recte Macedonski. Poezia e o primă atestare scrisă a ruperii legăturii 
cu părintele său natural.

  Ce se întâmplă, însă, cu Rozália în acest răstimp? In situaţia dată – mai 
târziu având şi un alt fiu, Alexandru, născut nelegitim, dar recunoscut apoi oficial 
de tatăl real, Manole Pârvulescu, comerciantul în băcănia căruia lucra – Rozália 
trebuia, totuşi, să-şi poarte corabia printre meandrele potrivnice ale vieţii. In 
plus, mai are şi obligaţia de a alăpta un alt prunc, viitorul pictor Jean Al.Steriadi, 
devenit astfel „frate de lapte” al lui Arghezi. De voie-de nevoie, era obligată 
să lucreze şi la magazin, în afara celor două alăptări. Actele descoperite până în 
prezent stabilesc că, până la trei ani, Arghezi a stat cu mama în Bucureşti. Studi-
ind împrejurările, Ferenczes nu exclude posibilitatea ca micul Arghezi să fi fost 
dus şi acasă, la bunica, în perioade mai mari sau mai mici, la Vlăhiţa, sub Munţii 
Harghitei. Era vremea anevoioasă când Rozália pierduse orice speranţă de a mai 
fi luată în căsătorie de Nae Theodorescu. 

  Arghezi însuşi îl informează pe Kányádi că „a petrecut trei veri fericite” 
în zona Băilor Homorod. E posibil – conchide Ferenczes – ca, în aceste intervale, 
Arghezi să fi învăţat ungureşte. Nu este exclus să fi frecventat şcoala din Vlăhiţa: 
la început de an, câteva săptămâni sau o lună... Mai cu seamă că, în Transilva-
nia, anul şcolar începea la 1 septembrie, iar în Regat – la 15 septembrie ori la 1 
octombrie. Şi, până să-l aducă pe băiat la Bucureşti, l-a înscris la şcoala locală. 
E semnificativ că, la şcoală, în Bucureşti, la apelul învăţătorului, copilul Arghezi 
răspunde, în loc de „Prezent!”, „Itt vagyok!”, adică „Aici sunt!” 

  Este de presupus că, din pricina agitatei şi tristei lui copilării şi adoles-
cenţe, Arghezi a rămas marcat sufleteşte toată viaţa. 

În grădina Mărțișorului, la o adevărată ”masa a umbrelor”:
Tudor Arghezi și Vasile Demetrius (Șerban Cioculescu)
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De aici, evitarea referirilor precise la acei ani, 
ocolirea obstinată a faptelor. Perioada aceea îl apăsa; 
devenise irascibil, insensibil cu ai săi, chiar ostil. Un 
răzvrătit. Viaţa de familie nu-i oferea suficientă sigu-
ranţă şi afecţiune. Erau situaţii care l-au obligat de 
mic să presteze diferite munci: meditator, cioplitor în 
piatră ca ucenic. Oricum, comportamentul 
ireverenţios de mai târziu faţă de mama lui 
naturală îşi are obârşia în acest anotimp al 
vârstei. De reţinut, totuşi, că Arghezi – con-
form mărturisirilor fratelui său vitreg, Ale-
xandru – învăţase de mic trei limbi: româna, 
maghiara (şi nu „puţin”) şi germana. Ca, de 
altfel, şi fratele lui, Alexandru, avocatul de 
mai târziu. Din acest punct de vedere, al în-
suşirii limbii maghiare şi al convieţuirii în 
mediu unguresc, observaţia unui cercetă-
tor al existenţei argheziene, Mirel Anghel, 
pare plauzibilă. Referindu-se la polemicile 
poetului cu diverşi, Anghel sesizează că în 
„unele accente xenofobe ale celor cu care 
a polemizat, pamfletarului Arghezi i se mai 
reproşa şi o răutate specifică ungurilor”. 
Că această trăsătură o fi sau n-o fi reală ră-
mâne de comentat.

  In privinţa nefericitei Rozália: ni-
ciunul dintre bărbaţii cu care avea copii 
n-a dus-o la altar. A rămas suspendată în-
tre două familii. Pe copilul Ion N.Theodorescu l-a 
crescut şi l-a dat la şcoală, locuind o vreme în casele 
negustorului Manole Pârvulescu,  angajată la prăvă-
lia lui. Celălalt băiat al ei, Alexandru – născut la 11 
ani după fratele vitreg Ion, din relaţia cu „patronul” 
Manole Pârvulescu – îşi aminteşte că viitorul Tu-
dor Arghezi îi spunea „tată” lui Nae Theodorescu 
şi „mamă” Rozáliei. După ce-i moare tatăl Manole, 
fiul Alexandru, devenit avocat, căsătorit şi cu copii, 
o reţine pe mamă în aceeaşi locuinţă. Astfel că acum 
Rozália, ajunsă şi bunică, are şi grija nepoţilor. Cinci 
cu toţii. Doi de la Alexandru şi trei de la Ion. Unul 
se numea Eliazar şi provenea din prima căsătorie a 
poetului (1912) cu o profesoară, Constanţa Zissu, de 
care s-a despărţit curând. Fiul, născut la Paris, ră-
mâne în custodia tătâne-său, care-l aduce în ţară. Il 
creşte, bineînţeles, bunica Rozália, până la 20 de ani, 
când el se întoarce definitiv în Franţa, unde se re-
alizează ca fotograf şi regizor de film, sub numele 
Eli Lothar. Arghezi se recăsătoreşte cu Paraschiva 
Burdea (1916), originară din Bucovina şi fără şcoa-
lă. Cei doi copii rezultaţi din acest mariaj, Mitzura şi 
Baruţu, rămân tot în seama Rozáliei. A se mai adău-
ga la această corvoadă casnică şi prezenţa părinţilor 
copiilor, de la caz la caz.

  Poate deduce oricine situaţia complicată, 
precară şi, deci, apăsătoare a acestei femei trudite, 
dar împăcate cu soarta. Fără a mai socoti povara a 
cinci naşteri (cu două pierderi de făt şi un deces al 
unui nou-născut). Este limpede că a avut o viaţă zbu-
ciumată, trebuind să robotească toată ziua în gospo-
dărie. Să mai pomenim şi că – după ce i-a crescut, 
îngrijindu-i ca o adevărată „bonă”, pe Mitzura şi 
Baruţu la Mărţişor, unde a fost adusă chiar de poet 
– Paraschiva Burdea a alungat-o câineşte într-o lo-
cuinţă cu chirie. Oare a câta prin care s-a perindat? 

  Singurul cuvânt potrivit pentru a defini tulbu-
rata existenţă a Rozáliei nu poate fi decât: terifiantă. 
O viaţă traumatiza(n)tă, cu minime satisfacţii. Cum 
se va fi simţit oare această femeie în casa primului ei 
fiu născut, Ion (devenit Tudor, după bunicul patern), 
când acesta o prezenta cunoscuţilor drept „bona ger-
mană” a copiilor săi? Iată şi o mărturie a lui Şerban 
Cioculescu, unul dintre amicii şi exegeţii scriitoru-
lui: „Am luat masa odată la Mărţişor. Ea şedea la 
celălalt capăt al mesei, între cei doi copii, suprave-
ghindu-le buna ţinută. Nu scotea o vorbă. Avea un 
statut de domesticitate. Afară de vechi prieteni, ca 
Demetrius, Galaction şi Cocea, ceilalţi o credeau 

nemţoaică la copii”. Spre sfârşitul vieţii – când Ro-
zália începe a purta povara multor boli – ambii fii o 
internează la un spital de psihiatrie de lângă Bucu-
reşti. Este încă lucidă şi, cu cele patru clase ale ei, 
încă „citeşte şi scrie frumos”. Răspunde pe loc şi co-
mod la întrebări şi are privirea trează pentru tot ceea 

ce o înconjoară. Emoţional, însă, e indiferentă – con-
stată cercetătorii care au studiat arhiva stabilimentu-
lui. Dar devenise o epavă, sfârşitul i se apropia, fiind 
total neglijată şi părăsită de copii. Moare la 31 iulie 
1944.  Inmormântată iniţial în curtea spitalului, în 
absenţa fiilor ei, şi apoi, prin desfiinţarea cimitirului, 
osemintele-i deshumate fiind puse într-o groapă co-
mună, într-un ţintirim din apropiere.

  O infatigabilă detectivistică intreprinde Fe-
renczes István şi întru aflarea localităţii unde s-a năs-
cut Rozália. Fratele vitreg al lui Arghezi, frate uterin, 
Alexandru Pârvulescu, îi declara lui C.Popescu Ca-
dem că mama lor, Rozália, s-a născut într-un sat cu 
numele Sechelisban, din preajma Braşovului. Nume 
inexistent, însă, în toponimia nu doar din Ţara Bârsei, 
ci din întreaga arie transilvană. Motiv pentru specia-
liştii în domeniu de a-i nega femeii starea de mater-
nitate. Altfel spus, aceasta nu e mama lui Tudor Ar-
ghezi, ci o alta – Maria Theodorescu. Totuşi, ce-i cu 
acest Sechelisban? Diligentul cercetător Ferenczes, 
pornit în dezvăluirea misterului, perseverează. Ace-
laşi Kányádi îi sugerează să se orienteze spre localita-
tea Szászekered/Archita, luând ca punct de reper nu-
mele Erkédi. Ipoteza cade. Istoricul literar analizează 
mai atent cuvântul Sechelisban şi avansează o primă 
deducţie, despărţind vocabula-n două: radicalul „Se-
chelis”. care este  „Székely” (component al multor 
toponime compuse secuieşti),  şi terminaţia „ban” 
– începutul cuvântului „bánya” („mină”), fiind pre-
zent în alcătuirea unor nume maghiare. 

  Este posibil, şi-a spus Ferenczes, ca această 
descoperire să conducă la localitatea natală 
reală a Rozáliei. Intuiţia a funcţionat. Sco-
tocind, în cele din urmă, în registrele matri-
cole de la parohia Vlăhiţa, adică în maghiară 
Széntkeresztbánya, descoperă, în fine, cer-
tificatul de botez al numitei Ergézi Rozália. 
Toponimul unguresc înseamnă Mina Sfintei 
Cruci; este compus, aşadar, din trei cuvinte. 
In pronunţia uzuală autohtonă s-a ajuns la Se-
chelisban! Investigaţiile scriitorului maghiar 
au dezlegat şi acest mister, prin scoaterea la 
lumină a numelui localităţii natale a mamei 
lui Arghezi. Prin atari nepreţuite precizări se 
pune capăt bâjbâielilor, presupunerilor, mis-
tificărilor în privinţa unui segment esenţial 
din biografia autorului Florilor de mucigai. 

  Aşadar, mama reală a lui Tudor 
Arghezi este Ergézi Rozália, născută la 26 

septembrie 1859, în localitatea Vlăhiţa/Szentke-
resztbánya din actualul judeţ Harghita,  trecută la 
cele veşnice la 3 iulie 1944 în Bucureşti.

  Şi, totuşi, după cum au constatat unii istorici 
literari, Tudor Arghezi „nu şi-a renegat întru totul 
mama”. Să se fi ascuns cumva în atitudinea lui sfi-

dătoare  o secretă ocrotire a fiinţei care i-a 
dat viaţă? Tot ce se poate. Fiindcă, nu o 
dată, el a fost în stare şi de gesturi afectu-
oase, de tandreţe filială. Să fi dorit poetul 
s-o protejeze astfel de curiozităţile şi bâr-
fele crude ale celor din preajmă? Greu de 
ştiut. Să-l fi apăsat atât de grav faptul că 
este copil din flori? Foarte plauzibil. Poa-
te doar opera să mai dea un răspuns cât 
de cât înţelegător. Iar creaţia lui (inclusiv 
aceea postumă) chiar îl oferă, deşi nu în-
totdeauna cu convingere. Din tot ceea ce 
a scris autorul, portretul complex al ma-
mei trebuie căutat cu migală, aşadar,  în 
desenul din covor, în caligrafia mozaicală 
a scrisului său. Chipul unei femei care a 
luat singură viaţa în piept, fiind când me-
lancolică sau aspră, când vulnerabilă ori 
pătimaşă, când, cum se spune, terorizată 
de istorie. Cum a fost-cum n-a fost, Ergézi 
Rozália a devenit mama („mamă bună, 
mamă mică”) celui mai însemnat poet ro-

mân al veacului XX. Adică fiinţa pe care a nemurit-o 
indirect, la urma urmei, întâiul ei născut, prin adop-
tarea numelui ei de familie, uşor modificat prin pro-
nunţie românească: Arghezi. (Nu stă în picioare afir-
maţia poetului, conform căreia pseudonimul şi l-a 
luat de la numele râului Argeş). Nu este semnificativ 
faptul că scriitorul nu şi-a păstrat, până la urmă, nu-
mele tatălui (Theodorescu) şi nici nu şi l-a luat pe cel 
al bunicului Tudor (Cojocaru sau Cărbunescu)? Pe 
frontispiciul monumentului literar, ridicat de el din 
„cuvinte potrivite”, a înscris, astfel, cu ageră intuiţie  
numele Arghezi. Psihanalitic, asta mărturiseşte totul 
despre relaţia specială cu mama sa. In mod explicit, 
el i-a adus un sensibil omagiu. Rozália trăieşte prin 
opera fiului, atâta vreme cât aceasta va dăinui. Dar, 
ca să fim drepţi, adevărul gol-goluţ despre ecuaţia 
mamă-fiu nu va fi cunoscut niciodată pe de-a-ntre-
gul. Taina aceasta a fost luată pentru totdeauna în 
mormânt de către acest cuplu, situat pe o traiectorie 
cu intensităţi afective variabile.

  Matematicianul francez Pierre de Fermat 
(1601-1665), precursor al calculului diferenţial şi al 
probabilităţilor, a lansat, în teoria numerelor, marea 
teoremă care-i poartă numele, cu celebra problemă 
a imposibilităţii rezolvării în numere întregi a unei 
ecuaţii. Soluţia a aflat-o englezul Andrew Wiles abia 
în anul 1994.

  Identificarea mamei reale a lui Tudor Arghezi 
(1880-1967) s-a putut realiza numai după  un secol şi 
mai bine. A făcut-o secuiul Ferenczes István: Anno 
Domini 2015...

Secuianca Ergézi Rozália – mama lui Tudor Arghezi!

Tudor Arghezi cu Paul ANGHEL
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„Te tot visez săracă şi flămândă
Rugându-mă cu şoaptă blândă
Ceva ce nu-mi aduc aminte ce-i.
Vii noaptea-n zdrenţe din mormânt, de obicei
Când somnul se îngână cu trezire.
Mă cauţi şi mă chemi din omenire.
Şi plângi cu lacrimi mute,
Le văd curgând pe brazda obrazului nevrute
Şi-ţi tremură bărbia şi gura căci ai vrea
Să te sileşti să râzi, bătrâna mea,
Să nu mă întristezi.
Şi totuşi, treci, te-ntorci, nu vrei să şezi,
Să îmi răspunzi să-mi povesteşti
Cum e acolo unde eşti?”

 
(NOTA: Între ineditele anilor 1948-

1955, se găsește și această dureroasă evocare 
a Mamei, secretul major  păstrat în casa din 
Mărțișor . „Doica nemțească”, care așa trecea 
în fața tuturor invitaților, nu era alta decât însăși 
mama biologică a Poetului, secuianca blajină 
și supusă pururea, cea părăsită de Tatăl poetu-
lui pentru Maria Teodorescu.  Criticul literarl 
Ion Simuț corectând multe lecțiuni greșite, în 
ideea de a ne restitui un Arghezi cât mai auten-
tic  în relație cu împrejurările și oameneii, dar 
și în  concordanță cu marile obstacole, obse-
sii și iubiri ale vieții sale atât de tumultuoasă 
și dramatică. O ediție filologică întocmită cu 
mare atenție  în examinarea acestui fond de 
texte lirice inedite, ar redimensiona multe din 
observațiile  de până acum, conducând firește 
la statuarea acestei perioade de creație în cadrul 
mai larg al operei, parte integrantă a patrimo-
niului cultural national. Postumitatea operei 
arheziene pare a fi departe de a se bucura de 
acel stadiu al strângerii Operei ,din varii spații 
și proprietăți, la un loc, orice reevaluare critică 
având nevoie de întreaga producție a aces-
teia , precum și de aspectul generării sociale 
devoalând stări de grație și disponibilități din 
spectrul hermeneutic al creației,  Identificarea 
elementelor de diexix (personal, temoral, spa-
tial, textual…) vor lumina, din varii unghiuri, 
teme, idei, obsesii,  refăcând  straturile omo-
gene ale operei în ansamblu, relațiile, ecourile, 
în general componența arhitecturală a operei și 
desfășurările în timp.

Revelațiile din Arhiva lui Barutzu Ar-
ghezi (1948-1955) anunță deja un teren fo-
arte interesant și fertil pentru arghioziologia 
românească.(Z.C.)

Mama 
din coșmarurile Poetului…

Cred că a fost prin anul 1930. 
Mă găseam la Berna, unde făcusem 
oraeșcari legături prietenești printre 
intelectualii elvețieni, care sunt de-o 
calitate mult superioară aceleia ce li 
se atribuie îndeobște. Foarte anvoie 
un străin pătrunde în cercurile acestea, 
apărate de ziduri tari, de sobrietate, de 
reținere, de seriozitate.  Aveam ase-
menea legături și la Basel, și la Züri-
ch.  În  acest din urmă oraș, cel mai 
modern în Țara Cantoanelor, întâm-
plarea a făcut să cunosc, datorită unui 
pictor german  care locuia la Berna și 
fusese nu mai tânăr, dar bun prieten cu 
Rilke, un alt pictor pe nume Lüthi, care făcuse par-
te prin anul 1916 din ceata celor câțiva artiști, care, 
alături de Tristan Tzara și de Arp, lansaseră, ca niște 
copii teribili, manifestul dadaist. Lüthi nu mai păstra 
prin 1930 decât puține din ticurile dadaiste, dar era 
mereu frământat de problemele creației artistice. Se 
împăcase și cu alte curente și, în faza lui de atunci, 
nu era străin nici de un fel de neoclasicism. Mai mult 
decât arta lui îmi plăcea felul său de a discuta. Era un 
om căruia teoria artei îi da nopți de insomnie. Psihic 
ușor schizoid, dar de-o extremă luciditate în pune-
rea problemelor de estetică în general.  Pictorul m-a 
dus într-o seară la niște amici de-ai săi: o pereche, 
domn și doamnă, mari amatori de artă neoclasică, 
primitivă, suprarealistă, constructivistă etc. Am fost 
prezentat celor doi ca un scriitor român căruia, la 
Berna,  i s-a reprezentat nu demult o piesă de tea-
tru în traducere germană. Când a auzit de originea 
mea, domnul a amintit numaidecât numele Brancusi. 
I-am răspuns: „Da, Bran-cu-si este român, dar nu-
mele se pronunță Brâncuși”. S-au căznit să pronunțe 
și ei acest nume pe românește, dar după cazne za-
darnice s-au lăsat păgubași. Ne-am învoit să-i spu-
nem Brancusi – Brâncuși. Atât domnul cât și doam-
na casei vorbeau elogios despre sculptorul român, 
stabilit de decenii la Paris. O anume rezervă totuși 
am remarcat la ei față de gorjeanul nostru. Atunci, 
simțind că ei nu au premisele înțelegerii unui feno-
men Brâncuși, care a influențat sculptori europeni ca 
Lechmbruck și Arhipenko, bucurându-se pe vremea 
aceea de o faimă mai mare decât maestrul lor, m-am 
ambiționat să le pun într-o mai justă lumină opera 
lui Brâncuși : „Vedeți, Dumneavoastră, pe la 1900 și 
ceva, conștiința artistică europeană s-a cam plictisit 
de valorile „europene” și au luat-o spre arta neagră 
sau polineziană sau spre arta incașilor, în orice caz 
spre o artă primitivă, abstractă în felul ei, dar mai ro-

bustă decât cea europeană din epocă. 
Brâncuși n-a avut nevoie de această 
excursie prin arta arhaică sau tribală, 
căci el venea de-a dreptul dintr-o ase-
menea artă. Brâncuși este fiu de cio-
ban din Carpații noștri, până la vârsta 
de vreo 12 ani a păzit el însuși oile și 
a învățat meșteșugul de a sculpta în 
lemn, meșteșug arhaic, preistoric, al 
ciobanilor și țăranilor români. Marele 
revoluționar al sculpturii de mai târ-
ziu va fi mai just înțeles, știindu-se că 
el vine dintr-o tradiție milenară asupra 
căreia desigur arta abstractă bizantină 
își pusese pecetea în cursul veacurilor. 

Am vorbit apoi cu acel cerc intim de amatori de artă 
modernă și despre poezia populară românească, tra-
ducându-le în limba germană scurte poezioare care au 
fost numaidecât apreciate la maximum chiar numai 
pentru substanța lor vizionară. Le-am citat cântecul: 

 Doamne, Doamne, mult zic Doamne !
 Dumnezeu pare că doarme,
 Cu capul pe-o mănăstire
 Și de nimeni n-are știre.
 Cei de față s-au extaziat ca-n fața unor poe-

zii de Rilke. Dar ca să simțim ceva din atmosfera fol-
clorică din care s-a putut naște o sculptură ca Pasărea 
măiastră a lui Brâncuși, vă citez și o altă poezioară 
care, prin calitatea sa, întrece desigur toate „Ute-le” 
japoneze:

 În pădure
 Toate păsările dorm
 Numai una n-are somn
 Ca să se facă om.
 Cred că nu m-am ostenit degeaba ca să pun 

în lumină arta lui Brâncuți. Pe domnul și pe doamna 
casei nu i-am mai întâlnit în viață. Eu aveam să mă 
„transfer” în curând la Viena. În primăvara anului 
1937, aveam să revin la Berna pentru vreo două-trei 
anotimpuri. Încă în ziua sosirii mele la Berna după 
atâția ani, am trecut pe la librarul meu să văd ce cărți 
nouă avea. În vitrină văzui o carte despre sculptura 
modernă. Pe copertă o sculptură de Brâncuși. Intru 
în librărie. Librarul bucuros de această revedere, îmi 
arată cartea. Răsfoiesc. Dau peste capitolul Brâncuși. 
Românul nostru era slăvit cu epitetele cele mai alese 
: „cel mai mare sculptor al epocii”. Cartea ieșise nu 
demult din laboratorul de speculații și analize esteti-
ce ale „celor doi” de la Zürich și o clipă m-am simțit 
co-autor al cărții ce-o țineam în mână.

LUCIAN BLAGA

Lucian Blaga și Constantin 
Brâncuși

Despre relația lui Lucian Blaga cu Brâncuși s-a scris deja 
destul de mult , făcându-se referință la articolele scrise de poe-
tul Poemelor luminii despre sculptorul nostru, menționat în pri-
ma linie a revoluționării sculpturii moderne. E vorba de articolul 
scris de poet în „Patria” din 1923, apoi de poezia  Pasărea sfântă, 
inclusă de poet în volumul În marea trecere (1924) și, evident, 
de considerațiile sale despre artă din volumul Ferestre colorate 
și Fenomenul originar. Zenovie Cârlugea a analizat cât se poate de 
atent aceste raporturi și a emis numeroase opinii corecte cu privire 
la rolul jucat de C.Brâncuși în  revigorarea conceptului despre sculp-
tură. Acum venim cu o nouă dovadă despre această problemă, așa 

cum am descoperit într-unul din caietele păstrate în arhiva Elenei Daniello, cea care a vegheat cu deosebită 
solicitudine ultimii 11 ani ai poetului, contribuind prin asumarea rolului de copist al textelor dictate sau elabo-
rate de poet. Un asemnea text se găsește și în ms. 6959, scris de mâna Elenei Daniello, conținâd în marea lui 
majoritate aforisme. Totuși la  f. 11, el a inserat acolo o evocare referitoare la modul în care Brâncuși a reținut 
atenția opiniei publice mondiale în calitate de reformator al sculpturii epocii moderne, respectiv cum era el ve-
nerat de o familie preocupată de arta modernă de la Zurich. Cum a decurs acest moment de pledoarie pentru 
arta inovatoare a lui Brâncuși se poate vedea din relatarea următoare, pe care noi am botezat-o Încă odată 
despre Brâncuși. Iată textul în toată întinderea sa, așa cum a fost consemnată aici. (Mircea POPA)

Încă odată BrâncușiInedit
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" etc. Astfel, apelurile la lumea veche, la mitolo-
gie, la cultura elină și romană sunt o constantă, ceea 
ce este firesc în cazul unui creator de anvergura lui 
Eminescu, pentru care fundamentele Europei sunt 
formate indubitabil, în mare măsură, din clasicis-
mul grecolatin. Treptat însă, mai ales după atingerea 
maturității creatoare, lucrurile se schimbă, iar dimen-
siunea "vârstei de aur " devine mult mai complicată. 
Astfel, în "Epigonii ", sunt exaltați Eliade, Bolliac, 
Vasile Cârlova, Alexandrescu, Bolintineanu, Andrei 
Mureșianu și Costache Negruzzi[8], adică aceia care 
au ilustrat romantismul, mulți dintre ei prin evoca-
rea și invocarea Evului Mediu, cu boieri și țărani 
supuși, cu domni autoritari și puternici, cu ruine și 
castele, cu eroi războinici, dăruiți moșiei etc. Până și 
pe "veselul Alecsandri " îl prețuiește pentru că "din 
frunze îți doinește ", "cu fluierul îți zice " și "cu bas-
mul povestește ", dar mai ales fiindcă "El deșteaptă-n 
sânul nostru dorul țării cei străbune,/ El revoacă-n 
dulci icoane a istoriei minune,/ Vremea lui Ștefan cel 
Mare, zimbrul sombru și regal "[9]. Vremea grea și 
rea a epigonilor (adică perioada contemporană) este 
pusă de poet în antiteză cu icoana istoriei, cu "vârsta 
de aur ", care este fără îndoială epoca ștefaniană. 

2. Cadrul medieval universal 

Dimensiunea temporală a Evului Mediu este, 
în înțeles eminescian, de inspirație occidentală și are 
drept limită inferioară căderea Romei sub barbari, 
iar drept limită superioară secolul al XVI-lea, cu 
afirmarea deplină a Renașterii, a Reformei, a Lumii 
Noi, care sunt tot atâtea punți certe spre Modernita-
te. Lumea românească medievală este, conform vi-
ziunii poetului, aproape perfect sincronizată cu cea 
europeană, ale cărei valori le împărtășește pe deplin 
și le mai prelungește o vreme. Evul Mediu nu este 
la Eminescu o perioadă de trecere, ca la primii mo-
derni, bună de pus între paranteze, ci o vârstă deplină 
și matură a echilibrului, caracterizată prin cumpănă 
și rațiune, privite ca "dreaptă măsură " (în sensul eti-
mologic al latinescului ratio)[10]. O dovadă în acest 
sens este și numele aparent metaforic de "Evul miez 
", care ne conduce spre esențe, spre esența lumii, nu 
spre aparență, spre conținut și nu spre formă. Astfel, 
pentru poet, domnia lui Alexandru cel Bun (1400- 
1432), de exemplu, este numai bună de translatare 
– eventual prin metempsihoză – cum face eroul nu-
velei "Sărmanul Dionis ". În istoria umanității, pe 
care o vede plină de nașteri, înfloriri și decăderi (în 
sens ciclic, precum avea s-o figureze marele istoric 
Arnold J. Toynbee, în secolul al XX-lea[11]), Evul 
Mediu este un model ontologic, timpul ideal al fante-
ziei[12] ( "Fantazie, fantazie, când suntem numai noi 
singuri,/ Ce ades mă porți pe lacuri și pe mare și prin 
crânguri!/ Unde ai văzut vrodată aste țări necunoscu-
te?/ Când se petrecură-aceste? La o mie patru sute? 
"[13], versuri din "Scrisoarea a IVa "), iar fantezia 
înseamnă creație. Prin urmare, Evul Mediu devine 
la Eminescu timpul ideal (inclusiv timpul ideal al 
creației), măsura absolută a tuturor timpurilor, deși 
poetul știe că timpul e o convenție și că trecutul nu 
există decât în mintea noastră. Altminteri, timpul, 
ca-n "Memento mori (Panorama deșertăciunilor) ", 
este eternitate: "Timpul mort șintinde membrii și de-
vine veșnicie "[14]. Tot în sens ontologic, Evul Me-
diu este apreciat fiindcă a găzduit "infinitele certuri " 
( "cearta universaliilor ") despre forma de existență a 
noțiunilor, pentru că a aliat poezia cu istoria, pentru 
că a generat Renașterea, pentru că a dat strălucire pu-
terii, a văzut lumea drept teatru, drept carte[15], drept 
cântec, iar pe Dumnezeu ca pe Marele Demiurg[16]. 
Prin urmare, s-a spus pe bună dreptate că medieva-
lismul se întâlnește organic cu eminescianismul[17]. 
Aceasta nu înseamnă că formele nu sunt respectate. 
Decorul celor mai multe poezii – dincolo de mesa-
jul lor diferit – amintește de ambientul medieval, cu 

atmosfera sa tainică. Nopți argintate de lună, castele 
boltite (și cu gratii ruginite), aproape în ruină, Des-
tine Literare destineliterare@gmail.com 194 ferestre 
cu arcade, mese împărătești, împodobite cu bucate 
alese și înconjurate de paji, feți-frumoși și crai cu 
bărbi albe[18], domni cu mitre și boieri sfătoși, curți 
regești, împărătești ori domnești, cavaleri cu platoșe 

și zale, domnițe cu veșminte somptuoase se perindă 
dinaintea noastră majestuos, în "Călin (file de poves-
te) ", "Luceafărul ", "Mănușa (după Fr. Schiller) " 
sau "Scrisoarea a IV-a "[19]. Castelul medieval devi-
ne un laitmotiv prezent și în scrieri fără legătură cu 
"Evul miez ". Astfel, chiar și în unele poeme dacice, 
Eminescu face un transfer de medievalitate, de at-
mosferă medievală, mitică, precum în "Melancolie 
", în "Memento mori " sau în "Gemenii ". Palatul 
dacic e mai mult gotic, regele are în preajmă "voie-
vozi de țări și de olaturi ", nuntașii sunt voievozi și 
boieri, iar Sarmizegetusa este de fapt Suceava[20]. 
Dacia e Moldova medievală, cu voievozi sau cu regi 
shakespearieni, iar combinația aceasta insolită nu 
distonează deloc. Alteori, întâmplările se petrec sub 
bolți de biserici, între făclii de ceară și pe lângă so-
lemne și înnegrite de fum catapetesme, cu dangăt de 
clopote și preoți solemni apuseni (ca în "Strigoii " ori 
"Veneția ")[21] sau în peșteri de sihaștri ( "zăhastri 
"), cu iz bizantino-oriental (ca în "Povestea magului 
călător în stele ")[22]. Apare iubirea galantă a Evu-
lui Mediu occidental (l‘amour courtois), garnisită cu 
menestreli și trubaduri, înzestrați cu ghitare și voci, 
însoțită de doamne și domnițe, plasate în balcoanele 
castelelor negre ori la "ferestrele arcate ", oglindite-n 
lacuri, în așteptarea îndrăgostiților (cavaleri în zale 
ori zburători), așa cum se întâmplă în "Luceafărul ", 
în "Călin (file de poveste) ", în "Călin Nebunul ", în 
"Scrisoarea a IV-a ", în "Mănușa (după Fr. Schiller) 
" sau "Diamantul nordului (Capriccio) "[23]. Numai 
că, spre deosebire de Evul Mediu real, din societatea 
cavalerească occidentală, dragostea la Eminescu nu 
este un joc curtenesc facil (cum face Cătălin ca s-o 
atragă pe Cătălina), ci este "farmec sfânt "[24], este 
esență și eternitate (așa cum o vede Luceafărul). Sunt 
ilustrate, de asemenea, trecătoare episoade tipice (ca 
alchimistul, căutător al aurului sau filosoful, chinu-
it de taina universului), chipuri și portrete de artiști 
(Rafael, Michelangelo sau Corregio), apar nume 
concrete de personaje legendare sau reale (Arald, 
regele avar, regele Nord, Cunigunda, cavalerul De-
lorges, regele Francisc), imagini citadine fugare ( 
"Veneția ")[25]. Acest univers fictiv se prelungește 
până în Orientul mijlociu medieval, plin de plăceri 
gustative și carnale, ornat cu mirifici codri, cetăți bo-
gate, "muri albi de marmură ", "stâlpi de aur blond 
", "oglinzi de purpură ", baldachine de "catifea roșă 
", vegheate toate de înțeleptul calif Harun-al-Rașid 
din Bagdad (vezi poeziile "În căutarea Șeherezadei 
", "Din Halima ", "Povestea magului călător în stele 
")[26]. Uneori elementele de decor medieval creea-
ză cadre idilice (cultivate din dorința poetului de a 
părăsi realul sau tangibilul și de a accede la timpul 
de aur), care – contrar disocierii dintre idilic și ideal 
făcute de Hegel – tind la Eminescu spre zona idea-

lului, deoarece conduc la plenitudinea trăirii[27]. Cu 
alte cuvinte, idilicul cu decor medieval se transformă 
la Mihai Eminescu în formă cu fond, în mod de a 
percepe și reordona lumea. 

3. Evul Mediu românesc – 
chipuri princiare 

Predomină, de departe, în creația lui Emi-
nescu, Evul Mediu românesc, idealizat adesea și re-
constituit în cheie romantică. Cea mai amplă și mai 
cunoscută frescă medievală românească este cuprin-
să – cum se știe – în "Scrisoarea a III-a ", în care 
memoria colectivă încetează să mai fie un simplu 
pretext ori cadru. Aici se reconstituie, prin imagini 
artistice, o epocă de glorie medievală, un domn sim-
plu "după vorbă, după port ", dar gigantic prin fapte, 
o țară, Țara Românească și o lume eroică și creștină 
de la finele secolului al XIV-lea. Domnul și oastea 
formează un corp militar și religios care apără 
credința și "moșia ", adică Țara, fără ezitări și sinco-
pe. Oastea, alcătuită din boieri și țărani, cuprinde, de 
fapt, proprietari de moșii (mari și mici) individuale 
care, însumate, dau moșia cea mare, Țara. Apărarea 
moșiei fiecăruia echivala cu protejarea marii moșii 
(Țara), primejduite de Semilună. Eminescu ilustrea-
ză aici un atentat extern (extraeuropean) îndreptat 
împotriva valorilor europene, deopotrivă orientale și 
occidentale sau bizantine[28] și latine ( "Din pristo-
lul de la Roma să dau calului ovăz… "), oprit de 
"ciotul " Mircea și de Destine Literare destinelitera-
re@gmail.com 195 ai săi. Mircea apare aici în dublă 
ipostază, de creștin și de patriot sau, în simbioza ce-
lor două, de "poartă a Creștinătății ", sentiment pe 
care nu l-a inventat Eminescu și pe care domnul cu ai 
săi l-au trăit efectiv, așa cum aveau să-l trăiască și 
Ștefan cel Mare și alți mulți contemporani români și 
străini. În afară de Mircea cel Bătrân (1386-1418), 
mai apar și alți domni, unii episodic și pretextual, 
alții de sine stătător, prin adevărate portrete. În aceas-
tă galerie se înscriu "Dragoș vodă cel bătrân ", Vlad 
Drăgulea, poreclit Țepeș (1448; 1456-1462; 1476), 
invocat, tot în "Scrisoarea a III-a ", ca simbol absolut 
al dreptății, adevărat justițiar, menit să pună ordine 
în societatea românească de oricând, dar mai ales din 
epoca poetului ( "Cum nu vii tu, Țepeș doamne, ca 
punând mâna pe ei… "), un alt Vlad (complet imagi-
nat), cu o curte la Bârlad, Eustratie Dabija (1661-
1665) și, dominându-i pe toți, Ștefan cel Mare (1457-
1504). Cel mai pitoresc dintre domni, Dabija Vodă, 
excentric cumva față de lumea medievală (secolul al 
XVII-lea se află, sub aspect cronologic, în epoca mo-
dernă timpurie), dar descins din ea prin moravuri și 
idealuri, beneficiază de un portret aproape pantagru-
elic, centrat în jurul meselor bogate, udate din plin cu 
vin ( "Umbra lui Istrate DabijaVoievod ")[29]. Dabi-
ja Vodă nu are, chiar și pentru mulți specialiști, altă 
rezonanță în istorie decât întâmplarea prin care Mi-
ron Costin și-a sfârșit odată cu domnia acestuia fai-
mosul Letopiseț (adică la 1661), început acolo unde 
îl lăsase vornicul Grigore Ureche, adică la Aron 
Vodă (1595). Altminteri, nu a rămas pomenit prin 
vreo faptă semnificativă. Eminescu însă îl arată "sus, 
în cetate la Suceava ", printre "ziduri negre " și "icoa-
ne numai pete " sau hălăduind pe la Cotnari, Soroca, 
Vrancea și Tigheci, luptând în oastea Moldovei acolo 
unde a fost nevoie (la Beci=Viena, cu "hantatarii ", 
mai puțin cu leșii și ungurii, lăsați, pe bună dreptate, 
să se lupte între ei!), dar strigând mereu că îi era sete. 
Vodă, mutat acum în rai, își retrăiește viața sa pă-
mântească, clătinându-și capul plin cu licoare și are 
mereu nostalgia vinului Moldovei, de care era lipsit 
acum de Sf. Petru, păstrător strict al canonului. 
Amintirile însă sunt teribile și cuprind două planuri, 
unul individual, al domnului iubitor de vin și celălalt 
al oștenilor și prietenilor, iubitori și ei tot de vin: 
"Când de mănușa lungii săbii/ Mă rezimam să nu mă 
clatin,/ Cântau cu toți pe Basarabii,/ Pe domnii nea-

Poezia lui Eminescu ºi Evul Mediu românesc
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mului Mușatin,/ Pân‘ ce-ncheiau în gura mare/ Cu 
Ștefan, Ștefan domnul sfânt,/ Ce nici în ceruri samăn 
n-are,/ Cum n-are samăn pe pământ! ". Moldova și 
Țara Românească se unesc cumva ante litteram, prin 
pasiunea tuturor pentru vin, în sens uman și liturgic 
deopotrivă. La un moment dat, planurile interferă, 
încât toți bărbații țării petrec în frunte cu vodă, 
secondați de toți domnii trecuți, din ambele dinastii 
ale Basarabilor și Mușatinilor, cu binecuvântarea 
acestora: "Moldova cu stejari și cetini/ Ascunde 
inimi mari de domn,/ Să bem cu toți, să bem, prie-
tini,/ Să le vărsăm și lor în somn./ Pân‘ la al zilei 
blând luceafăr/ Să bem ca buni și vechi tovarăși;/ Și 
toți cu chef, nici unul teafăr,/ Și cum sfârșim să-nce-
pem iarăși. " Tot secretul existenței glorioase a țării 
se bazează pe vin: "Căci are-n sân Moldova noastră/ 
Viteze inimi de creștin;/ Tineri, în veselia voastră,/ 
Stropiți-le duios cu vin! ". "Stropirea cu vin ", dar nu 
una smucită, ci una "duioasă ", pare a fi cheia victo-
riilor obținute deopotrivă în numele țării și al 
credinței. Este un elogiu înverșunat adus vinului și 
băutorilor de vin, în stilul reușit cândva, încă în Evul 
Mediu, de François Villon. În ciuda tonului ironic, 
când vine vorba despre Ștefan cel Mare, chiar și "clă-
tinatul " vodă Dabija ajunge serios (sobru), fiind vor-
ba nu despre oricine, ci despre "domnul sfânt ". În 
vreme ce în proză principele preferat este Alexandru 
cel Bun (scriitorul afirmă își poate dovedi până la 
acest domn ascendența!), în lirica eminesciană, deo-
potrivă în cea de sorginte populară și în cea de factu-
ră cultă, Ștefan cel Mare este de departe monarhul 
dominant. De la vagi rememorări sau pomeniri doar 
de nume până la adevărate portrete, voievodul tutelar 
se bucură de o atenție constantă. "Când Ștefan se 
suie călare pe cal/ Răspunde Suceava din urmă… " ( 
"Ștefan cel Mare. Schițe de imn ")[30], încât marele 
luptător în numele Țării și al Crucii se confundă cu 
națiunea sa și cu lumea dreptății, pentru care s-a căz-
nit atât de mult în viața pământească. Altminteri, 
domnul apare veghind din ceruri la soarta Moldovei 
și a României întregi. În fața nimicniciei vremurilor 
de ocupație a estine Literare destineliterare@gmail.
com 196 provinciilor istorice, de către austrieci, de 
către unguri și de către ruși, adică de către "străinii " 
cei răi, mântuirea (în poezia "Doina ") nu poate veni 
decât de la Ștefan cel Mare: "Ștefane, Măria Ta,/ Tu 
la Putna nu mai sta,/ Las‘ Arhimandritului/ Toată gri-
ja schitului,/ Lasă grija sfinților/ În seama părinților… 
"[31]. Vievodul, dotat cu atributul divin al învierii, 
aidoma Mântuitorului lumii, este singurul capabil să 
salveze Țara. Fie și numai la sunetul cornului voievo-
dal, "Toți dușmanii or să piară/ Din hotară în hotară 
"[32]. După patru secole de la fondarea Putnei, "fiii 
României " se roagă înaintea Domnului lor, ca înain-
tea Domnului din ceruri: "Dar printre fum și lupte în 
cercul de lumină/ Se văd cerești casteluri de-a lui 
Hristos tării,/ Și între ele-i Putna, în care-adânc se-
nchină/ Lui Ștefan-vodă astăzi ai României fii. " Și în 
alte poezii de sorginte populară, tot Ștefan cel Mare 
domină scena, așa cum se întâmplă în "Mușatin și co-
drul ": "Ștefan-vodă, tinerel,/ Trece puntea singurel,/ 
Cu pieptarul de oțel,/ Cu cușma neagră de miel, /Drag 
i-e codrului de el " ( "Închinare lui Ștefan Vodă ")[33]. 
Domnii români ai lui Eminescu stăpânesc, organizea-
ză și oblăduiesc țara în mod natural, ocrotind națiunea. 
S-a spus, pe bună dreptate, că Evul Mediu este văzut 
de poet ca o primăvară etnică, ca o vreme de formare 
a naționalităților și chiar de înflorire a lor, sub semnul 
"tinereții etnologice ", cum însuși protagonistul nostru 
scrie[34]. "Vârsta de aur " a "vârstei de aur " medieva-
le românești – derulate pe circa un mileniu, cum s-a 
văzut – este, conform lui Eminescu, secolul al XV-lea. 
"Suta a cincisprezecea " este "avanscena teatrului 
Universului ocupată de români ", cu personalități pre-
cum Ioan (Iancu de Hunedoara) și Matei (Matia) Cor-
vin în Transilvania, Banat și Ungaria, precum Mircea 
cel Bătrân și Vlad Dracul (Drăgulea) în Țara Româ-
nească, precum Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare 
în Moldova; cu astfel de conducători vrednici, românii 
au ajuns – spune iarăși scriitorul – nu numai unul din-
tre cele dintâi popoare militare și războinice ale Euro-
pei, apărătoare ale Creștinătății, dar și unul dintre cele 
mai culte ale acelui ev de mijloc[35]. 

4. Voievozi-ţărani 
sau voievozi-cavaleri? 

Evul Mediu evocat de Eminescu este și cult 
și popular, în același timp. Apar figuri mărețe de 
împărați, regi, prinți, voievozi, cavaleri, deopotrivă 
de sorginte occidentală și orientală, înveșmântați în 
mantii împodobite cu pietre scumpe, îmbrăcați în 
zale, încoronați cu diademe de aur, locuitori ai unor 
castele de vis, în calești zburătoare, trase de cai de 
rasă, așa cum unii dintre aceștia, în ciuda titlurilor 
pompoase, au alură de simpli țărani, înfrățiți cu doi-
nele și codrii, cu animalele și păsările, cântând din 
frunză etc. Orașul de demult este, în general, igno-
rat, fiindcă el este o excepție de la lumea medieva-

lă, formată din seniori și vasali, din boieri și țărani, 
din sate și preoți. Este vorba despre o ordine rurală 
și cavalerească, pe care orașul avea s-o strice până 
la urmă, prin plămădirea în el a ideilor de libertate 
și emancipare, a revoltelor și revoluțiilor. Eminescu 
evocă și această lume nouă, concurențială și rapace, 
dar o face, în general, la modul critic. Evul Mediu 
românesc este figurat de poet drept o lume de țărani 
isteți, dintre care unii, deși sunt prinți, se înfățișează 
ca înfrățiți cu păsările, codrii și dumbrăvile, cu la-
curile și luna, cu soarele și râurile. Sunt și anumite 
excepții de la regulă. De exemplu, Dragoș-Vodă este 
înfățișat "în toată slava ", în cetatea Sucevei, încon-
jurată cu  "zid de piatră nalt și gros,/ Că pe el merg 
cinci pe jos/ Și au loc cu de prisos,/ Că merg trei 
călări alături/ Și mai au loc pe de lături/ Caii mân-
dri să și-i joace/ Când încolo, când încoace "; tro-
nul domnului se-nalță pe șapte trepte, este acoperit 
cu baldachin, coroana domnească este de aur, iar pe 
umerii suveranului stă o hlamidă cu flori de aur cu-
sute, boierii "șed în blane de samur ", au pieptare 
cu mâneci de oțel, sunt încălțați cu cizme roșii "îm-
pintenate ", au platoșe și cămăși de zale ( "Dragoș 
vodă cel bătrân ").[36] Toate acestea exprimă gloria 
medievală, "epoca de aur " care nu mai este: "Săra-
că Țară-de-Sus,/ Toată faima ți s-a dus./ Acu cinci 
sute de ai/ Numai codru îmi erai…/ Împrejur nășteau 
pustii,/ Se surpau împărății, Neamurile-mbătrâneau, 
Crăiile se treceau,/ Numai codrii tăi creșteau… " ( 
"Mușatin și codrul ").[37] Cum se vede, chiar și în 
mirificul Ev Mediu eminescian lumea dimprejurul  
Moldovei – mai exact al Țării de Sus sau, cum este 
chemată în altă parte, lumea Arboroasei (Bucovinei) 
– se afla în descompunere, în vreme ce țara mușatină 
creștea împreună cu ai săi codri și cu bărbați ca ar-
borii din codri. Țara era în echilibru (motivul căii de 
mijloc sau aurea mediocritas), așezare și bună rân-
duială. În proiectul dramatic "Gruie-Sânger " (ca și 
în altul, similar, numit "Bogdan-Dragoș "), cei doi 
descălecători ai Moldovei (din anii 1350-1360) se 

contopesc într-un "scornit " unic voievod, contem-
poran cu ceva mai timpuriul Basarab (cu "Tugomir 
Basarab ", cum zice poetul, voievod sudcarpatic de 
prin 1310-1352), având un pisar din vremea mult 
mai târzie a lui Alexandru Lăpușneanu (1552-1561; 
1564-1568)[38]. "Scornirea " aceasta și altele – lega-
tă de folosirea prea laxă a letopisețelor – este blând 
criticată (mai mult semnalată) de Călinescu[39], deși 
poetul are două scuze perfect valide: mai întâi, litera-
tul poate modela istoria cum dorește, fiindcă el ope-
rează cu imagini artistice (construite prin imaginație) 
și fiindcă trecutul joacă adesea, în atare cazuri, doar 
rolul de pretext; în al doilea rând, cercetarea istori-
că nu avea atunci nivelul din secolul al XX-lea, iar 
Dragoș, Bogdan și Negru Vodă (identificat adesea cu 
Basarab) erau socotiți de unii istorici ca rude de sân-
ge. Astfel, Dimitrie Cantemir, încă punct de reper în 
veridicitatea cercetării istorice în secolul al XIX-lea, 
scria: "A doa, să cunoaște că văzind mai pre urmă 
iarăș acei români [aflați în refugiu în Transilvania] 
precum locurile lor cele dintâi s-au curățit de poiade 
tătarâlor (precum înnainte vom arăta cum și cu ce 
mijloc s-au rădicat tătarâi de pe aceste locuri), iarăș 
cu domnii săi, iar nu cu strânsură din păstori, pre-
cum măzacii pomenesc, s-au înturnat la locurile sale 
cele de moșie; adică Dragoș Vod, ficiorul lui Bogdan 
Vodă, cu o parte în Moldova, iar Radul Vodă Negrul, 
sau frate sau văr lui Dragoș Vodă, cu alta, în Țara 
Muntenească "[40]. 

Cu alte cuvinte, lucrurile nu erau foarte clare 
(după cum nici astăzi nu sunt!) nici pentru istoricii 
de talia lui Cantemir, deși a doua parte a secolului 
al XIX-lea, mai ales prin școala critică (pozitivistă), 
adusese contribuții semnificative. Dar poetul, ne-
fiind istoric, nu era chemat să țină seamă de aces-
te noi rezultate de specialitate în creația sa literară. 
Eminescu are și tentația de a-i prezenta pe domnii 
și voievozii români medievali ca pe niște țărani mai 
răsăriți, mai înțelepți. Ștefan Vodă, surprins "tinerel 
", purta cușmă neagră de miel, arc la spinare, cânta 
din frunză o doină legănată, apoi doinea din voce, 
vorbea cu codrul, cânta din fluier, copleșit de dor de 
casă etc., aidoma unui simplu locuitor al țării, adică 
țăran. Ispita aceasta au avut-o, mai ales în vremea să-
mănătorismului, și unii dintre istoricii cei mai mari, 
precum Nicolae Iorga. "Așadar, potrivit lui N. Iorga, 
țăranii liberi, stăpâni ai pământului țării, au creat sta-
tul; instituția supremă a acestuia, domnia, a fost ea 
însăși asumată de "voievozi-domni " care nu aveau 
curte propriu-zisă și erau "încunjurați neapărat, în 
cele dintâi decenii, numai de sfetnici în port româ-
nesc, asemănători cu bătrânii chemați la judecățile 
țerănești " "[41]. 

După opinia lui Iorga de la începutul secolu-
lui al XX-lea și nu numai de atunci, primii condu-
cători ai Țării Românești și Moldovei au fost "dom-
ni țărani " sau "domni ai țăranilor ", purtându-se și 
înveșmântânduse aidoma țăranilor. Opinia aceasta 
vine tot din epoca romantismului, când avusese des-
tui adepți în rândul oamenilor de cultură, literaților 
și chiar istoricilor. Eminescu nu face, prin urmare, 
decât să transpună în versuri un "adevăr " al vre-
mii sale, o opinie comună, intrată în conștiința co-
lectivă. Este drept că viziunea istoricilor – inclusiv 
a lui Nicolae Iorga – s-a schimbat radical ori s-a 
nuanțat mult când, după Primul Război Mondial, un 
somptuos mormânt voievodal (din secolul al XIV-
lea) de la Biserica Domnească din Curtea de Argeș 
arăta opulență, vestimentație feudală și inele și alte 
simboluri de aur, toate de tip cavaleresc occidental. 
Prin urmare, primii noștri voievozi din secolele al 
XIII-lea și al XIV-lea, deși se aflau în fruntea unor 
comunități de țărani, făceau parte dintr-o elită care, 
fără să uite obiceiurile și mentalitatea supușilor lor, 
se purta după rangul înalt al tuturor elitelor europene 
de atunci din țările vecine, din Bizanț și chiar din 
Occident. Eminescu nu a făcut decât, printr-o intuiție 
rară, să exprime în portretele sale princiare această 
dualitate țărănească și elitar-feudală, chiar înainte ca 
mărturiile istorice s-o confirme pe deplin. De aceea, 
în "Scrisoarea a III-a ", de exemplu, fiul de domn îi 
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scrie iubitei sale în versuri populare și îi cere "co-
drul cu poienele, ochii cu sprâncenele ". El este ca 
un țăran doinitor mai înstărit, îmbrăcat militărește 
pentru ocazia luptei, dar cu sufletul din popor. Natu-
ral, în chip discret se vede și rangul voievodal, fiind-
că iubita nu este numită "mândră ", ci Doamnă, cu 
inițială majusculă, iar el, prințul, folosește pluralul 
maiestății ( "Grăim, Doamnă, către Tine "); la scurt 
timp însă, de la un vers la altul, flăcăul uită de maies-
tate și zice "Să-mi trimiți prin cineva… " și nu "Să 
ne trimiți… ", "Oastea mea… " în loc de "Oastea 
noastră… ", "Și să știi că-s sănătos… " în loc de "Și 
să știi că suntem sănătoși… " etc. De aceea, dom-
nii lui Eminescu sunt maiestuoși și simpli în același 
timp, poartă zale și platoșe, dar cântă din frunză și 
scriu "cărți " (epistole) în vers popular doamnelor și 
domnițelor lor. Fiul lui Mircea cel Bătrân folosește 
pluralul maiestății, dar se simte frate cu codrul, 
Ștefan cel Mare, flăcăiandru fiind, cânta din frunză, 
din fluier și din voce, dar, la propunerea codrului, 
urma să fie ales împărat al naturii și al oamenilor. Nu 
este vorba aici de o simplă licență poetică, ci despre 
o realitate venită, probabil, tot dintr-o excepțională 
intuiție: istoricii au dovedit mai recent – adică abia 
în deceniile din urmă – că domnii noștri au avut și o 
vocație și o aspirație imperiale. Este drept că, pentru 
ei și pentru poporul lor, titlul de domn (moștenit din 
latinescul dominus) era cel mai înalt rang posibil pe 
pământ, așa cum fusese odinioară în Imperiul Ro-
man, în epoca dominatului. Așa stând lucrurile, nu-
mele de domn putea fi, fără nicio îndoială, sinonim 
cu acelea de rege ori de împărat. În mințile unora 
dintre domnii noștri (numiți țari sau împărați) era 
însă chiar mai mult decât atât, anume exista o vagă 
conștiință a "Bizanțului după Bizanț ", a moștenirii 
imperiale bizantine din epoca de decădere a marii 
împărății și, mai ales, de după ocupația otomană. În 
această viziune, domnii lui Eminescu sunt țărani, dar 
sunt niște țărani solemni și maiestuoși, cuprinși de 
demnitatea, sobrietatea și înălțimea rangului lor, de 
originea superioară a puterii lor date de Dumnezeu. 

Concluzii 

Evul Mediu (ca și întregul trecut românesc) 
restaurat de Eminescu prin poezia lui a pătruns în 
conștiința publică a românilor mai bine și mai pro-
fund decât prin toate scrierile istoricilor erudiți la 
un loc. Acest fenomen a fost posibil numai fiindcă 
poetul, având har, a găsit calea cea mai potrivită 
spre a ajunge la sufletele oamenilor, fără ca cine-
va să decidă acest lucru. Totul a fost mai presus de 
fire, deoarece Eminescu se situează – prin creația sa 
majoră – dincolo de spații și de timpuri, fiind con-
temporanul tuturor generațiilor care l-au urmat. În 
acest context, în ciuda detractorilor, Eminescu este 
și contemporanul nostru, ne încântă și descântă me-
reu, înnobilându-ne viața. Eminescu a integrat Evul 
Mediu, adică secolele de mijloc (cele situate între 
Antichitate sau căderea Romei și Epoca Moder-
nă, anunțată de Renaștere), într-o viziune modernă, 
adecvată vremurilor sale și, câteodată, mai presus 
de aceste vremuri, intuind descoperiri care aveau să 
vină. Poetul și-a asumat conștient curentul romantic 
( "Nu mă-ncântați nici cu clasici,/ Nici cu stil curat 
și antic – / Toate-mi sunt de o potrivă,/ Eu rămân ce-
am fost: romantic "), pe care l-a ilustrat admirabil, 
inclusiv în tablourile sale medievale. Toți romanticii 
au reconsiderat și valorizat Evul Mediu, ridicându-
l din dispreț și ură spre lumină, duioșie și prețuire. 
Eminescu nu avea cum să facă altminteri. Este drept 
că unii exegeți de astăzi – pătrunși de multele clișee 
contemporane despre Evul Mediu – au căzut în cap-
cana desincronizării, aruncând asupra lui Eminescu 
vini inventate și catalogându-l drept nostalgic, au-
tohtonist, naționalist etc. Eminescu a fost "autoh-
tonist " numai fiindcă a exprimat în versurile sale 
realitățile locale, românești. Dar și alți creatori de 
geniu au făcut la fel, zugrăvind acele lumi care le 
erau familiare. Ce ar rămâne, de exemplu, din creația 
shakespeariană dacă am exclude din ea lumea Insu-

lelor Britanice, trecutul Angliei medievale, seria sa 
de regi volnici ori nevolnici etc.? Mihai Eminescu a 
prețuit Evul Mediu ca oricare romantic, fără să iasă 
din tiparele genului. S-a lăsat pătruns de imaginea și 
de imaginația romantică, închipuind castele cu bolți 
falnice și domnițe care-și așteptau cavalerii, dar asu-
pra Evului Mediu românesc a meditat cu-adevărat 
și a scos din cronici și documente chipuri și icoa-
ne pline de farmec. Evul Mediu eminescian este o 
structură organică, deplină, suficientă șieși, este un 
adevărat organism în care membrele se află în depli-
nă interferență, se completează și dau armonie între-
gului. Poetul are, în acest caz, o viziune corporatistă, 
de istoric medievist și vede în chip vizionar – fără 
să teoretizeze – ceea ce istoricii vor susține ulterior 
(pe urmele unor scrieri de la cumpăna mileniilor I și 
II), anume că cele trei stări, adicăoratores (cei care 
se roagă pentru ei și pentru celelalte două grupuri), 
bellatores (cei care luptă pentru ei și pentru celelal-
te două grupuri) și laboratores (cei care muncesc 
pentru ei și pentru celelalte două grupuri), formau 
împreună corpul societății medievale. Ca și în acest 
caz, în alte câteva formulări despre Evul Mediu, pre-
zentate de regulă drept erori făcute în spirit romantic 
și românesc, Eminescu nu a greșit deloc. Se impun 
astfel, mai întâi imaginea voievozilor și domnilor, 
priviți ca țărani sfătoși, apoi catalogarea unora din-
tre ei drept împărați, apoi socotirea lumii medievale 
drept epocă de formare și tinerețe a națiunilor și, în 
fine, reabilitarea întregii realități medievale. Primele 
două aspecte, cum s-a văzut, au primit confirmare 
istorică, prin cercetări de specialitate. Al treilea are 
confirmare încă de la începutul secolului al XX-lea, 
pentru ca ulterior să se dovedească în ce mod s-au 
produs geneza medievală a națiunilor moderne și 
chiar afirmarea națiunilor medievale[42]. Și ultima 
chestiune (legată de "un alt Ev Mediu "), de mai bine 
de o jumătate de secol, își are rezolvarea sa, tot în 
spiritul vizionar eminescian; astfel, Evul Mediu, de-
parte de fi "întunecat ", "primitiv " și "barbar ", se 
dovedește o lume diferită de a noastră, dar nu mai 
prejos, o lume în care, în locul egalității, democrației 
și libertății individului, funcționau ierarhia, supune-
rea, privilegiul, onoarea și credința[43]. Pentru men-
talitatea medievală, istoria era arta de a vorbi frumos 
despre trecut, iar poezia era cântec ori poveste cân-
tată, cu ritm, rimă și măsură, pe acorduri de liră și de 
ghitară. Poetul nu ne spune neapărat că această lume 
era superioară lumii moderne, ci că era fascinant de 
diferită și că merita toată atenția și tot respectul. El ar 
fi vrut ca și la noi (ca, de exemplu, în Anglia) forme-
le istorice medievale să nu fi fost brutal desființate, 
ci mereu împrospătate de spiritul modern[44]. Emi-
nescu a exprimat un autohtonism realist, de nuanță 
cultă și folclorică în același timp, dar a fost și de un 
modernism surprinzător, scrutând viitorul cu idei 
încă neexprimate de alții, cu idei care aveau să vină. 
Evul Mediu românesc ilustrat de Eminescu – dacă 
se face abstracție de metodele de abordare diferite – 
seamănă mult cu acela reconstituit de Nicolae Iorga. 
Același lucru se poate spune și despre Țara celor doi 
mari creatori – Țara Românească – situată dincolo de 
nimicurile cotidiene, de timpurile aspre și de oamenii 
mărunți. Este în această Țară o lume criticată adesea 
de amândoi, veștejită, dăruită cu ironii și invective, 
dar această lume nu a afectat niciodată esența perenă 
a Țării, privită ca loc de conservare și de organizare 
a neamului românesc. Iorga spune undeva frumos, 
cu aparență metaforică, dar cu rădăcini într-o viață 
de cercetare a trecutului: "În timpurile cele vechi, ro-
mânii nu făceau nicio deosebire în ceea ce privește 
ținuturile pe care le locuiau; pentru dânșii, tot pă-
mântul locuit de români se chema Țara Româneas-
că. Țara Românească erau și Muntenia, și Moldova, 
și Ardealul, și toate părțile care se întindeau până 
la Tisa chiar, toate locurile unde se găseau români. 
N-aveau câte un nume deosebit pentru deosebitele 
ținuturi pe care le locuiau și toate se pierdeau pen-
tru dânșii în acest cuvânt mare, covârșitor și foarte 
frumos, de Țară Românească "[45]. Aceste cuvinte 
adânci despre Țară sunt ca o poezie fără rimă și sunt 
scrise de Iorga, categoric, în spirit eminescian, în 
acel spirit care lumina steaua unui adolescent pătruns 

de mărirea României eterne, chiar înainte de vreme, 
când edificiul nostru politico-statal era doar un pro-
iect. Vă propun ca astăzi, de Ziua Culturii Naționale, 
să-i dorim României, țara noastră "de glorii " și "de 
dor ", ceea ce i-a menit peste secole, cu atâta forță, 
Eminescu. București, la 15 ianuarie 2015, de ziua lui 
Eminescu și a Culturii Naționale 
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Arnold J. Toynbee, A Study of History, 12 vol., elabo-
rate între anii 1934-1961 și publicate în multe ediții, 
în diferite locuri și limbi. [12] M. Cimpoi, op. cit., p. 
9. [13] M. Eminescu, op. cit., p. 148. [14] Ibidem, p. 
376. Vezi și M. Cimpoi, op. cit., p. 15. [15] Vezi Ernst 
Robert Curtius, Literatura europeană și Evul Mediu la-
tin, București, 1970, p. 347-404 (capitolul "Cartea ca 
simbol "). [16] M. Cimpoi, op. cit., p. 12-24. [17] Ibi-
dem, p. 27. [18] Chiar cuvântul crai este unul medieval. 
Provenind din numele regelui și împăratului Carol cel 
Mare, acesta a pătruns în limbile slave, în maghiară și 
română abia după ce purtătorul lui (mort în 814) intra-
se în legendă și devenise prototipul suveranului înco-
ronat, uns cu mir și dăruit cu putere de la Dumnezeu. 
[19] M. Eminescu, op. cit., p. 75-83, 157-171, 155-156, 
146-150. [20] George Gană, Melancolia lui Eminescu, 
București, 2002, p. 212. M. Cimpoi, op. cit., p. 12. [21] 
M. Eminescu, op. cit., p. 84-96, 190. [22] Ibidem, p. 
377-405. Eminescu nu a avut, totuși, înțelegere pentru 
Evul Mediu creștin, înfeudat bisericii. Cf. M. Cimpoi, 
op. cit., p. 9, 23. [23] M. Eminescu, op. cit., p. 157-171, 
75-83, 146-150, 155-156, 555-563, 811-833. [24] M. 
Cimpoi, op. cit., p. 15. [25] M. Eminescu, op. cit., p. 
146-150, 84-96, 190 etc. [26] Ibidem, p. 433-438, 639-
642, 377-405. [27] M. Cimpoi, op. cit., p. 18-19. [28] 
În publicistică, poetul condamnă bizantinismul ca fiind 
"mizerie morală și intelectuală încuibată timp de o mie 
de ani ", "corupție seculară ", "pungășie și spionaj se-
cular " care i-a contagiat și pe turci "cu toată zestrea lor 
umană de probitate și vitejie "; o face, probabil și sub 
impresia mai recentă a apăsării fanarioților, descinși 
din vechiul Bizanț și considerați o "cocoașă morală " 
pentru națiunea română (M. Cimpoi, op. cit., p. 7). [29] 
M. Eminescu, op. cit., p. 581-585. [30] Ibidem, p. 800-
801. Destine Literare destineliterare@gmail.com 201 
[31] Ibidem, p. 173. [32] Ibidem. [33] Ibidem, p. 885-
893. [34] M. Cimpoi, op. cit., p. 26. [35] Ibidem, p. 7-8. 
[36] M. Eminescu, op. cit., p. 894-896. [37] Ibidem, p. 
885. [38] M. Cimpoi, op. cit., p. 12. [39] George Căli-
nescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol. I, ed. îngrijita de 
Ileana Mihăilă, București, 1999, p. 373. [40] Dimitrie 
Cantemir, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, 
publicat sub auspiciile Academiei Române…, ediție 
de Grigore G. Tocilescu, București, 1901, în "Opere-
le principelui Dimitrie Cantemir ", tomul VIII, p. 475. 
[41] Șerban Papacostea, Postfață, în vol. N. Iorga, "Stu-
dii asupra Evului Mediu românesc ", ediție îngrijită de 
Șerban Papacostea, București, 1984, p. 411-412. [42] 
Ioan-Aurel Pop, Geneza medievală a națiunilor mo-
derne (secolele XIII-XVI), București, 1998, passim; 
idem, Națiunea română medievală. Solidarități etnice 
românești în secolele XIII-XVI, București, 1998, pas-
sim. [43] Vezi Régine Pernoud, Pour en finir avec le 
Moyen Age, Paris, 1977, passim. [44] M. Cimpoi, op. 
cit., p. 26. [45] Nicolae Iorga, Ceva despre Ardealul ro-
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Venea de la „Gangele 
măreţ”, invocat de Eminescu în 
ultima poezie antumă. Din îm-
părăţia fluviului sacru, poetul îl 
chemase „în somn” pe „Kama 
–/ Kamadeva, zeul indic”. Să-i 
aline „durerile iubirii” („Voind 
sufletu-mi să-l vindec”).  Amita 
Bhose (m-a avertizat: „Se pro-

nunţă Bos!”) nu ştia atunci, însă, nimic despre autorul Odei 
(în metru antic). Şi, evident, nici despre ecuaţia Eminescu-
India. Abia contactul cu România, în 1959, care-i va schimba 
radical destinul, o va lămuri. Imi povestea, în 1985, când am 
cunoscut-o, că nu şi-a închipuit vreodată că viaţa ei va lua 
un curs atât de surprinzător, după ce şi-a urmat soţul (geo-
log-petrolist) în ţara noastră. La Universitatea din Calcutta, 
oraş unde se născuse, se specializase în ştiinţele exacte: ma-
tematică, fizică şi chimie. La 20 de ani, cu diploma de licenţă 
în buzunar, intenţiona, fireşte, să se orienteze spre o carieră 
ştiinţifică.

Dar Buddha a vrut altfel, mi s-a destăinuit în aparta-
mentul-colivie, unde trăia în chip alarmant de modest. Să-i 
spunem, eufemistic, într-o austeritate distonantă, în acele 
vremuri cenuşii. Locuinţa se afla într-un bloc-chibrit poso-
morât, cam la intersecţia Căii Moşilor cu bd.Ştefan cel Mare 
din Bucureşti. O namilă arhitectonică lugubră, sluţind greţos 
peisajul. In sari-ul ei exotic colorat, cu ochii de un negru im-
perativ sub ochelari, Amita Bhose era împăcată, totuşi, cu 
ceea ce avea deasupra capului. Am zice, fără exagerare, că îşi 
ducea zilele scăpătat. Poseda, în fine, o locuinţă, fie aceasta 
compusă şi din două camere, mobilate sumar. In toată fiinţa i 
se desluşea acum o satisfacţie, deoarece, ani la rând, vieţuise 
chinuit (pentru o cercetătoare şi o universitară de carura ei) 
într-o anostă şi incomodă cămăruţă de cămin studenţesc. Toc-
mai ea, care lăsase acasă o stare materială ultraconfortabilă, 
ca una ce se trăgea dintr-o familie de intelectuali sus-pusă, cu 
prestanţă şi proprietăţi. Asta a fost, însă, opţiunea ei. Ştia să 
rabde cu resemnare, să îndure, dar şi să persevereze. In fiin-
ţa-i aparent fragilă, ferecată în carcasa unei siluete filiforme 
şi umbroase, sălăşluia o tenace luptătoare. Cu limba română, 
cu adaptarea la noul mediu, total diferit de cel de baştină, cu 
potrivniciile existenţei în noua patrie. Care n-au fost puţine. 
Sigilată de spirit, fizionomia îi trăda stilistica aristocratică, 
prestigiul unei structuri sufleteşti forjate de o tradiţie tutelar 
echilibrată stoic. De aceea, înţelegea. Trecea cu o aparentă 
seninătate peste toate şi-şi urma inflexibil drumul. Se dedica-
se, asemenea mucenicilor de odinioară, cunoaşterii şi apro-
fundării culturii române şi impunerii ei în conştiinţa indică. 
Aceasta i-a fost opţiunea fundamentală: să se stabilească în 
orice condiţii în ţara care l-a dat pe Eminescu. Motivul? Pen-
tru că este „singurul poet european care a făcut India nemu-
ritoare în ţara sa”.

Descoperirea României de către Amita Bhose (Ray, 
înainte de căsătorie) a fascinat-o într-atât de intens, încât i-a 
devenit mai mult decât o ţară de adopţie: una de suflet. Ajun-
sese a ne vorbi limba de parcă ar fi fost o nativă: pronunţie 
fără cusur, melodioasă, vocabular opulent, detentă intelectu-
ală a formulărilor. Trei ani, între 1959-61, a urmat cursurile 
de limba şi literatura română la Universitatea bucureşteană. 
Perioadă relativ redusă, dar consistentă în acumulări, care i-a 
înlesnit pătrunderea înr-un inedit univers cultural. Pentru ea – 
seducător. Şi care i-a reorientat existenţa. De altminteri, era şi 
înzestrată în privinţa aceasta, fiind o distinsă poliglotă. După 
întâia escală românească, reîntoarsă acasă, în patria Vedelor 
şi Upanişadelor, a mai absolvit o facultate (bengali-engle-
ză). Astfel, pe lângă bengali, engleză şi română, mai cunoş-
tea şi sanscrita, hindi, germana şi franceza. In cele din urmă, 
s-a ilustrat în bengali, română şi sanscrită. Limbi în care a şi 
predat la Bucureşti, în învăţământul superior. „Vă daţi sea-
ma?” – mi-a spus la un moment dat. „Am rămas chiar eu 
surprinsă când am constatat că am început să visez în limba 
română”. Mi s-a părut frapant de captivantă afirmaţia. Mai 
apoi, sub titlul Am început să visez în limba română, am şi 
publicat un amplu interviu în 1986, în cinci reviste mensuale: 
La Roumanie d’aujourd’hui, Romania Today, Rumania de 
Hoy, Rumänien Heute şi Rumânskaia Literatura. De îndată 
ce a revenit în India, Amita Bhose a şi tipărit un jurnal de 
călătorie despre noua ei patrie: In afara lumii cunoscute. 
De asemenea, un volum din lirica eminesciană, poet care i-a 
fermecat sufletul la prima lectură a poeziei Ce te legeni... 
Dar şi alte comentarii în presa indiană, cum ar fi cele despre 
Tagore în România sau despre unele interferenţe culturale 
româno-indiene.

A fost doar începutul. Peste un deceniu, când s-a re-
întors definitiv printre noi, s-a afundat şi mai scrupulos în 
studiul acestui idiom latin răsăritean, în cunoaşterea culturii 
noastre. Totul a gravitat, însă, în jurul unui pivot magnetic: 
Eminescu. Era firesc, aşadar, ca teza ei de doctorat să se nu-
mească Eminescu şi India. Odată cu descoperirea autoru-
lui Glossei, Amita Bhose a intuit că propria-i existenţă este 
pentru totdeauna pecetluită. Decizia de a se stabili definitiv 
în ţara „teiului sfânt” şi a „plopilor fără soţ” eminescieni 
este luată după zece ani de şedere în India. „Eminescu mi-a 
marcat destinul”, îmi spune, „simţeam că trebuie să revin în 
ţinutul său cu <visări misterioase, poetice şoptiri>”.

    Privilegiul de a o vizita acasă l-am avut de câ-
teva ori. Tăifăsuiam în faţa ceştilor cu nechezol. Nicio alu-
zie la calitatea acelei searbede licori, cu care ne intoxicam 
noi, „cafegiii” autohtoni. De fapt, acest substitut alimentar 

se constituia, atunci, subiacent, într-o expresie metonimică a 
precarei noastre existenţe. In schimb, Doamna de la Indii se 
amuza copios de ingeniozitatea ironic subversivă a băştina-
şilor: „Am căutat cuvântul în toate dicţionarele, dar nu l-am 
găsit”. (Las’ că nici ultima ediţie a DEX-ului academic nu-l 
aminteşte!). „Când i-am aflat originea, am rămas perplexă. 
Un popor care poate fi atât de inventiv, făcând haz de necaz, 
n-are cum să iasă din istorie”, îşi completa observaţia. Chiar 
şi-n această privinţă a descoperit câteva asemănări cu ţara-i 
de origine. Şi acolo, adăuga, sărăcia e ca o plantă carnivo-
ră sau ca o boală genetică. Doar cu deosebirea că localnicii 
aveau o speranţă: mântuirea în Nirvana. Care Nirvana adiase 
şi în sufletul eminescian. Este cunoscută intenţia poetului, 
dată fiind pasiunea-i pentru buddhism, de a se strămuta în 
tărâmul unde Kalidasa a zămislit celebra dramă Sakuntala. 
Nu purta, iniţial, poema Rugăciunea unui dac numele de   
Nirvana? Acea „sete a liniştii eterne” buddhiste se propa-
gă şi în Scrisoarea IV, precum şi în alte poezii. După cum 
şi Caragiale (În Nirvana) se referă la „ferventul buddhist” 
Eminescu, cel care-i „predica şi cânta Nirvana”, „ţinta su-
premă a lui Buddha Sakya-Muni”. Sunt elemente ce au atras 
atenţia Amitei Bhose, care a pătruns uimită în fascinantul la-
borator de creaţie eminescian. Stupefiată, într-adevăr. Şi cum 
să nu fie când a descoperit indianisml  lui Emiescu! Nu trans-
pusese poetul Gramatica sanscrită abreviată a savantului 
german Fr. Bopp? „Am răms perplexă când am văzut acest 
manuscris: o scriere perfectă, cu reguli fonetice şi morfo-
logice riguros însuşite”. Analizele scrupuloase şi flexibile 
pe textele eminesciene, de o perspicacitate tulburătoare, au 
îndreptăţit-o să susţină că autorul poeziei cosmogonice Scri-
soarea I era bine orientat în sanscrită. Într-un efort energetic 
de iniţiere şi prospecţie, focalizează întreaga creaţie a acestu-
ia, înlăturând exuviile primei lecturi adesea amăgitoare. Şi ce 
descoperă? Este impresionată de dimensiunea culturii filoso-
fice indiene a celui ce a scris Luceafărul şi Ta twan asi. „Il 
consider, preciza, un <kavi>, adică un <poet înţelept> ca şi 
Tagore, de altminteri. Şi acesta – un poet cu care Eminescu 
se aseamănă prin viziunea de tip filosofic asupra liricii. Am 
spus-o într-un studiu”. Da, precum Rabindranath Tagore, la-
ureatul Nobel din 1913, supranumit şi „profetul Indiei mo-
derne”, cel care ne-a şi vizitat ţara în 1926. „Probabil, o să 
vă surprindă: l-am descoperit pe Tagore prin Eminescu! Nu 
invers”. Inzestrată cu o personalitate emergentă, creatoare şi 
aptă de a defrişa noi căi de cunoaştere în hăţişul operei emi-
nesciene, îşi prepară amintita lucrare de doctorat Eminescu 
şi India, pe care o tipăreşte în 1978. O scrie direct în română, 
ca una care a debutat ca scriitoare chiar în această limbă. „Aş 
fi putut foarte bine să-mi dau doctoratul fie în bengali, fie în 
engleză, fie în sanscrită. Am ales, totuşi, româna, pentru că 
am descoperit, în acest idiom, o întreagă lume. Nu numai 
pentru mine, ci şi pentru compatrioţii mei. Asta m-a motivat. 
Sunt primul indian care a popularizat valorile spiritualităţii 
româneşti în India. Demers întreprins fără intermediari”. În 
persoana Amitei Bhose s-a ilustrat un exeget cu o viziune 
irigată de multiculturalitate, un spirit febril al investigaţiilor 
şi conexiunilor culturale. A relevat intercondiţionări puţin ori 
deloc ştiute între două culturi şi civilizaţii străvechi şi înde-
părtate. Cum ar fi: o seamă de unde, de adieri metafizice, 
de motive propagate între patria învăţăturilor lui Buddha 
(dharma=virtute) şi a imnelor vedice şi ţara misterelor lui 
Zalmoxis, a resemnării eroice mioritice şi a visărilor mitolo-
gice eminesciene. Scoborârea în universul alchimic al celui 
ce a scris Sărmanul Dionis i-a înlesnit, de altfel, privirea 
exegetică asupra întregului parcurs al literaturii române. A 
aşezat, astfel, în rama unor consideraţii uneori insolite, pulsi-
uni, contacte, reprezentări, elemente, metamorfoze, determi-
nări între ambele culturi privite în oglindă. „Am descoperit 
că românii sunt foarte asemănători cu bengalezii în ceea ce 
priveşte structura interioară, trăsăturile de caracter, opţi-
unile artistice”. Sigur, şi Blaga spunea – parcă anticipând 
această observaţie şi plasând-o într-un orizont stilistic mai 
pătrunzător – că „printr-o asimilare totală, motivele de pro-
veninţă indiană au intrat chiar în fiinţa noastră, de unde nu 
le mai putem smulge fără să distrugem ţesuturi vitale”. 

     Amita Bhose a investigat şi o atare constatare asu-
mând o cale proprie. A rezultat un discurs critic calibrat pe 
opere, autori, etape, tipologii, stiluri, într-un filigran înţele-
gător: Kalidasa cu Sakuntala, Rig-Veda şi Bhagavad-gita, 
Panceatantra şi Tagore – pe de o parte; cărţile populare 
Alixăndria şi Sindipa, Hasdeu şi Creangă, Eminescu şi Ca-
ragiale, Coşbuc şi Blaga, Brâncuşi şi Mircea Eliade, Sergiu 
Al-George şi Theodor Simensky – pe de altă parte. Autori 
şi creaţii care, într-un mod sau altul, sunt poziţionaţi pe axa 
relaţiilor indo-româneşti. Eseista a propus un Eminescu în 
contingenţă profundă cu o cultură atât de diferită şi de miste-
rioasă, cum e aceea a eposurilor sanscrite Ramayana şi Ma-
habharata. „Dorul nemărginit” eminescian înseamnă acel 
„kama” indic, invocat cu voluptate. Un Eminescu ilustrat nu 
doar liric, ci şi prin proze de tipul Archaeus şi Avatarii fara-
onului Tlá. Astfel, acţiunea critică a cercetătoarei a relevat o 
insolită îngemănare a Occidentului cu Orientul.

     Odată depistat acest filon freatic, a purces, prin 
tălmăciri proprii, la cunoaşterea în ţara-i natală şi a altor scri-
itori români în afară de Eminescu: Caragiale şi Sadoveanu, 
Sebastian şi Al.Philippide, Gellu Naum, Stancu şi Sorescu. 
Afirma cu discret orgoliu: „Sunt printre puţinii traducători 
care gândesc şi scriu direct în română, fără să recurg la gra-
matici şi dicţionare de gen”. Dusese la bun sfârşit, după în-
cordate sforţări, un inegalabil Dicţionar bengali-român, atât 

de util ambelor culturi. Reprezenta o personalitate cu raţiune 
fertilizată de cultul valorilor, echilibrată emoţional, pragma-
tică în proiecte de anvergură: „M-am considerat întotdeauna 
un propagator al categoriilor cultural-artistice”. De aceea, 
„Am încercat să fac mai intens ştiute esenţele spiritualităţii 
indiene în ţara pe care o consider a doua mea patrie. Am tra-
dus din Tagore, am transpus în româneşte proverbe, poveşti, 
aforisme din Bengal etc. Şi invers”. 

Totuşi, Eminescu a fost pricina  pentru care şi-a legat 
destinul de România: „Prin el, am stabilit relaţii definitive 
cu ţara Dochiei şi a Mioriţei, a Coloanei fără sfârşit brân-
cuşiene şi a miturilor dacice. Cu poporul român, cu vitalul 
său tezaur de creaţie”. In posesia unui ochi expert, cu in-
tuiţii rezolute şi un spirit investigator febril, cu o structură 
sufletească de tip clasic, Amita Bhose s-a dedicat cu flexi-
bilă orientare estetică în studiul raporturilor româno-indiene 
culturale. O caracteriza o hărnicie briliantă, un devotament 
ieşit din comun, o atitudine fermă. De numele ei se leagă 
seminarii şi cursuri universitare; traduceri în şi din română 
şi bengali; elaborări de dicţionare şi manuale; conferinţe în 
diferite locuri; participări la felurite simpozioane; deplasări, 
întâlniri cu români de toate categoriile, unde era primită cu 
simpatie; participări la lucrări colective academice; prezenţe 
în presă cu texte comparatiste...

Chiar dacă ataşamentul ei n-a fost apreciat şi răsplătit 
întotdeauna cu justeţe, cu atitudini oneste. Fiindcă n-au oco-
lit-o vicisitudinile existenţiale, cauzate de: cabale ale impos-
turii, competenţe insalubre, escrocherii profesionale, atacuri 
de joasă extracţie. In ultima perioadă a vieţii (1933-1992), 
a avut parte de agresiunea abjectă a unor falşi specialişti în 
limbi orientale. S-a ajuns până acolo, încât au intenţionat s-o 
alunge peste graniţă. Farsorii cu patalamale contrafăcute pe 
te miri unde, de mediocră pricepere în domeniu, s-au coalizat 
s-o scoată de la catedră. Veleitarii i-au impus chiar să dea 
concurs pentru ocuparea postului ce-l deţinea şi pe care ab-
solut nimeni, atunci, nu l-ar fi putut ocupa! In afară, fireşte, 
de Amita Bhose! Cine ar fi avut calificarea s-o examineze? 
Nimeni, câtă vreme era singura care deţinea toate competen-
ţele (demonstrate) în materie! Nu mai erau vremurile de pro-
bitate de odinioară, când G.Călinescu şi-a susţinut examenul 
de doctorat cu Avatarurile faraonului Tlá, în 1936, la Uni-
versitatea ieşeană, în faţa unei comisii din care nu lipseau 
personalităţi de talia unor Iorgu Iordan şi Mihail D.Ralea. 
Speech-ul călinescian i-a fascinat pe examinatori – confirmă 
referatele întocmite şi memoriile. Paradoxalul critic şi istoric 
literar a dat un spectacol fastuos, întreprinzând un tur de forţă 
cuceritor. Aşa încât, atunci când urmau obişnuitele şi nece-
sarele întrebări ale examinatorilor, profesorul Octav Botez, 
preşedintele comisiei de doctorat, a capitulat, admiţând cu 
demnitate: „Ce să te mai întrebăm noi, domnule Călinescu, 
dumneata trebuie să ne întrebi pe noi!” O mostră de mora-
litate exemplară. La Bucureşti, însă, văleat 1990, era tică-
loşilor, poreclită astfel de un scriitor, dădea în pârg. Acolo, 
în renumitul centru universitar, se agita viesparul căuzaşilor 
nemernici. Aceştia, într-o unire în cuget şi simţiri, au izbutit 
s-o umilească, scoţându-i postul la concurs. Se adevereşte că 
abyssus abyssum invocat: coaliţia netrebnicilor n-a ţinut cont 
de circumstanţe. In urma opintelilor lor nelegiute şi a malver-
saţiunilor, au izbutit s-o dea afară din învăţământ. („Mama ei 
de nemernicie românească”, răbufnea, uneori, şi înţeleptul 
Noica). Exista un Minister al Invăţământului? Bineînţeles; 
dar n-a mişcat un deget, n-a catadixit nici măcar a răspunde 
multora din memoriile înjositei şi însinguratei Amita Bhose. 
Şi injusteţea s-a realizat. Cu asupra de măsură. Inegalabila, 
năpăstuita fiinţă sosită din Indepărtatul Orient şi încadrată 
rodnic în spaţiul spiritual românesc a suferit o câinească lo-
vitură. Fărădelegea a triumfat şi de astă dată. Se derulau alte 
vremuri, toxice, când nu mai era posibilă o comisie de exami-
nare, similară aceleia de la doctoratul călinescian. Doamna 
de la Indii iubea România ca pe propria ţară de baştină. Pe 
care o părăsise pentru a sluji noua patrie, descoperită graţie 
întâlnirii cu geniul eminescian. Noua lume pentru care şi-a 
sacrificat întreaga viaţă, sfârşindu-şi zilele în durere, tristeţe 
şi deziluzii. Fiinţa sensibilă şi devotată de la „Gangele mă-
reţ”, care-şi dedicase existenţa slujirii operei eminesciene şi, 
prin ea, întregii culturi româneşti.

Aşa cum n-o mai făcuse nimeni până la ea. Şi, proba-
bil, că nimeni, pe acest aliniament spiritual, în viitorul apro-
piat. E posibil ca, în clipele din urmă, în singurătatea austeră 
a rezervei spitaliceşti, unde agoniza, să fi îngânat Mai am un 
singur dor, poezie care i-a fermecat tinereţile şi în care pre-
tindea că autorul se manifestă ca „mesager la marelui Cos-
mos”. Poate că, în clipa din urmă, o fi murmurat poezia şi în 
bengali, deoarece o tradusese: „Mai am un singur dor:/In 
liniştea serii/ Să mă lasaţi să mor...=Ace şudhu ekti tiyaşa:/
Rogionir nişşobdo timire/ Amare morite diyo eka...”. ... Şi 
încheind: „Ci eu voi fi pământ/ In singurătate-mi”. Deoarece 
este foarte probabil că, aşa cum şi-a început viaţa, împreună 
cu Eminescu, tot astfel să şi-o fi încheiat – cu poetul cel mai 
apropiat spiritului ei.

     Pentru cât a realizat şi s-a jertfit întru propăşirea 
culturii noastre, cu puterile ei miraculoase, Amitei Bhose ar 
trebui să i se ridice undeva un bust, o statuie cât de minuscu-
lă, ba chiar un monument. Unde – de 9 februarie sau de 24 
octombrie – să-i aşezăm o floare de tei.

Amita Bhose, un destin deopotrivă sublim şi tragic...

Vladimir UDRESCU

Amita Bhose şi descoperirea României



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XI, nr. 1 (42)/2015
10

Nimic n-ar trebui să cadă 

Nimic n-ar trebui să cadă 
din ceea ce cade

nimic din totdeauna nimic din niciodată

din vorbele profunde ca şi din baliverne

din gesturile color din gîndurile alb-negre

din clipele suple din clipele umflate

din rîs şi din plîns 

nimic din ceea ce eşti tu însuţi 
nimic din ceea ce nu eşti.

Desen 

Vidul trasat cu creta pe trotuar
mai diform decît cocoşatul ce vinde gazete
mai mic decît o privată

vidul cu care desigur n-avem ce face
atît de părăsit încît nimeni
nu se-ndură să-l şteargă.  

A rămas 

A rămas la ceea ce constituie limba dar nu
la adevărul acestei limbi

nici la minciuna ei uneori caritabilă
cum o mînă de frunze uscate la botul îngheţat al căprioarei 

nici la statornicia limbii care-ţi dă fiori cum o grotă vastă
nici la scurgerea ei aidoma unei umbre ce se furişează tip-
til 
   din trupul omenesc
ci pur şi simplu la cuvintele ei care de fapt nu sînt
decît dorinţa aprigă de-a fi.

Semn de carte
 
Gîndurile se usucă pe cîmp
trece alene pe bicicletă senzuala Libertate
cu glezne de fildeş 
cimitirul e plin de morminte
cum un ciorchine îndesat de boabe
norii în asfinţit îşi trag fermoarul
şi-atît.

Bătrînul 

Totul absolut totul mă uzurpă 
pare-a spune bătrînul cu pipa stinsă-n gură aşezat la poartă
aidoma unui suveran detronat
o firească pauză între fiinţă şi nefiinţă
şi degetele-i groase bat uşor în tabachera de-argint înne-
grit
tactul unei muzici dispărute-n trestii 

şi bărbia-i acoperită cu ţepi albi începe să tremure
cum apa unei bălţi de-odinioară opintindu-se 
să-şi înghită propria imagine

în faţa lui cîţiva tineri gălăgioşi joacă table
dar cu coada ochiului observă iute împrejurimile gloriei 
lor
piepturile lor puternice bombate leneşe
acoperite cu zemoase păşuni incredibil de verzi. 

Şoimul 

Peste plapuma norilor tăvălit un şoim 
penele lui sînt adormite dar el e treaz 
ca un pahar plin cu ambrozie

cînd zboară se-mpiedică-n urma 
aripilor sale aidoma
unei mori de vînt defecte

zace-n patul cerului leneveşte cum o femeie
învaţă să-nchidă şi să deschidă
cu pliscul o poşetă

apoi fulgerător sclipind
cum un cuţit în bătaia Soarelui
se repede spre pămîntul vînăt 

vede două dealuri cum o pereche
de coapse grase
un mic lac parfumat cum o batistă 

un cal cum un şoarece fugind
(s-ar zice) să se-ascundă

dar nimic nu-l atrage şi-n cîteva clipe
devine la rîndul său mic cît o muscă
şi intră-n ţeava unei arme
de vînătoare unde-adoarme
pentru-un întreg mileniu. 

Pisica 

Cum stă acolo sus pisica
sub slava tavanului gata
a conversa cu oricine din noi
a conversa cu moartea

care se strecoară sub uşi prin crăpătura ferestrei
la fel de liniştită cum o pisică
la fel de mulţumită de sine
în geamătu-i surd prevenitor 

pînă cînd deodată înşfacă pisica
făcînd dintr-o zi banală o tragedie 
dintr-o tragedie o durere opacă 

cui să-i mai poţi spune ceva? 
cu cine să te mai întîlneşti? 
în goala orbită a casei sau în întregul
trecut al tău uriaş o debara
umplută cu obiecte prăfuite

acel trecut în care orice lucru se grăbeşte
să reintre-n sine însuşi
înainte chiar de-a se-nsera înainte chiar
ca pisica să apară din nou în încăpere
ca şi cum nu s-ar fi petrecut nimic.

Un viitor 

Există de bună seamă un viitor 
pe care gramatica nu-l cunoaşte
pe care apatia lucrurilor nu-l poate lovi 
nici canicula nu-i poate da insolaţii
nici gheaţa nu-l poate îngheţa 
nici plictisul nu-l poate compromite
nici sîngele iscat de paloş nu-l poate îneca

nici focul nu-l poate împodobi cu decoraţiile lui mortale
nici vîntul nu-l poate spulbera cum spulberă ţestele stîn-
cilor
nici oamenii nu-i pot desluşi bizarele desene mărunte 
prin care li se revelează uneori pe ziduri vechi. 

Astfel au fost învăţaţi 

Astfel au fost învăţaţi a umbla 
hipopotamul pe frînghie
peştele pe şosea
rîndunica la fundul apelor
fluturele-n măruntaiele pămîntului

omul pe tărîmul de dincolo. 

Pămîntiul chip 

Pămîntiul chip al idolului 
trebuie neapărat să rostească replica absolută
dar cît e de idol n-a avut timp
să parcurgă toate scripturile 
să treacă prin litera tuturor 
morţilor a tuturor resurecţiilor
de-aceea aidoma oricărui pămîntean
improvizează. 

Studio clujean 

Fanfara platanilor cînta la geam
şi lîngă sînii tăi sunetul de osariu al aparatelor foto
şi bietul aer livid al încăperii cît de teatral 
buzele tale sidefate îl luminau cum o lampă
un ceas adînc îl trăiam impur în nesănătatea emfazei
unicitatea lui sporită-n pentaprismă
pletele tale de Dumnezeu niciodată tuns
mi s-au revărsat pe umeri
(clişeul stă martor vinovat ruşinat).

Despre ce să scrii

Despre ce să scrii cu ce să-ncepi cu ce să termini
acest poem cucernic care se-nchină Lumii
cum un crucifix 

acest poem căruia nu-i eşti cauza certă
căruia nu-i eşti nici efectul cert 

acest poem ca un obiect
netrebuincios în sinceritatea lui de aur.
Numai 

Numai o mare o foarte mare atenţie
 
o neclintire cum la vînătoare  

o scriitură încordată lucioasă cum o armă 

un vis sfredelitor bănuitor

avînd curajul de-a se pîndi pe sine

ca şi cum nu s-ar recunoaşte deloc. 

Stau în acest poem 

Stau în acest poem ca un mic animal într-o capcană
şi nimeni nu ştie nimic doar codrul
(Dumnezeul meu codrul) însă nu poate face nimic
se află alături de mine în capcană. 

GHEORGHE GRIGURCU
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Peisaj 

Şi norii tălăzuiesc şi nu zărim nici o scăpare
în afara acestui deal mic
cît coroana unui nuc mare
verde pămîntiu ezitant
umplut de stoguri cum de cuiburi
şi de lucirea muşeţelului
atît de muzicală 

în afara acestui deal mic
care domol opreşte norii
îi retează pe sfert. 

Dogoarea 

Dogoarea distantă a stilului
cum ţeava unei arme încărcate ţintindu-te

verbe ce-absorb sînge cum ţînţarii cum lipitorile
şi se umflă şi se plictisesc de tine. 

Ştefan Aug. Doinaş 

Napoleonian acest poet
care cu săptămînile zace
în aşternutul Gloriei
şi doarme acolo
mănîncă acolo
procreează acolo
şi pruncii i se nasc tot acolo
textuali
în aurita promiscuitate

nişte semizei. 

Harpii 

Harpii cum ramuri care cresc
roade rumene cîntînd cum cocoşii 
poneiul salută paharul cu sifon
în care se-mbăiază Soarele de dimineaţă
în cablul telefonului mlaştinile preistorice
clipocesc tună vorbesc exasperant. 

Program orăşenesc 

Nu puteai nici măcar îmbătrîni vai
mergînd într-un pas atît de greoi
vîntul înconjura amiaza măcelărită 
cum un uliu prada
camioanele se grupau la umbră
cum un subconştient al peisajului
la ora cinci adormeai
spre-a te visa invariabil pe tine
cum iei somniferul
cum adormi cum visezi. 

Nu e nimic 

Nu e nimic
definitiv nu
e nimic de 
făcut ni-
mic de azvîrlit
în mare nici
un nimic
de nimicit. 

Vesperală 

Nor doborît cu praştia fără  milă
un pămînt vlăguit apos
o improvizaţie de necunoscut
o resemnare-a caselor care se duc la piaţă
a salcîmilor cu banii-n mînă 

spre seară mirosind a benzină
luna gata de plecare cum un autobuz. 

Metamorfoze 

O mare se varsă într-un pahar de apă 
un tren intră într-un buzunar

un avion asemenea unui bondar
poposeşte într-o floare

un mort se ascunde într-un om viu
şi-l face să se simtă nemuritor. 

Marină 

Agitată roşie umflată 
cum o găină
sîngeroasa neserioasa
mare
de dincolo de dig
fără-ncetare
din zori
cotcodăceşte. 

Şi se părea 

Şi se părea că materia intră în sine 
cum un cui strivit cu ciocanul

că dezordinea se dilată şi se contractă
cum gura unei slujnice cînd se ceartă

că stropii de ploaie fierb pe pămîntul încins
realcătuindu-l din şiruri de zerouri. 

Decadenţă 

Buzele tăioase aruncate la fier vechi
pălării la modă-n interiorul tigvelor
pelerinele muntelui înfăşurîndu-i strîns coastele
vid care-ţi umple odaia şi iese alene pe fereastră ca un fum
miros rotindu-se la nebunie cum o sfîrlează
mănuşi incandescente cum filamentele becurilor 
cuvinte ce se scutură din frază sunete ce se scutură din 
cuvînt
aidoma stropilor de ploaie
grădină rătăcită într-un pantof
gînduri pe care le împrumutăm cu dobîndă. 

De-atîta 

De-atîta încordare-a oglindirii oglinda a crăpat
o linie întunecată întunecă toate lucrurile
din ea se scurge sudoare şi sînge
un obraz anorganic brăzdat de-o gură vie
o crăpătură ce mormăie dar nu scoate o vorbă
îngustîndu-se lăţindu-se fără a ezita
o crăpătură pînă-n adîncul lumilor. 

Vis

Vânt cald –
 primăvară
în negura-albastră –
 -nstelată

și sunete de
departe înlănțuindu-se
 calea  lactee
se-ntoarce
 stol țivuind.

Îi cat început și
 sfârșit și
uscatul zvântându-se
spre care se-ndreaptă

Și gându-mi lovește
 greu și fierbinte
din aripi –
 să fie
cocorul din frunte.

Dor

Soare și stele,
cer și pământ –
cuvinte-matrice
pentru cele ce sunt.

Codrul și câmpul,
muntele, marea,
ființe și lucruri,
zobul și zarea –

Fond principal
de cuvinte al vieții,
chip în oglinda
din mine-a frumseții.
*
-Genă în sângele
duhului meu,
toate chemând
răspuns le sunt eu:

Tânăr prin vreme,
vorbesc limba lor,
le sunt cuvântul
ce-nseamnă Dor,

Le sunt gura caldă
și gândul curat,
brațu-mi le cuprinde
trupul minunat.
*
-Ochi de aici
al fantasticei lumi,
în pupila-mi rămas
iubirea-i asumi!

Gând de acum
al unicei vieți,
în inimă-ajuns
iubire-nflorești!

Fără seamăn resimt
o stare-n Olimp
și murmur cuvânt
din Duhul cel Sfânt!

Ioan St. LAZĂR
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FORŢA IMAGINARULUI POETIC: MIRCEA BÂRSILĂ
1.Poet al stărilor pro-

funde dar şi al reflexelor de 
trăire în cotidian, Mircea Bâr-
silă scrie o poezie ce pendu-
lează între existenţa în realul 
imediat şi trăirea în imagina-
rul grevat de meditaţia mai 
adâncă cu tangenţe în meta-
fizic. Două  apariţii editoriale 

semnate Mircea Bârsilă — Monede cu portretul meu 
(Editura Pământul, Piteşti, 2009) şi Viaţa din viaţa 
mea (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2014) 
— au o poezie concludentă pentru cele două paliere 
ale trăirii poetice. Lupta dintre „spirit şi trup” este 
chinuitoare, nu întotdeauna capabilă să deschidă în-
ţelegerea anumitor taine. 

Curios din fire,
 m-am avântat în câteva rânduri
 pe abstracta şi răsucita scară — în flăcări — 
dintre spirit şi trupul meu, bunul, 
dar numai până la jumătatea ei:
 atât m-a ţinut de fiecare dată curajul,
 atât mă ţin, realitate,
 de fiecare dată puterile.
(taine).

 Sau, prin firul gândului, imaginează treceri 
spre finitudine: 

Mie însumi, în ultima vreme,
 îmi zboară gândul, tot mai des,
 la veninoasele clipe 
când trupul o să-mi fie luat în gazdă 
de întunecata ţărână.
 (Ecouri). 

 Imaginarul poetic al lui Mircea Bârsilă este 
puternic, plurisimbolic, derulat într-o construcţie 
fluidă, cu pendulări între poze uşor marţiale şi ipos-
taze de atracţie htonică. Mişcarea duală, ascensio-
nală şi coborâtoare, celestă şi pământeană, este o 
trăsătură esenţială a imaginarului poetic şi o calitate 
ce individualizează poezia lui Mircea Bârsilă. Din 
aşezarea între repere antinomice se naşte poezia, 
mişcată de convulsiunile unei căutări niciodată sfâr-
şite, zbuciumată de întrebări — „un ochi al meu e 
limpede şi râde/ iar celălalt — un clopot care plân-
ge” (o existenţă sidefie).  

 Poezia Secetă, spre exemplu, dezvoltă un 
imaginar poetic cu tangenţe apocaliptice, în care 
metamorfozarea conduce la o intrare pe prţile in-
fernului, când totul se alterează, se schimbă şi de-
cade. Un univers în destrămare când piere vlaga 
existenţei şi totul stă sub focul distrugător al vipiei 
cuprinzătoare. Până şi norii sunt sterpi de ploaie şi 
nu mai pot să-şi reverse răcoarea binefăcătoare pes-
te pământul încins, fiind „asemenea boilor/ înviaţi 
cu apă descântată”.  Peisajul devine halucinant şi 
dealurile din jur „pârjolite de arşiţă” ajung să dan-
seze „ca dealurile din Biblie”.  Poezia curge după 
un imaginar dezlănţuit, pe o fabulaţie copleşitoare 
din punct de vedere imagistic, penetrantă şi hiper-
bolizantă; astfel, balauri nevăzuţi „se împerechează, 
aţâţaţi de căldură,/ în văzduh, şi spurcă fântânile, 
aruncându-şi sămânţa în ele”, iar în grajduri pletele 
„iepelor bătrâne” se transformă în „şerpi şi năpârci” 
sub forţa necruţătoare a vipiei ce loveşte năprasnic 
cu „biciuşca ei de azbest”. Peste tot sunt „păsări ră-
tăcite. Vrăbii cu aripile lăsate. Omizi”. 

Alteori, poetul imaginează „un gard infernal/ 
împletit din vipere, şerpi şi descântece sfâşiate de 
panglici,/ un gard prin care nu se zăreşte niciodată 
nimic”, ca un simbol despărţitor de lumi în curge-
rea etapleor existenţei. Într-o altă poezie (o aşeza-
re stranie), sub semn oniric şi viziune coşmarescă, 
imaginarul naşte o lume stranie, un spaţiu vidat de 
viaţă („Un sat gol, fără vite şi câini./ Un  sat fără co-
pii, fără femei, fără babe şi orătănii./ O aşezare pur 
şi simplu moartă.”), dar cu sprijin în diferite puncte 
venite pe filiera amintirii din copilărie. În turbiona-
rul imaginarului poate intra orice lucru, eveniment, 
moment al existenţei etc. („Sunt propriul meu apri-

Zeu de carnaval

Trosnește zodia fecundă
A clopotului cu carbid
Bătut amarnic într-o dungă
De limba timpului perfid.

Deasupra faptelor furnicii
Dintre mormanele de fier
Unde primim în dar rugina
Unde nu-s orb și unde sper

Mai mult decât îngheață ora –
Acest produs artizanal
Întors sub ultramicroscoape
De zeul uns la carnaval

Care-i dă umbrei mari conturul
Și joacă rolul adecvat
Cu un olimp de recuzită
Și un trident adevărat.

Echilibru

Mai mult decât atât unde se poate?
Pe-o emisferă-s zori, pe una-i seară
De-ar fi același echilibru-n toate
Mai mult decât atât cine să ceară?

Pământul între patru vânturi bate
O inimă căznindu-se afară –
Din ale vremii rosturi destrămate
Mai cade un îngheț în plină vară

Potopul stă-n versetele uitate
Și-n vechiul turn e-o pace temporară
Prin veacurile vag numerotate
Cineva urcă, cineva coboară

Timpul după războaie se socoate
Necontenit sub cerul tras pe sfoară
Dă viscolul în blândele tratate
Oh scripta manent dacă vorba zboară

Se cântărește lumea în carate
Sticlind pe o balanță ordinară
La marele mezat orice se scoate –
Și-un mărunțiș de viață, bunăoară.

lie. Pomii din grădină:/ cu mulţi dintre ei am crescut 
împreună (aprilie-decembrie).

Poezia lui Mircea Bârsilă ca viaţă din viaţă 
cuprinde acest amplu ambitus existenţial, de la via-
ţa cotidiană şi a cotidianului, a străzilor singuratice 
(„singurătatea străzilor cu nume de poeţi şi pictori” 
), a tangenţei cu lucrurile simple, obişnuite (copacul, 
păsările, albinele, râul, vulturul, gândacul, fântâna, 
florile, peştii, melcul etc. etc.) la viaţa în trecere, ful-
gerată de imaginea transfigurării în altceva. Poetul 
cheamă realitatea — dintr-o ipostază uşor grevată 
de ironie — să-i umple poezia, un fel de sevă care 
întreţine discursul poetic şi îi dă pulsaţia trăirii.

    Ia spune-mi, Realitate — 
dar să fii sinceră! —

 de ce te prefaci într-o umbră, adesea: o umbră
 ce-mi sparge, noaptea, târziu, geamul,

 şi care, ajunsă astfel în odaia în care dorm,
îşi ţine un deget pe buze,
    iar crinul acela din mâna ei 

seamănă cu o sabie.
(Crinul din mâna ei). 
Prin jocul ei, devoalat direct sau prin miste-

rioase mişcări, realitatea îl atrage. „Îmi plac tot mai 
mult/ bizarele piruete ale realităţii” (Piruete bizare). 
În această realitate, imaginea femeii este tutelară în 
multe poeme, o imagine polimorfă, structurată când 
afectuos şi diafan, când în tuşe mai apăsate, uşor iro-
nice şi insidioase. („Am trădat-o pe mama,/ spre a 
mă lăsa biciuit de femei cu biciuşca lor de miere”); 
„Da, vreau să-ţi ridici fusta şi să dansezi, arătându-ţi 
copasele/ albe iar când vom ajunge în pat — dez-
brăcaţi —/ va trebui să m-ajuţi, fierbinte şi moale,/ 
să trăiesc fiorii unui melc/”; „A dori să fii iubit de o 
femeie atât de mult/ încât să se viseze, mereu,/ pre-

schimbată în leoaică tânără/”; „Ruşinoasa lucrare a 
bărbatului asupra femeii/ ruşinoasa lor comuniune 
sub acelaşi cearşaf: Realitate”; „Eram tânăr — la 
anii a căror poezie dă pe afară/ ca o vână de apă —/ 
şi miroseam a femeie,/ zile de-a rândul, după fiecare 
noapte de dragoste/” (Dimineţi luminoase); „Căutaţi 
o femeie şi plătiţi-i cât cere:/ o femeie care ştie mor-
ţii cum să-i cheme./ Aş vrea să mă dezlege de înde-
părtata lume,/ de nostalgiile solare, măcar pentru o 
vreme/”(Nostalgii solare); 

Un drum ce marchează timpul trecerii este 
presărat cu simboluri spre o evanescenţă învăluitoa-
re în mreje desprinse din tremurul presimţirilor dra-
matice: toamna („Se preschimbă vara vieţii mele în 
toamnă. Parcă aş fi/ o pasăre — o pasăre de noapte 
a cărei vedere descreşte/ pe măsură ce, în jurul ei se 
face, în zori,/ tot mai lumină ”; mătrăguna/copacul 
(„Mai trist decât mătrăguna. Mai singur decât copa-
cul./ Îmi şchiopătează, de atâta vreme, sufletul,/ de 
parcă într-unul dintre pantofi/ ar avea un fir de păr 
din buclele unui copil./ În curând voi ajunge şi eu 
printre aceia/ pe care numai caii albi i-ar mai putea 
înţelege” (ceaţa din cârciumi); ora („Ce oră amară: 
plângem şi râdem/ bărbaţi la patruzeci de ani/ şi fe-
mei la primele fire albe de păr — şi cât de amare/ şi 
sclipete scurte şi dese, ca nişte suspine,/ ale juvaie-
relor” (seară tristă); pietre/crengi („În sufletul meu 
sunt pietre şi crengi şi drumuri închise/ cu mărăcini. 
Însingurate drumuri/ ale căror puncte de plecare se 
află printre borcanele/ fără flori, bătute de soare, prin 
cimitire,/ şi-n luminişurile/ rămase în locul arbori-
lor prefăcuţi în traverse/ de cale ferată sau în piloni 
pentru poduri şi punţi/ peste apele curgând de parcă 
ar împleti frânghii” (pietre şi crengi); treapta („Am 
ajuns, din treaptă în treaptă, la starea/ de a nu mai su-
porta nici o schimbare./[...]/ O stare la care am ajuns, 
din treaptă în treaptă/ asemenea rudelor noastre de 
dincolo, din întuneric/ […](din treaptă în treaptă).

Poezia însăşi este — pentru Mircea Bârsilă — 
un continuu joc imagistic, într-o seducătoare şi savu-
roasă alternanţă de scene şi fragmente, de imagini şi 
proiecţii, de fantezii şi întâmplări din real, de utopii 
şi încrustări în cotidian: 

Frânturi, imagini, scene disparate, fragmente
scoase la iveală, pe rând, din propriul lor în-

tuneric: 
un cal priponit în apropierea unei mori de apă,
o gară în aşteptarea unui tren întârziat şi unde, 

adesea,   
nu urcă nimeni                          
 un schit pe un deal, o fantomă, o stradă pus-

tie[…]
felurite imagini lipsite de corelaţie,
 felurite imagini luate prin surprindere,
cum de lumina unui reflector, în noapte,
 încât nici nu-şi dau seama, pe moment, ce se 

întâmplă/ 
(o artă poetică).

ALEXANDRU RUJA

ADRIAN FRĂŢILĂ
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Sâmbătă, 18 aprilie 
2015, în sala de consiliu a 
Teatrului Municipal „Traian 
Grozăvescu” din Lugoj, scri-
itorul Hans Dama din Viena 
– vechi colaborator și al re-
vistei „Portal-MĂIASTRA” 
– și-a lansat volumul de poe-

zii Banat – Gedichte, inspirate din realitățile satului 
natal, Sânicolaul Mare (amintim că scriitorul a pără-
sit România înainte de 1989, în anii terorii ceaușiste 
pe care șvabii bănățeni au trăit-o din plin, devenind 
profesor la Institutul de Lingvistică al Universității 
din Viena).

Prefațată de Peter-Dietmar Leber, cartea – im-
primată într-o editură vieneză - a fost prezentată de 
mai vechiul traducător al poetului nostru în limba ro-
mână, nimeni altul decât dl prof. Simion Dănilă, lau-
reat al Premiului de traducere al Uniunii Scriitorilor 
din România pentru „Integrala Nietzsche” (și dum-
nealul un prețios colaborator al revistei târgujiene).

Evenimentul a fost consemnat de poeta Adria-
na Weimer (și domnia sa o mai veche colaboratoare, 
pe care o reîntâlnim periodic la  Colocviile de la Her-
culane ale Revistei «Reflex» - Reșița) în ziarul „Ac-
tualitatea” din Lugoj, amintind o serie de evenimen-
te și proiecte culturale foarte interesante derulate în 
această parte de țară. Reproducem cu reală plăcere 
relatarea Adrianei Weimer, încredințându-I pe prie-
tenii noștri deo  indimenticabilă prețuire, provincia 
istorică a Banatului aparținând nu numai conceptu-
lui consacrat de Mitteleuropa (Europa Centrală), dar, 
prin bogata cultură și tradiție, unei geografii cultura-
le naționale în care diversitatea exprimă însăși ideea 
de unitate:

«Colaborarea literară a Bibliotecii Municipale 
Lugoj cu domnul prof. dr. Hans Dama – poet, tradu-
cător și promotor cultural din Viena – a fost constan-
tă de-a lungul vremii, scriitorul venind în fața iubito-
rilor de literatură din Lugoj, încă din anul 2007, cu o 
multiplă lansare de carte; apoi – în 11 mai 2011 – cu 
volumul bilingv de poezie În umbra timpului – în 
traducerea profesorului Simion Dănilă și prefaţat 
de prof. univ. Cornel Ungureanu –, ocazie cu care a 
fost prezent la Lugoj și scriitorul Dan Stoica, tot din 

Viena (volum recenzat și în coloanele revistei nostre, 
n.n.).

Scriitorii bănățeni, în mod excepțional, sunt 
familiarizați și scot în evidență deosebita generozi-
tate a poetului prof. dr. Hans Dama de a susţine şi 
promova scriitori şi oameni de cultură români, mulți 
dintre aceștia având deja legături – de activitate lite-
rară și culturală sau de studii – cu Viena.

Alături de scriitorul Hans Dama a fost prezent 
la Lugoj și domnul Dorel Ușvad din Viena, foarte 
cunoscut pentru implicarea sa într-un amplu proiect 
cultural, iniţiat de mult timp şi susţinut integral finan-
ciar de domnia sa; este vorba despre sponsorizarea, 
realizarea şi montarea mai multor plăci comemorati-
ve ale unor mari personalități ale literaturii și culturii 
române, personalități care au avut legături importan-
te cu Viena; dintre acestea, cele mai importante sunt: 

-Plăci Comemorative amplasate pe trei dintre 
clădirile unde a locuit marele nostru poet naţional Mi-
hai Eminescu în timpul studenţiei sale la Viena; Pla-
că Comemorativă pentru tenorul lugojean Traian 
Grozăvescu – tenor al Operei de Stat din Viena; 

-Placă Comemorativă pentru domnitorul ro-
mân Alexandru Ioan Cuza.

 Mai mult, Dorel Ușvad a realizat și Cărţi 
Poştale Aniversare şi Comemorative pentru Mihai 
Eminescu,  Traian Grozăvescu şi pentru multe alte 
personalități din România. 

Un lucru remarcabil este şi faptul că, la multe 
dintre prezentările de carte ale poetului Hans Dama, 
Dorel Ușvad realizează expoziţii de fotografie care 
surprind întreaga activitate literară şi culturală a po-
etului şi traducătorului.

Prezent la Lugoj alături de prietenul său po-
etul Hans Dama, Dorel Ușvad a vorbit lugojenilor 
despre noua sa mare realizare culturală română la 
Viena: dezvelirea Plăcii Comemorative ”Lucian 
Blaga”, în data de 6 mai 2015, placă montată deja pe 
un edificiu în care poetul şi filosoful Lucian Blaga a 
locuit, împreună cu Cornelia Blaga Brediceanu, în 

timpul studenţiei lor la Viena (este binecunoscut fap-
tul că poetul Lucian Blaga a fost căsătorit cu lugo-
jeanca Cornelia Blaga Brediceanu şi au locuit, timp 
de 3 ani, și la Lugoj – între 1924-1926 –, în Casa de 
la Vie și în Casa Bredicenilor – actualmente str. V.V. 
Delamarina).

La prezentarea de carte de la Lugoj, poetul 
Hans Dama a vorbit și despre o carte semnată de un 
scriitor român stabilit în Ungaria; este vorba despre 
scriitorul Nelu B. Ebinger și despre cartea Love sto-
ry in Budapest.

Adriana WEIMER

Lansare de carte la Lugoj:

„Banat – Gedichte”
de Hans Dama

Vineri, 17 aprilie 2015.
-Ora 11:00, Galeria expoziţională a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Caraş- Severin:  -  

Vernisajul expoziţiei documentare „Eminescu la Viena” , auror: Dorel T. Uşvad  - Timişoara / 
Viena). 

-Ora 16:00, Centrul Social „Frédéric Ozanam“:  Vernisajul expoziţiei de artă „Aparent 
despre nori” a artistului plastic timişorean Dumitru Popescu;  -  Deschiderea festivă în limbile 
germană şi română, de către Erwin Josef Ţigla;  -  Lectura autoarei Nora Iuga  - Bucureşti): „Ich 
hatte ein schönes Leben“  - „Am avut o viaţă frumoasă“);  -  Lectura autorului Joachim Wittstock  
- Sibiu): „Rätselhaft wie der Schnee: ein Todesfall. Prosafragment“  - „Enigmatic ca zăpada: un 
caz de moarte. Fragment de proză”);  -  Prelegere: „Mythos und Wirklichkeit in Adam Müller-Gut-
tenbrunns Roman «Der große Schwabenzug»”  - „Mit şi realitate in romanul lui Adam Müller-
Guttenbrunn «Marele val de imigrare a şvabilor în Banat»”, de dr. Hans Dama  - Viena, Austria);  
-  Lectura autoarei Henrike Brădiceanu-Persem  - Timişoara): „Lesezeit“  - „Timp pentru lectură“);  
-  Prelegere: „Quo vadis, deutsche Literaturtage“  - „Quo vadis Zilele Literaturii Germane“), sus-
ţinută de dr. Carmen Elisabeth Puchianu  - Braşov). 

Sâmbătă, 18 aprilie 2015
- Ora 9:30, Biblioteca Germană „Alexander Tietz“: - Prelegere: „Mythos Herta Müller”  - 

„Mitul Herta Müller“), susţinută de prof. univ. dr. András F. Balogh  - Cluj Napoca);  -  Prezentare 
de carte şi lectura autoarei Dagmar Dusil  - Bamberg, Germania) din volumul ei apărut în anul 
2014 la Editura „Buchverlag für die Frau” din Leipzig, Germania: „Blick zurück durchs Küchen-
fester“  - „Privire înapoi prin geamul bucătăriei”);  -  Prezentare de carte: dr. Annemarie Podlipny-
Hehn  - Timişoara) prezintă volumul „Stafette“  - „Ştafeta”), a 22-a antologie a cenaclului literar 
german cu acelaşi nume din Timişoara, apărut la Editura „Cosmopolitan Art“ din Timişoara în anul 
2014;  -  Prezentare de carte: Balthasar Waitz  - Timişoara) prezintă volumul „Banat. Gedichte“  
- „Banat. Poezii”) de Hans Dama  - Viena, Austria), apărut la Editura „Pollischansky“ din Viena, 
Austria, în anul 2015;  -  Lectura autorului Hans Dama  - Viena, Austria), din volumul „Banat. 
Gedichte“  - „Banat. Poezii”);  -  Prezentare de carte şi lectura autoarei Edith Guip-Cobilanschi  - 
Timişoara) din cartea apărută 2014 la Editura „Cosmopolitan Art“ Timişoara: „Immer nur lächeln, 
niemals betrübt“  - „Întotdeauna doar zâmbind, niciodată tristă”).

-Ora 16:00, Biblioteca Germană „Alexander Tietz“:  -  Vernisajul expoziţiei de artă 
„Priveliști” a artistei plastice timişorene Annemarie Podlipny Hehn;  -  Lectura autorului Benjamin 

Józsa  - Sibiu) din texte inedite: „Der Graphiker, das Schwein. Momente und Originale“  - „Grafi-
cianul, porcul. Momente şi originale”);  -  Lectura autorului Robert Tari  - Timişoara): „Endzeit und 
Weltende: Pyramiden - Пирамида“  - „Sfârşit de timp şi sfârşit de lume: Piramide - Пирамида”);  
-  Prezentare de carte: Veronika Haring  - Maribor, Slovenia) prezintă antologia aparută în 2014: „Vezi 
med ljudmi. 13. Zbornik kulturnega društva nemško govorečih žena MOSTOVI = Zwischenmenschli-
che Bindungen. 13. Sammelband des Kulturvereins Deutschsprachiger Frauen BRÜCKEN“  - „Le-
gături interumane. Cea de-a 13-a antologie a Asociaţiei Culturale a Femeilor Germane PODURI“);  
-  Lecturi literare cu autori din Maribor, Slovenia: Ana Marija Pušnik şi Aleš Tacer. 

-Ora 20:00, Palatul Cultural Reşiţa, sediul „Teatrului de Vest”:  -  Prezentarea piesei de 
teatru „Pflegefall”  - „Caz de întreţinere“), de şi cu Carmen Elisabeth Puchianu şi Robert Gabriel 
Elekes, alias „Duo Bastet“  - Universitatea „Transilvania“, Braşov). 

Duminică, 19 aprilie 2015 
-Ora 10:30, Centrul Social „Frédéric Ozanam“:  -  Lectura autoarei Dagmar Dusil  - Bam-

berg, Germania) din volumul ei apărut în anul 2015 la Editura „Honterus” din Sibiu: „Transitschat-
ten“  - „Umbre de tranzit”);  -  Prezentare de carte: Balthasar Waitz  - Timişoara) prezintă cartea apa-
rută în 2014 la Editura „Cosmopolitan Art“ Timişoara: „Kulturspiegel. Beiträge zur Kulturlandschaft 
einer Vielvölkerregion“  - „Oglinda culturii. Contribţii la spaţiul cultural al unei regiuni multietnice“) 
a autoarei dr. Annemarie Podlipny-Hehn din Timișoara;  -  Prezentare de carte: Dr. Cosmin Dragoste  
- Craiova) prezintă cartea aparută în 2014 la Editura „Cosmopolitan Art“ Timişoara: „mit schwalben 
am hut“  - „cu rândunici la pălărie“), autor: Balthasar Waitz  - Timişoara);  -  Lectura autorului Balt-
hasar Waitz  - Timişoara) din cartea: „mit schwalben am hut“  - „cu rândunici la pălărie“). 

Ora 13:00, excursie literară în Banatul Montan. 
Luni, 20 aprilie 2015 
-Ora 10:00, Liceul Teoretic „Diaconovici - Tietz” Reşiţa:  -  Lectura autoarei Dagmar 

Dusil  - Bamberg, Germania) pentru clasele V -VIII, secţia germană. 
-Ora 10:00, Liceul Teoretic „Diaconovici - Tietz” Reşiţa:  -  Prezentare de carte pentru 

clasele a III-a şi a IV-a, secţia germană. Autorul Aleš Tacer  - Maribor, Slovenia) prezintă cartea sa 
apărută în 2015 în cadrul Asociaţiei Culturale a Femeilor Germane „Poduri“, „Wunderbaum und 
Zauberlöffel“  - „Pomul cu minuni şi lingura magică“), şi lecturează din aceasta. 

 Manifestările, cu excepţia vernisajelor și a deschiderii festive cu Erwin Josef Țigla, s-au٭
desfășurat în limba germană.(Organizatorii.)

„Zilele Literaturii Germane la Reşiţa” 
Ediţia a XXV-a, 17 - 20 aprilie 2015
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Interogativă

Prieteni
aṭi ȋncercat vreodată
să fumaṭi
ṭigara
gata fumată?

Mărturisire

Simt cum
Doamna Eternitate
cu palma-i grea
pe spate mă bate.

Lăsaţi-mă

Lăsaṭi-mă
ăsaṭi-mă vă rog
lăsaṭi-mă vă rog să vorbesc
lăsaṭi-mă vă rog să vorbesc aici
lăsaṭi-mă vă rog să vorbesc aici ȋn acest
lăsaṭi-mă vă rog să vorbesc aici ȋn acest poem

vă promit că o fac cu gura ȋnchisă.

Cuvinte… perechi

al ei           a, lei!  
amic          a mic
amor          a, mor!
ananas      Ana nas
calapod     ca la pod
caras         ca ras !
ceară         ce ară ?
ceartă        ce artă!
ceas           ce as!
moşulică    Moşu Lică / Moş Ulică
nudă           nu dă !    

Cu vin te

paradă
pa, Radă!
para dă

papagal
papa Gal
pa, pa, Gal!

Cred

cred
că
careva 
cȃndva
cȃnta
ca
cucuveaua.

Cu moartea nu-i de glumit

Cu moartea nu-i de glumit,
cel mult, glumeşte ea cu noi,
prefăcȃndu-se că  ne ia ȋn braṭe
şi ne strȃnge la piept, cu drag,
lăsȃndu-ne apoi iarăşi jos
puṭin ameṭiṭi de recea-i ȋmbrăṭişare,
ori luȃndu-ne ȋn braṭe
şi strȃngȃndu-ne la piept
cu tot atȃta putere
precum un şarpe boa.

Cu moartea, deci, nu-i de glumit,
cel mult, glumeşte ea cu noi;
să ne lase definitiv ȋn pace
este tot ce ar fi de dorit.

Catren (I)

Cȃnd ȋncepi să te gȃndeşti la moarte
uiṭi ce ȋnseamnă dragostea
iar cȃt timp ai fost ȋn ale dragostei mreje
nu te-ai gȃndit deloc la moarte…

Catren (II)

Umblă moartea
cu părul răvăşit
şi cu glas răguşit
să te ȋnhaṭe.

Constatare + întrebare

Majoritatea poeṭilor
dorm
cu creionul după ureche
şi cu coala de hȃrtie
ȋn buzunarul dela pijama
pentru ca dacă cumva
le vine vreo idee
ori visează ceva
să poată de ȋndată scrie
ȋnainte de a uita 
-oare cum dorm poetele? -  

Catren cu haz

Într-o dimineaṭă
l-am văzut pe Neaṭă
călare pe un măgar
Morala :
Măgarul trage la măgar.

Părere

Mi se pare 
că ṭi se pare 
că părerea mea 
nu este bună

Ţi se pare 
că mi se pare 
că păerea ta 
nu este bună

Hai să ȋncercăm
aici ȋn comună
să ajungem
la una comună.

Poem misterios

Undeva
-nu spun unde-
cȃndva
-nu spun cȃnd

cu cineva
-nu spun cu cine-

s-a ȋntȃmplat ceva
-nu spun ce-

Vis de boschetar

Să fiu melc
să-mi duc
casa ȋn spinare
să dorm ȋn parc
dar ȋn patul meu
şi-n casa mea.

X X X

Să fii pasăre
nu e uşor:
păsările zboară ȋn cȃntec
şi cȃntă ȋn zbor…

Livrescă

“Omul ȋn haină albastră”
al lui Günter Eich
ȋmpreună cu
“Omul cu chitara albastră”
al lui Wallace Stevens
caută amȃndoi
“Pianul albastru”
al Elsei Lasker-Scüler.

Mircea M. POP
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Machiaj de zi

Se-ntâmplă-n viaţa mea ceva bizar
când mă machiez să mă primeşti în dar,
când ploaia se revarsă pe pământ,
când ne cerşim şi ne iubim plângând,
când ardem în plecări şi-n regăsiri,
când ne-nvelim cu fum şi cu uimiri,
când frânt de dor mă exilezi la pol
şi experimentăm căderile în gol,
când valul se întoarce către sine
şi mă alungi să fii pustiu de mine,
Nesăbuită, aruncată peste stânci
mă sinucid în ochii tăi adânci.
Şi iarăşi mă întorci ca să-ţi fiu dar.
Se-ntâmplă-n viaţa mea ceva bizar.

Undeva

Undeva, la mare adâncime în ochii mei
e un copac tăiat.
Pe trupul lui noi doi am stat într-o zi
şi ne-am sărutat.

E-atât de departe trunchiul acela acum
îngropat în mine şi în secunde.
Nu mai e niciun drum să îl pot dezascunde.
E foarte bine mascat
de tot ce-am trăit de atunci,
ia forma tuturor viselor
şi a deznădejdilor mele.
E ascuns undeva între lună şi stele,
între inimă şi splină
şi rămâne mereu unica mea
mare lumină
trunchiul acela tăiat
pe care tu, într-o zi,
m-ai sărutat.

Ultimul sonet al lui VV în desco-
perirea mea

Sub felinarul morţii ne zvârcolim visând
Că-ntrezărim în ape o rază de iubire,
Şi adesea-i doar reflexul scânteii unduind,
Din felinarul cinic, eterna risipire.
Dacă-am crezut vreodată-n iubirea ta orbeşte
A fost fiindcă lumina din ea m-a-mpresurat
Şi mi-a pătruns în sânge frenetic, nebuneşte,
Cum moartea-adânc păşeşte-n soldatul împuşcat.
Ne-am răstignit pe ruguri în foc nepământesc,
Ne-am înălţat cu zeii-n lumina lor divină
Şi m-ai privit în suflet cu dorul tău ceresc:
Supremă condamnare pentru suprema-mi vină.
Şi cum esenţa morţii e fără-mpotrivire
Aşa mă legi de tine, cu lanţuri de iubire.

Când te pierd uneori

Sângele meu goneşte mereu visându-te.
E prizonier între pereţii arterelor şi ai venelor mele,
Îmi circulă prin tot trupul, bezmetic, căutându-te,
Dar tu eşti prea departe, între lună şi stele.

Sângele meu era fericit când mă învăluiai cu trupul de 
soare
Şi te simţea căutându-mă prin secunde
Ameţeau nebune toate celulele lui curgătoare
Când în mine făceai să pulseze mii de inimi rotunde.

Ca să te găsească printre stelele învelite în ger
Sângele meu îmi spune să accept orice rană deschisă
Prin care el să poată să ţâşnească spre cer
Şi prin rugul fluid al durerii să-mi aducă-napoi iubirea 
promisă.

Chiromanţie

Aşa te-aş cuprinde şi te-aş lega
între linia inimii şi linia vieţii
din palma mea!

M-aş prăvăli cu tine în harta destinului meu trecător
te-aş chema şi te-aş iubi
în toate celulele mele de dor.

Ochii-mi alunecă şi linia vieţii mele se zbate,
când tu îmi ghiceşti în palmă
că zborul se mută departe.

Scara
Eram pe scara aceea spre cer
amândoi hipnotizaţi de lună şi de dor.
“Mi-e din ce în ce mai greu, iubito”,
îmi spuneai cu ochii arzând de teama
că pasul următor va fi în gol,
că scara se va sfârşi brusc şi curând,
iar paşii ne vor rămâne suspendaţi,
prinşi în capcana căderii spre lume.

Fugeam amândoi, evadaţi din propriile noastre vieţi,
hipnotizaţi de lună şi de dor
prea nebuni ca să fim oameni,
prea nebuni când deveneam zei.

Mă prăbuşeam în ochii tăi ca-n două prăpăstii
de fiecare dată când îmi spuneai cu teamă
că scara asta nu duce nicăieri,
“căci e prea înaltă, prea verticală, 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 vieţii mele 
strigându-te.
Mă prăbuşeam fără respiraţie
ca într-o moarte în care aşteptam doar întâlnirea cu mor-
mântul
pe care mi-l pregăteai în inima ta
în timp ce eu cădeam
prin ochiul tău stâng
hipnotizată de lună şi de dor.

Amintire
“Niciodată n-am mai iubit aşa
ca într-o sferă
cu sufletul cuprins întreg în alt suflet,
cu trupul cuprins întreg în alt trup”,
îmi spuneai şi te rostogoleai în cascadă
din celulă în celulă
într-un trup a cărui identitate
se ambiguiza pe măsură ce încercam
să-l recunosc ca fiind al meu.

“Să nu pleci, mă rugai,
fiindcă atunci o să mă porţi
aşa cum ochiul îşi poartă retina,
în această sferă în care tu te înşeli mereu
când crezi că durerea e durerea ta,
că bucuria e bucuria ta,
dar tu simţi durerea rănilor mele
şi bucuria mângâierilor mele”,
îmi spuneai şi înotai invizibil
în plasma sângelui meu.

Uneori te opreai
în globulele mele roşii şi calde
- miniaturi ale soarelui la apus -

şi te odihneai gol şi visând
sau îngenuncheai rugându-mă:
“să nu-ţi iei sufletul de pe mine!”

Doar atât îmi amintesc.

Don Juan

Don Juan s-a îndrăgostit de mine,
uneori chiar mă iubea
şi un gând abrupt ca o prăpastie
s-a deschis foarte aproape de inima mea.

Aş fi putut să cad
şi în căderea aceasta
poate aş fi descoperit că ştiu să zbor,
aş fi putut să trăiesc nebuneşte câteva clipe în braţele lui
şi tot acolo aş fi putut să mor
răpusă de frumuseţea golului în care cădeam,
a simulacrului acestui zbor-prăbuşire
în care se amestecau
moartea mea şi a lui cu o mare iubire.

Don Juan mă iubea,
mi-o spunea fumând gânditor
şi privind cerul pe care-l lega
cu mâinile lui chiar de inima mea.

Ofrandă

Câţi zei se bucurau în carnea noastră
când tu mă urmăreai visând
cu trupul şi cu gândul tremurând!

Mă dau ofrandă-acelor zei
să simt aceeaşi nesfârşire
cu care te-aruncai  în ochii mei.

Lună plină

În trupul tău în flăcări
am coborât cu trupul meu în flăcări,
atunci când m-ai strigat
la fel cum strigă noaptea după lună,
noaptea aceea imensă şi plină
în care am răsărit prinşi împreună
într-o nepământeană şi rotundă lumină.

Mă cauţi
ca un ochi îndepărtat şi îndrăgostit,
lucios şi greu
apăsând ca o jumătate de lună
peste sufletul meu.

Te caut
ca celălalt ochi îndrăgostit şi îndepărtat,
ascuns ca o jumătate de lună
în trupul tău care m-a chemat.

Luna îşi simte întreaga negăsire
în faţa invizibilă ca o iubire.

Clepsidră
M-am îmbrăcat în rochia de clepsidră
şi stau întoarsă spre cuvântul ce mă cheamă
ca spre un pol magnetic
nedefinit de-ndepărtat,
înfăşurat în vechea şi nepământeana rană
pe care ai descoperit-o
cu-o mirare de invincibil împărat,
pe când mă căutai cu răzvrătire
prin ţesătura fibrelor adânci
a clipelor murite din iubire.

M-am îmbrăcat în rochia de clepsidră neagră.
În jurul taliei, privirea ta puternică
mă leagă şi mă strânge,
ca să încetinească ritmul secundelor
ce mi se smulg neîncetat din sânge
la fel ca ochii tăi care mereu mă dor,

că tu eşti chiar nisipul care treci prin mine
şi-mi simţi tot golul
curgerii spre pol.

Oana BOC
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A aborda pe larg o fi-
gură complexă şi pentru cei 
mai mulţi dintre noi fascinantă 
precum cea a lui G. Călinescu 
înseamnă a da dovadă de o 
mare ambiţie. Făcînd acest 
pas, Andrei Terian se pune, 
volens nolens, în situaţia unei 
raportări personale la reflecţia, 
la procedeele, la stilul expresiv 
dar şi temperamental al acestu-
ia. Deoarece nu te poţi apropia 

în calitate de exeget de opera călinesciană fără a lua o 
atitudine faţă de ceea ce îţi oferă aceasta comparativ cu 
propriile-ţi aspiraţii, posibilităţi, fără a-i măsura umbra 
cu umbra ta. Andrei Terian are aerul de-a folosi o lentilă 
afumată pentru a urmări o presupusă eclipsă solară. Fără 
anvergura romanescă, fără jerbele metaforice, fără deci-
zia tăierii nodului gordian pe care le învedera autorul Is-
toriei literaturii române de la origini pînă în prezent, 
tînărul critic ţine a-i reconstitui, îndîrjit, spectrul scrie-
rilor, tacticile şi strategiile, dinamica universului critic 
şi beletristic. Imaginea lui G. Călinescu apare astfel cu 
sorţi de „obiectivitate”, prin întoarcerea răbdătoare a 
datelor pe mai multe feţe. Reculul fabulosului, al imagi-
narului duce la o deasă textură de consideraţii tehnice, 
nelipsite însă de un substrat polemic, aşa cum vom ve-
dea îndată. Pagina lui G. Călinescu e în această privinţă 
contagioasă! Ni se reaminteşte cum acesta şi-a respins 
rînd pe rînd, cu mai multe ori mai puţine menajamente, 
înaintaşii, instituind astfel un pattern (oare Nicolae Ma-
nolescu nu procedează la fel?): „Pe Gherea, Călinescu 
l-a executat sumar în Istorie, denunţîndu-i «priceperea 
literară (…) nulă» şi reconstituindu-i doar o importanţă 
istorică”. Cu toate că „aproape” toate instrumentele de 
abordare sociologică pe care cronicarul Adevărului li-
terar şi artistic le-a împrumutat din critica autohtonă  
-  inclusiv acelea avansate de către Gherea şi Saniele-
vici  -  vor fi asimilate prin intermediul lui Ibrăileanu? 
Ca şi: „Faţă de Iorga, Călinescu a avut mereu o poziţie 
fluctuantă (…). Pe colegii de generaţie, autorul Princi-
piilor de estetică i-a tratat mereu cu superioritate”. Să 
constituie Titu Maiorescu o excepţie? Pînă la un punct, 
s-ar părea că da: „în 1927, Titu Maiorescu (1840-1917) 
rămîne singurul critic român care primeşte asentimen-
tul necondiţionat al lui Călinescu. Iar explicaţia acestei 
atitudini vine din faptul că, pentru semnatarul textului, 
mentorul junimist era singurul care îndeplinea condiţia 
de bază a reuşitei critice, şi anume capacitatea «de a nu 
fi vulnerabil sub nici un raport»”. Dar „vulnerabilităţi-
le” patronului Junimii nu întîrzie a i se revela Divinului 
critic odată cu apariţia primului volum al Însemnărilor 
zilnice (1937), editat de I. Rădulescu-Pogoneanu: „Încă 
de atunci, Călinescu emite numeroase rezerve privind 
caracterul lui Maiorescu şi posibilităţile sale intelectua-
le”. Receptarea Maiorescului cunoaşte o „cădere semni-
ficativă” în Istorie, căci „autorul cărţii respinge aproape 
în totalitate estetica maioresciană, dar mai ales în cele 
două eseuri publicate la sfîrşitul deceniului cinci (Do-
mina bona şi Poezia «realelor»), unde portretul men-
torului junimist dobîndeşte uneori accente pamfletare”. 
Culmea „reticenţelor” o atinge nu tocmai onorabila 
opoziţie, una categorică, a lui G. Călinescu, din 1963, 
la repunerea în circuit a „pesimistului schopenhaueri-
an din unghiul materialismului dialectic şi istoric”. De 
remarcat comportarea exegetului. D-sa înţelege a dubla 
opţiunile călinesciene cu propriile-i observaţii, să ad-
mitem, nu acrimonioase, ci… acre. Fiecărei propoziţii 
călinesciene i se desfac cusăturile. Andrei Terian nu e 
de acord cu aproape nici una în totalitate. Dacă e să-i 
concedem totuşi o simpatie faţă de predecesor, e una 
drămuită cu zgîrcenie pînă la anulare. Mai totdeauna, 
exegetul se află pe altă lungime de undă decît cea a pre-
decesorului său. 

Andrei Terian cultivă un polemism formal dis-
cret, însă tenace, ca şi cum, în locul unui far puternic ar 
face uz de o lanternă cu care dibuie cotloanele ascunse, 

reliefurile mai puţin sesizabile. D-sa face o figură de 
tînăr savant, pe linia Vianu-Matei Călinescu, fiind însă 
mai circumspect, mai cîrcotaş. O incredulitate perma-
nentă menţine interesul lecturii, în pofida unor digre-
siuni, îndeobşte a unei rostiri lente ce îngînă supliciul 
contestării. Criticismul neostenit de care dă dovadă se 
extinde şi-n teritoriile megieşe, bunăoară referindu-se la 
încercarea lui E. Lovinescu, din studiul său din 1943, 
Titu Maiorescu şi posteritatea lui critică, de a-l in-
clude în rîndul maiorescienilor, „fără nici o reţinere”, pe 
autorul Vieţii lui Mihai Eminescu: „Cum se justifică, 
însă, o asemenea încadrare? Autorul studiului din 1943 
invocă în sprijinul afirmaţiilor sale două direcţii de con-
tinuitate: «principiul estetic» şi «raţionalismul». Însă 
ambele argumente sunt extrem de discutabile”. E. Lo-
vinescu e luat din scurt, confruntat cu explicitarea con-
ceptelor: „Călinescu este raţionalist, însă orice critic e 
astfel; dacă raţionalismul e echivalent cu credinţa în po-
sibilitatea explicării fără rest a operei pe cale raţională, 
atunci recursul frecvent la «inefabil» şi «gust», precum 
şi atitudinea polemică faţă de criticii de la Kalende nu 
numai că îl absolvă pe cronicarul «mizantrop» de sus-
piciunea «raţionalismului», dar îl plasează pe o poziţie 
diametral opusă acestuia”. Mai lesne îi vine exegetului 
să rejecteze „principiul estetic”, deoarece „dacă pe de o 
parte Călinescu nu a utilizat într-o manieră consecventă 
şi univocă criteriul amintit, făcînd numeroase rabaturi 
în favoarea «socialului» şi, mai ales, a «etnicului», pe 
de altă parte prezumtivul maiorescian i l-a refuzat lui 
Maiorescu însuşi, care ar fi operat, în realitate, cu o «es-
tetică etică»”. Avem a face cu o „hărţuială terminologi-
că”, spre a prelua sintagma lui Andrei Terian. D-sa are 
satisfacţia de a toca mărunt textele importanţilor critici, 
de-a le desfiinţa cu o glacială politeţe. Nu renunţă nici 
un moment la un aer dominant faţă de aceştia. De la 
refuzul aserţiunilor lui G. Călinescu, se trece, la refuzul 
celor ale lui E. Lovinescu. Concluzia sună astfel: „Prin 
urmare, în ambele privinţe invocate de E. Lovinescu, 
maiorescianismul lui G. Călinescu este, dacă nu neapă-
rat neverosimil, cel puţin neconcludent”. Junele critic 
manifestă o difidenţă calmă, întreţinînd o tensiune a 
„devoalării” aidoma cuiva care s-a pregătit pentru un 
drum lung, cu popasuri şi cu reînnoirea proviziilor, aici 
informative. Ţelul d-sale, subiacent, dar şi mărturisit cu 
jumătate de glas, în Scurtele precizări preliminare, nu 
este cel al acreditării unui monument ori măcar al unui 
portret cu preeminenţa trăsăturilor pozitive, ci… altce-
va: „povestea pe care o voi spune în paginile următoare 
se referă la organizarea, evoluţia, contradicţiile, limite-
le, vecinătăţile şi  -  nu trebuie uitat acest lucru  -  la 
reuşitele criticii sale”. Drept care îi adresează persona-
jului d-sale o puzderie de obiecţii mai mari ori mai mici: 
„Curios e că G. Călinescu plasează centrul de greutate al 
autohtonismului românesc în paşoptism (ca ideologie) 
şi în romantism (ca formulă literară), adică tocmai acolo 
unde teoreticieni precum Maiorescu, Iorga, Ibrăileanu, 
Lovinescu şi mulţi alţii situau punctul de maximă des-
chidere a culturii noastre către importurile occidentale”. 
Sau: „Ţăranii prozei noastre postbelice au avut într-o 
măsură din ce în ce mai redusă trăsăturile arhetipale prin 
care îi caracterizează Călinescu”. Sau: „Şi, în definitiv, 
ce credibilitate ar putea avea aceste mici «şopîrle» (pre-
supunînd că la Călinescu ar fi vorba într-adevăr de aşa 
ceva) în faţa unor declaraţii patetice şi răspicate precum 
următoarele: «Ideea că socialismul aduce o constrîngere 
şi o limitare poeziei nu se poate susţine, afară de cazul 
cînd poetul însuşi, dezorientat, îşi pune margini ce nu i 
s-au cerut. Marxismul e o concepţie despre lume care 
călăuzeşte drumurile mari ale poetului»”. Ş.a.m.d. La 
distanţă de admiraţie, deseori chiar de o aprobare ele-
mentară, Andrei Terian se arată a fi un iscusit căutător 
de noduri în papură. Nu depăşeşte o anume prudenţă de-
centă, vecină deseori cu recuzarea. Dacă autorul Princi-
piilor de estetică e „privit fie ca un specimen de opor-
tunism cras, fie ca o victimă a unei istorii absurde”, se 
grăbeşte a declara că „nu îmi propun să soluţionez aici 
această complicată problemă morală, care, în definitiv, 

depăşeşte cadrele lucrării de faţă”. Dar dacă nu intră „în 
cadrele” unei atari „lucrări” ample, unde, Doamne, şi-
ar putea găsi locul? Noroc că urmează totuşi un adaos 
corectiv: „Deşi, la drept vorbind, datele pledează, într-o 
majoritate covîrşitoare, în favoarea adeziunii interesa-
te”. Să fie o manevră „universitară”, un bon ton datorat 
faptului că „la originea volumului” discutat se găseşte o 
teză de doctorat? Constatăm nu o dată această reţinere 
de la rostirea directă a ceea ce există în sugestie, în fili-
granul amplelor analize. Voind a-şi sublinia autoritatea, 
exegetul face ocoluri largi ce-l împiedică a se pronunţa 
decis, fie şi inconformist, faţă de chestiunile în discuţie, 
într-un chip… călinescian (dar la aceasta vom reveni). 
Protocolul îi modelează discursul, dîndu-i o savoare 
tehnică. Cu toate că, în fond, d-sa nu e tocmai reticent, 
dînd la iveală nu o dată cutezanţe, ţîşniri ale unei umori 
de neaderenţă pe care însă are grijă a le alterna cu sonul 
unei „neutralităţi” defensive, a le vătui cu fraze calman-
te. Nu şovăie astfel a intra în cîte un moment în mintea 
Călinescului, a încerca să-i recompună calculul mental, 
printr-o zvîcnire epică: „e foarte posibil ca autorul Isto-
riei literaturii române de la origini pînă în prezent 
să-şi fi închipuit că prin compromisurile sale politice îşi 
va putea asigura independenţa critică. Probabil că direc-
torul Naţiunii credea că, prin obedienţa sa ideologică 
absolută şi prin fervoarea activismului civic, va fi sufi-
cient de convingător pentru ca noii gardieni ai societăţii 
româneşti să-i permită să-şi desfăşoare nestingherit, în 
micul său «turn de fildeş», inofensivul Glasperlenspiel 
care se presupunea a fi critica literară”. 

 Mai dezinvolt ni se înfăţişează Andrei Terian şi 
atunci cînd se ocupă de acest „dublu discurs” practicat 
de G. Călinescu, după 23 august 1944. E vorba aici de o 
dramă a unei conştiinţe, care, deşi nu lipsită de versati-
lităţi, de jocuri riscante ale inconsecvenţei şi înainte (v. 
E. Lovinescu), e confruntată acum cu un grad al cedării 
fără precedent, efect al unui „comandament” politic in-
conturnabil. Teroarea exercitată de regim îl determină 
pe Divinul critic la un dans dureros între ipostaza rea-
lă a convingerilor sale intelectuale şi compromisul ce 
nu putea fi evitat, căruia i se cuvenea un obol tot mai 
mare. Intervine în felul acesta un caz de „rinocerizare” 
a unei strălucite naturi creatoare, urmărită pe viu, în suc-
cesiunea actelor sale dureroase. G. Călinescu săvîrşeş-
te eforturi deznădăjduite pentru a salva de la înec ceva 
din idealul său „clasicist”, relativ, desigur şi acesta, dar 
posedînd demnitatea unei posturi abstrase din tulburele 
contingent „socialist”. Semnalînd în literatura română 
contemporană două tendinţe pe care le respinge de-
opotrivă, şi anume „o poezie burgheză săracă, un soi 
de elegie a unei pseudo-aristocraţii provinciale”, şi „un 
estetism de simple corpuri şi linii”, ce doresc a deveni 
uneori „un joc intelectual de scriere cuneiformă”, pre-
tinde, cu o dezagreabilă ambiguitate, „o poezie optimis-
tă şi clasică pentru popor”. Romanul nostru ar cultiva 
cu precădere „o literatură de tip feudal”, ai căror prota-
gonişti ar fi ţăranul şi aristocratul, păcătuind printr-un 
„exces de romantism”, împrejurare ce ar trebui corec-
tată în sens „clasic”: „Dat fiindcă orice epocă îi cere ar-
tistului să se «conformeze» (fie «negativ, polemizînd cu 
formele sociale trecute», fie «pozitiv, evocînd pe cele 
nouă») şi că, în definitiv, arta constă în «obiectivarea 
unei duble porniri» (de «caricare» şi de «idealizare»), 
îi rămîne scriitorului - romancierului cu precădere - să 
cînte «omul nou» (iată, aşadar, «idealizarea») şi, fără a 
mai insista atît asupra ţăranilor şi boierilor, să realizeze 
«o caricatură a burghezului», singurul care îi poate sluji 
artistului pentru a-i revela «eternul uman»”. Nu urma 
decît „realismul socialist”, căruia, iniţial, i se dădea o 
glazură de poetică mai onorabilă. Zadarnic era repudiat 
„romantismul indigen” în favoarea „umanităţii canoni-
ce”, prin strădania unei joncţiuni cu proiectul clasicist 
din 1946, purtînd deja umbra primejdiei ideologice. An-
drei Terian consemnează fără şovăire secvenţele „de-
gradării” marelui G. Călinescu: „Pînă atunci, Călinescu 
fusese avertizat cu binişorul şi mai pe ocolite cu privire 
la direcţia «greşită» pe care o urma; astfel procedaseră, 

În faţa lui G. Călinescu
„Criticul nu-şi dă seama că, atunci cînd judecă pe un autor, el însuşi este judecat  mai mult decît autorul” (Montherlant)
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de pildă, Ion Vitner şi N. Moraru, care, în două bilanţuri 
consacrate criticii vremii, îl aşezau pe autorul Istoriei 
din 1941 în linia «estetismului maiorescian». Însă, de 
acum înainte, directorul Naţiunii va fi privit nu atît ca 
reprezentantul unei orientări critice opuse, cît ca un ad-
versar intra muros  -   iar, prin aceasta, cu atît mai peri-
culos”. Polemicile cu N. Moraru, V. Mândra, Ion Vitner 
nu aveau sorţi de izbîndă pentru cel stigmatizat drept 
„un estetizant”, un aderent la „acea mistică elegantă fără 
firmă, care este credinţă într-o autonomie a fenomenului 
estetic” (I. Vitner). În februarie 1949, ziarul Naţiunea al 
cărui director era G. Călinescu încetează să mai apară, 
iar în toamna aceluiaşi an, acesta este suspendat de la 
catedra Universităţii din Bucureşti, „în nişte împrejurări 
încă neclare”, adaugă acribios Andrei Terian. Urmează 
drumul de calvar grotesc al unui G. Călinescu împărţit 
între un conformism vizibil şi o lăuntrică sfîşiere pre-
zumată. Al unui critic al cărui condei a descins pînă 
la bufonade tragi-comice precum articolul Arta nu e 
gratuită (1959), o filipică împotriva… tristeţii, bineîn-
ţeles subversive în acea epocă posomorîtă: „Nu ignor 
că există accidente personale care alterează temporar 
orice anotimp din punct de vedere social, însă tristeţea 
(pe care n-o confund cu melancolia creatoare) este un 
defect de educaţie civică, iar acum, sub regim socialist, 
mai ciudat ca oricînd. A-l analiza şi a-l suprima e de da-
toria noastră”. Pentru a ajunge la o cenzurare a… luni-
lor anului: „Azi, cînd în patria noastră masele muncesc 
pentru ele înşile, iar în faţa lor stă deschis un şantier in-
epuizabil, concepţia noastră poetică despre septembrie, 
decembrie, aprilie şi iunie trebuie radical modificate”. 
Meritul exegetului e în aceste pagini de tristă reconstitu-
ire acela de-a ne prezenta chipul caricatural al Divinului 
critic, ca un eşantion al unui răstimp de degradare fără 
precedent a spiritului, ca un memento pentru cei ce în-
cearcă în prezent a edulcora, a absolvi trăsăturile hidoa-
se ale totalitarismului roşu. 

 Să ne îndreptăm acum privirea spre capitolul 
de sinteză cu titlul, uşor metaforic, A cincea esenţă, ce 
se extinde asupra întregului volum. Justificarea o consti-
tuie folosirea de către autorul Bietului Ioanide a acestui 
concept, cu antice rădăcini şi cu o amprentare alchimi-
că, într-o caracterizare făcută, în Istorie, lui Pompiliu 
Constantinescu (care, în treacăt fie zis, nu ni se pare, 
precum lui Andrei Terian, chiar o veritabilă şarjă carica-
turală  -  nădăjduim că nu aceasta a fost şi intenţia exe-
getului cînd a aşternut îndeajuns de numeroase pagini 
disociative asupra lui G. Călinescu spre a-şi exprima, 
indirect, o concepţie personală). Andrei Terian dă o cli-
pă impresia cum că s-ar plasa într-un orizont mai înalt, 
eterat, însă iluzia dispare. Deoarece, într-un duh secular, 
foarte cu picioarele pe pămînt, ne încredinţează că nu 
ştie ce e „a cincea esenţă”, după cum nu ştia nici G. Că-
linescu: „el ar trebui să vorbească graiul îngerilor pentru 
a transmite mai departe ceea ce a cunoscut acolo. Dar 
criticul nu poate comunica incomunicabilul, tot aşa cum 
criticul nu poate vedea invizibilul; el nu are la dispo-
ziţie decît simţurile sale preaomeneşti”. Nu mai puţin, 
G. Călinescu a căutat totuşi absconsa „esenţă”. „Fără 
îndoială”, admite exegetul său. „Şi a făcut-o de la înce-
putul pînă la sfîrşitul carierei sale”. Şi chiar: „asta a fost 
dintotdeauna marea sa căutare critică. Ba chiar, într-un 
anume sens, singura sa căutare”. Să fi fost G. Călinescu 
atît de imprudent? Să se fi dat el astfel pe mîna ironică a 
unui urmaş? În orice caz, Andrei Terian emite ipoteza că 
ar fi existat „doi Călinescu”. Pe de o parte, un „aristote-
lician”, „care vede în fiecare operă o cetate care nu poa-
te fi cucerită decît în urma unui asediu bine calculat”, 
„care afirmă că orice poezie trebuie să aibă o «organiza-
ţiune», o «structură», o «idee poetică»”, „care afirmă că 
nici un scriitor sau operă nu se pot sustrage convenţiilor 
/ formelor”, iar pe de altă parte, un G. Călinescu „pla-
tonician”, „care vede în fiecare operă un material brut, 
ce urmează a fi «(re)creat» prin iluminările sale”, „care 
batjocoreşte «dogmele» şi spulberă canoanele”. Deci 
un adversar al „pedanteriei analitice”, al scientiştilor şi 
dogmaticilor. Un vizionar al celei de-a cincea esenţe, 
care socoteşte că „valoarea criticii şi a literaturii o dau 
«geniul» şi «talentul», nu «forma» sau «metoda»”. Care 
e poziţia lui Andrei Terian? O tentativă, ca să zicem aşa, 
de compromis: „În realitate, aristotelicianul şi platoni-
cianul sunt una şi aceeaşi persoană”. Urmează însă un 
lung şir de explicaţii din care ar rezulta că, printr-o „iro-
nie a istoriei literare”, posteritatea a reţinut „în exclu-
sivitate” ipostaza secundă: „«platonicianul» a cîştigat 

duelul cu «aristotelicianul»”. Consecinţele ar fi fost nu 
tocmai fericite: „de aproape o jumătate de veac clişeul 
«creaţiei», al «subiectivităţii» şi al «impresionismului» 
au dominat receptarea criticii călinesciene”. Cum aşa? 
„Asta în ciuda faptului că, în realitate, moştenirea cea 
mai consistentă a lăsat-o cartezianul şi nu misticul”. 
Aşadar zelatorul unui „nu-ştiu-ce” al operelor, al „inefa-
bilului” alchimic, al inexplicabilului aflat în miezul lor e 
dat la o parte în favoarea unui raţionalist, al unui adept 
al unui sistem spre care are o mai mare tragere de inimă 
analistul său. Să mai amintim că, tentînd a-l contrazice 
pe E. Lovinescu (vezi citatul de mai sus), d-sa combă-
tea tocmai ideea unui E. Lovinescu raţionalist? Dar să 
urmăm ultima demonstraţie a lui Andrei Terian, cu o vi-
oaie alură: „În definitiv, «inefabilul» e Jokerul care poa-
te să substituie orice altă carte şi pe care platonicianul 
Călinescu îl scoate din mînecă de fiecare dată cînd aris-
totelicianul nu-i mai poate veni în ajutor cu expertizele, 
cu măsurătorile, adică, pe scurt, cu «formele» sale”. Să 
mai luăm în discuţie ori nu atît de îndoielnica, frivola, a 
„cincea esenţă”? Ce contează că autorul Vieţii lui Mi-
hai Eminescu a crezut într-însa dacă… n-a „explicat-
o”? „Marea eroare a lui Călinescu nu este că a crezut în 
existenţa unei «a cincea esenţe», ci că, presupunînd-o ca 

dat aprioric, s-a dispensat din capul locului de sarcina 
de a o mai explica prin «forme»”. Dar pînă unde ar fi 
putut-o „explica” de-a adevăratelea? Dar ce sunt aceste 
„forme” care ar fi generat „şi cele mai grave erori din 
critica lui Călinescu”? Nu altceva decît, după cum ne 
arată Andrei Terian, „aspectele stilistice şi naratologice 
ale operelor” ce i-ar fi interzis, pur şi simplu, „accesul 
la cele mai inovatoare direcţii ale literaturii moderne”, 
deci factorii suprapersonali, generici, asupra cărora 
polemizau cu Divinul critic D. Caracostea şi Dimitrie 
Popovici. Nu cumva sunt elementele unui didacticism 
la pătrat? Simple constructe „culturale” şi nu produse 
„naturale” în cîmpul esteticii, cum ar fi spus Divinul 
critic însuşi? Marele „păcat” al Călinescului: acela că, 
„dat fiind monismul său funciar, de filiaţie croceană”, 
n-a elaborat „un instrumentar categorial (formal) de 
analiză a operelor”, adică n-a urmat drumul neopoziti-
vist, metodologic al unei hermeneutici mai puţin atente 
la factorul estetic propriu-zis, ca atare inanalizabil pînă 
la capăt, legat de factorii emoţiei, sensibilităţii, gustului. 
Termeni, evident, depreciaţi de Andrei Terian. De ce să 
nu fim ofuscaţi, la urma urmei, de împrejurarea că G. 
Călinescu „identifică arta cu «emoţia estetică (sublini-
erea autorului)», mai exact cu actul de contemplare a 
«emoţiei practice»”, pe urmele esteticii lui Benedetto 
Croce, în climatul căruia s-a format? De ce să nu-l pri-
vim „de sus” pe Şerban Cioculescu, conform căruia G. 
Călinescu îşi asuma o „metodă” ce se delimita de ori-
ce angajare metodologică explicită, „impresionismul”, 
încadrîndu-l (vai, atît de anacronic!) pe emulul său în-
tre următoarele repere: „senzualismul”, „epicurismul”, 

„hedonismul” estetic, succint spus „gustul”? De ce să 
nu socotim critica „tradiţională” şi moartă şi îngropată? 
Nu e mai comod aşa pentru coerenţa scolastică a min-
ţii noastre? Ne putem aminti disputa, mult prelungită 
în timp cu alţi protagonişti, dintre Ferdinand Brunetière 
şi Anatole France, adică dintre „critica de metodă” şi 
„critica de gust”, care, după cum recunoaşte Andrei Te-
rian, a probat că nici substanţa criticii „intuitive” n-ar fi 
străină de o „metodă” sui generis sau, în altă formulare, 
„că orice tentativă de a scăpa de «forme» ne va conduce 
fatalmente la o (altă) «formă»”. Ceea ce ar fi o aparentă 
pacificare. Doar aparentă, căci exegetul rămîne pe făga-
şul d-sale… 

Ne sunt, cred, permise cîteva întrebări. Conside-
rabilul flux metodologic postbelic a fost urmat de un 
reflux, de o repliere pe poziţii mai rezonabile, permisive 
faţă de „inefabil” (inanalizabil, ireductibil la o reţetă) 
chiar prin detenta unor metodologi acerbi precum Ro-
land Barthes şi Tzvetan Todorov, şi atunci, totuşi, de 
ce această pornire reflexă împotriva a ceea ce Andrei 
Terian numeşte, condescendent, „stereotipul criticului 
«artist», «impresionist» şi «subiectiv», preocupat mai 
mult de calitatea literară a expresiei decît de pertinenţa 
propriului discurs?” Ca şi cum „pertinenţa” discursului 
n-ar putea face casă bună cu numitul „stereotip”! Ba 
mai mult, ca şi cum n-ar putea profita din plin de sevele 
creatoare ale acestuia! De ce să ne panicăm în faţa celei 
de-a „cincea esenţe”, proiecţie ideală a viului estetic? 
Ipostază a acelui real-ireal ireductibil care e creaţia! De 
unde această apetenţă pentru „sistem”, asociată cu o fri-
giditate literară (aievea ori mimată), caracteristică epo-
cii noastre? E o variantă a pozitivismului din secolul al 
XIX-lea, care se profila atunci pe fundalul unui avînt al 
ştiinţei şi tehnicii, pe o ordine în lumea material-socială, 
în simetrie cu un pragmatism generalizat. Dar azi? Nu 
cumva e, dimpotrivă, o contrabalansare a dez-ordinii, a 
suspendării normelor în artă ca şi, punînd la socoteală 
contextul, în moravuri, a marilor războaie, a sîngeroa-
selor anomii totalitare? Pluteşte încă în aer un snobism 
sistemic, o modă a metodelor, a formalismelor precum 
o garanţie de seriozitate, temeinicie, ordine. S-ar părea 
că are tîlc vorba adresată de G. Călinescu lui Adrian 
Marino: „De ce nu te-ai făcut inginer”?... Critica nu se 
mai vrea „a zecea muză”, cum cuteza s-o vadă Flaubert, 
ci o operaţie la rece, administrativă, o birocraţie a spiri-
tului cu multe rubrici exterioare filoanelor specifice ca 
şi a celor existenţiale ce nutresc creaţia. Elocvent, Mi-
chel Foucault vorbea despre o nouă „epistemă” ce ar fi 
pe cale de constituire, una „scientistă”, soldîndu-se cu 
anularea dimensiunii istorice şi a celei umane. Iar Ro-
land Barthes, opunînd lecturii „simbolice” a textelor o 
lectură „paradigmatică” şi una „sintagmatică”, structu-
ralistă-semiotică sadea, definea critica drept „o activita-
te esenţialmente formală, nu în sens estetic, ci în sensul 
logic al fenomenului”. Să mai menţionăm scorţoşenia 
unui Jean Ricardou? Avem a face cu un frenetic baroc 
analitic ce sfîrşeşte prin a-şi reflecta propriile-i figuri. 
Oglinzi ce se privesc pe ele însele. Distanţarea de esen-
ţele literaturii e astfel inevitabilă. Literatura ca fenomen 
estetic-ontologic e suspicionată, limitată, pusă în ca-
rantină. Tombatere precum, dintre ai noştri, Cioran, Al. 
Paleologu, N. Steinhardt au atras atenţia asupra noului 
„jargon” deopotrivă al filosofiei şi al criticii, dar ecoul 
lor a fost limitat într-o atmosferă neprielnică. Evacuat 
de literatură şi de înţelegerea literaturii în imanenţa sa, 
G. Călinescu nu e oare aidoma unei fiinţe omeneşti vii 
căreia i s-a extras sîngele, rămînînd o masă inertă, bună 
pentru o expertiză de laborator? 

 În ciuda acestor consideraţii, nu putem a nu ve-
dea în masiva, laborioasa, erudita scriere „sistematică” 
a lui Andrei Terian consacrată lui G. Călinescu cea mai 
de seamă de pînă acum realizare pe această temă. Avem 
a face cu un text de referinţă pentru reconstituirile, in-
terpretările, şi mai cu seamă polemicile viitorului ce-l 
vor avea ca obiect pe autorul lui Şun, a căror epuizare 
ne-ar veni greu a o prezuma. 

   Gheorghe GRIGURCU
     
Andrei Terian: G. Călinescu. A cincea esenţă, 

Ed. Cartea Românească, 2009, 766 pag. 
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 – Sărut dreapta, părinte. Am venit să-ţi spun 
să vii diseară, să-i citeşti moglanului, că a făcut bine 
şi s-a dus de-a berbeleacul…

– Soră Zamfira, îşi ridică sprâncenele preotul 
a tulburare, nici acum nu-l slăbeşti? Iartă-l, că doar 
eşti creştină, gata s-a isprăvit.

– Aista om, ştii şi mata, mi-a mâncat sufletul 
şi s-a hrănit cu sângele meu, sta-i-ar în gât hleiul din 
borta în care am să-l slobod peste trei zile! se oţâreş-
te femeia, vorbind ca un soldăţoi lipsit de mahorcă.

– Şi-atunci, de ce mă chemi să-i citesc? e ne-
dumerit popa.

– Aşa-i datina, părinte! Ce, nu ştii, ori te faci? 
Şi să bată clopotele, că eu în vremea asta am să-i trag 
un bocet, să se audă peste întreg satul, încheie pe 
acelaşi ton Zamfira, ieşind în drum, cu pas de capră 
scăpată din funie.

Părintele Zenovie a rămas în ogradă, scărpi-
nându-se în barbă şi urmărindu-i mersul zvelt, de 
parcă femeia şi-ar fi întors orologiul cu mulţi ani în 
urmă. Îi ştia viaţa, îi cunoştea necazurile şi o admira 
pentru puterea ei de luptă şi credinţa în Dumnezeu, 
chiar dacă uneori, sătulă de mofturile bărbatului, pă-
rea să o ia razna.

La paisprezece ani, Zamfira îşi întrecea toa-
te suratele din sat. Frumoasă, de ziceai că în fiecare 
seară se scălda într-un iezer cu lapte în care şi-au dat 
întâlnire toate neamurile de flori, veselă precum soa-
rele ieşit din încleştarea balaurilor plumburii, harni-
că, semănând cu o albină de mai şi sprinţară la joc, 
scoţând sufletul băietanilor, care o mâncau din ochi 
ziua şi o visau la vreme de noapte. Nu îndrăznea însă 
nimeni s-o ceară, întrucât sfatul bătrânilor statornici-
se cândva că o fecioară nu se va mărita decât după 
ce va împlini optsprezece ani, iar flăcăului i se dădea 
dezlegare abia după ce era lăsat la vatră. Hotărârea 
celor înţelepţi de altădată era respectată cu sfinţenie. 
Şi nu era singura. Fata pleca la joc întotdeauna în-
soţită de părinţi, de mamă sau de un flăcău. În cazul 
acesta, tatăl îl avertiza pe tânăr la modul cel mai se-
rios:

– Tu mi-o iei, tu mi-o aduci înapoi până la 
apusul soarelui!

Nerespectarea poruncii atrăgea după sine o 
exemplară sancţiune: copila era oprită de a mai ieşi 
la o asemenea distracţie până la împlinirea anului, în 
vreme ce tânărul era legat de tatăl său de un stâlp în-
gropat la marginea medeanului şi lăsat acolo trei zile 
şi tot atâtea nopţi la post negru şi păzit cu străşnicie 
ca nu cumva să-i dea cineva un strop de apă. Iarna 
avea dreptul la foc şi la o ceaşcă de ceai o dată pe zi. 
Unii îşi aduceau aminte că o singură dată s-ar fi pe-
trecut un necaz de felul acesta, băietanul acela dispă-
rând pentru totdeauna din sat în huruitul începutului 
de război. Cine să-i mai aibă grija când măcelul a 
semănat cu trupuri de bărbaţi atâtea câmpuri întinse, 

iar tifosul i-a secerat pe cei de acasă fără milă?
S-a întâmplat că în casa acelei familii, cu câ-

teva zile înainte de pacostea cu acel flăcău, i s-a năs-
cut un alt băiat care a domolit supărarea părinţilor. 
Tatălui, cu pământuri întinse şi mobilizat pe loc, din 
cauza unei boli închipuite, i-a părut rău că a pierdut 
două braţe de muncă zdravene. Mai târziu, s-a bucu-
rat că de casa lui nu s-a atins nici o boală, ieşind cu 
bine din perioada zbuciumată a războiului. Doar că 
Jorj al său, crescut cât un urs, era cam greu de cap şi 
uneori chiar întors pe dos. Îi cereai să-ţi aducă o cană 
de apă, el nu se ducea nici la căldare, nici la fântână. 
Cobora agale până la Pârâul Morii şi venea de acolo 
peste un ceas. De se întâlnea cu o fătucă, o prindea 
de mână şi o ţinea, hlizindu-se la ea, şi, dacă aceea 
ar fi vrut să se desprindă şi să plece, făcea o mutră 
de criminal, îi turna apa-n cap şi se ducea după alta. 
Când l-a trimis într-o zi să hrănească animalele din 
grajd, el le-a dat drumul în grădina cu păpuşoi. La 
prăşit, nu l-a întrecut nimeni, nimicind de-a valma 
buruienile şi cartofii. De la o vreme l-au lăsat în banii 
lui, păzindu-l să nu pună gura pe rachiu, că atunci 
fugărea orice femeie întâlnită în cale. Norocul lor că 
acesta nu putea alerga multă vreme.

Tatăl său, îmbătrânit înainte de vreme şi cam 
neputincios, a crezut de cuviinţă să-l însoare, gân-
dindu-se că aşa o să-i vină mintea la cap. L-a chemat 
într-o duminică după amiază pe Octav Raţ, spunân-
du-i verde în faţă, după câteva pahare:

– Vreau să ne încuscrim. O dai pe Tatiana 
după Jorjică al meu…

– Nu se cade, a încercat să se împotrivească 
omul. Tatiana-i o copilă, ai uitat de datina noastră?...

– Dă-o-ncolo de datină, doar n-ai orbul găini-
lor, tu nu vezi că lumea se schimbă de pe o zi pe alta? 
Îţi dau un hectar de pământ , din cel mai bun, cu acte 
şi restul le rămâne lor. Ce zici?...

– Aşa mai vii de-acasă, cuscre, s-a luminat 
Octav, după câteva clipe de gândire. Poate nu s-or 
lega ăştia de mine, după cum ţi-au dat pace şi ţie. Pe 
alţii, cu mai puţin pământ, i-au făcut chiaburi şi tot 
zile fripte au avut. Mata ai scăpat de trânteală…

Octav, doar cu o palmă de loc şi văduv, pusese 
ochii pe una, însă aceea l-a răzuit cu briciul vorbelor:

– Măi Octav, tu mi-ai fost drag odată, dar amu 
ce să fac la tine, un sărăntoc, să-ţi număr păduchii 
din cap ori din altă parte?

Gospodarul a ieşit din ograda lui Melinte căl-
când în străchini. Nu s-a dus acasă. Pe drum s-a oprit 
la crâşmă unde a mai luat o secărică, după care a lu-
at-o ca un ogar către bordeiul Mariţei. A găsit-o sub 
un cireş spălând rufe.

– Mariţă, eu am venit să te cer de nevastă, a 
cucurigit el, înţepenit pe cele două crăcane. Amu am 
şi eu pământ, de nu l-om putea lucra amândoi…

Femeia s-a îndreptat din şale, rămănând cu 
o cămaşă udă într-o mână, în vreme ce bărbatul îşi 
ştergea sudoarea de pe frunte.

– Şi, mă rog, ce-ai făcut, ai tras de capătul gră-
dinii şi ai lungit-o până sub deal? l-a iscodit gospo-
dina, uitându-se curioasă la musafir.

– Mi-a dat un hectar Melinte…, săptămâna ce 
vine facem actele şi noi ne cununăm…, râde fără să 
vrea Octav, frământându-şi acum picioarele în iarbă.

– S-a apucat de făcut pomană zgârciobul, vă-
zând că i se apropie funia de par? se întreabă Mariţa.

– I-o dau pe Tatiana de noră, se laudă cel venit.
– Ţi s-a întunecat mintea, mă, ori îi dusă la 

păscut pe cele coclauri? izbucneşte femeia. Ai stricat 
datina şi ţi-ai vândut sufletul, mangositule? Şi ai ve-
nit ca un curcan să mă ceri de nevastă, potlogarule?!

Octav n-a apucat să răspundă, căci s-a trezit 
cu rufa udă peste cap, trebuind s-o ia din loc, cu ochii 
împroşcaţi, abia nimerind poarta.

– Să nu te mai văd în ochi, haramule! i-a stri-
gat din urmă cea dorită de nevastă, agitându-şi căma-
şa cu care l-a croit.

Octav a stârnit un nor de colb în urma lui şi 
nu s-a oprit decât tot dinaintea ţoiului de secărică. 
Îngurzit, a mai turnat în el trei măsuri pe datorie şi 

de acolo s-a îndreptat către casă, hotărât să-şi mărite 
fata.

– Tu, copchilă, i-a spus, după ce s-a trântit pe 
pat, peste două săptămâni facem nuntă cu feciorul 
lui Melinte…

Tatiana a rămas stană de piatră. Ar fi vrut să 
spună ceva, însă gura i se încleştase dintr-odată, iar 
capul a început să-i vâjâie, de parcă s-ar fi găsit în 
mijlocul unei furtuni năprasnice, dezlănţuită din 
senin. Văzând că-şi poate mişca picioarele, s-a dus 
afară în grădină şi acolo a plâns în neştire chiar şi 
după ce i s-au isprăvit lacrimile. Când a venit înapoi 
aproape de casă, l-a auzit horăind şi atunci i-a venit 
o idee:

– Iau toporul ţi îi crăp capul!... Doamne, iartă-
mă pentru gândul cel rău, a izbucnit din nou în plâns, 
dându-şi seama de prostia ce-i ieşise din gură.

La vremea hotărâtă, s-a mutat în casa lui Jorj, 
poamă bună ajunsă în gura porcului. La câteva zile 
după asta, un om de la primărie a trecut pe la fiecare, 
anunţând omenirea să se prezinte la căminul cultural 
pentru treburi importante, sala cea mare devenind 
neîncăpătoare. Pe scenă o masă lungăreaţă, cu pri-
marul, şeful de post şi doi necunoscuţi.

S-a ridicat unul din ei şi a lătrat mai bine de 
o jumătate de oră despre binefacerile colhozului. A 
vorbit apoi primarul, poticnindu-se la tot pasul, din 
care cauză l-a apucat din când în când câte o tuse, ce 
părea să fie măgărească. În urmă, s-a sculat miliţia-
nul şi atât a cuvântat:

– Să nu dea mama dracului să mă puneţi la 
treabă, că eu vă jupoi de şapte piei! Şi acum, tovară-
şul Melinte de la partid o să vă cheme aici câte unul, 
să iscăliţi cererea.

La auzul numelui, în sală s-a produs o oarece 
rumoare, mai ales că unii parcă l-ar fi recunoscut di-
nainte pe cel dispărut cândva din sat. Acesta s-a ridi-
cat încruntându-se, s-a uitat peste oameni ca un hul-
tan, ca să deschidă pliscul, gata să-şi înhaţe orătania:

– Să vină pe scenă Melinte Alexandru!
Bătrânul s-a ridicat încet şi a păşit, sprijinin-

du-se de cârjă. S-a oprit în faţa mesei, l-a privit drept 
în ochi pe cel rămas în picioare şi a glăsuit cu îndrăz-
neală:

– Am ştiut că iarba rea nu piere şi am venit 
aici să-ţi spun în faţă, feciorule, care m-ai făcut de 
râs dinaintea acestor oameni, că eu n-am să iscălesc 
niciodată, să înstrăinez pământul strămoşilor noştri. 
Obială ai fost şi cotreanţă ai ajuns, de te-ai pus în 
slujba satanelor!

Când a terminat de vorbit, lumea din sală era 
toată în picioare, privindu-i cu duşmănie pe cei din 
prezidiu. Melinte cel tânăr, văzând reacţia omenirii, 
a urlat încerând s-o înfricoşeze:

– Plutonier, prinde-l de mâna dreaptă şi întin-
de-o pe masă!

Miliţianul l-a sucit pe bătrân, iar fiul, având 
la îndemână un ciocan greu, i-a rupt antebraţul cu o 
lovitură scurtă şi îndesată. În strigătul de durere al 
tatălui, fiul i s-a adresat cu o nouă lătrătură:

– Ai să iscăleşti cu stânga, dacă nu, ţi-o fac în 
două şi pe asta, moşnege!

În clipa aceea, ca la comandă, fără nici o vor-
bă, sătenii s-au năpustit într-o furie buluc spre scenă, 
terciuindu-i pe aceia cu pumnii, cu picioarele şi cu 
acelaşi ciocan. Abia după ce s-au răcorit, şi-au dat 
seama că au întrecut măsura şi că fapta lor va fi aspru 
pedepsită. Cei mai mulţi s-au dus acasă, pregătindu-
se de luptă, câţiva şi-au luat merinde şi s-au făcut ne-
văzuţi, doar bătrânul Melinte s-a dus la baba Rahila, 
să-i pună mâna în lopăţele.

A doua zi, pe la amiază, oamenii s-au trezit că 
satul e înconjurat de armată, pe dealurile din jur fiind 
aşezate în bătaie câteva tunuri.

– N-o să tragă asupra satului, au venit doar să 
ne sperie, şi-a dat cu părerea unul din bărbaţii adu-
naţi în mijlocul satului, gata să se apere cu ce au găsit 
la îndemână.

Abia a terminat de vorbit, că s-a auzit un hu-
ruit de camion şi în scurtă vreme au sărit din el vreo 

Vremuri maştere
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treizeci de soldaţi, către care a pornit grupul compact 
al gospodarilor, hotărâţi să-şi apere pământul. A ur-
mat o comandă, o răpăială scurtă şi câţiva oameni 
căzuţi seceraţi în colbul drumului. Cei rămaşi în pi-
cioare s-au oprit descumpăniţi.

– Foc! a răsunat alt ordin.
De data aceasta, gloanţele au şuierat pe deasu-

pra capetelor, în timp ce mulţimea fugea în dezordine 
către capătul aşezării. De acolo veneau alţi militari, 
cu armele în poziţie de tragere. Cei în putere au să-
rit peste garduri, încercând să se saleze prin grădini. 
N-a fost chip, căci şi pe acolo străjuiau uniforme, 
scotocind peste tot şi hăituindu-i pe localnici, cu mic 
cu mare. Şi, ca să se vadă că nu e de glumă, a fost pus 
în funcţiune un tun al cărui proiectil a trosnit la baza 
clopotniţei, acoperind cu o perdea îndoliată cerul de 
deasupra bisericii şi a caselor rămase acum goale.

Înfricoşaţi şi asudaţi, oamenii, mânaţi precum 
vitele, se mişcau împleticindu-se către primărie. Într-
o vreme s-a auzit urletul unei femei disperate, aco-
perind hămăitul câinilor de prin ogrăzi, care venea 
cu paşi repezi cu un băieţel în braţe. Ajunsă în faţa 
unui ofiţer, care fuma liniştit la umbră, s-a răstit la el 
fără frică:

– Tu mi-ai omorât băiatul, golane?!
– Depărtează-te şi stai cuminte, că dau ordin 

să te spintece ca pe o vacă! i-a răspuns acela răstit.
Mama, disperată şi rănită de două ori, a făcut o 

mişcare iute, la care nu se aştepta nimeni. Şi-a prins 
copilul de picioare, s-a învârtit fulgerător şi l-a izbit 
pe comandant cu atâta forţă, încât l-a aruncat pe ace-
la în şanţ, de unde ofiţerul nu s-a grăbit să se ridice. 
În schimb, cei de faţă au tăbărât cu puştile asupra ei 
şi au lovit-o până aceea s-a lăsat moale  cu copilul în 
braţe, dându-şi sufletul în uliţă. De n-ar fi fost plină 
de sânge şi cu chipul sfâşiat de durere, ar fi dat im-
presia că, ostenită fiind, a adormit ghemuită, prote-
jându-şi pruncul, să nu i se întâmple ceva rău.

Adusă în faţa primăriei, gloata s-a pornit să 
vocifereze şi n-a tăcut până ce n-a venit un străin în 
civil, alături de un colonel, care a ridicat mâna ce-
rând tăcere.

– Am crezut că sunteţi oameni de treabă, a 
vorbit acela, dar mi-am dat seama că sunteţi nişte 
tâlhari, de vreme ce până şi o femeie a rupt gâtul 
unui ofiţer.

– Bine i-a făcut! a ţipat o alta din mulţime. I-
aţi omorât copilul, blestemaţilor!...

Îndată mulţimea a început să zumzăie şi apoi 
să vuiască ameninţător. Colonelul s-a întors către 
soldaţi, răcnind să se facă auzit:

– Companie, foc!
Şuieratul sinistru al gloanţelor i-a redus la tă-

cere. Atunci a ieşit de undeva din spate un bărbat fără 
un picior, sprijinit în cârje, vorbind cu îndrăzneală:

– Domn colonel…
– Tovarăşe colonel, banditule! îl apostrofează 

civilul.
– Domn colonel, nu-l ia în seamă ologul. Eu 

mi-am lăsat un picior pe câmpurile din Rusia…
– Banditule, ai luptat împotriva fraţilor sovie-

tici, îl întrerupe acelaşi.
– Bandit îi feciorul lui maică-ta, îl repede 

omul, care vrei să ne iei pământul! Eu nu mă tem 
de moarte, ia şi trage! îşi desface cămaşa de la piept.

– Nu, tâlharule, nu te omorâm. E prea simplă 
treaba. Noi o să-ţi luăm şi celălalt picior şi te facem 
să te târâi pe pământ, pe care tot o să ţi-l luăm, ca o 
râmă! Şi cred c-o să-ţi tăiem şi limba aceea cu care 
spurci organele de partid şi armata populară! a vorbit 
scrâşnind reprezentantul puterii. Cine se înscrie de 
bună voie? a încheiat.

– Nimeni! l-a asigurat acelaşi, rămas între unii 
şi ceilalţi.

– Eu mă înscriu! s-a auzit imediat din spate, 
de unde a ieşit ţanţoş Jorj Melinte, fluturând în mână 
o foaie de hârtie. Poftim cererea, o predă în mâna 
organului, în timp ce tatăl său răcneşte de undeva din 
mulţime:

– Blestemat să fii şi să nu te primească pămân-
tul când îi muri!

– Bine, fiule, se luminează tovarăşul. Dacă 
eşti însurat, ia-ţi nevasta de aici şi plecaţi acasă. Eşti 
primul. Am să-ţi dau muncă de răspundere în gos-
podărie.

– Şi eu mă înscriu! s-a auzit din nou.

– Şi tu, Costeo? s-a mirat cel fără un picior. Ai 
uitat că am fost camarazi?...

– N-am uitat, îi zâmbeşte acela, înaintând 
către organe. Ajuns la cei doi, îi înfige un pumnal 
în burta organului civil, strigând: Uite cererea mea, 
banditule!...

Ce-a urmat a fost o învălmăşeală, cu înjurături 
grobiene, soldaţii primind ordin să nu ucidă, ci doar 
să schilodească. Abia peste două ceasuri s-a aşternut 
liniştea, mulţi din bărbaţi fiind încărcaţi în camioa-
ne şi duşi, sub straşnică pază, la oraş. Cea mai mare 
parte s-a întors, iar pe câţiva nu i-a mai văzut nimeni 
niciodată. Unul din cei veniţi şi-a pus ştreangul de 
gât la margine de drum, având pe piept un carton pe 
care era scris: „Blestemaţilor, să vă stea în gât steaua 
roşie!”

Nu le-a stat, pentru că peste o săptămână 
aproape toţi erau înscrişi în colhoz, acesta purtând 
chiar numele stelei blestemate. Toate cererile purtau 
pe el amprenta degetului mare şi doar una singură fu-
sese iscălită cât se poate de citeş: Melinte Jorj. Aces-
ta, văzând că nevasta n-a vrut să-l urmeze şi a rămas 
pe loc, a băut acasă o sticlă de rachiu, s-a aşezat la 
umbră şi a adormit. L-a trezit scârţâitul porţii. A fă-
cut ochii mari, a căscat, trosnindu-şi oasele înţepeni-
te, s-a ridicat încet şi a dat să se hlizească.

– Ai venit, Tatiană? Ce bine-mi pare…
Ajungând lângă ea, a prins-o de cozi şi a în-

vârtit-o în jurul lui ca un prostovan ce era. Când i-a 
dat drumul, biata femeie a plecat ca din praştie, ros-
togolindu-se pe iarbă, dezgolindu-şi o bună parte a 
trupului. Măgădăul a păşit către ea, vorbindu-i ca un 
stăpân slujnicei sale:

– Dacă încerci să te ridici, te calc în picioare, 
moţato!

S-a aruncat asupra ei şi acolo l-a găsit tatăl 
său, chinuind-o.

– N-ai nici un simţ în tine, băiete? i-a aruncat 
bătrânul, făcându-l să se scoale şi să-i promită cuve-
nitul respect:

– Dacă mai bleşteşti ceva contra mea, îţi fac 
ferfeniţă mâna cealaltă şi după aceea te arunc în co-
teţul porcilor, unde-i locul chiaburilor!...

Năucit de cele îndurate, de câte a văzut şi de 
răspunsul feciorului, s-a dus în casă, cu lacrimile şi-
roindu-i pe obraji, s-a aşezat pe un scaun, şi, sprijinit 
cu spatele de perete, a şoptit plin de obidă:

– Eu nu mai am pentru ce trăi în babilonia 
asta… Doamne, primeşte sufletul robului tău…

Aşa l-au găsit, iar Jorj s-a bucurat de moar-
tea lui. A zburdat ca un netrebnic sub protecţia par-
tidului, şi-a canonit nevasta ca o javră ce nu crede 
în nimic, a băut cât un bou, i-a adăpat şi pe cei care 
veneau în control şi a crezut că va fi veşnic brigadi-
er, lingând mâna celor mari, suduindu-i pe semeni şi 
mereu crezându-se deasupra acestora.

După zurbaua din din acel decembrie cu mo-
loşag, n-a mai ieşit din ogradă şi când intra cineva 
pe poartă, se ascundea de îndată sun ocrotirea unei 
perdele, rânjind ca un răufăcător. Veneau vecinele ba 
după una, ba după alta, ştiind că Tatiana e bună la 
inimă şi nu le lăsa niciodată cu mâna goală, chit că 
în urmă ea îşi lua porţia de bătaie, fiindcă risipeşte 
averea bărbatului. Gospodarii, în schimb, i-ar fi dat 
foc la casă, de nu era la mijloc „muceniţa Tatiana”, 
cum o numeau de la o vreme. Ea răbda şi nu zicea 
nimic, ba-i aducea în fiecare zi ţigări, căci Jorj al ei 
fuma ca un turc. De la o vreme a început să se sufoce 
şi atunci punea mâna pe ce nimerea să-i dea în cap 
femeii. Ea fugea acum din calea lui, iar el, mânios, 
făcea doi-trei paşi ca un turbat, după care pica şi-i 
trebuia ceva timp să-şi vină în fire. Când nu s-a mai 
putut ridica din pat, abia atunci Tatiana s-a aşezat în 
mijlocul odăii, anunţându-l cu bucurie:

– Ţi-a venit rândul, tartorule! Uită-te bine, 
cornoraţii roiesc în jurul tău, să te ducă la cazanul 
cu smoală şi tutun. O să te bată ăştia peste obraz cu 
spurcatele lor cozi şi-o să te chinuiască, să-ţi iasă pe 
ochi ce-ai făcut cu mine…

Melinte a zvâcnit, de parcă ar fi vrut să sară în 
sus, însă trupul nu l-a ascultat. A urmat o horcăială 
de s-a cutremurat patul şi o privire de om în pragul 
nebuniei.

– Mă duc să aduc lumânarea, că mult nu mai 
ai, Melinte, s-a ridicat femeia să iasă. Să mă strigi 
când o să ai nevoie de lumină, i-a aruncat din uşă, 

lăsând-o deschisă. Dacă stau şi mă gândesc bine, pe 
tine o să te strângă de gât moartea la vreme de noap-
te, pe întuneric, iar de lumânare tu n-ai nevoie…, s-a 
întors să-i vorbească Tatiana, lăsându-l apoi în tovă-
răşia spaimelor sale.

Când a revenit în odaie, Melinte era pe jos, cu 
ochii boldiţi şi încercând să se ridice.

– A, nu mai ai răbdare şi te-ai pornit singur 
s-o întâmpini pe cumătra… Asta nu-i rău, îl laudă 
femeia. Şi cu mâna ce vrei, de-o agiţi? Nu mă mai 
poţi bate, iar eu aştept să ţi se întoarcă, diavole, cu 
vârf şi îndesat!...

Bărbatul hârcâia şi continua să-şi mişte braţul 
atât cât mai era în stare.

– Să-ţi aprind lumânarea?... Nu? Atunci?... 
A, vrei ceva din dulap? L-a deschis, căzându-i sub 
priviri sticla cu rachiu. Asta vrei, sătănică?..., o ri-
dică la vedere. Ai trăit ca un câine şi ai să mori ca 
o potaie, vine nevasta cu sticla destupată. O aduce 
deasupra gurii lui Jorj, vărsând lichidul peste el şi 
împroşcându-i obrazul. Na, satură-te, afurisitule!... 
Am să-ţi pun una în sicriu, să ai şi pe lumea cealaltă, 
procletule şi am să dau poruncă să te scalde în holer-
că, hoanghina satului!...

Jorj a schiţat un gest de apărare, dar n-a reuşit 
să-şi mişte mâinile. Alcoolul i-a pătruns în gură, în 
nări, în ochi şi, la urmă, i s-a părut că revărsarea îl ia 
şi duce ca pe un înecat către alte meleaguri, pline de 
mâl, răsufletul său fiind din ce în ce mai stins.

…Acum, Zamfira, venită de la preot, s-a oprit 
în faţa geamului, şi-a frânt mâinile de durere şi a dat-
o într-un bocet, de se scutura cămaşa de pe ea: Jorji-
că, bărbăţelul meu cuminte, cum te-ai tu pe neumbla-
te căi… Şi, după aceste cuvinte pentru lume, i-a tras 
un hăi!... hăi!... Şi iarăşi: rău îmi pare că te-ai dus, 
Melinte, măi, şi-ai lăsat pe toţi ai tăi…, hăi!..., hăi!...

Sătenii se opreau, ascultau şi îşi făceau cruce. 
Ba, cineva, auzind sfâşierea femeii şi nepricepând ce 
se petrece, a comentat în gura mare:

– Pe Tatiana a prins-o scrânteala, sărăcuţa de 
ea. A trăit precum viermele în hrean şi acum îi pare 
rău că i-a putrezit rădăcina şi n-o să-i mai simtă iu-
ţeala…

Când a venit vremea să-l scoată din ogradă, 
era cât pe ce să cadă la pământ:

– Unde mi-l luaţi pe Melinte al meu?... Cu 
cine mai rămân eu?... şi, neauzită de alţii: Duce-te-ai 
şi te-ai tot duce, sluţenia lumii!...

Femeia s-a tânguit şi l-a plâns pe Jorj până s-a 
apropiat de biserică şi, când vuietul clopotelor putea 
să-i acopere vorbele, s-a pornit furtuna:

– Viermii cei neadormiţi să-ţi sfârtece ochii, 
cum mi-ai sfâşiat tu sufletul, orătanie urâcioasă!..., 
să-ţi sugă măduva oaselor, cum mi-ai stors tu vlaga 
din mine, dihanie, să-ţi huiască în cap toate potlogă-
riile câte le-ai săvârşit, să-ţi fiarbă mădularele şi să te 
chinuieşti în veci pentru cât jar şi otravă mi-ai turnat 
în inimă, dobitoc afurisit!... Melinte, Melinte, buhai 
fără de minte, mai râde şi acum într-un dinte!...

O surată, văzând-o aşa de tulburată, i-a zis în 
vremea asta alteia:

– Ferice de el, că-l plânge după datină şi chiar 
îi pare rău…

– Cum îmi pare rău că nu am gutunari, i-a răs-
puns aceea, trecând pe sub clopotniţă.

După slujba din biserică, aşezând sicriul pe 
doi pari desupra gropii, pentru o ultimă rugăciune, 
unul din aceştia s-a rupt, sicriul a coborât vertical şi, 
în momentul când a ajuns la pământ, mortul a fost 
azvârlit cu faţa într-un perete şi de acolo a venit într-
o rână pe jos, de unde s-a ridicat un puternic miros de 
ţuică, semn că Zamfira se ţinuse de cuvânt.

– Aista-i abia începutul, Melinte!…, l-a preve-
nit văduva în explozia de rumoare din jur.

Şi, în vreme ce groparii au rămas să le aşeze 
pe toate la locul lor, Zamfira, întorcându-i spatele, i-a 
poftit pe cei prezenţi la praznic, fiind prima care şi-a 
turnat un pahar şi, dându-l pe gât, şi-a făcut cruce, cu 
un surdinizat:

– Mulţumesc Ţie, Doamne!...
Pentru ce? Asta numai ea ar fi putut să spu-

nă… 
  Ioan ŢICALO
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Se cunoaște faptul, mai mult sau mai puțin, 
că în ziua de 13 octombrie 1956 Brâncuși a primit 
vizita poetului Eugen Jebeleanu și a soției acestuia 
pictorița Florica Cordescu–Jebeleanu. A fost o vi-
zită anunțată prin telefon. S-au prezenta. I-au spus, 
sculptorului, pe scurt,  că sunt români din România, 
că sunt în vizită, pentru o săptămână la Paris și că 
doresc să-l cunoască, să-i facă o vizită. Sculptorul 
a accepta să-i primească fără să facă obiecții și că 
se bucură de vizita lor. Înainte de a prezenta vizi-
ta soților Jebeleanu la Brâncuși trebuie, credem, 
să spunem cum aceștia au ajuns la Paris și care era 
situația sculptorului la acea dată. Astfel, când în țară 
s-a aflat că Brâncuși a avut un acci-
dent și este în spital grav bolnav, s-a 
făcut propunerea să meargă la Paris 
nepoata sa, Jeana Brâncuși, inginer 
chimist, căsătorită Șișcă. Atunci, 
Chivu Stoica, prim-ministru, s-a 
opus, probabil sfătuit de funcționari 
ai guvernului, de cei de la finanțe, 
ori securitate și nu a aprobat schim-
bul valutar necesar călătoriei. De 
necomentat. Mai apoi, în vara anu-
lui 1956, când Teatrul Național din 
București a făcut un turneu la Paris, 
soților Dida și Scarlat Calimachi 
– „Prințul roșu”, împreună cu regi-
zorul W.Siegfried, li s-a sugerat să  
facă o vizită lui Brâncuși pentru a-i 
ura cele cuvenite, cu prilejul împli-
nirii vârstei de 80 de ani  și de a-l in-
forma că la București se pregătește 
sărbătorirea sa și o expoziție retros-
pectivă. Amintim apoi că, în sep-
tembrie 1956, s-a făcut propunerea 
ca pictorul Camil Ressu și sculptorul 
Ion Jalea, ambii academicieni, la acea 
dată, prieteni cu Brâncuși, să meargă la Paris și să-l 
informeze pe sculptor despre programul de sărbăto-
rire, despre organizarea expoziției sale retrospecti-
ve și să-l invite oficial la București. Inițial, cei doi, 
Ressu și Jalea, au fost de acord . Lor li s-a adăugat 
atunci și pictorița Florica Cordescu-Jebeleanu, care 
ceruse să meargă la Paris, „pentru a face Maestrului 
Brâncuși câteva portrete”. Ministerul Culturii, re-
spectiv Constanța Crăciun și șeful Secției Propagan-
dă a C.C., Pavel Țugui, dar și alții, din conducerea 
de Partid și de Stat, au fost de acord. Ulterior, Camil 
Ressu și Ion Jalea și-au declinat intenția să meargă la 
Paris, invocând vârsta înaintată. În schimb, aceștia 
i-au scris lui Brâncuși și l-au rugat  să dăruiască „… 
din fructul… muncii de-o viață întreagă ca să rămână 
ceva și țării tale pe care a-i iubit-o…” În treacăt fie 
spus scrisoarea a rămas fără răspuns. Așa s-a ajuns la 
soții Jebeleanu, el, poetul Eugen Jebeleanu prezen-
tând „garanții moral-politice” și fiind „om de încre-
dere al partidului”. Conducerea Ministerului Cultu-
rii, respectiv Constanța Crăciun și Ion Pas au avizat. 
Trebuie apoi, credem, să spunem, pe scurt, care era 
situația sănătății lui Brâncuși la acea dată. Se știe, 
astfel, că începutul anului 1955 a fost unul nefericit 
pentru sculptor. În seara de Bobotează, 6 ianuarie, 
s-a împiedicat de propriul băț – care-i servea drept 
baston – a căzut și și-a fracturat femurul piciorului 
drept și colul femural. Avea, normal, dureri mari, așa 
că a strigat după ajutor. L-a auzit Natalia Dumitrescu 
și Alexandru Istrati, care întâmplător erau acasă cu 
un client care dorea să cumpere un tablou. Veniți re-
pede, l-au găsit prăbușit pe podea, gemând de durere. 
Alexandru Istrati i-a pipăit piciorul și și-a dat seama 
că e fracturat. L-a luat în brațe și l-a dus în dormito-
rul de sus. l-a imobilizat piciorul cu două scândurele. 
Sculptorul n-a vrut să audă de doctor. Durerile însă 
au crescut, așa că în cele din urmă a trebuit chemat 

doctorul. Acesta a hotărât categoric : trebuie dus la 
spital. Așa că, pe 11 ianuarie, o ambulanță l-a trans-
portat la Centrul Medico-Chirurgical Foch, în Su-
resnes. Acolo a stat internat până pe 3 mai. Piciorul, 
femurul, i-a fost pus în ghips. Sculptorul a încercat 
să explice cum se pune un ghips, dar doctorii nu i-au 
dat atenție și și-au făcut meseria așa cum știau ei.

Brâncuși a stat în spital 112 zile. I s-au făcut 
treizeci de intervenții, cinci examinări radiologice și 
în paisprezece rânduri analize medicale. Pe 3 mai i 
s-a făcut ieșirea din spital. S-a bucurat. Era primăva-
ră, soare, multă verdeață, insecte, păsări. Și-a revăzut 
cu mare plăcere atelierul. Trebuia să facă recuperare, 

să meargă. Totuși, nu se descurcă singur. Avea ne-
voie de ajutor, să se îmbrace, dezbrace, să mănân-
ce…Natalia Dumitrescu și Alexandru Istrati îl ajută. 
Recuperarea merge greu, dar…merge. Se deplasează 
cu ajutorul cârjelor. Și viața a mers înainte. Astfel, 
anul 1955 s-a încheiat, pentru el, cu bune și rele. Ca 
de altfel cum a început  și anul 1956. Amintim apoi 
faptul că la 23 aprilie, de Sfântul Gheorghe, Brâncuși 
i-a cerut lui Alexandru Istrati și Natalia Dumitrescu 
să-l ajute să facă o plimbare în împrejurimi. S-a oprit 
la farmacie și tutungeria din cartier. L-a farmacie s-a 
cântărit și și-a măsurat înălțimea. Avea 65 de kilo-
grame și 1,62 m. înălțimea. A mormăit mulțumit în 
barbă. De la tutungerie și-a cumpărat o mare can-
titate de tutun. Deși medicii îi interzisese fumatul, 
nu putea să se lase de el. După această zi s-a retras 
în atelierul său, pe care nu l-a mai părăsit. De al-
tfel nici sănătatea nu i-a mai permis. Era conștient 
că sfârșitul nu-i departe. În mai a fost ajutat să-și 
cumpere un loc de veci în cimitirul Montparnasse. 
Era cel mai apropiat de atelierul său. Locul fusese 
al unui neamț, Richter și era bine plasat în cimitir. A 
cerut apoi soților Istrati „să nu pună în el o întreagă 
colonie românească”. A venit vara și apoi toamna. 
Brâncuși, a fost, în acest timp, vizitat de prieteni, 
admiratori, oameni care voiau  să-l cunoască. Deși 
era bolnav, pe toți i-a primit bucuros. Printre cei ce 
l-au vizitat atunci, a fost și ambasadorul României la 
Paris , Mircea Bălănescu. Acesta l-a vizitat, în mai 
multe rânduri, din proprie inițiativă. Nu i-a cerut, nu 
i-a solicitat niciodată nimic. L-a vizitat ca un român 
pe un român bătrân și bolnav.    

Dar, să revenim la Eugen Jebeleanu. Barbu 
Brezeanu spune că poetul l-a vizitat pe sculptor „într-
o misiune de împăciuire și recuperare” Inexact. Nu, 
Eugen Jebeleanu nu a avut nici o misiune, nici de 
„împăciuire”, nici de  „recuperare”, nici să-i propu-

nă să doneze „atelierul”, „averea”, vreo „operă” sau 
„altceva” statului român. El trebuia doar să stea de 
vorbă cu sculptorul și să-i spună ca statul român, pri-
etenii și iubitorii de artă din România îl prețuiesc și 
că nu l-au uitat. I-a spus, de asemenea, „ce se face în 
țară pentru cinstirea  lui și a creației sale” cu prilejul 
împlinirii vârstei de 80 de ani… Când s-a întors în 
România Eugen Jebeleanu a făcut un raport asupra 
călătoriei în Franța și a vizitei la Brâncuși. Mai apoi el 
a publicat în presa vremii impresiile asupra acesteia. 
De asemenea, trebuie spus că Pavel Țugui a urmărit 
foarte atent vizita lui Eugen Jebeleanu la Brâncuși. 

El a comentat, mai apoi, corect, obiec-
tiv și competent subiectul respectiv 
(Dosarul Brâncuși, Editura „Dacia”, 
Cluj, 2001). Eugen Jebeleanu 
a fost atunci, pe 13 octombrie 1956, 
profund impresionat de „condițiile ab-
surde în care trăia un mare artist, bol-
nav, într-o convalescență prelungită, 
însingurat, epuizat și decepționat, dar 
încă încrezător în viață….” Discuția 
între cei doi a fost firească, plăcută și 
a durat, probabil, ceva mai mult de o 
oră. În acest timp Florica Cordescu, cu 
permisiunea sculptorului, i-a schițat câ-
teva portrete. La sfârșit „Într-un efort 
suprem de viață, artistul octogenar a 
mulțumit” pentru veștile aduse din țară 
despre amicii lui de la București, des-
pre operele sale existente în muzee și 
colecțiile din țară, „uimirea sa  fiind 
aceea că Expoziția omagială se făcea 
în fostul Palat Regal, devenit Muzeu de 
Artă” . Amintim totdeodată  faptul că 

poetul i-a dus și dat atunci sculptorului 
un articol despre el, scris de Ion Jalea și publicat în 
„Contem-poranul”, în numărul de vineri 5 octombrie 
1956. Brâncuși „l-a citit de bună seamă cu interes” 
( Eugen Jebeleanu, respectiv Pavel Țugui).  Nu pot, 
de asemenea să nu amintesc faptul că în august 1975 
întâm-plarea a făcut să stau ceva mai mult de vor-
bă cu omul Eugen Jebeleanu. Era, pe atunci, senator 
de Dolj și venise la Craiova cu treburi, dar și să ia 
negație pentru fiica sa Florica, care cu un an în urmă 
terminase facultatea și fusese repartizată la Muze-
ul de Artă. În Cabinetul Brâncuși dânsul ne-a spus 
atunci, în mod franc, că perioada modernă a sculp-
torului nu-i place și nu o înțelege, că l-a cunoscut în 
urmă cu aproape douăzeci de ani, că l-a vizitat o sin-
gură dată la atelier și că nici după atâția ani nu poate 
uita condițiile inadmisibile de viață în care l-a găsit 
și că n-a putut face nimic pentru a le îndrepta. 

În 1976 a fost centenarul nașterii sculptorului. 
Brâncuși a fost atunci omagiat în toată lumea. În Ro-
mânia, printre altele, revista „Tribuna” de la Cluj, a 
publicat, în februarie, un almanah, în care Eugen Je-
beleanu a scris un articol despre vizita sa la Brâncuși 
în octombrie 1956. Din acesta, iată câteva rânduri : 
„L-am găsit la Paris, într-un fel de magazie pe săra-
cul, săracul milionar. El, care îmbogățise de două mii 
de ani sau poate mai demult, nu numai Patria mea, 
nu numai planeta noastră, cu Universul întreg – într-
o magazie…

Și nu-mi vorbea esperanto, ci românește. Și 
era bătrân, și era bolnav – dar cât de vesel. Și obrazul 
meu, rușinat și pentru alții, s-a înfundat în zăpezile 
curate al bărbii lui, și el m-a strâns tare-tare la piept, 
și sufletul lui era vesel”. Acestea au fost ultimele cu-
vinte, după câte știm, spuse sau scrise de poetul Eu-
gen Jebeleanu, despre vizita sa la Brâncuși.

Brâncuși și Eugen Jebeleanu
Paul REZEANU

Augustus John; Constantin Brâncuși; Frank Owen Dobson



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XI, nr. 1 (42)/2015
21

VASILE PONEA:

O altfel de cronică
I Carele faronului

Izvorâtor de minuni, 
cu localizare la noi pe marea Sarmatică
şi pornire de văz din înalturi.
Eliberări din lanţuri şi incertitudini prin zbateri
şi atitudini din mireasma minunilor.
Bunătatea divină prin raclele promise
şi prin nădejdea ce nu întârzie să ne ţină treji
la anotimpuri perpetue.
Şi cerul contribuie, precum şi apele,
şi nisipul din deşerturi vor desena mult timp orizon-
tul,
din care apar visele cu legend
şi poemele sculptate cu pana din călimară,
murmurând doruri, închipuiri şi trăiri neînvinse,
ba chiar cântecele naturii prin solii ei:
greieri, fulgere, luminând potecile
în urcarea permanentă a omului.
Cu sprijinul nemijlocit al crucii
ce ne adânceşte (călăuzeşte) în sfintele biserici,
unduind pe urme de legend
liturghii în măreţia frunzişului codrilor şi al apelor,
din care răsar poemele ce leagă raţiunea cu senza-
ţiile,
firescul de astral, copilăria de urcuşuri suave-divine,
dar şi coborâşurile în suflete,
în tradiţii aromate simbolizate prin gutuile de odi-
nioară
din ferestre, pe timp de iarnă.
Cineva aminteşte de jafuri, trădări şi esenţe
aflate şi trase la zaruri, dar respectând în alte peri-
oade
vestigiile istorice şi religioase chiar dacă-s uzurpate 
de timp. 
Amintindu-ne de strămoşii geţi, de altarele lor,
 ne mândrim sub noianul de stele şi prin colbul pă-
mântului,
fără a umbri corola de rubin a existenţei şi dăinuirii 
noastre,
prin zeul propriu Zalmoxian, preîntâmpinând alte 
idei de zeu
unicat pe coama timpului, ce desparte cele două 
lumi.
Tradiţiile legate de miraj nu ar fi întregi fără inimi 
şi suflete 
tinzătoare spre sublim, spre infinit.
Cu o noapte de stele şi un zeu înălţător
îzvorât dintr-un praf pământean, ce anume l-a creat
şi-un zumzet de stele şi în noapte lăsându-ne  în su-
flete
chemarea de mult revărsată, de mult aşteptată.
Prin somnul de veacuri cu sloiuri de pierzanie am 
înlocuit
schiturile cu refugii de pomină, în simfonii de dez-
gust.
Dar printre pietre se găseşte povestea
călătorind pe firul apelor, pe nori,
pe visele surori cu stelele căzătoare, pe un nisip ar-
zând.

II Grădina cu vietăţi de piatră

III Terasa delfică

Istoria - această poveste frumoasă
se leagă de o răstălmăcire profetică
şi de grandoarea Cuvântului,
 rostogolind ceva mic spre o măreţie de Duh,
spre iubirea adevărată, de o comuniune verticală şi 
sigură.
Cu snopi de oase aşteptând învierea
ce nu va fi înştiinţată decât de ochiul maestrului, 
urmat de cântatul Cocoşilor ce fierăstruiesc cerul
şi lasă Ţestoasa să zboare, luând pe moment  locul 
Măiastrei,
 care dacă-i punea Oul departe lângă Upanişade
ne lega sufletele şi ne umplea de nemărginire
şi poate Coloanei îi duceam dorul
cu amintiri de ceruri de 33 de aştri.
Dar Cuminţenia noastră ancestrală de la Zalmoxis 
încoace
ne înrădăcinează în lemn şi în piatră pentru viito-
rime
într-o mirare şi nu se sfârşeşte aici, căci alte esenţe-
duhuri
tresaltă să iasă  din fibre şi stânci,
apoi să se odihnească îngereşte  la Masa de gânduri 
adânci
ce se prelungesc în zi şi în noapte cu zboruri de pă-
sări.
 Ca o rugăciune pentru om, pentru fapte peste nopţi 
înstelate
ce se revarsă pe ape ca un Dor peste moarte.
Dar Lada de Zestre a neamului este pe umerii noştri
de munţi înlănţuiţi întru dăinuire,
având sprijinul Coloanei, fără cuvinte în plus,
spre zenit în comuniune de vis, iscălind pe cer ne-
murirea noastră.
Cu ghirlande de gât şi copii supliciu bogaţi în nec-
tare,
dăruite de Muza Adormită doar pentru acum şi nu
de doruri rămase-n poveste, de liturghia unei nopţi
când dau în pârg liliacul şi salcâmul şi quintesenţe 
de vis
tivite pe margini cu flăcări de phenix ce stau în pri-
veghi

cu vălătuci de uitare ce-n steaua dimineţii găseşte de 
veghe mântuirea. 
Însă toate acestea nu sunt amintiri ci veridice certi-
tudini,
care mereu îşi iau zborul de sub streşini de minte 
spre nemurire.
Aşteaptă  o mantră în mai multe clipite până-şi gă-
seşte calea tihnită.
Sunt desprinse din stânci, din arbori ciudaţi cu duh 
înmiresmaţi.
Şi păsări se-avântă în spaţiu să dăinie în netimp
pe melodia orgilor din arborii, martori la minune.
Mai să se trezească şi Muza Adormită de minunea 
zveltă.
De sub geana de munte, ca de sub un acoperiş de 
biserică, 
Izvoarele ce sunt prea antice ne apar ca minunăţii 
izvorâte din căutări.

Pentru esenţe desluşite doar de genii,
descărnarea lumii e necesară, fie şi numai
pentru înălţarea jertfelnică, prin cataracte de duh.
 Simboluri ale genezei la tot pasul, stoluri de măies-
tre harice,
 focuri târzii ce se-aprind şi în peşteri
săvârşind policandre şi sfeşnice.
 Pădurile îşi duc visele în spate
şi le destramă în dorinţa jertfelor, ce deschid mira-
colele
de înălţare spre eliberarea prezentului, 
care ce bine ar fi, să fie adormit în trezvie.
Aducerile aminte ne preumblă printre menhiri,
 iar cumpenele de la fântână ne aduc ploile în mână.
 La Masa Uriaşilor vlăstarele prind putere,
curcubeele uită să piară în văzduh, 
ghemuindu-se în lada de zestre a neamului.
 Pe ghizdul fântânilor cu apă neîncepută,
 prin săpătură cu barda în trunchiuri seculare
ni se destăinuie poveşti adamice,
 cu elefanţi cărând comete de Lăsata Secului.
 Cu turmele ancestrale am păscut glia,
 cu tesla de-nceput am croit stindarde
şi adâncimi de suflet pentru marea trecere.
 Toamna când drumul intră în păsări şi-i dus peste 
mări,
pădurile se umpul de cioturi şi vedenii,
iar tresăririle din vis palpită cu o aleasă risipă.
 Mircea cel Bătrân cu merele-i de aur
şi-un Ştefan Vodă uns printre atâtea ţepe,
pentru noi simboluri ca dintr-o liturghie,
 din veacuri peste veacuri coborâte-n bernă.
De atâta sânge măceşiu, scurs peste dealuri şi câm-
pii,
 ca să răsar-apoi din adâncuri cer liber pentru toţi şi 
pentru toate.
 Se-aud cântări valpurgice peste şesuri de clorofilă
iar drumuri printre maluri, călcă peste veacuri de do-
ruri.
Păsări, tot Măiastre ţâşnind spre înălţimi,
 sorb din curcubeie culori pentru un steag,
simbol după simbol din piatră stau şirag,
din prea adâncuri timpi, şiruri din ţintirim.
Şi de sub streşini cu-atâtea anotimpuri,
păsărele ne cântă veşnicia,
iar pâraiele dintre munţi şi văi se duc către marea
care a copilărit în munţi,  redescriind vremelnicia.
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N-am aflat

de ce în ochii pietrelor
lumina se rușinează
asemenea unei oglinzi certate de închipuiri.
De când am fost injectat
cu esență de flăcări opuse funinginii
simt că-mi izvorăsc din genunchi
fluvii de apă a mistuirii
cu păstrăvi
străfulgerând înotul de-a curmezișul
lespezilor de prefăcătorie.
Prefer incizia cu lasere
de jurisprudență divină.
Poate de la sentimentalismul lor
neîngenuncheat sub umbra compromiterii
învăț solfegiul punerii acestui început
de orbire
pe muzica vremuirii.

Te cern  

uzură de indigo cu memoria
fereastră perdeluită
de confuzii...
Nu trec decât umbrele
unor întrebări
venite să înmormâteze
la marginea serilor
ecoul așteptării stinse
sub dărâmături
de năluciri abisale.
Amintește-ți cum
se îndoiau cuiele de ceară
pe care mi le-ai bătut
în candela smereniei.
Puteai fi biserica nopții
unde ți-aș fi sărutat
mirosul
de putredă flacără.

M-aş muri fiind

călcâi vulnerabil la văpăile
formelor tale
ochindu-mă cu aripi de dor
din tolba mersului
pe culmile simțirii poleite
cu nerespirat miros
de ascunsuri caudine.
Plouă-mă pe umeri
cu transparența ciocârliilor
de vis dizolvat
în balansul pulpelor extazului.
M-aș învia
ochi de cumpănă sufocându-te
cu săruturi devenite
frâne ale înecării
în marea inexistenței. 

ELEODOR DINU
Scânteile nocturnelor lăudăroţenii

pecetluiesc mirosuri de senzații putrede
veghind democrația cimitirului
să nu curvească lacom
cu somnul răsărit din morminte.
Păianjenii rigidității țes spânzurători
pentru praful implacabil
al fericirii trăite în iadul gestant
cu moartea boabelor de rouă stelară.
În cârciuma de la mansarda furtunii
orizontul cu banderolă de doliu
cheamă spirite-nnoptânde.
Arderea zădărniciei pe rugul mâhnirii
agită în oasele nesomnului
fluturii jocului de-a călugăria.

Unde agonia treptelor de formol

adoarme respirând
pașii neputincioși ai vieții,
putreda sărbătoare a-ntunericului
îngenunche
pe freamătul măslinului înflorit
în ochii lui Lazăr.
Glasul sfințeniei desparte aurul
de vitejia leproasă a ruginii.
Zumzăie sublim razele împrimăvărării
peste mormântul somnului cum un stup
la urdinișul căruia sorb
miere de taine dumnezeiești
albinele veșniciei.

Să zicem

că gleznele ți-ar fi cămări
pentru tainicele mângâieri
flămânzind 
în nisipul palmelor mele.
Cu alge de lună naivă
să te năvodesc
până când adâncul șoaptelor noptatice
mi s-ar face mare fără margini
în măsură
să-mi curme nesațul de a te sorbi
haos mărturisitor despre
copilărosul început de lume.
Să fim întrebări la plimbare
prin spații sublime,
neîncurcate-n
zgârcenia depravatei pudori carnale.
Cât de colțuroase sunt aripile minții -
lespezi de egoism
pe care ni se sprijină gândurile!

Candelă plângându-şi

lumina mioapă
pe marginile drumului
către cearcănul de circumcizie –
poartă zăvorâtă
de oceanice negații.
Icoane îmbrobodite
cu fățarnice orbite
în care strănută corăbii de fum.
Te-aș asemui
cu sălbăticia unui păcat
pe care-i păcat
să nu-l pot trăi domestic.
Sau mimând
virilitatea nesomnului
dintr-un preș de ceară
ștergând tălpile
perfidelor răsărituri.

Ploi frigide

scot iasca înnorării
la înviorare 
prin grădina cerului
cu miresme
de vulpești înfloriri. 

Răsună putred
orologiul somnului
cu limbile-i de
coșmaruri coclite 
cum sceptrul jelaniei
priveghind amurgul...
Aerul, cupolă de circ
sub care traiectorii oarbe
ling cristalele
aplauzelor plânse
în căușul prăbușirii.

Glas al nimănui

îmi țiuie-n auz
cum chemarea pietrei în jurul căreia
mi s-a-ncolăcit drumul.
Ecou de scânteie bătând
la ușa cenușii dincolo de care
se-nalță splendoarea palatului nostru
pe temelie de fum.
Cum te scap
din mâinile golului rezemat
de neastâmpăr,
uiți să mai plutești înflorită
în ademeniri.
Buzele tăcerii te surâd lunecândă
peste ruine de închipuiri.
Pe spatele umbrei nevertebrate
a norului din care mă fulgeri
un taraf de greieri somnambuli
cântă la viori cu sunete aidoma
prafului de sete
din sexul singurătății virgine.

Apusul vine

pe fereastra unui viitor departe -
fetus zvârcolindu-se
în scutecele de rugină
ale vrutelor de-aici.
Totul micșorat după
nevoile somnului procustian,
ființă de aur îmbătrânind
în spatele gratiilor credincioase
prețului orb al orizontului 
vâslit cu scârțâit de corăbii.
Direcții părtașe ocolului
în jurul
plânsului de plumb sideral
așteaptă glas
de izbăvire picotind în
măruntaiele sângerii ale țărmului.
Ca fumul haosului năzuindu-ne
sclipiri poftitoare
de scrumul divin al luminii,
mirosul amăgirii rămâne
sân de fecioară în laptele căreia
ni se-neacă urmele. 

Un craniu însămânţat

cu promisiuni de fericire astrală
se scarpină pe amintiri
despre răimea strălucirii
de sub pielea
neliniștii planetare.
De la viața electrică 
știu că razele soarelui
au ajuns deșeuri aruncate
pe fereastra leagănului de intemperii.
Răbdarea Tatălui ceresc sângerează adânc,
până la măduva furiei,
când vede cum în oglinzile morții
viitorul se bărbierește 
cu sloiuri de lacrimi.
Mă tem că până și pe limba
zâmbetelor guralive
vor bate glacial
clopotele spaimei.
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GEORGE SCHINTEIE –
„Proprietarul

de fluturi”
                                               Motto:
                                „locuiesc într-o metaforă
                                  cu ferestrele întredeschise”
(George Schinteie - Captiv de Crăciun)

Pentru George Schinteie, autorul volumului: 
66 – poeme dintr-un timp înrămat – (Ed. Artpress, 
Timişoara, 2015), ajuns la vârsta menţionată în titlu, 
poezia nu se lasă încorsetată în curente literare, ea 
există ca atare, sau nu există. (O rană) În consecinţă, 
autorul la care ne referim, este un poet original, un 
„proprietar de fluturi”: „Mă comport ca un proprietar 
de fluturi/ pe care-i ţin noaptea în cutia craniană/ le 
fac baie în ochiul de rouă/ cînd îi scap în libertate/ 
ca să scriu zboruri cu aripile lor/ şi-i hrănesc cu lu-
mină” (Rătăcit în crisalidă). Cu alte cuvinte, zborul 
fluturilor este omologabil poemelor create. Inspiraţia 
coboară din absolut: „în timp ce un înger ascuns/ îmi 
picură discret din peniţă/ o lacrimă de cer” (O lacri-
mă de cer) 

Din punct de vedere al antropologiei imagi-
narului (Gilbert Durand), poetul aparţine regimului 
nocturn al imaginii: „zborul nocturn de fluture/ face 
popas sub lună/ şi stelele îl invită la cină/ să desăvîr-
şească iertarea” (Poem – lui Dumitru Oprişor), ca-
racterizat prin intimitate: „prea plină luna astă seară/ 
se-nghesuie să intre la mine-n odaie” (Insomnie). 
Cosmicul este vizualizat minimalist:  „uneori mă 
aşteaptă în cameră/ umbra lunii căzută pe birou” (In-
sectar).

Firesc, dragostea se petrece tot în registrul 
nocturn: „când rătăceam prin părul tău ca-ntr-o noap-
te/ din care speram să răsară luna” (Urcă la stele).

Întunericul şi ploaia induc însingurare şi dez-
nădejde: „şi nu lua nimeni în seamă/ alergarea mea 
cu ploaia pe umeri/ ca o pelerină de protecţie/ împo-
triva deznădejdii” (Impas).

Trecerea timpului este povestită remarcabil 
în poemul epic Viaţa cu ceas de buzunar, în care, 
obiectul menţionat, adus, de pe frontul celui de-al 
doilea război mondial, de tatăl autorului, este mar-
torul evenimentelor familiale, inclusiv naşterea po-
etului.

Istoria literară pare un război cu fluturii poe-
ziei (Vis de soldat într-un război imaginar):  „eram 
pe front şi cîmpul de luptă/ părea împînzit de flu-
turi bezmetici” . Poezia actuală pare dezorientată, în 
mişcare browniană, iar criticii postmodernişti („flu-
turi fără aripi”, care nu mai ştiu ce înseamnă zborul 
imaginaţiei) decretează: „trage mai auzii nu vezi că 
ne invadează/ nu vezi că invazia fluturilor ne fură lu-
mina/ armează şi trage/ fluturii continuau să zboare/ 
nepăsîndu-le de ordinul căpitanului”.

În concluzie, poezia supravieţuieşte, ea adre-
sându-se îndrăgostiţilor de ieri, de azi şi de mâine: 
„poetul – o umbră fără destin/ aşează timid o dîră de 
vise/ pe care să calce mai sigur/ îndrăgostiţii neliniş-
tiţi” (Ipostază).

George Schinteie scrie o poezie modernă, sen-
timentală, captivantă, adresându-se tuturor categori-
ilor de cititori.

MARIANA ŢĂPUŞ – 

Aventurile lui 
Zbenghi şi Zbenguilă

                                 
 (Editura Nouă, 2014)

Mariana Ţăpuş a început să scrie: poveşti, po-
vestiri, amintiri şi legende pentru nepoţii ei. A pu-
blicat până în prezent: Altfel de legende pe înţelesul 
celor mici (2012), Adoratul meu tată (2013), Aduna-
te din viaţă (2013), Amintiri pentru nepoţi (Editura 
Nouă, 2013) şi Aventurile lui Zbenghi şi Zbenguială 
(2014) - pe care o comentez în continuare.

Textele, din volumul menţionat, depun măr-
turie despre talentul, imaginaţia bogată şi capacita-
tea autoarei de a pătrunde cu ingenuitate în sufletele 
imaculate ale copiilor, minunându-se cu ei de lumea 
mirifică ce ne înconjoară. Între realitatea frustă şi 
ochii copiilor, Mariana Ţăpuş interpune lumea ma-
gică a poveştilor şi povestirilor în care se manifestă 
în libertate, imaginaţia celor mici.

Lumea creată  de autoarea este pătrunsă de 
bunătate în toate fibrele sufletului. Povestirile: Mica 
Cenuşăreasă şi Soacra şi nurorile, ne surprind prin 
răstălmăcirea basmelor cunoscute, tocmai sub ideea 
binelui. În Mica Cenuşăreasă, mama vitregă îşi iu-
beşte fiicele autentice şi vitregă, cu aceeaşi intensi-
tate. La balul din pădure, care durează trei zile, deşi 
naşa fiicei mai mari o invitase numai pe aceasta la 
serbare, mama îşi trimite, pe rând, în fiecare seară, 
pe câte una dintre fete. Toate se mărite, desigur, Ce-
nuşăreasa cu Prinţul.

În Soacra şi nurorile, soacra îşi iubeşte identic 
toate nurorile, învăţându-le cum să-şi corecteze de-
fectle pentru a-şi salva casniciile.

Alte două povestiri,  Supărarea mării şi Minţi 
de îngheaţă apele pornesc de la fenomene naturale 
ciudate, văzute la televizor: inundarea unui oraş cu 
spumă de mare şi alunecarea unui gheţar spre o lo-
calitate apropiată. Autoarea leagă primul aspect de 
păcartele oamenilor (poluarea), iar pe al doilea de un 
defect al copiilor (şi nu numai).

Povestirea care dă titlul cărţii se referă la edu-
carea dată de o iepuroaică celor doi iepuraşi ai ei, 
zvăpăiaţii adolescenţi: Zbenghi şi Zbenguilă, pentru 
a se putea descurca singuri în viaţa din pădure.

Toate poveştile şi povestirile au un scop edu-
caţional, fie pentru transmiterea informaţiilor, fie 
moral.

Unele povestiri comunică atractiv date des-
pre: rotunjimea pământului, originea Lunii, structura 
sistemului solar.

În povestirea Porumbelul călător, un tânăr pă-
sărar salvează palatul lui Verde Împărat de la asediul 
rivalului Albastru Împărat. Păsărarul, trimite veşti 
surorii sale, prin intermediul porumbeilor călători, 
fata înştiinţându-l pe Verde Împărat, aflat departe, să 
revină cu oastea pentru a-şi salva împărăţia, ceea ce 
se va şi întâmpla. Desigur, tânărul păsărar se va în-
sura cu fata împăratului.

Poveştile şi povestirile Marianei Ţăpuş, din 
volumul Aventurile lui Zbenghi şi Zbenguilă, sunt 
mesaje transmise, prin porumbeii călători ai imagi-
naţiei, cititorilor de toate categoriile: copii, părinţi 
şi bunici.   

Stilul autoarei este limpede, confesiv, uzitând 
de multe ori de rime interioare care accentuează li-
rismul relatărilor. Povestirile se citesc cu interes şi 
plăcere.

NICOLAE OPRIŞAN:

Arta voluptăţii
Motto:

„totul încape într-o valiză
neantul te ajută să fii

comis-voiajor”
(Nicolae Oprişan – totul încape într-o valiză) 

„Treacă paharul acesta de la mine” pare să spună 
Nicolae Oprişan în volumul de versuri Următoarea vo-
luptate (Ed. Tracus Arte, 2014) , întrucât aceasta va apare 
într-o viaţă viitoare: „sângele tău învechit/ de furtună va 
dăinui/ în următoarea voluptate// ziua când te-ai dăruit/ a 
fost îndelung poleită cu/ dorinţa mai veche decât timpul” 
(următoarea voluptate)

Dar până atunci să ne ocupăm de voluptăţile pre-
zente, între care se numără şi versurile. Dacă ocultăm titlu-
rile poeziilor, citim un poem fluviu în vers liber, structurat 
uneori prin rime interioare, astfel încât metaforele curg 
prin aceste „strâmtori” ca printr-o înşiruire de clepsidre.

Iată un exemplu de sincopare a textului prin ali-
teraţii: „e o linişte ţesută de un păianjen/ care locuieşte 
într-un trandafir// peste care tu nu poţi să zbori// degeaba 
întinzi coapsele peste nori/ dincolo de sexul tău sunt cu-
lori/ care îmi dezmiardă sângele// poţi să taci, poţi să arzi, 
uneori” (dincolo de sexul tău)

Dacă volumul anterior al autorului, Arta incendiu-
lui (Ed. Tracus Arte,  2013) era o Ars amandi, prezenta 
carte, Următoarea voluptate devine o Arta a voluptăţii. 
Ceea ce uneşte volumele este sentimentul ero-thanatic: 
„acum sunt al tău/ după ce m-am culcat/ de câteva ori cu 
moartea// şi mi-a plăcut” (săptămâna trecută)

Voluptatea este  accentuată de iminenţa extincţiei: 
„ne vom iubi până la următoarea/ ta umbră/ extazul va 
ciuguli din palmă nori după nori/ voluptate după volupta-
te// doamne, vreau să-ţi pun o întrebare/ vom reuşi să stăm 
la o masă/ într-o cârciumă prelungă/ ca doi prieteni vechi 
despărţiţi doar de moarte?” (următoarea ta umbră)

Lirica lui Nicolae Oprişan îmi pare una de cunoaş-
tere. În viitoarea mea carte, Interiorul liricii, o cercetare 
gnoseologică a poeziei române începând cu Nichita Stă-
nescu, am elaborat o metodologie unitară de abordare, 
bazată pe nivele de profunzime  gnoseologică. Din acest 
punct de vedere, oprea unui poet se poate situa : în aparen-
ţă (plină de locuri comune), în esenţă (cu întrebări şi răs-
punsuri privind sensul existenţei) sau în imaginaţie pură 
(ludică, implicând reveria, visul, referinţele mitologice, 
religioase ori fantezia neîngrădită). Poetul poate privi, sau 
chiar trece de pe un nivel gnoseologic pe altul. 

Nicolae Oprişan se aşează, prin referiri la lucruri şi 
întâmplări domestice, în aparenţă: „(o să vă descriu cu lux 
de amănunte/ pielea în care trăiesc) (intersecţia dintre pa-
rabole), de unde priveşte esenţele: „(ei, lasă-mă să trăiesc 
cu sufletul la vedere) (sexul melcilor)

Poetul pare dezamăgit de ceea ce detectează în 
esenţa existenţei: „într-o oglindă fermecată să vezi/ cea 
mai tristă imagine/ o masă goală şi mulţi fluturi/ dând târ-
coale” (solzii unei raze) Masa goală reprezintă neantul 
pentru care suntem „comişi-voiajori”.

Destinul nostru de fiinţe muritoare provoacă me-
lancolie şi însingurare: „ajungi la un punct în care viaţa/ 
se aseamănă cu o toamnă/ venită mai devreme// (...)// eşti 
singur şi îţi curg din privire îngeri// dacă se întâmplă să 
mori/ pentru a recurge la o nouă suferinţă înseamnă/ că ai 
uitat iarba din curtea interioară/ suspendată de un tărâm al 
plângerii” (dejun în iarbă)

Privind dinspre esenţă spre aparenţă, poetul con-
stată: „istoria aşa cum o ştim/ s-a bâlbâit mereu, frustrată/ 
avea aerul unei erori/ şi se privea dintr-o oglindă/ virgulă, 
ridată” (noapte gestantă)

Consolările rămân voluptăţile dragostei şi poezia: 
„îţi aminteşti poemul acela perfect/ l-am îngropat în tine/ 
să nu mă trădezi” (încă de la început)

 Credinţa pare prea îndepărtată pentru această 
lume: „să presupunem/ că îl întâlneşti pe dumnezeu/ eşti 
tu şi el într-o cameră obscură/ tu spui sunt acasă/ el spune 
învaţă-mi calea/ şi învaţă să taci// (...)// ce înseamnă să 
mângâi/ poleiala îngerului/ când îşi ascunde perfecţiunea/ 
în iarba altor universuri/ imposibil de suportat de către/ 
muritori” (privind o sfoară)

Concluzia: „dar/ am fost uitat/ într-o lacrimă/ cusut 
la loc cu aţă colorată” (bronzul unui ecou)

Poezia lui Nicolae Oprişan este neomodernă, o 
reverie continuă şi discretă, sensibilă şi până la urmă co-
pleşitoare.

Lucian GRUIA
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Exeget riguros și atent la manifestările litera-
re contemporane, Maria Vaida reunește într-o nouă 
ediție Povara luminii (Editura Grinta, Cluj-Napoca, 
2014), studii și eseuri critice, aducând în atenția ci-
titorului nu doar cărți de poezie și proză publicate 
în ultimii ani, ci și personalitatea unor scriitori cu 
universurile lor plurale de preocupări și neliniști 
creatoare. Povara scrisului, așa cum ne sugerează 
și titlul volumului, își coboară lumina ei translucidă 
peste paginile doldora de metafore și experiențe ce 
se cer consemnate, ca notă definitorie pentru acest 
veac, fermecat de experimentul artistic sub toate for-
mele sale. 

Rețin atenția, pe lângă cercetările de istorie 
literară, și cele dedicate unor reprezentări ale ima-
ginarului, cum ar fi ,,Corpul – între povară și pute-
re”, ,,Le symbole roumain du loup du berceau au 
tombeau”, ,,Aria de suflet sau vârsta edenică ire-
versibilă”, ,,Aripi albastre, bătrâne” și altele. Bine 
documentate și asamblate tematic, acestea supun 
analizei percepții ale imaginarului religios, sociolo-
gic și artistic, în diacronica lor manifestare. ,,Omul  
conține în sine unirea dintre cer și pământ, rezumând 
în ființă cele trei regnuri, deci, întreaga Creație divi-
nă. Dacă omul este arhetipal, orice viață e arhetipa-
lă. Fiecare organ, structură corporală sau mecanism 
este manifestarea aparentă a unuia dintre arhetipurile 
fundamentale, vitale. Corpul face parte din clădirea 
tainică a ființei umane, afirmă teologul Dumitru Stă-
niloae. Ca orice taină, omul a încercat mereu să o 
descifreze, să o pătrundă spre a se înțelege pe sine.” 

Foarte frumoase ne apar comentariile dedi-
cate unor volume de poezie, autoarea fiind la rân-
du-i o poetă talentată, ivind în vers taina limbaju-
lui sacru, bogat, autentic. Printre poeții de a căror 
poezie autoarea se apropie cu gravitate și emoție 
se află clujenii Marcel Mureșeanu, Dumitru Cerna, 
Constantin Cubleșan, Horia Bădescu, dar și Theodor 
Răpan sau Constantin Pădureanu. Astfel, referitor la 
volumul de poeme, Dar dacă vine, semnat de Du-
mitru Cerna, autoarea notează: ,,Volumul acesta este 
strigătul profetului care se sfâșie în pustie, vestind 
venirea Fiului, dar și imanenta moarte a lui Mesia, 

căruia noi nu suntem vrednici să-i dezlegăm curea-
ua încălțămintei. Dacă vine moartea, dacă vine Fiul, 
suntem datori a sta treji, conștienți de efemeritatea 
existenței noastre ca ființe telurice. Pe lângă autor a 
trecut cu fâlfâit de cașmir veșnicia morții, iar rezul-
tatul este acest volum de poeme”, pentru că, așa cum 
afirma Horia Bădescu, ,,mai înainte de a fi o chestiu-
ne de expresivitate a limbajului, poezia e un mod de 
a ne trăi umanitatea.”

În dihotomia poetică Eros-Thanatos, același 
Horia Bădescu sublinia îngemănarea dintre cele 
două dimensiuni și faptul că ,,ființa umană este efe-
meră, că timpul este implacabil, că frumusețea lumii 
este eternă, ca și a poeziei, de altfel. Ideile acestea 
– notează autoarea – ne sunt dăruite prin vers clasic, 
în balade, sonete sau ronsete, fie în vers alb, unde 
ritmul interior palpită viu, ca o inimă ce bate mereu.” 

,,Focurilor poetice” ale scriitorului Constan-
tin Pădureanu, Maria Vaida le asociază simbolisti-
ca unui apoteotic amurg, subliniind meritul acestui 
poet în corelație cu spațiul din care provine, astfel 
abordarea sa asupra universului rural oltenesc este 
originală și totodată ,,alta decât a Liliecilor lui Marin 
Sorescu sau a Siliștenilor lui Marin Preda, cu mo-
rală, în maniera balcanicului Anton Pann, cu poeti-
citate și farmec inedit, în stilul lui Zaharia Stancu, 
dar totuși diferit de acesta și asemănător cu poezia 
unui alt scriitor din același areal geografic, anume 
Florian Copcea.” Putem observa din rândurile citate 
viziunea de ansamblu căreia i se subsumează actul 
critic practicat de Maria Vaida, precum și capacita-
tea extraordinară de sinteză și analiză comparativă. 
În acest cadru, lecturile și exegezele autoarei conduc 
spre albia înțelegerii și descifrării (salvatoare), anga-
jată să privească deopotrivă spectacolul limbajului 
poetic și ,,ceea ce se țese fără știința omului în pro-
funzimile spiritului său.” (André Breton).

Aceeași precizie a comentariului se întrevede 
și în creionarea unor portrete ori individualități crea-
toare, când autoarea se ferește de clișee, reușind ast-
fel să construiască tabloul unei vieți sau al unor ani în 
mișcare. Imaginile aleargă cu acest prilej ca o fluidă 
succesiune de valuri, aducând în prim-planul atenției 

aspecte ori detalii ce personalizează. Ne-a impresi-
onat ,,povestea” poetului-aristocrat, cum îl numește 
autoarea, Viorel Horj ce ,,acum odihnește în cimiti-
rul din Drăgănești, acolo unde prietenii îl pot găsi 
ușor, pot să-i ceară sfatul, să-i întindă cupa cu vin în 
lumina soarelui sau în razele lunii. Iar ei vin, aproape 
în fiecare an, pe rând, rostesc in memoriam câteva 
cuvinte, dar niciodată nu găsesc farmecul vorbelor 
pe care Viorel îl avea. Era neîntrecut, șlefuia cuvin-
tele până străluceau ca nestematele...”. Autor cu o 
activitate literară deosebită, însumând numeroase 
titluri, Viorel Horj a fost lector universitar la Facul-
tatea de Arte din Oradea, un intelectual fin, de vastă 
cultură, pasionat îndeosebi de literatura Antichității 
latine, dar căruia i-a fost hărăzit să rămână un om al 
locului, căci, așa cum mențioanează autoarea, ,,toată 
viața o voce tainică, un duh al pământului îi șoptea 
în ureche faptul că n-are nicio șansă să se fixeze în 
altă parte. Zborul de la cuib nu i-a fost îngăduit decât 
pe mici distanțe.”

O empatie literară și umană ne transmit în-
semnările dedicate academicianului Nicolae Dabija, 
poet religios și cercetător asiduu al vechilor scrieri 
românești în slavonă și nu numai. Despre întâlnirea 
onorantă cu acest distins scriitor și personalitatea 
sa covârșitoare, Maria Vaida concluzionează: ,,Din 
așchii de cer, poetul Nicolae Dabija ne clădește dru-
mul spre credință cu poeme creștine și psalmi, con-
fesiuni, file de roman, secvențe de nuvele, pagini de 
literatură română veche; ne prezintă marii ierarhi din 
viața scriitorului, pelerinajul său la locurile sfinte pe 
urmele lui Iisus. Absolut toate scrierile lui Nicolae 
Dabija atestă credința în Dumnezeu și respectul pen-
tru înaintași, situându-se în umbra crucii și a teiului 
eminescian...”.

Notele și însemnările, eseurile și analize-
le critice, alături de studiile și cronicile literare ce 
alcătuiesc volumul de față ne vorbesc despre jertfa 
condeiului ce-și scrie povestea cu propriul sânge, 
o jertfă care, prin scopul ei măreț, este luminoasă, 
înălțătoare, și această noblețe a suferinței gestului ar-
tistic este evidențiată cu atâta eleganță și totodată cu 
afabilitate de Maria Vaida.

Jertfele luminii
Monica GROSU

Colaboratorul nostru permanent, Tudor Nedelcea, critic 
şi istoric literar, eminescolog, prozator şi editor, şi-a sărbătorit 
cei 70 de ani prin două noi apariţii editoriale.

Volumul Repere critice, apărut la editura TipoMoldova 
(director, Aurel Ştefanachi), în colecţia „Opere Omnia” (coor-
donată de Cassian Maria Spiridon), cuprinde datele biografice 
şi scrierile autorului: 39 de titluri de autor (unele având şi coau-
tori) şi alte 54 de cărţi, prefaţate, postfaţate sau cu studiile intro-
ductive semnate de Tudor Nedelcea, cărţi ale căror coperţi sunt 
reproduse în  volum.

Urmează capitolul care dă titlul cărţii, Repere criti-
ce, care reuneşte recenziile, cronicile literare sau comentariile 
(unele redate parţial, altele în integritate) unor mari personalităţi 
româneşti despre scrierile lui Tudor Nedelcea: Ilie Purcaru, Ov. 
Ghidirmic, Grigore Traian Pop, Gh. Buluţă, Marian Barbu, A. Silvestri, I.C. 
Chiţimia, Dan Simonescu, Valentin F. Mihăescu, A. Grigor, L. Chişu, C. Zăr-
nescu, I. Dur, M. Ungheanu, C.M. Popa, Hristu Cândroveanu, Mihai Cimpoi, 
patriarhul Teoctist, C. Cubleşan, Th. Codreanu, I. Buzaşi, Gh. Bulgăr, V. Tărâ-
ţeanu, Gr. Vieru, Eugen Simion, N. Dabija, Mircea Popa, Dan Mănucă, Victor 
Crăciun, Mircea Radu Iocoban, A. Goci, Lina Codreanu etc. Fotocopiile unor 
diplome, distincţii şi premii, precum şi un album foto cu celebrităţi literare 
completează această carte de 296 pagini.

O carte aparte în bibliografia scrierilor lui Tudor Nedelcea poartă titlul 
Simple crâmpeie de viaţă (Craiova, Editura MJM, 2015). O carte nu atât au-
tobiografică, cât mai ales de amintiri sau consemnări despre alte personalităţi 
marcante cunoscute de autor: preotul Gh. Calciu-Dumitreasa, patriarhul Teoc-
tist, mitropoliţii Nestor Vornicescu şi Bartolomeu Anania, D. Stăniloae, pr. Ga-

leriu, Dan Simonescu, Corneliu Dima-Drăgan, Ştefan Odobleja, 
I. Miloş, V.G. Paleolog, C. Bălăceanu-Stolnici, Victor Crăciun, 
Eugen Doga, Gr. Vieru, M. Cimpoi, N. Dabija, V. Tărâţeanu, Adri-
an Păunescu, Eugen Simion, H. Coandă, L. Predescu, N. Gheran, 
Nichita, Gh. Ivănescu, Gr. Traian Pop, Al. Piru, G. Macovescu, 
Marin Sorescu, I.D. Sîrbu, Ioan Alexandru, Nina Cassian, C.C. 
Giurescu, Leonida Lari, Edgar Papu, Florin Constantiniu, Dan 
Zamfirescu, Pavel Ţugui, Iosif Sava, M. Ungheanu, Ilie Purcaru, 
Fănuş Neagu etc. Autorul face cunoscut publicului cititor aspecte 
mai puţin cunoscute, unele chiar inedite altele incomode, anecdo-
te cu şi despre aceste personalităţi.

Între aceste evocări duioase, Tudor Nedelcea îşi exprimă 
punctul de vedere într-o gamă de probleme actuale: revoluţie sau 
lovitură de stat în 1989?, rolul securităţii, cominterniştii şi sta-

liniştii de ieri – moraliştii de azi, problematica românilor din jurul României, 
necesitatea schimbării Imnului şi a Zilei Naţionale, viitorul monarhiei, morala 
creştină şi vrăjitoria, „creaţia” unor regizori de a „moderniza” dramaturgia ro-
mână sau universală până la anihilare, lipsa de caracter a unor personaje impli-
cate în revoluţie etc.

Tudor Nedelcea îşi încheie confesiunea din vol. Simple crâmpeie de 
viaţă cu o tristeţe melancolică: „Uitându-mă în urma a celor şapte decenii 
de viaţă, nu cu mânie, ci cu luciditate şi duioşie, pot spune că nu l-am mâniat 
prea tare pe Dumnezeu [...] Nu sunt supărat pe cei care mi-au făcut rău, cu 
voie sau fără voie. Sunt doar mâhnit, mai ales de nerecunoştinţa celor cărora 
le-am făcut doar bine [...] În rest, aştept să obosească nedreptatea, ignoranţa, 
intoleranţa şi nerecunoştinţa”... (P.M.)

Două apariţii editoriale
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Dacă ar fi trăit, pro-
fesorul Al Husar, marele 
umanist, estetician și gândi-
tor, literat român, ar fi îm-
plinit 95 de ani!

Am avut onoarea 
și bucuria să îl cunosc, nu 
numai ca studentă, ci, mai 
ales, ca prietenă a domniei 
sale și a distinsei sale soții, 
dna Margareta (Maia), 

plecați la Cele Veșnice în același an 2009. Am avut 
această bucurie de a ne întâlni aproape săptămânal 
în ultimele două decenii și jumătate, la bibliotecă 
mai ales, unde venea pentru cărți, căutându-mă în-
frigurat sau pentru a conferenția, prezenta cărți ce 
se lansau. Mai întotdeauna cu mâinile reci, îmbrăcat 
sumar, înghețat de frigul păstrat în oase din subso-
lul Casei Sadoveanu unde își găsise un loc tihnit de 
scris. Era într-o neliniște creatoare continuă, mânat 
de teama că nu mai are timp - ceea ce s-a dovedit a fi 
adevărat -, că nu va reuși să dea viață manuscriselor 
sale (multe, multe), să le revadă și editeze. Zilnic, 
toamnă sau iarnă, parcurgând pe jos drumuri și dru-
muri, în pardesiul subțire, rareori cu ceva pe cap, cu 
o vestă împletită, cu nelipsita mapă sub braț, pierdut 
în gânduri, dar mereu cu ochii vii, intenși, plini de 
lumină și cu un zâmbet larg pentru fiecare, cunoscut 
sau necunoscut, ce reflectau blândețea și frumusețea 
caracterului său, neastâmpărul și înălțimea gândirii, 
adânca religiozitate. Un ilustru cărturar și strălucit 
profesor care, la numai 6 ani de la plecarea în ,,Eter-
na Cetate”(17 mai 2009), pare deja că aparține unui 
trecut îndepărtat, lăsând un gol imens în urma sa, 
de valori, de modele umane, de oameni – oameni, 
nu oameni - lup. Caruselul vieții se învârte-învârte 
și imaginea lui pare că se estompează încet-încet în 
memoria contemporanilor (,,Vai ce uşor ni-e nouă să 
uităm!”- remarca el) 

 Puțini sunt cei care-și mai amintesc, din 
când în când, de înfățișarea lui ieșită în evidență 
prin distincția, înălțimea frunții, părul dat pe spate 
eminescian, albastrul marin al ochilor larg deschiși 
spre lume, adânci amintind de Blaga,  profilul de efi-
gie, statura de brad de munte, ușor bătut de vânt în 
anii din urmă, vorba blândă, șoptită sau gravă, tonul 
timbrat, mereu politicos, atent, deschis spre dialog 
dar punctat de interogatii retorice laitmotivice care 
trădau gândurile sale ce călătoreau pe înălțimi, de-
parte-departe, delicatețea felului de a fi, entuziasmul 
contagios dublat de luciditate și rigoare, spontaneita-
tea, harul frumoasei rostiri, sinceritatea dezarmantă, 
căldura și trăirea în  lumina convingerilor. Deși ea 
este întipărită adânc și pentru totdeauna în memoria 
Iașilor și nu numai. Căci Al Husar rămâne un rătăcit 
mare umanist în secolul XXI, strălucit pedagog și is-
toric pasionat, estetician și gânditor de mare finețe, 
rigoare științifică, filozof al istoriei și culturii, istoric 
și critic literar, orator cuceritor, patriot cu vână arde-
lenească autentică și cu o largă deschidere spre uni-
versal, enciclopedist, reper de verticalitate morală, 
de buna-cuviintă, având vocația prieteniei. 

  N-am scris atunci când a plecat definitiv din-
tre noi, pentru că nu am putut accepta realitatea dură, 
dar m-a urmărit mereu imaginea lui lipită de mo-
destia casei sale, situată într-un bloc din Podu Roș-
Socola, casă de intelectuali autentici, cinstiți, onești, 
ticsită cu cărți, manuscrise, icoane, fotografii, cu 
parfum de busuioc și ,,cerneală”, cu o ,,seră” de flori 
în balcoane, o casă primitoare ce exprima sufletul 
frumos, armonios al soților Husar, o casă care, din 
păcate, astăzi a dispărut, ca și cum acolo nu ar fi trăit 
niciodată această mare personalitate, această familie 
model care-a trăit în spiritul valorilor creștine, rara 
avis în zilele noastre. Ca loc de pelerinaj rămân însă 

cimitirul din umbra zidurilor mãnãstirii de la Gala-
ta unde își dorm somnul de veci soții Husar și un 
colț din Casa Memorială ,,Mihail Sadoveanu” unde 
se află mare parte din cărțile, manuscrisele distinsu-
lui și îndrăgitului hermeneut. Sau, poate, și un viitor 
bust pe Aleea scriitorilor contemporani (deschisă de 
Grigore Vieru) din Parcul Copou.  Căci peste tot  pe 
unde a trecut a lăsat, dincolo de erudiția sa, imaginea 
unei distincții senioriale, unei ,,princiare nobleți”, a 
unei bunătăți și blândeți revărsânde, punctate uneori 
de înviforări sincere de patriotism. Odată cu plecarea 
lui, a profesorilor universitari Constantin Ciopraga, 
Gavril Istrati (prietenia cu cei doi fiind ,,sudatã prin 
ani timp de peste o jumãtate de veac”), Gheorghe 
Platon (și lista e lungă)1, Iașul și-a pierdut o parte din 
aura sa, pentru că nimeni dintre urmași nu s-a ridicat 
(încă) la înălțimea lor umană, academică, scriitori-
cească2. 

Năsăudean de origine (Ilva Mare, 26 apri-
lie 1920), adoptat de Iași după ,,scoborârea” lui 
de la Universitatea ,,Victor Babeș”din Cluj (1959) 

la invitația fratelui năsăudean mai mare, decanul 
Facutății de Filologie din cadrul Universității ,,Al. 
I. Cuza”, el a devenit în timp, alături de Constan-
tin Ciopraga și Gavril Istrati, o figură emblematică a 
vieții universitare și culturale ieșene, naționale. ,,Mi-
a plăcut întâi, mult, Iaşul de atunci, aşa cum era, aşa 
cum îl văzuseră - în gândul meu - ochii lui Sadovea-
nu, Eminescu şi Creangă, ale căror urme le mai au-
zeam parcă noaptea pe străzi şoptind sub paşii mei. 
Întâlnirea cu Iaşul a fost de natură să mă lege încă 
şi mai adânc de Moldova.” – mărturisea domnia sa 
într-o convorbire cu Grigore Ilisei3  

 Să reiterez doar – spre aducere-aminte – câ-
teva note biografice care vorbesc despre demnitatea 
trăirii sub semnul valorilor umane, creștine, aca-
demice a acestui ,,voevod al substanței și al stilu-
lui fermecãtor”,4 ,,intelectual de clasă, dublat de un 
suflet leal, pururi deschis spre a răspunde vibraţiei 
semenului tânăr, în aşteptare”5.

   Pe scurt: a fost elev al Liceului Grăniceresc 
„George Coșbuc” din Năsăud6 (ca și profesorul Gav-
ril Istrati și multe alte celebrități7), înscriindu-se mai 

1 Ştefan Bărsănescu, psihologul Vasile Pavelcu, filosofii 
Ernst Stere şi Petre Botezatu, filologii Gh. Ivănescu şi Şt. 
Cuciureanu, etnologii Petre Caraman. Th. Simenschy, 
profesorii Petru Ursachi, Ilie Dan, Dumitru Irimia, Mihai 
Drăgan, Ion  Constantinescu, -  majoritar de  la Catedrele 
de Filologie, Filozofie.
2 Constantin Ciopraga - Un umanist modern: Al. Husar,  
,,Convorbiri literare”, 2000.
3 Grigore Ilisei.  Portrete în timp, Iaşi, Junimea, 1990.
4 Nicolae Țațomir, autograf
5 Gheorghe Grigurcu. Profesorul poet,  ,,Familia”, nr. 9 
( 27 septembrie) 1991; Vezi: Al. Husar. Biobibliografie, 
colecția ,,Oamenii Cetății”, Iași, Vasiliana, 2003. 
6 azi, Colegiul ,,George Coșbuc”
7 Vezi site-ul liceului

întâi sub numele de Miciu, iar din al doilea an şcolar 
figurând în cataloage cu patronimicul Husar. În tim-
pul acestuia, a colaborat la diferite publicații (,,Anu-
arul” liceului, ,,Solia”, ,,Vatra”, ,,Curierul elevilor 
năsăudeni”, ,,Răboj năsăudean”), cu reportaj, versuri 
(1937), proză (1937, 1939),  eseu (1938, 1939), di-
verse comunicări și a avut câteva atribuții (secretar; 
vicepreşedinte ‹1938›, preşedinte al Societăţii de 
lectură ,,Virtus Romana Rediviva“‹1939›, preşedinte 
al Asociaţiei ,,Prietenii ştiinţei“, membru al Socie-
tăţii elevilor greco-catotici ,,Congregaţia Mariană). 
,,Acolo m-am format. Acolo am învăţat cu glas tare 
poezii de Coşbuc şi Eminescu, acolo am debutat cu 
poezie şi proză în revistele Vatra şi Solia, acolo am 
scos, ca elev, reviste şi am visat cărţi. Acolo am mun-
cit poate ca niciodată în viaţă. Acolo am apărut ca 
poet, ca orator...”8 – se confesează profesorul peste 
timp. Închină o Oda liceului în versuri ce amintesc 
de Horațiu (,,Dacă romanii, domnitorii lumii,/ În 
maica noastră, acea veche Romă/ Zidiră altare şi 
temple măreţe/ Sacrei Minerve/ Azi strănepoţii, ţie, 
o Minervă,/ Ţie-ţi consacră brava sa junime/ Ea va 
fi ţie auriul templu/ În Dacia veche...”). 

   A urmat  Facultatea de Filozofie și Litere din 
București (1939-1944), unde își ia licența cu o lu-
crare în estetică și critică literară (1945), coordonată 
de profesorul Tudor Vianu. ,,Dintre toate materiile 
predate acolo m-a atras cel mai mult estetica (pa-
tru ani curs cu Tudor Vianu şi, paralel, doi ani cu 
Mihai Ralea”); ,,Tudor Vianu? Inevitabil, a devenit 
mentorul meu. Dincolo de prelegeri, ne-a lăsat lec-
ţii de-o caldă urbanitate, de-o rară moralitate.” – 
mărturisește,9 estecianul peste timp, recunoscând în 
Tudor Vianu, mentorul său.  Frecventează cenaclul 
lui Vladimir Streinu,  grupările literare de  la ,,Alba-
tros”, ,,Decalogul”, ,,Meşterul Manole”,  ,,Universul 
literar”, revista „Plaiuri năsăudene”10 unde întâlnește 
,,inteligenţe ascuţite, spirite subţiri, talente admirabi-
le”; are între prieteni studenţi aromâni, ransnistreni 
(,,Institutul Cultural Român din Odessa, declarat 
institut de rang universitar”), Cenaclului studenţesc 
,,Collegium”; colaborează cu poezie, traduceri şi 
eseu, proză, recenzii, însemnări la publicațiile amin-
tite mai sus și la multe altele (,,Revista Fundaţiilor 
Regale”, ,,Pământul Românesc”, ,,Vestul” ‹Timi-
şoara›, ,,Voinţa Transilvaniei”); se înscrie în AGRU 
(Asociaţia Generală a Românilor Uniţi). ,,Din anii 
studenţiei fac parte din gruparea revistei „Meşterul 
Manole“, în care, alături de neuitaţii prieteni Ion 
Şiugariu şi Ovid Caledoniu, inclusiv Vintilă Horia 
şi Coriolan Gheţie, mi s-a deschis calea în literatură 
şi, de nu spun prea mult, în cultura noastră. N-aş 
putea spune, personal, ce autori români/străini au 
pecetluit creaţia mea; chiar termenul „creaţie“ mă 
zguduie aici… Blaga şi Sadoveanu, însă – pot spune 
– mi-au fost mentori, Arghezi – un suport, Eminescu 
– o religie, Dostoievski şi Nietzsche m-au „strivit“ 
ani în şir.” (Scriu pentru oamnei, câți sunt și vor 
mai fi)11 – rememora scriitorul acei ani. Rămâne în 
București, unde urmează (în perioada 1944-1945) 
Seminarul Pedagogic Universitar din Bucureşti și 
încă ceva timp, până la eliberarea pământului natal 
de sub ocupaţia hortistă. 

Revine la Năsăud (1945), însoţit de doi foști 
colegi de facultate, Teohar Mihadaş şi Ion Cutova, 
ambii aromâni la origine, împreună încadrându-se ca 
profesori. Al. Husar, la Liceul Mixt şi la Liceul de 
Fete din Năsăud, ca profesor de Literatură română şi 
Filosofie, ulterior,  director al Muzeului Grăniceresc, 
arhivist la Arhivele Statului (1946), contribuind și la 

8 idem
9 Nicolae Busuioc.  Oglinzile cetăţii. Dialoguri ieşene, vol. 1, 
Iaşi, Omnia. 1993
10 editată de  Ion Th. Ilea şi Vasile Netea
11 Savantul din altă dimensiune, wordpress.com

AL. HUSAR 
- figură emblematică a vieții universitare și culturale românești
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aceeași localitate percepută de viitorul universitar 
ca ,,mica patrie originară”. De aici, este transferat la 
Arhivele Statului din Cluj (1950), metropolă în care 
începuse deja cursurile de doctorantură (1946-1948) 
și este cooptat (din 1951) în învățământul superior, la 
Catedra de Istorie a Filosofiei (condusă de profesorul 
și filozoful D. D. Roşea), apoi ca asistent la Faculta-
tea de Istorie, Catedra de Istoria României (condusă 
de profesorul David Prodan), din cadrul Universi-
tăţii „Victor Babeş”. La Universitatea clujeană va 
susține, în 1972, și teza de doctorat, la Lucian Blaga 
şi Liviu Rusu, obținând  titlul de doctor în filosofia 
culturii şi estetică (1973), teză ulterior dezvoltată și 
publicată sub titlul Metapoetica. ,,Lucian Blaga a 
însemnat pentru mine o oază de pace şi reculegere 
într-un veac agitat. În Biblioteca Centrală a Univer-
sităţii din Cluj lucram zi de zi în sala profesorilor 
de la parter..”12- își amintea profesorul Husar des-
pre modelul Blaga pe care l-a urmat, descriindu-l 
foarte exact ,,distins, sobru, sever conferenţiar, dis-
pus nu a seduce, cât a convinge.”; ,,trăia acum tă-
cut şi rezervat”13. Lucian Blaga însuși își manifesta 
prețuirea pentru fostul student în câteva autografe: 
,,înaltã prețuire lui Alehandro”; ,,cu o prețuire pe 
cale de a degenera în mare simpatie”; ,, cu veche 
afecțiune prieteneascã”.14 Lasă anii să treacă fără a 
publica literatură. 

 În noiembrie 1959, dă curs invitaţiei năsău-
deanului Gavril Istrate, decanul Catedrei de Filolo-
gie15 de la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi, și se 
transferă în capitala Moldovei, ca lector, urcând în 
timp toate treptele universitare ierarhice, ajungând 
șef al Catedrei de Literatură Universală (1976). Aici 
își afirmă forţa, talentul şi erudiţia, în cursurile, cu 
prelegeri de Poetică, Probleme fundamentale ale 
artei, Teoria artelor plastice şi literaturii, Istoria 
critică a esteticii, Istoria ideilor estetice, Stilistică, 
Introducere în ştiinţa literaturii,  Teoria literaturii, 
Genuri şi specii literare, Istoria literaturii universa-
le, Istorie şi critică literară, Poezie română contem-
porană (ce i-au captivat  pe  studenții de la Litere), 
Istoria esteticii (între anii 1960 şi 1964, pe cei de la 
Facultatea de Filozofie), în comunicările științifice, 
cărţile publicate. N-a fost deloc ușor, despre munca 
asiduă, riguroasă, mărturisind autorul însuși: ,,Cău-
tând un cuvânt indicat, adecvat, între cei patru pereţi 
cu mormane de fişe; mă zbat uneori ca o fiară într-o 
cuşcă, dar, ştiind din liceu că Improbus labor om-
nia vincit, privesc cu încredere în viitor.” A rămas 
în orașul Junimii din prea marea-i dragoste pentru 
Eminescu și marii înaintași care-au sfințit aceste lo-
curi prin geniul lor, despre care a vorbit și scris, cu 
emoție și pioșenie, în spiritul valorilor promovate 
de opera acestora educând generații și generații de 
studenți, cu un ,,grav simţ al răspunderii şi conştiin-
ţa clară a obligaţiilor ce-mi cădeau pe umeri.”, după 
cum însuși afirmă. Timp de un sfert de veac și-a în-
chinat viața catedrei (,,care a fost mine un altar”), 
recunoștința sa îndreptându-se spre foști colegi uni-
versitari (Gavril Istrate, ,,unul dintre cei mai vechi 
decani”, N. I. Popa, Petre Caraman,  Th. Simenschi, 
Ernest Stere şi Petre Botezatu, N. Ţaţomir, N. Bar-
bu), scriitori (G. Lesnea, Florin Mihai Petrescu), 
studiului. ,,Cînd se înflăcăra si se înflăcăra adeseori, 
realitatea se transfigura: catedra vibra parcă, ideile 
deveneau incandescente” – afirma unul din foștii co-
legi de catedră, Leonida Maniu.16 Conduce Cenaclul 
literar „Nicolae Labiş” al Universităţii ieşene (urmat 
de prof. univ. Ion Constantinescu), frecventat de 
sute de studenți, unii viitori scriitori. Drumurile sale 
însă au fost marcate de frecvente reveniri la Năsă-
ud, Cluj și București, în Biblioteca Academiei petre-
când multe ore de studiu și cercetare. Colaborează 
la reviste de prestigiu („Convorbiri Literare”, „Iaşul 
Literar”, ,,Cronica”, „Viaţa Românească”, „Secolul 

12 Grigore Ilisei, op.cit.
13 Vasile Iancu, Al. Husar: Caracterul dă autoritate sa-
cerdoţiului critic, ,,Romînia literară”nr. 24, 2005.
14 Vezi: Catinca Agache. Al. Husar’80. Biobibliografie, colecția 
,,Oamenii Cetății”, Iași, Vasiliana, 2003. 
15 Facultatea de Filologie – Istorie – Filosofie (între 1948-
1960),  Facultatea de Filologie (între 1960-1989), Faculta-
tea de Litere (începând cu 1989).
16 In memoriam: La catafalcul prof. AL. Husar, ,,Convorbiri 
literare”, 2009. 

20”, „România Literară”, „Contemporanul”, „Manu-
scriptum”, „ „Revista de Istorie şi Teorie Literară”,  
„Curentul Literar”, „Tribuna”, „Revista Fundaţiilor 
Regale”ș.a.).

Este promovat (1972) preşedinte al Comite-
tului de Cultură şi Artă al judeţului Iaşi, funcție la 
care a făcut față cu discreție și onoare, apoi este nu-
mit, pentru un an (1975-1976),  profesor asociat la 
Universitatea de Stat „San Marcos” din Lima (Peru), 
unde a predat cursuri de limbă, literatură și istorie 
românească, devenind cunoscut prin articolele des-
pre Constantin Brâncuși publicate în presa peruană, 
traduceri în spaniolă din lirica lui Lucian Blaga (în 
colaborarea cu prof. univ. Dora Bazan). 

La 31 decembrie 1985 a fost ales membru co-
respondent al Academiei Internaţionale De Hortis Et 
Naturalibus, din Roma, an în care se pensionează. 

După 1990, adaugă la vasta activitate 
didactică, științifică, literară, sute de ore petrecute 
frenetic la masa de scris, concretizate în articole, pre-
legeri, alocuțiuni, prezentări de autori, comunicări 
la sesiuni științifice, la saloane de carte, lansări de 
carte, la Iași, Cluj, Năsăud, Chișinău etc unde a fost 
invitat de onoare etc.

Debutul editorial se produce târziu (1959), cu 
o carte de istorie culturală - Dincolo de ruine...Ce-
tăţi medievale. (Cuvânt înainte de Camil Mureşan, 
Bucureşti, Editura Tineretului)  -,  iar întoarcerea 
la literatură (titlul unui volum viitor) se petrece în 
1978. Începând cu 1990, pur și simplu erupe, editând 
în ritm alert (anual) texte ce stătuseră majoritar la 
sertar, un bogat evantai de volume, cercetări şi sin-
teze, din varii domenii și genuri literare – eseistică 
(,,eseu filosofic şi moralist”), poezie, filosofia cultu-
rii, istoria civilizaţiei, a artelor, estetică, critică şi te-
orie literară, proză memorialistică. ,,Coloana de spri-
jin a edificiului zidit de Al. Husar e, vădit, filosofia. 
În viziunea gânditorului, frumosul e un catalizator 
polivalent, un mod al armonizării prin excelenţă cu 
lumea, cu natura, cu cosmosul.”- remarca Constantin 
Ciopraga într-un studiu pe care i l-a dedicat. 17

De-a lungul a patruzeci si cinci de ani, vo-
lumele publicate (la edituri prestigioase) de Al. 
Husar se rotunjesc într-o ,,construcţie rotundă, 
polifonică”18. Ele cuprind: evocări istorice, antropo-
logie istorică: Dincolo de ruine: Cetăți medievale 
(București, Ed. Tineretului, 1980, Cuvânt înainte 
de Camil Mureşan); pagini de istorie, unele dedica-
te fenomenul românesc basarabean,: O, tempora!: 
Lecțiile istoriei (Iași, Institutul European, 1993), 
Cetăți de pe Nistru (carte-document în colaborare cu 
Gheorghe Gonța și Silvia Dimitriu-Chicu, Chișinău, 
revista „Limba română”/ Asociația culturală „Grai și 
suflet”, 1998); memorialistică, ce trimite la reflecție 
adâncă: Periplu prin memorie: O, tempora! (Iași, 
Institutul European, 1998); lucrări fundamentale de 
estetică și teoria, filozofia artei, în care devine un 
nume: Ars Longa: Probleme fundamentale ale ar-
tei (București, Univers, 1980),  Izvoarele artei: Ad 
fontes (București, Meridiane, 1988; Iași, Princeps 
Edit), Tradiții naționale: (în estetică și filosofia 
artei) (Iaşi,  C.P.E. Cronica, 2001), Studii de esteti-
că istoria şi teoria artei (Iaşi, Princeps Edit, 2008), 
Metapoetica: Prolegomene (București, Univers, 
1983, ediția a doua, Iași..); studii de filozofie:  Me-
tapoetica: Prolegomene (București, Univers, 1983, 
ediția a doua, Iași..), Lucian Blaga intre amintire si 
actualitate (Iași, Princeps Edit, 2012); civilizație, fi-
lozofia istoriei și culturii, adordări pluridisciplinare: 
Ideea europeană sau Noi și Europa: Istorie, cul-
tură, civilizație Iași, Institutul European / Chișinău, 
Hyperion, 1993), Avem o misiune. Functia istorica 
a poporului roman (Bucureşti, 2004; Iași, Princeps 
Edit), Vremea de apoi (Iaşi,  Alfa, 2004); istorie lite-
rară (evocări, analize, exegeze, teorie literară, studii, 
articole, eseuri despre Mihail Kogălniceanu, Alecu 
Russo, Mihai Eminescu): Întoarcerea la literatură: 
Printre clasici (Iași, Ed. Spiru Haret, 2000, ,,Apli-
caţii”); eseuri, critică literară: Anti-Gog (replică la 
cartea ,,Gog” de Giovanni Papini, Iași, Agora, 1997; 
ediţia a 2-a: Iaşi, Alfa, 2005), Printre contemporani. 
Oameni si carti (Iași, Ed.Convorbiri literare, 2003); 
studii, exegeze comentarii cu trimiteri comparatiste 
despre opera eminesciană: Pro Eminescu (Iaşi, Juni-
17 Constantin Ciopraga, op. cit.
18 Constantin Ciopraga, op.cit.

mea, 2001); o sinteză despre vechile noastre tradiții: 
Miorița: de la motiv la mit (Iași, Ed. Universității 
„Al. I. Cuza”, 1999) - o abordare critică originală 
privind studiile consacrate unuia din cele patru mi-
turi fundamentale ale literaturii române,  acestei su-
perbe balade cunoscută în peste 1500 de variante; 
note de lectură; două volume de versuri:  Irenikon, 
versuri (Cluj-Napoca, Dacia, 1990), Poeme de odi-
nioară (Timișoara, Ed. Augusta, 2000). 

La acestea se adaugă cursurile editate - Curs 
de estetică (Iaşi, Editura Universităţii ”AI. I. Cuza’’, 
1978), Curs de estetică I (ediţia a 2-a, Iaşi, Editura 
Universităţii ”AI. I. Cuza”, 1980), Curs de estetică 
II (Iaşi, Editura Universităţii ”AI. I. Cuza”, 1980) -, 
studii, articole şi creaţii originale în volume colec-
tive, în diferite periodice,  traduceri (din lirica fran-
ceză, germană, latino-americană, italiană, columbia-
nă),  ediții îngrijite19, prefeţe, colaborări la reviste de 
specialitate (,,Analele ştiinţifice ale Universităţii”, 
Buletinul Filialei Academiei: ,,Studii şi cercetări şti-
inţifice”, ,,Buletinul Societăţii de Ştiinţe Istorice şi 
Filologice”, ,,Limbă şi literatură”, ,,Studii şi artico-
le de istorie”, ,,Revista de istorie şi teorie literară”, 
,,Revista de filozofie”) sau literare.

Din această bogăție de cărți lăsate posterității 
două cel puțin sunt considerate ca fiind cele mai re-
prezentative pentru întregul creației sale: Metapoeti-
ca și Anti-Gog.

Metapoetica: Prolegomene, carte aprecia-
tă cu Premiul ,,B. P. Hasdeu” al Academiei, aduce 
o viziune originală, sintetică și sistematică, de ni-
vel european, asupra artei, teoriei esteticii, lansând 
conceptul metapoeticii, ca reunificare a poeticilor 
particulare şi a celor teoretice, la nivel general. O 
profundă introspecție și analiză critică (Estetica în 
mers, O nouă disciplină, Estetic și artistic, Poelein, 
Poesfera, Premise, Principii, Perspective), reflectie 
filozofică asupra artei în evoluția ei din Antichitate 
(,,Poetica” lui Aristotel) pînă în contemporaneita-
te, enunțând câteva idei ce vizează: constantele ar-
tei, aspectele ei esentiale, studiul formelor genera-
le, principiile fundamentale, logica, reinterpretarea 
conceptului de poiein (,,Dar, în acelasi timp, – scrie 
Al. Husar – arta din orice epocă – indiferent că este 
epopeea grecilor antici sau romanul contemporan, 
poezia popoarelor primitive sau muzica folk, pictura 
murală din templele hinduse sau fresca mexicană de 
azi – posedă acele însusiri comune (constante) care 
ne îngăduie să vorbim de artă în genere”).

    Anti-Gog (Replică la ,,Gog” de Giovanni 
Papini) este, cum arată și subtitlul, o polemică târ-
zie cu renumitul scriitor italian, manuscrisul cărții 
fiind păstrat aproape 40 de ani în Arhivele Statului 
din Năsăud. O ,,replică” la această celebră carte 
(apărută în 1934, iar în traducere în 1940), acidă la 
adresa societății contemporane ce are în centru un 
om sfârșit, devenit odios fizic și moral20. Din acest 
volum al scriitorului ieșean, editat abia după 1990, 
străbat însă puternice note autobiografice și un crez 
existențial, puse în pagini cu mare forță narativă, 
într-o întrețesută continuă balansare între real și ima-
ginar, sub forma unui dialog între eul narator și un 
alter ego, interlocutorul imaginar. ,,Mă recunosc în 
Anti-Gog, nu am încotro, şi trebuie să mărturisesc 
că am pus în această carte poate mai mult decât cre-
deţi din fiinţa mea.” – mărturisește însuși autorul la 
lansarea cărții. Este o carte greu încadrabilă într-o 
specie literară anume, un eseu filozofic mai degra-
bă, ,,eseu filosofic şi moralist”,  o privire analitică 
critică din perspectivă morală și capacitate vizionară 
indubitabilă, cu un mesaj antisceptic, umanist, opus 
viziunii sumbre pesimiste a lui Papini.21 Șaptezeci 
19 Husar, Al. şi Şerb, Ioan. Octavian Goga în memoria 
şi conştiinţa critică românească., 2004; Husar, Al.,  Dul-
gheru, Georgeta. Coşbuc văzut de contemporani, 1966; 
George Coşbuc în amintirile contemporanilor. Antologie, 
selecţie de texte, note şi cuvânt înainte de Al. Husar, ediţia 
a doua, Iaşi, Editura Princeps Edit, 2006;  Meşterul Mano-
le, antologie literară, studiu introductiv de Al. Husar, Bucureşti, 
Editura Fundaţiei Culturale ,,Memoria”, 2004;, 412 p. 
20 „Adevăratul său nume era, se pare, Goggins, dar din 
tinereţe i se spusese totdeauna Gog şi acest diminutiv îi 
plăcu, pentru că îl înconjura cu un fel de aureolă biblică 
şi fabuloasă: Gog, rege în Magog.” (...) „Era un monstru 
cam de vreo cincizeci de ani, semisălbatic cinic, sadic, 
maniac, hiperbolic, am văzut un fel de  simbol al civiliza-
ţiei cosmopolite, false şi bestiale”(,,Gog”).
21 ,,Mi-e teamă  că m-am înşelat asupra planetei. Nu-i 
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de fragmente, replică la cele şaptezeci de secvențe 
din ,,Gog”, puse pe două coloane: tema lui Papini şi, 
paralel, acest răspuns uimitor apreciat ca ,,una dintre 
cele mai originale manifestări ale gândirii româneşti 
contemporane”. Gânditor profund și sensibil literat, 
el pune, în aceste pagini, aspirațiile, îndoielile, dure-
rile, mâhnirile, efuziunile, noblețea și căldura felului 
său de a fi, gândul alert și privirea mereu întoarsă 
spre umanitate, toate transpuse într-un stil elevat, 
rod al unui înăscut și cultivat talent literar și al unei 
laborioase practici a scrisului. ,,Foarte probabil în 
noi există un Gog care se confruntă cu un Anti-Gog 
sau invers.” – observa bunul prieten al românilor, 
profesorul Onofrio Cerbone, de la Catedra de Lim-
bă Italiană a Universității din Bucureşti, la lansarea 
acestui volum.22,,Nu consider că, în vremea noastră, 
Anti-Gog este un caz izolat. Da, e foarte probabil, 
exemplar sau ilustrativ, din două motive. Primul: 
că viața i-a permis să facă, în mod organizat, un șir  
de experiențe morale sau spirituale pe care mulți 
dintre semeni săi le fac întâmplător. Al doilea : că 
prudența sa de om cultivat îl obligă să consemne-
ze cu promptitudine întâmplările cele mai anodine, 
până și acelea pe lângă care ceilalți trec indolenți 
sau nepăsători”23 – menționa autorul.

       Lui Eminescu i-a închinat pagini me-
morabile, subliniind câteva idei inedite: ,,Se întâm-
plă cu Eminescu faptul că unii apreciază postume-
le mai mult decât antumele. Oricum, postumele lui 
Eminescu pun probleme pe care antumele nu le pun, 
trebuie să recunoaştem aceasta, iar în volumul ace-
la de Moloz, cum îl intitulează Perpessicius, găsim 
versuri care anunţă poezia noastră de azi, versuri pe 
care le-ar fi semnat Nichita Stănescu, Marin Sores-
cu, versuri care cu siguranţă ar fi intrat în poezia lui 
Blaga sau a altor poeţi ai vremii. Ceea ce înseamnă 
că Eminescu însuşi se depăşeşte ca formulă poetică, 
anticipând poezia noastră de azi într-o modalitate 
care nouă ne scapă. În acelaşi timp, dacă Eminescu 
însuşi nu le-a publicat înseamnă că el intenţiona să 
mai lucreze asupra lor.”

Slăbiciunea filozofului Al Husar a constituit-o 
însă poezia, explicabilă având în vedere concepția sa 
despre frumos ca factor de armonizare cu lumea, cu 
tot ce ne înconjoară, cu Divinitatea însăși, tentație 
orfică căreia nu i-a rezistat, cum se știe, nici chiar 
George Călinescu. Esteticianul, istoricul, filosoful 
Al. Husar este dublat astfel de  poetul Al. Husar ce se 
lansează abia în 1990. Volumele Irenikon și Poeme 
de odinioară îi rotujesc imaginea, cuprinzând în ge-
neral elegii și meditații. Ele sunt înscrise pe tradiția 
lirică ardelenească ce merge de la Coșbuc la Blaga 
și Cotruș, cu melancolii și reflecții, cu propensiuni 
spre trecut, tezaurizate în amintire, ce transmit trăiri, 
experienţe afective, viziuni. ..Unul mai degrabă de 
nuantă subtil gînditoare, altul, curat liric, sentimental 
si romantic” – aprecia Constantin Ciopraga dualita-
tea rostirii sale lirice, o lirică cu substrat filozofic.

  Găsim în primul volum, ce cuprinde versuri 
scrise  de-a lungul timpului, poeme de dragoste, de 
mare sensibilitate și emoție artistică, fără arabescuri 
sofisticate, sincere și izvorâte din inimă, ce vorbesc 
despre miracolul acestui sentiment, indiferent de 
vârstă, timp, loc, proiectat  pe fundalul trecerii tim-
pului. Este vorba despre un sentiment cast, platonic, 
romantic (,,Număra-voi prin ani statuia lui Puskin,/ 
Pescărusii din port si strada Herson./ Urmări-mă-
va taina îndoliatelor ceturi,/ Aurorele noptilor noas-
tre tîrzii –/ Si-un surîs al istoriei, fata aceea, / Fata 
aceea cu ochi cenusii” - Remember), transpus în 
muzicalități încântătoare (,,Palidă toamnă – ti-aduci 
aminte? –/ Cădea-n plopii nalti din strada Pasteur,/ 
În odaia ta cu ferestrele sparte/ De mînia războiu-
lui tăceam amîndoi” Recviem).  Iubita este reală și 
ireală în același timp, proiectată în eteric (,,Fată fru-
moasă, fată din vis,/ Pe lună, prin canatul deschis/ 
Urcând, scări de lemn/ Sub grinzi de lemn,/ În odaia 
ta cu mobilă stil/ Şi fotografii de salon -/ Cu luna 
albă pe geam/ La miezul nopţii trezit/ Pe lună, pe 
ger./ La tine-am venit.// Nu, nu visăm,../ Privind din 
prag/ Chipul tău drag/ Aş vrea să-ţi spun/ Dar cum 
să-ţi spun/ Fecioară-n alb/ Nu te ridica/ Voi săru-
ta/ Cast mâna ta/ Şi voi pleca”- Sonata lunii). In 
destul loc pentru  mine.” (Papini)
22 Cuvinte rostite, la Târgul de Carte, Bucureşti, 1996
23  Op. cit.

vocarea iubitei predestinate amintește, prin purita-
tea şi înălțimea sentimentului, prin incantatoriu, de 
,,Cântarea Cântărilor” (,,Ea s-a născut. Ea există! De 
mult/ Undeva-n ţara mea, aşa cum e scris,/ Ca o apă 
cântând în valuri spre mine/ O aud, uneori parc-o 
văd, o ascult/ Aievea cum vine, urzind acest vis -// 
Visul meu să vie o femeie frumoasă/ Cu mâinile cal-
de, să-mi sară de gât,/ Unde-ai fost? Să mă-ntrebe, 
să strige la mine/ Te-am aşteptat atât!// Iarna-n ză-
pezi. In chilia mea de sihastru/ Veghind între cărţi, 
îmi spun cu ea-n gând -/ Pe străzile Clujului, prin 
parcul oraşului,/ Vara pe câmpuri şi văi alergând -/ 
intr-o bună zi/ Ea va veni!// Într-o seară cândva - o 
minune cerească -/ Aşa cum de ani şi ani cred, ne-
greşit,/ Cândva târziu, fi-va să se-mplinească! Visul 
meu să vie o femeie frumoasă/ Cu mâinile calde, să-
mi sară de gât,/ Unde-ai fost? Să mă- ntrebe, să stri-
ge la mine/ Te-am aşteptat atât!”- Cantus firmus). 
Iubirea eului poetic însă are conotații mai largi, ea 
îmbrătișând întreaga umanitate pe care o dorește a 
se împlini în pace  („Pe tine te port, sfîntă iubire,/ 
Numele tău, o esarfa albastră,/ Cu gîndul la ea/ O 
stea cui-ată, stea luminată,/ Stea a iubirii, prin ti-
ne-ntrevăd/ Prin tine pacea, linistea lumii,/ Prin tine 
pacea, linistea lumii” - Cîntec de stea). Străbat une-
ori frânturi din timpul războiului, întipărite adânc în 
memorie (,,Palidă toamnă – ti-aduci aminte? –/ Că-
dea-n plopii nalti din strada Pasteur,/ În odaia ta cu 
ferestrele sparte/ De mînia războiului tăceam amîn-
doi” Recviem; ,,Aminti-mi-voi cîndva acest tărm de 
mare,/ Sub cerul viran, pustiit de război,/ Soldatii 
nemti, muti ca-n Niebelungenlied,/ Aceste Flori de 
zăpadă cîndva aminti-mi-le-voi?/ Printre prieteni 
rari, de azi înainte/  - Plecăm. Trenuri fluieră la 
unison). Într-o meditație ce dezvoltă motivul trecerii 
irecuperabile a timpului, își creionează liric un prim 
autoportret marcat de melancolii („Tineretea mea 
ca o floare/ De crîng a-nflorit si s-a stins/. Qu-as tu 
fait de ta jeunesse?/ Mă-ntreabă o arătare/ Cu glas 
în slavă încins/.../ Tuturor le-am iertat. Ce mă do-
are?/ Viata nu mi-a iertat niciodată/ Nici un zîmbet 
în plus” - Cardiogramă). Gândul poetului citadin se 
îndreaptă cu nostalgie spre trecut, spre lumea mitică 
a satului proiectată în ancestral (,,Miroase a in şi-a 
cânepă pe sate./ A must fierbând în căzi, a prune şi-a 
gutui./ Cum alergăm prin Ţara de Jos tot mai depar-
te/ De-nfriguratul Nord şi de oraş sătui.// Grădini, 
livezi şi vii se-nşiră-n zări,/ Sub ochii mei, alei mo-
numentale/ 13 de plopi foşnind uşor,/ Când în lunec 
lin,/ Mă duc spre plopi foşnind uşor,/ Când în lunec 
lin,/ Mă duc spre satul tău.// Acolo, spui, ne-aşteaptă 
pâine caldă,/ Pui fript în ţiglă şi vin roş promiţi,/ În 
timp ce-un aparat cântând romanţe/ Din alte vremi, 
la pieptu-mi ţin,/ Vom fi, surâzi, bine primiţi” - Spre 
Lehancea). 

Modelul Vasile Voiculescu, al miracolului 
deschiderii incantatorii la vârsta senectuții, marca-
tă de olimpianism, îl regăsim în volumul Poeme de 
odinioară, ce are ca motto poemul ,,Bucuria greie-
rului” de Miguel de Unamuno. Cele trei cicluri ale 
cărţii, cu poeme scrise la o altă vârstă biologică, pun 
în lumină un registru stilistic ușor diferit de primul 
volum, mai deschis spre lirica modernă, spre mode-
lele Lucian Blaga, Ion Barbu, Tudor Arghezi, Geor-
ge Bacovia. Cultivă în continuare elegia meditativă, 
întrebările existeniale vizând curgerea implacabilă a 
timpului și sensul lumii (Pe gânduri, Fata morgana, 
Nimic mai mult). Tonul ludic, noutate în lirica sa, dă 
savoare acesteia  (,,Pe când era ea,/ Când eram cu 
ea,/ Zarea era ea/ Şi pădurea ea,/ Era ea Zamora/ 
Şi Prahova toată/ Şi calea ferată/ Şi calea ferată.// 
Cum nu mai e ea,/ De când s-a dus ea,/ E zarea o 
zare,/ Pădurea o pădure,/ Zamora Zamora,/ Praho-
va o apă/ Şi calea ferată/ O cale ferată,/ O cale fe-
rată” – Anagnoza). Ca și accentele puse pe detaliu, 
pe pictural prinse în vers alb  (,,Ne vom duce, deci, 
la lipoveni acasă,/ Vom bea vin alb sau roşu (ni-e 
totuna) -/ Vom prăznui ca-ntotdeauna.// Bătrâna 
va ieşi desculţă/ Iar el, cu barba lui Walt Whitman/ 
Şi ochii lui Verlaine, la poartă/ Ţinând un câine-n 
lanţ” - Duminica Mare). Un sentiment plenar al 
trăirii sub semnul iubirii, luminii, păcii universale, 
cu izbucniri și incantații eseniene, revelă extraordi-
nara deschidere spre lume și miracolele ei a eului 
liric  („O mie de femei frumoase pe zi,/ O mie de 

cântece, o mie de vămi/ Traversând parcă aș auzi/ 
O mie de surle, o mie de-alămi./ E vară. Pe străzi 
pașii lor cântăriți/ Ca-ntr-o orgă se-aud în inima 
mea,/ în gând zic: Veniți spre mine, veniți,/O mie de 
inimi de-aș avea!” -  Otium elegans). Ființă solară, 
starea de spirit se schimbă într-o viziune nocturnă, 
melancolică, în consonanță cu sentimentul de soliti-
dine încercat de personajul liric, într- un poem 
închinat orașului din inimă („E noapte-n cer și-n 
ochii mei,/ Noapte-n oraș. Sub bolți de tei/ N-aud 
mașini, nu văd femei,/ Un om, un om dinspre vitrine/ 
Nefericit spre mine vine/. Dar nu; nu mă cunoaște, 
nu-l cunosc./ Sunt singur și de-atâta vreme singur/ 
El trece singur când trec eu/ Distant absent/ În pasul 
meu”  - Noapte la Iași). Tonalităților melancolice, 
nostalgice (Eheu! Fugaces...), le adaugă fulgurații 
simboliste prinse în vers alb („Era un cer neliniștit/ 
Cerul cu stele-n noaptea aceea/ Și-mi auzeam pașii 
sunând/ Prin întuneric./ Miroseau străzile a praf/ Și 
pulbere... Dărâmături,/ Oameni ciudați/ în noaptea 
aceea bombardați,/ Sergenți de stradă speriați/ În 
zori de zi”  - Bonjour tristesse!). Întrebările, sondă-
rile miracolului existențial par să capete nuanța unei 
premoniții în finalul volumului („un adevăr/ tot voi 
găsi eu pînă la urmă/ fie și-atunci/ când nu voi mai fi/ 
sau când voi fi/ cine știe unde/ în nopti lungi/ veacuri 
lungi/ sub ierburi și ploi/ departe de voi/ un adevăr/ 
tot voi găsi eu/ până la urmă” (***), ce poate avea 
valoarea unui epitaf. 

 Aș aminti spre final premiile24 – nu pe măsura 
valorii domiei lui – ce au încununat viața și opera 
sa, deși știu că nu acestea, ci zâmbetul celui de ală-
turi, auditoriului sau publicului larg, conlocutorului 
sau ascultătorului, lectorului obișnuit sau elitist i-au 
mers cel mai adânc la suflet, lui, de altfel, închinân-
du-i întreaga sa forță creativă, înălțimea minții și 
frumusețea sufletului. ,,A fost o flacără. A ars la ma-
ximă intensitate... S-a născut pesemne sub semnul 
dionisiacului, al nelinistii creatoare si al zvîcnirilor 
fremătătoare către altceva, niciodată mărginit, ci me-
reu în expansiune.” – îl caracterizeză foarte bine pro-
fesorul Leonida Maniu în necrologul pe care l-a citit 
și publicat la plecarea definitivă dintre noi a acestui 
mare patriot, mare scriitor și mare om25.

Închei amintind îndemnurile lui izvorâte din 
inepizabilul sentiment al dragostei de semeni, ce ar 
putea fi un îndreptar moral al lumii contemporane 
ce pare că și-a pierdut reperele valorice autentice : 
,,Eşti om, nu uita că eşti om! Ca om, gîndeşte, ţi s-a 
dat o viaţă în lumea aceasta; ţi se pare totul trecător, 
zadarnic, bucură-te că-n această lume zadarnică ţi-
ai găsit un rost. Ai în vedere un ţel, ţelul vieţii tale şi, 
avînd un ţel în viaţă, te îndreaptă statornic spre acest 
ţel. Fă din propria-ţi viaţă un sanctuar, un templu, 
din creaţia ta – un imn adresat vieţii, fiinţei a tot ce 
există şi viază întru sine iar prin opera ta va trăi 
în noi. Nimic nu-ţi treacă, deci, zadarnic prin faţa 
ochilor. Nu bagateliza, nu dispreţui nimic în viaţă. 
Totul este important, toate au sau pot avea un sens.” 
(Povețe de la pustnic).

 Prof. dr. Catinca AGACHE, 
Köln, ian. 2015

24 Doctor Honoris Causa în Filozofie şi Ştiinţe 
Politice (2000, International 4 Academy of Culture and 
Political Science); Premiul Secolul XX (2000, Centrul 
Biografic Internaţional Cambridge), nominalizarea ca 
Om al anului, Medalia americană de onoare (17 august 
2001, Institutul Biografic American Abl); nominalizarea 
ca Man of the Year (28 decembrie 2001,); nominalizarea 
pentru 21-st Century Award for Achievement (2002, Cen-
trul Biografic Internaţional Cambridge); Premiul ,,Opera 
Omnia” (revista „Ateneu“), Ordinul naţional „Pentru Me-
rit”, în grad de ofiţer (2000, Preşedinţia României); titlul 
de ,,Profesor emerit (2000, decizia din 20 mai, Senatul 
Universităţii, la împlinirea vârstei de 80 de ani); Diplomă 
de Excelenţă (2000, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asa-
chi“ Iaşi), Diploma de excelenţă (2006, Liga Culturală 
pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, preşedinte 
Victor Crăciun: pentru „excepţionala contribuţie adusă la 
propăşirea idealului de unitate a spiritualităţii românilor 
de pretutindeni“.()..,,Cetăţean de onoare” al municipiului 
Iaşi şi „Cetăţean de onoare” al oraşului Năsăud (2002).

25 Leonida Maniu, op. cit.
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Sub numele de Petre Pandrea, pseudonim de 
om al condeiului, începând cu 9 octombrie 1932 şi 
până la trecerea în veşnicie, iulie 1968, timp de 36 de 
ani, se ascunde identitatea scriitorului Petre Marcu- 
Balş. Hărăzit să poarte acest pseudonim datorită bu-
nicii sale, Baba Stana, i-a făcut cinste prin activitatea 
sa scriitoricească. În urma concursului de admitere 
la cea mai vestită unitate şcolară din Muntenia şi Ol-
tenia, Liceul “N. Filipescu” din Valea Voievozilor, 
Mănăstirea Dealu, Târgovişte, 800 de candidaţi 
preselecţionaţi din cei mai buni elevi ai ţării, pentru 
40 de locuri şi 20 de burse, Petre Marcu este admis 
bursier. Unul dintre colegi era şi prinţul Nicolae de 
Hohenzollern. Capacitatea mică(clasa a patra de li-
ceu) o dă cu profesorul Nae Ionescu. Transferat la 
Colegiul Naţional “Carol I”, Craiova, în clasa a opta, 
absolventul Petre Marcu se clasează pe primul loc. 
Licenţiat în Drept, cu magna cum laude, obţine o 
bursă de studii pe şapte ani la renumitele universităţi 
europene: München, Heidelberg, Paris şi Roma. În 
cele şase luni de studenţie la Paris, îl cunoaşte pe 
Constantin Brâncuşi, august- octombrie 1927. “L-
am cunoscut pe Brâncuşi, afirmă Petre Pandrea, între 
anii 1927- 1939”. „Şi eu am fost în Arcadia lui Brân-
cuşi. L-am cunoscut personal la Paris şi Bucureşti, 
am stat la lungi taifasuri sub vraja marii sale persona-
lităţi artistice şi filosof al vieţii. Ne despărţeau  28 de 
ani.” Brâncuşi i se adresează cu apelativul”nepoate”, 
iar Petre Pandrea cu „neică”. Petre Pandrea deţinea 
40 de epistole brâncuşiene scrise în limba franceză, 
în care tratează probleme de etică şi filosofie.

Până la 60 de ani, când aşterne amintirile des-
pre Brâncuşi, autorul arată că a rămas, cu intermi-
tenţe,   „un temperament dezordonat, un rob al ini-
mii, un om din partidul cucilor, rebel la coerciţiuni, 
individualist excesiv cu iniţiative într-o ţară micuţă, 
cu o capitală levantină, cotropită patru veacuri de 
otomani; sufleteşte eram prins şi influenţat adânc 
de provincia de cobiliţari, cu reminiscenţe puternice 
de comunitate agrariană, dornică de vătafi şi ctitori, 
dar şi de muncă ordonată pe căprării şi în colecti-
ve”. Este vorba de Oltenia, Valahia Mică. Publică 
”Brâncuşi. Amintiri şi exegeze”, Editura Meridiane, 
1967, a doua ediţie postumă, Editura Meridiane, 
1976. În anul 2000, apare o ediţie îngrijită şi Cuvânt-
înainte de Nicolae Diaconu, Editura Fundaţiei “Con-
stantin Brancusi”, Târgu-Jiu, în colecţia „Brâncuşia-
na”, cu sprijinul Ministerului Culturii. Şi în această 
carte, întâlnim acelaşi stil caracteristic lui Petre Pan-
drea în “Memoriile mandarinului valah”, cu absenţa 
unei sistematizări(„temperament dezordonat”), cu 
evadări repetate în alte momente temporale şi alte 
locuri, cu digresiuni neaşteptate, cu reluări ale ace-
loraşi aspecte îmbrăcate aproape în aceleaşi fraze, 
urmând fluxul amintirilor. 

Cât priveşte tipologia oltenilor, aceştia apar-
ţin categoriei” homo faber”(lat. “omul făurar, mun-
citor”), venind cu un exemplu din aforismele lui 
Constantin Brâncuşi: „Să creezi ca Dumnezeu, să 
comanzi ca un Rege şi să munceşti ca un Sclav”. 
Petre Pandrea se mândreşte cu celebrităţi care îşi 
au obârşia în Mica Valahie(Oltenia): Tudor Vladi-
mirescu, prototipul omului brâncuşian, haiducul 
Iancu Jianu, Tudor Arghezi, precizând că “ceea ce 
a fost Tudor Arghezi în lirică, a fost Tudor Vladimi-
rescu în politică”, Constantin Rădulescu-Motru, cel 
mai de seamă profesor de filosofie, Mihail Sadovea-
nu, cel mai însemnat scriitor contemporan, originar 
din Gorj prin tatăl său, “un avocat oltean, pripăşit în 
Moldova”, mai degrabă, zicem noi, prin bunicii săi, 
un gorjean şi o doljeancă, refugiaţi la Iaşi, în timpul 

zaverei din1821, Gib Mihăescu, apoi tatăl lui Cezar 
Petrescu, un inginer agronom oltean, Elvira Popescu 
şi Mihăilescu, celebrităţi pariziene, care au plecat din 
Caracal şi s-au născut pe aceeaşi stradă unde se aflau 
casele lui Iancu Jianu şi Nicolae Titulescu, lor li se 
adaugă Gheorghe Tătărescu. Tot la Paris a trăit şi a 
creat o altă personalitate de sorginte olteană, Prin-
cipesa Brâncoveanu, Brâncoveni, judeţul Romanaţi, 
care semna Contesa de Noailles, considerată cea 
mai puternică forţă lirică a Franţei într-o anumită 
perioadă. “Principesa Ana de Noailles, după contele 
de Noailles, soţ, se aseamănă cu Brâncuşi, cum sea-
mănă fratele cu sora”, susţine Petre Pandrea. După 
ce înşiră aceste personalităţi celebre cu originea în 
Oltenia, autorul conchide:”Brăncuşi e cel mai mare 
oltean din toate timpurile, un Everest al spritului ol-
tenesc.” ,,O cobiliţă a realismului lucid şi a muncii 
pilduitoare stă pe un umăr a lui Constantin Brâncuşi, 
iar pe celălat umăr se află mereu o pasăre măiastră”. 
Petre Pandrea consideră Oltenia ca un sediu al artei 
moderne prin  cei trei lirici, Al. Macedonski, Tudor 
Arghezi şi Adrian Maniu, un epic, Gib I. Mihăescu şi 
un sculptor, Constantin  Brâncuşi. 

Peste patruzeci de pagini sunt dedicate de Pe-
tre Pandrea aşa-zisei ,,Pravile de la Craiova”, sin-
tagmă aflată chiar de la Constantin Brâncuşi, prin 
aceasta înţelegând realitatea lui Tudor Vladimirescu 
de la 1821, Proclamaţia de la Islaz a lui Radu Şapcă 
de la 1848 şi “pravila sa” de la Paris. Deci nu a exis-
tat de facto o ,,Pravilă de la Craiova”. Cunoscând 
viaţa lui Tudor Vladimirescu şi a lui Iancu Jianu, 
Brâncuşi este”un exponent al spiritului pandur, care 
s-a zămislit mereu şi s-a dezvoltat în sute de ani de 
bătălie cu opresiunea Imperiului Otoman” . 

Petre Pandrea vorbeşte în repetate rânduri 
despre unele inexactităţi biografice despre Brâncuşi, 
strecurate în monografia lui Ionel Jianu şi în Prefaţa 
scrisă de Jean Cassou, fondatorul Muzeului Naţional 
de Artă Modernă din  Paris. În primul rând, părinţii 
lui Brâncuşi, Nicolae Radu şi Maria, nu erau ţărani 
săraci, ţineau două slugi în curte, atelier de tâmplărie 
şi două curele de pământ. Ei susţineau că Brâncuşi 
era ciobanul incult din Carpaţi, lipsit de cultură înal-

tă şi teoretică, cu o filosofie rudimentară, teză pre-
luată şi de alţii. Dimpotrivă, susţine Petre Pandrea, 
Brâncuşi era “noul Erasmus, un umanist valah la 
Paris, polivalent, un intelectual rafinat, filosof si mo-
ralist stoic, un spirit esopic, un cobiliţar oltean ple-
cat în emigraţie”. Petre Pandrea a descoperit latura 
esopică şi sâmburele eticii stoicismului antic. După 
ce prezintă coordonatele olteneşti pe care se situează 
Brâncuşi, un exemplu de muncă, de moralitate si ar-
monie stoică, aminteşte de prietenii acestuia, spirite 
superioare ale timpului, având”geniul şi fidelitatea 
prieteniei”. Romancierul româno-american,  Peter 
Neagoe, ardelean la origine, se împrieteneşte cu 
Brâncuşi la Academia de Arte Frumoase din Bucu-
reşti, fiind colegi(1893-1903), prietenia celor doi 
continuă în voiajul de studii, ca “păsări călătoare”,  
până la München. Peter Neagoe, căsătorindu-se cu o 
americană, emigrează în Lumea Nouă, se stabileşte şi 
continuă studiile în America, revine la Paris în 1926, 
îl revede pe marele său prieten, rămânând adevăraţi 
prieteni până în ultimele clipe ale vieţii. Acesta va 
scrie un roman cu titlul” Sfântul din Montparnasse”, 
în care va oglindi viaţa zbuciumată a sculptoru-
lui român,”o succesiune de întâmplări minunate”. 
James Joyce, irlandez la origine, autorul romanului 
modern” Ulisse”, a fost prietenul lui Brâncuşi timp 
de 16 ani, prietenie având la bază unele afinităţi evi-
denţiate de Petre Pandrea: emigranţi voluntari, nu 
pecuniari, singurătatea , „înrădăcinările indelebile” 
în solul ţărilor lor de baştină, Irlanda şi România. Cei 
doi prieteni credeau în „eterna reîntoarcere”, pusă 
în circulaţie de filosoful german Nietzsche, idee ce 
sugerează repetiţia cosmică a vieţii. James Joyce îl 
introduce si pe Ezra Pound, poet şi eseist american, 
în intimitatea lui Brâncuşi, pe care îl admiră în eseuri 
ditirambice. Poetul era ospătat de Brâncuşi cu mă-
măligă “împănată cu bucăţele de telemea de oi cu 
o fripturică: un pui cu mujdei şi bine ardeiat”. Ezra 
Pound scrie un text ilustrat cu peste 20 de fotogra-
fii şi completat cu câteva aforisme brâncuşiene. În 
martie 1957, poetul, aflându-se în Italia, a primit cu 
tristeţe vestea sucombării prietenului său, Constan-
tin Brâncuşi. Înainte să închidă ochii, Ezra Pound 
scria: „Brâncuşi mi s-a părut un sfânt/este primul pe 
lista mea a valorilor. / Vreau să-i văd a sa Masă a Tă-
cerii./ Un amic veneţian mi-a propus să mă conducă 
în România s-o văd”. Deschizători de drumuri noi au 
fost toţi trei: Brâncuşi în sculptură, Joyce în roman, 
iar Pound în poezie. Artişti ai avangardei: Amadeo 
Modigliani, Erik Statie, Tristan Tzara şi Man Ray, 
au fost, de asemenea,  prieteni ai lui Brâncuşi. La 
tinereţe a fost bun prieten cu Tudor Arghezi, pictorul 
N. Dărăscu si cu Iosef  Iser. 

Muzele lui Constantin Brâncuşi  fac obiectul 
unor capitole din ,,Amintirile” lui Petre Pandrea:             
“ Povestea domnişoarei Pogany”, “Brâncuşi şi 
Peggy Guggenheim”. ,,Ca şi la Goethe, un şirag de 
femei- perle i-au urmat volens-nolens calea vieţii”, 
precizează autorul. Margit Pogany s-a născut la Bu-
dapesta în anul 1880 şi s-a stins din viaţă la 84 de 
ani, 31 decembrie 1964, în Australia. Viaţa şi-a pe-
trecut-o la Paris, Londra şi Australia. Iubirea dintre 
sculptorul româna şi maghiara „cu ochii mari şi visă-
tori”, pictoriţă fără talent,  a început în iulie 1910 şi 
a durat până în ianuarie 1911, când Margit a plecat la 
Londra. Singurul care a cunoscut-o  a fost cel dintâi 
prieten al lui Brâncuşi, V.G. Paleolog, despre care a 
şi scris “Ochii domnişoarei Pogany fac iarăşi încon-
jurul pământului”, iar publicistul american, sculp-
tor, Sidney Geist, a scris articolul     ,,Numai ochi”, 
special pentru revista”Contemporanul” din 9 sep-

CONSTANTIN BRÂNCUŞI ÎN VIZIUNEA LUI PETRE PANDREA
  ,,În rezumat, Brâncuşi mânuia oralitatea cea mai fascinantă cu o îndemânare de artist, de războinic şi filosof. Mânuia săgeata  înmuiată în venin a 
pamfletului ideologic, sabia sclipitoare a dialogului   cu interlocutorul ales, petarda aforismului, harfa şoaptei melancolice si a  suspinului, artileria 

grea a erudiţiei mascate, pledoaria avocatului ciceronian  şi a lui Nicolae Titulescu.”
 Petre Pandrea

,,El este mai mult decât un sculptor, mai mult decât un profet, mai mult  decât un artist de geniu. Este un Demiurg”.
Geo Bogza
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tembrie 1966. Portretul domnişoarei Pogany, în mai 
multe versiuni(1910-1931) din materiale colorate de 
marmură sau de bronz lustruit prin care şi-a asigurat 
nemurirea, este considerat de Sidney Geist “ cel mai 
vestit portret al epocii moderne”. Bătrâna amantă şi 
muză a lui Brâncuşi, aflându-se la ananghie, în Aus-
tralia, a oferit spre vânzare bustul în bronz dăruit de 
iubitul ei în 1913. Peter Neagoe este de părere că o 
altă muză ar fi inspiratoarea portretului în marmu-
ră şi bronz şi anume, milionara americană Elaine 
Feyre, plecată la Londra cu poetul italian Marinetti. 
Pentru “Muza adormită” ar fi la mijloc baroana 
Franchot, iar prima versiune a ,,Sărutului” ar fi fost 
concepută pentru monumentul funerar al rusoaicei 
Tanossa Gassevskaia din Cimitirul Montparnasse, 
care s-a sinucis din pricina unei iubiri neîmplinite, 
afirmaţie făcută şi de Jean Negulescu (“Miracolul 
iubirii mai presus de moarte”). Între Brâncuşi şi mi-
liardara americană, Peggy Guggenheim, care locuia 
la Veneţia, a existat o idilă amoroasă timp de două 
decenii , din vara anului 1921 şi pînă în iunie 1941. 
Peggy Guggenheim, alintată de Brâncuşi “Căpritza” 
şi “Peghitza”, ne-a lăsat un memorial interesant des-
pre sculptorul român, tipărit de grecul Christian Ze-
rvos, care a trăit la Paris, afirmând că lui Brâncuşi 
i-au plăcut femeile frumoase de la tinereţe până la 
adânci bătrâneţe,  la fel ca lui Goethe. 

Petre Padrea aminteşte şi despre bogata co-
respondenţă între Aretia Tătărescu şi Constantin 
Brâncuşi privind un monument al eroilor la Târgu-
Jiu, corespondenţă confiscată la arestarea soţului,  
Gheorghe Tătărescu, de asemenea, despre întâlni-
rea cu D. Gusti, cu ocazia expoziţiei din 1937, la 
Paris, cum a petrecut în intimitatea lui Brâncuşi o 
întreagă seară, servit cu un supeu grandios: fripturi 
felurite, brânzeturi franceze şi vinuri albe şi roşii de 
Bordeaux. D. Gusti a fost clientul avocatului Petre 
Pandrea şi, prin amabilitatea soţiei, Elena Gusti, a ci-
tit în jurnalul intim al sociologului despre întâlnirea 
cu Brâncuşi în 1937. Pe lângă ospitalitatea marelui 
sculptor,  D. Gusti a rămas surprins de mîndria aces-
tuia pentru originea sa oltenească şi gorjeană pe care 
n-a renegat-o niciodată, în acelaşi timp l-a admirat 
pe acest om ”cu barbă lungă, neîngrijită, cu ochi vioi 
şi caustici, cu privire plină de bunătate”, personali-
tate puternică, lucrând de unul singur şi realizând o 
varietate aleasă de opere, în atelierul său din Mont-
parnasse, plin de ciudăţenii .

În capitolul “Brâncuşi şi Paul Morand”, Pe-
tre Pandrea se referă la contribuţia lui Paul Morand, 
căsătorit cu principesa română Elena Şuţu, fost mi-
nistru plenipotenţiar al Franţei la Bucureşti, scriitor 
de prestigiu internaţional, prefaţatorul Catalogului 
cu operele lui Brâncuşi, la promovarea artei sculp-
torului român pe plan internaţional, lui i se alătură 
principesele române de la Paris,  Ana de Noailles, 
Marta Bibescu şi Elena Văcărescu, factori decisivi 
în această privinţă.

Autorul evidenţiază şi principalele mituri ale 
lui Brâncuşi: patria şi mitul moşneniei olteneşti. Ple-
când de la ideea că ,,Omul fără patrie este ca omul 
fără umbră”, şi-a păstrat rădăcinile obârşiei sale gor-
jene şi paşaportul românesc până la moarte, de ase-
menea,  afirmă că moşnenii ar fi „boieri de la facerea 
lumii”.  În acelaşi timp, Petre Pandrea face referiri şi 
la ultimii ucenici ai lui Constantin Brâncuşi, Natalia 
(Petre Pandrea “Matilda”?!) Dumitrescu, sculptori-
ţă,  şi Alexandru Istrati, pictor, vecinii săi de atelier, 
care l-au vegheat între 1948 şi 1957, fiind trecuţi în 
testament, potrivit căruia atelierul şi preţioase sta-
tui le-a dăruit statului francez.  De la cei doi aflăm 
următoarele:”Când trăia Maestrul , aniversarea 
naşterii o serbam timp de trei zile, pentru că în actul 
lui de naştere era indicat: ,,în ziua de 21 februarie, 
s-a născut alaltăieri un copil de sex bărbătesc” şi 
atunci el a tranşat în sensul de a-şi sărbători aniver-
sarea timp de trei zile. Aşa se face că data naşterii lui 
Brâncuşi este considerată de către unii 19 februarie, 
iar de alţii, 21 februarie. 

În cartea sa, Petre Pandrea aminteşte şi de 

faptul că Maharajahul Olear de Indore(India)i-a 
cumpărat trei păsări “Măiastra” , în marmură albă, 
neagră şi bronz lustruit(1933). Brâncuşi a rămas 
profund înduioşat la recepţia prim-ministrului in-
dian, participând 100 de invitaţi, oferind fiecăruia 
câte un  trandafir. Aflat în doliu după moartea soţiei, 
Maharajahul îi comandă Templul Descătusării 
(Contemplării), care să rivalizeze cu Taj-Mahalul, 
dar, cu regrete, Brâncuşi nu a dus la îndeplinire acest 
vis. 

În treacăt, Petre Pandrea pomeneşte şi de in-
terviul lui Petru Comarnescu, “Tribuna”, 17 septem-
brie 1964, cu sculptorul şi criticul american Sidney 
Geist , care timp de o lună ne vizitase ţara, la Târgu-
Jiu, Hobiţa, Craiova, Bucureşti, Buzău, pentru a se 
documenta la faţa locului, cel care va scrie o carte 
despre Brâncuşi, operele acestuia, despre arta româ-
nească şi impresiile legate de ţara noastră. 

În cartea lui Petre Pandrea, întâlnim unele as-
pecte mai puţin cunoscute, că a descoperit un voiaj al 
lui Montesquieu printre români, 1729, autorul “Scri-
sorilor persane” ar fi călătorit prin Transilvania, Ba-
nat şi Oltenia, până la Vârciorova, iar Marcel Proust 
a fost invitat de Anton Bibescu să vină la podgoria 
sa, Corcova, Mehedinţi, dar l-a împiedicat războiul, 
boala (astmul) şi moartea. De asemenea, Petre Pan-
drea susţine că dadaismul a fost lansat nu de moldo-
veanul Tristan Tzara, ci de anarhistul german Hugo 
Ball, filosof şi scriitor catolic, între anii 1917-1918. 

După Petre Pandrea, “Coloana Infinitului”este 
coloana pomenirii fără sfârşit a eroilor morţi în Pri-
mul Război Mondial, iar “Poarta Sărutului” este un 
fel de arc de triumf, o poartă a victoriei. Este Po-
arta nunţii ostaşului biruitor întors din război. “Masa 
tăcerii” este masa rotundă gorjeană a cinei nupţiale 
pentru soldatul anonim, victorios, reîntors acasă.

Spre finalul cărţii, Petre Pandrea realizează o 
sinteză asupra vieţii şi operei lui Brâncuşi, despre 
situaţia acestuia, internă şi internaţională. Brâncuşi a 
trăit 81 de ani: 26 în România (12 ani în Gorj, 10 ani 
la Craiova şi 4 ani la Bucureşti), 2 ani într-o călătorie 
goetheană de studii, pe jos, în Europa Centrală, 53 
de ani la Paris. Opera sa, lucrată cu dalta, cu penelul, 
cu tesla, cu peniţa în tuş sau cerneală, cu creionul, 
cu forja şi cu panoplia de unelte ale meseriaşului şi 
bijutierului, numără 720 de lucrări : statui, desene, 
pictură, fresce, aforisme. Considerat, la început de-
cadent şi cosmopolit, a fost adorat de Cenaclul mo-
dernist, “Contimporanul” şi cercul ziarului “Facla”, 
al poetului Ion Vinea, de pictorul Maxy, care i-a fă-
cut două portrete şi de Saşa Pană, a fost glorificat de 
Cenaclul craiovean al revistei “Meridian”, condusă 
de Tiberiu Iliescu, de cel mai vechi brâncuşiolog  şi 
prieten intim al lui Brâncuşi, V. G. Paleolog, şi de 
alţi intelectuali antifascişti şi modernişti: Eugen Io-
nescu, Geo Bogza, Petre Constantinescu- Iaşi, Ale-
xandru Balaci, Mihnea Gheorghiu, Horia Lovinescu, 
Ion Schinteie , nepotul sculptorului. 

Constantin Brâncuşi este socotit cvasiuna-
nim ca sculptorul numărul unu al lumii, cu adâncă 
influenţă asupra contemporanilor din artele plasti-
ce, cu repercusiuni fertile în arte plastica mondială. 
Cartea”Brâncuşi. Amintiri şi exegeze” se încheie cu 
o Addendă în care se prezintă detaliat etapele vieţii 
şi o calendaristică a activităţii sale creatoare, cu indi-
carea anilor când au fost realizate operele sale. 

Petre Pandrea, în rezumat, afirmă că statuarul 
Constantin Brâncuşi, prin exemplul său de revolu-
ţionare a creaţiei, în domeniul artelor plastice, prin 
moralitatea sa exemplară şi prin etica muncii sale 
zilnice, după dictonul ”Nulla dies sine linea”(lat. 
Nici o zi fără linie), cu alte cuvinte, nici o zi  fără 
o izbitură de daltă, fără modelarea argilei sau fără 
şlefuirea lemnului, ,,a luminat cărările şi cărăruile 
artiştilor plastici români, ca şi drumurile largi ale 
sculptorilor şi pictorilor străini”, făcând “paşi uriaşi 
pe nisipul Eternităţii”.

Constantin E. UNGUREANU

Zoia Elena DEJU
 

Ramura de măslin

când cu ramura de vâsc
când cu cea de măslin 
deasupra capului
mă afund pe cărări sticloase
aidoma şoimului
în pulberea norului –

batistă în fereastra 
furtunii

Daimon

întotdeauna am vrut sa ascult
de primul impuls    
ce-mi şoptea îngerul de pe umarul drept 
însă demonul
de pe umărul celălalt   
găsea mereu să-mi spuna altceva 

Pegas
simt şi aud ritmul cuvintelor   
tropotul Pegasului 
scuturîndu-şi coama –
      
în tava cu jăratic
puzderii de stele    
 
      

 Calea Lactee

nu- mi strângeţi dorurile
într-o constelaţie boreală
lăsaţi-le să zburde
pe Calea Lactee
pe desţărnate căi
pavate de Lumină

 Floare de colţ

în zâmbetul tău
floare de colţ
ori poate 
Iris germanica -
revăd fericirea uitată-n
pânza  păianjenului
şi paşii copilăriei
prin spini înfloriţi -

vindecă-mă
tu, floare de colţ
tu, mireasmă
de pajişte albinărindă….

Limpezire

prefirat-am
până la limpezire
jarul cristalului
într-o urnă de pământ

scurmând în vatra
dogorindă
cum în adâncuri
de doruri oceanice…



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XI, nr. 1 (42)/2015
30

Prin opera sa, Wladimir îşi urmează 
tatăl pe tărâm românesc 

Activitatea tânărului sculptor, Wladi-
mir (Włodzimierz în polonă) ne este mai puţin 
cunoscută. Se pare că după studii în Germania şi la 
Paris, unde în mod fericit a fost cunoscut gălăţeanul 
V.A. Urechia. Omul de cultură şi bărbatul de stat 
român, care a primit în 1873, drept omagiu – pen-
tru participarea la Congresul latinităţii de la Paris 
– o statuetă realizată de sculptorul Hegel. Obiectul 
respectiv a constituit pentru senatorul de atunci un 
îndemn pentru a milita să îl aducă în România. In-
fluentul bărbat de stat român îl va sprijini intens pe 
Hegel nu numai să vină la Bucureşti, ci să şi real-
izeze unele din proiectele aflate pe agenda acelor 
vremi, lucru extrem de important pe plan naţional. 
Imboldurile date de Urechia l-a ajutat pe sculptor să 
ajungă rapid în atenţia protipendadei româneşti dar 
şi a opiniei publice. Să nu uităm că ultimul pătrar 
de veac din secolul al nouăsprezecelea însemna deja 
un reviriment în sculptura românească creaţia unor 
artişti de seamă precum: Karl Stork, Ion Georgescu, 
Ştefan Ionescu-Valbudea, toţi trecuţi şi prin şcoala 
franceză şi italiană, Carol Stork (fiul sculptorului), 
a trecut nu numai prin şcoala franceză şi italiană, 
ci şi prin şcoala americană; printre ei, şi nu în ul-
timul rând, Wladimir Hegel, cu rădăcini adânci în 
sculptura poloneză, germană şi franceză îşi va face 
o insolită apariţie în România. De relevat că la 
marele Saloane ale vremii, de la Paris, în perioada 
respectivă tocmai fusese expuse lucrări, precum: 
Copiliţă rugându-se, semnată de Ion Georgescu, 
care a primit o menţiune de onoare, iar Nebunul lui 
Valbudea a fost premiat, dovadă că ne înscriam deja 
în curentul artistic european de factură neoclasică în 
momentul în care Wladimir Hegel şi-a făcut apariţia 
pe firmamentul românesc. O seamă de busturi şi 
lucrări monumentale realizate de artiştii români au 
capătat comenzi publice şi aduc în peisajul româ-
nesc pentru totdeauna monumente de referinţă. Prin-
tre ele: Monumentul lui Gheorghe Asachi la Iaşi sau 
busturile lui Dimitrie Bolintineanu, Mihail Pascaly 
şi al lui Mihai Eminescu, la Botoşani toate sculptate 
de Ion Georgescu. Valbudea se impusese şi el cu Mi-
hai Nebunul, Speriatul, Învingătorul sau cu Bustul 
pictorului E.Voinescu etc. 

Wladimir Hegel se stabileşte în Bucureşti la 
1885 şi se impune ca şi tatăl său în calitate de peda-
gog şi profesor la Şcoala de arte şi meserii (din 1891), 
iar din 1898 devine profesor de sculptură şi desen  la 
Academia de Belle Arte din capitala României, după 
moartea prematură a lui Ion Georgescu. 

Brâncuşi – elev al lui Hegel 
Şcolile de de Belle Arte de la Bucureşti şi 

Iaşi au reuşit în perioada respectivă performanţa 
de a da României o seamă de sculptori de renume, 
printre care: George Vasilescu, Dimitrie Mirea, 
Constantin Bălăcescu, Constantin Gănescu, Filip 
Mann Marinescu, Dem Tronescu, Ion Mateescu 
şi, nu în ultimul rând, pe Dimitrie Paciurea, figură 
emblematică pentru arta românească şi universală. 
După cum subliniam, pe sub ochii şi mâna lui 
Hegel a trecut, în perioada 1898-1902 şi Constantin 
Brâncuşi, sculptorul care va înnoi în plan axiologic, 

şi nu numai, sculptura modernă a secolului al XX-
lea. Autorul sculpturii lui Carol Davila, care alături 
de alţi studenţi a fost îndrumat de sculptorul polonez 
Wladimir C. Hegel, îndeosebi în ceea ce priveşte 
forma lucrărilor, lasă din perioada respectivă câte-
va medalii de bronz şi una de argint, dar mai ales 
lucrările Busutul lui Vitellius, Portretul lui Georges-
cu-Giorjan şi Ecorşeul. De remarcat că Busutul lui 
Vitellius, realizată în primul an de studenţie, deci sub 
îndrumarea lui Hegel, a obţinut în 1898 „menţiunea 
onorabilă” din acel an. Capul lui Laocoon (1900) a 
obţinut medalia de bronz, iar Studiu (1901) a câştigat 
medalia de argint. Timp de doi ani, între 1900 şi 1902, 
deci tot sub îndrumarea lui Hegel, Brâncuşi a real-
izat, cu ajutorul doctorului Dimitrie Gerota, lucrarea 
care reprezenta studiul corpului omenesc: Ecorşeu, 
căreia i s-a atribuit o medalie de bronz. Acestea sunt 
numai câteva însemnări sumare, deoarece istoria ar-
tei rămâne datoare cu multe explicaţii din perioada 
de contact artistic dintre Hegel şi Brâncuşi. La fel 
şi cea legată de îndrumarea lui Dimitrie Paciurea. 
Acestuia, Hegel i-a fost „părinte şi profesor”, in-
suflându-i cultul pentru formă, sprijinindu-l să îşi 
continuie studiile la Paris. 

Mai remarcăm că imigrantul polonez, ca mulţi 
alţi compatrioţi de ai săi, s-a adaptat de minune în 
mediul românesc; el a realizat opere monumentale 
de mare ţinută, care au îmbogăţit neîndoielnic pat-
rimoniul cultural naţional cu opere care s-au impus 
posterităţii, mai toate în stil neoclasic, printre care, 
Statuia lui Miron Costin din Iaşi (1888), apreciată de 
Nicolae Toniţa drept: Cea mai reuşită statuie din 
câte s-au ridicat pe pământul Ţării Româneşti 

Şi credem că nu întâmplător Hegel s-a 
fixat asupra înfăţişării cărturarului şi dregătorului 
moldovean. A avut în vedere artistul polonez faptul 
că Miron Costin a fost reprezentantul de seamă al 
culturii româneşti, care s-a adăpat în tinereţe de la 
şcoala poloneză din Bar, a scris până şi poeme în 
limba lui Kochanowski şi Sobieski, remarcându-
se ca un mare dregător şi filopolon al secolului al 
XVII-lea. Să îi fi avut oare profesorul bucureştean 
un ascendent în faţa juriului care i-a acceptat proi-
ectul, cunoscut fiind că din tabăra concurenţilor nu 
lipsea Valbudea? Faptul că Hegel avea cunoştinţe 
solide despre cronicarul român, propunându-şi încă 
din proiect să releve o seamă de elemente aduse din 
cronicele poloneze să fi fost hotărâtor? Nu ştim. 
Ştim în schimb că Hegel se va inspira din docu-
mente iconografice ale vechilor sarmaţi polonezi 
ori de pe sarcoface din arta sacrală poloneză, dar şi 
de la Mânăstirea Teodoreni de la Burdujeni. Aca-
demicianul G. Oprescu avea să scrie în Sculptura 
românească, că „Statura aproape atletică se supune 
canonului proporţiilor clasice. Doar costumul de 
epocă, lipit de trup pe dedesuptul mantiei ample, 
îmblănite, larg deschise în faţă, şi cuca, de o formă 
neobişnuită la noi în secolul al XVII-lea (aici ne 
gândim la influenţa sarmată poloneză de factură 
orientală– NM), pun o notă de pitoresc în această 
lucrare ce se impune prin excelenta sa realizare şi 
prin impresia de veridicitate pe care o produce” (1). 
Înainte de a fi înălţată la Iaşi, pe un soclu aparţinând 
arhitectului N. Gabrielescu, opera a fost prezentată 
la Ateneul Român, abia inaugurat, rămând prieten cu 

Isarcu, pe care îl va imortaliza, de asemenea, prin 
bustul mortuar de la cimitirul Bellu. La Iaşi sculp-
tura lui Hegel a fost amplasată în spaţiul unde s-a 
aflat casa cronicarului, implicându-se la realiza-
rea proiectului Societatea “Miron Costin” din care 
faceau parte Mihail Kogălniceanu, Al.Odobescu, 
Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, B.P.Haşdeu, 
V.A.Urechia, Vasile Pogor, Leon Negruzzi si alte 
mari personalitati ale vremii. Piatra fundaţiei s-a pus 
la 12 iunie 1888, la baza ei fiind îngropate osemin-
tele cronicarului si ale fratelui sau Velicico, aduse 
de la Barboşi – Roman, unde Costineştii fusesera 
decapitaţi, în 1691, la ordinul domnitorului analfa-
bet Constantin Cantemir. Inaugurarea monumentu-
lui, la 30 septembrie 1888, în prezenţa a zece mii de 
participanţi, între care şi membrii a doua delegaţii de 
studenţi din Bucovina şi Polonia, cărora le-au vor-
bit M.Kogălniceanu, V.A.Urechia şi Vasile Pogor, 
s-a constituit într-un eveniment de aleasă ţinută în 
plan naţional, evocate fiind şi raporturile bilaterale 
româno-polone, pe soclu fiind încrustat un basorelief 
înfăţişându-l pe dregătorul şi scriitorul moldovean 
citind din Poema Polonă monarhului polonez, Jan 
al III-lea Sobieski. La Muzeul de Artă al României 
se află şi o sculptură de interior în bronz, realizată 
de W. Hegel şi nedatată, întruchipat fiind cronicarul 
român cu barbă, mustaţă şi plete, iar pe cap purtând 
o coroană. Nu era acesta, cumva, visul neîmplinit 
de domnitor al marelui dregător, aspiraţie pe care a 
plătit-o cu viaţa?. Marele şi sensibilul pictor, Nico-
lae Toniţa a lăsat cuvinte pline de simţire despre 
această operă de artă realizată de un sculptor român 
de origine poloneză: “Cea mai reuşită statuie, din 
câte s-au ridicat pe pământul Ţării Românesti este, 
fără tăgadă, statuia cronicarului Miron Costin, din 
Iaşi. Esteţii sunt unanimi în această părere. Este cea 
mai reusită, fiindcă îndeplineşte toate calităţile ce se 
cer unui monument public. E elocventă, fără să fie 
zbuciumată. E ireprosabilă ca forme anatomice şi ca 
proporţii. E ideal adaptată la un soclu cu o arhitectură 
pitorească şi cuminte. E documentat costumată. E 
expresivă şi sugestivă. Şi, mai cu seamă, e decorativă 
şi perfect încadrată în decorul înconjurător...” 

Miron Costin – dăltuit în piatră de Hegel 

Hegel a sculptat în marmură pe 
Carmen Sylva

 În 1891, Hegel a realizat, în marmură, bustul 
Reginei Elisabeta. Lucrarea aparţine seriei de busturi 
– menite să întruchipeze personalităti culturale şi 

WLADIMIR HEGEL ŞI ARTA MONUMENTALĂ ROMÂNEASCĂ
Wladimir Hegel, reprezentant de seamă al neoclasicismului românesc (1839-1918), se trage dintr-o familie străveche de sculptori polonezi, veniţi 

în noua ţară de adopţiune, pe meleaguri vistulane, din Austria, în secolul al XVIII-lea. După nume, în România, W. Hegel a fost luat drept neamţ; nimic 
surprinzător că o dată stabilit pe Dâmboviţa a devenit un apropiat al regelui Carol I şi al reginei Elisabeta. Însă, atât străbunicul său, Józef Hegel, bunicul, 
Antoni, şi tatăl său, Konstanty Hegel, au fost sculptori de profesie, strâns legaţi de cultura poloneză, fapt rămas necunoscut de poloniştii români, cât şi în 
cercurile criticilor de artă. În amintirea varşovienilor, tătăl sculptorului a rămas drept autorul Sirenei - simbolul cetăţii de pe Vistula, - amplasată în chiar 
incinta Oraşul vechi, care dăinuie şi azi. De remarcat că viitorul sculptor şi dascăl universitar, Konstanty Hegel, a absolvit Liceul şi apoi Universitatea din 
Varşovia, la Facultatea de Belle Arte, în 1823, avându-i ca profesori pe renumiţii artişti: Paweł Maliński, Antoni Brodowski şi Antoni Blank. Şi-a continuat 
studiile la Roma, în perioada 1823-1827, şi la Paris, în anii 1829-1830. Întors la Varşovia s-a înrolat în Garda de Securitate, fiind comandantul unui com-
panii de 100 de militari (sotnik) în timpul Insurecţiei din noiembrie 1830. Apoi trece la uneletele sale şi lucrează neîntrerupt în propriul atelier, perioadă 
în care s-a născut şi Włodzimierz. În anii 1844-1862 devine profesor de sculptură şi desen la Şcoala de Belle Arte pe care o absolivise, retrăgându-se din 
activitate la bătrâneţe din cauza pierderii vederii. Este autorul monumentului funerar al Alexandrei şi Stanisław Kostka Potocki din Wilanów şi al unora 
din sculpturile cu care a fost decorat Teatrul Mare din Varşovia. 

NICOLAE MAREȘ
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politice din epocă –, la care şi Wladimir Hegel se 
implică. 62 

Faptul că sculptorul s-a apropiat de Curtea 
Regală, cunoscute fiind gusturile artistice alese atât 
ale reginei Carmen Sylva, cât şi ale regelui Carol I, 
un pasionat colecţionar de opere de mare valoare 
artistică, dovedeşte faima de care se bucura în lumea 
artistică românească Wladimir Hegel, cât şi în rân-
dul protipendadei româneşti de la îngemărnarea ce-
lor două secole. 

Mihai Kogălniceanu – şi el prieten 
al polonezilor, turnat în bronz de 

Hegel
 Începând din 1893, Hegel îşi concentrează 

atenţia în realizarea unor sculpturi consacrate lui 
Mihail Kogălniceanu pe care le va realiza la Galaţi, 
Iaşi, Piatra Neamţ sau Dorohoi. Se ştie că istoricul i-a 
pozat la Constanţa artistului pentru realizarea unui 
bust, executându-i şi o mască în gips. La Academia 
Română se păstrează bustul în bronz patinat al lui 
Kogălniceanu. 

În ceea ce priveşte bustul de la Galaţi, realizat 
în bronz, fixat pe un piedestal din granit de Sinaia, 
a fost de fapt o donaţie oferită oraşului de omul de 
cultură şi senatorul de Covurlui, V.A. Urechia, cel 
care îi facilitase venirea în ţară a sculptorului. Alte 
aspecte rezultă chiar din inscripţia de pe monument: 
„Municipiului Galaţilor, senatorele V. A. Urechia a 
încredintat acest monument în octombrie 1893”, iar 
în partea opusă, se putea citi: „Lui Mihail Kogal-
niceanu, 6 septembrie 1817 - 20 iunie 1891”. Monu-
mentele lui Kogălniceanu de la Piatra Neamţ şi Iaşi 
nu sunt nişte copii identice. Ca orice artist care se 
respecta, Hegel lucra în baza unor machete pe care în 
timpul execuţiei le şlefuia în adevăratul sens al cuvân-
tului şi le îmbunătăţea expresia. Astfel, monumentul 
de la Iaşi îl surprinde pe oratorul Kogălniceanu în 
postura de tribun care entuziasmează auditoriul, pe 
când cel de la Piatra Neamţ, întruchipat cu mâna 
dreaptă întinsă ne redă pe înflăcărat patriot, remar-
cabil fiind gestul energic pe care îl degajă. La ser-
barea de la Galaţi, prilejuită de eveniment, au par-
ticipat, alături de personalitătile politice şi culturale 
ale Galaţiului, V. A. Urechia, Vasile Kogălniceanu, 
fiul marelui patriot, profesorul si poetul Romulus 
Scriban, precum si scriitorul Spiridon Popescu, pe 
atunci student la Iasi. Ca şi în celelalte sculpturi care 
îl înfăţişează pe marele istoric, Wladimir Hegel i-a 
surprins o seamă de trăsături morale ale marelui 
bărbat de stat: postura verticală, demnitatea, întelep-
ciunea, spiritul echilibrat, încrederea în viitorul ţării 
sale. În 1894, primăria din Bacău i-a comandat lui W. 
Hegel realizarea unui bust al lui Vasile Alecsandri, 
aşadar încă în timpul vieţii poetului, de la care sculp-
torul avea să afle afinităţile bardului de la Mirceşti şi 
dragostea sa pentru Polonia, soţia sa Paulina fiind de 
origină poloneză, ca şi sculptorul. Cu siguranţă acest 
fapt va cântări mult în viitorul nu prea îndepărtat la 
realizarea lucrării monumentale de la Iaşi din 1905, 
cunoscute fiindu-i probabil poemele închinate de 
poet revoluţionarilor polonezi de la 1863, evocaţi în 
Pohod na Sibir sau în Hristos a înviat!. 

Un proiect nerealizat 
O pierdere pentru arta monumentală 

românească rămâne nerealizarea proiectului 
hegelian legat de înălţarea unui monent închinat 
Independenţiei, sub forma unei coloane de 40 de me-
tri înălţime, sugerată se pare de Columna lui Traian 
deasupra căreia trebuia să troneze statuia României 
victorioase. Nu a renunţat definitiv la idee, de vreme 
ce la Muzeul Naţional Peleş de la Sinaia se păstrează 
Coloana comemorativă de mai jos, turnată şi cizelată 
în 1903. 

S-ar spune că tipologic Hegel face referiri 
la Columna lui Traian de la Roma, după cum peste 
câteva decenii, într-o altă operă şi de o altă factură, 
reînvie spiritul care l-a apropiat pe Brâncuşi, de 
data aceasta, de profesorul său, de fapt întruchipată 
fiind trecerea definitivă de la clasicism la modern-

ism nu  numai în sculptura românească ci şi în cea 
universală prin Coloana infinitului.. Se ştie, totodată 
că în 1897, W. Hegel realizează un bust al poetului 
Enăchiţă Văcărescu după un portret aparţinând ce-
hului Chladek. 

Hegel cinsteşte ca nimeni altul pe 
eroii români 

Din seria operelor de artă monumentală hege-
liene, sculptorul a intrat în conştiinţa românească 
datorită Monumentului Eroilor Pompieri din 
Bucureşti, realizare remarcabilă, în bronz, dezvelită 

la început de secol al XX-lea, la 13 septembrie 1901. 
Lucrarea a fost consacrată eroilor pompieri care s-au 
consacrat în bătălia dată împotriva armatei turce 
venite să înăbuşe revoluţia de la 1848. Scria despre 
acest monument, George Oprescu: „Victoria o tânără 
şi zveltă femeie, înaripată şi cu trompeta la gură, 
vesteşte lumii gloria eroului căzut în luptă, pe care 
îl susţinea cu dreapta, în momentul când acesta îşi 
dă sufletul. Grupuri asemănătoare mai există în artă, 
desigur. Ideea nu e nouă şi nu aparţine cu totul autor-
ului monumentului. Valoarea unui artist în astfel de 
cazuri nu se măsoară după ineditul subiectului. Ce 
ne atrage în această operă este desăvârşirea execuţie, 
căldura şi avântul sentimentului ce-l stăpânesc pe 
artist şi care îi duc mâna. Când o astfel de lucrare 
este reuşită, cum este cazul celei de care ne ocupăm, 
ea se integrează în chip natural în seria bunelor ex-
emplare clasice. 

Victoria radioasă, despică spaţiul cu trupul 
ei puternic, care păstrează totuşi formele şi graţia 
tinereţii. Veşmântul uşor care mai mult subliniază 
decât ascunde diferitele părţi ale corpului, izbeşte 
aerul cu faldurile lui, pe care le azim parcă plesind 
în bătaia vântului. Ici şi colo, stofa s-a lipit de trup, 
îmbracă exact formele ferme, hrănite de un sânge 
generos. Tânăra femeie poartă avântată pe ostaşul ce 
s-a jertfit făcându-şi suprema datorie, şi-i proclamă 
fapta memorabilă”(2). Suficient şi justificat elogiu 
pentru a releva importanţa monumentului, dar şi 
gândurile inspirate ale sculptorului. Păcat că puţin 
mai ştiu acest lucru, câtă vreme „comunicatori mod-
erni” au conceput volumul statuii ca fiind tocmai bun 
în scopuri mercantile caracteristice timpurile noas-
tre. Profitând că monumentul a fost reamplasat în 
faţa unui hotel de lux, de largă circulaţie comercială, 
patronii fără să aibă habar de valoarea emoţională 
a monumentului, iar municipalitatea în ignoranţa 
ei privind statuia, ca şi ministerul culturii de-altfel, 
au acceptat să îi dea operei de artă prin profanarea 
ei, pentru un timp (pe ce bani nu ştim), forma unei 
valize Louis Vuitton. Hegel s-a răsucit în mormânt, 
fără a se sinchisi în vreun fel ministrul culturii sau 

primarul general al capitalei. Probabil nici azi nu ştiu 
că W. Hegel, un român de obârşie poloneză, a dorit 
ca pe latura din faţă a acestei Victorii înaripate să 
lase posterităţii o placă de bronz cu inscripţia: 

„Luptătorilor de la 13 septembrie 1848, 
poporul român recunoscător (1900)”. 

Pe aceeaşi placă sunt înfăţişate o cască de pomp-
ier, o compoziţie heraldică, precum şi un vultur cu aripi-
le întinse. Pe latura opusă este fixată altă placă de bronz, 
pe care scrie: „În aducerea aminte a luptei susţinute în 
acest loc de pompierii Bucureştilor, comandaţi de către 
căpitanul Zăgănescu, şi de Balion II din Reg. 2 linie 
sub comanda col. Radu Golescu contra unei divizii 
de armată turcească comandată de Cherim Paşa”. 

Un alt fost revoluţionar român în 
viziune hegeliană

Pentru capitala României, în anul 1903, 
Wladimir Hegel realizează statuia unui mare filo-
polon, sprijinitor al revoluţiei din ianuarie 1863, a 
paşoptistului C. A. Rosetti, de două ori primar al 
Bucureştiului, în piaţa ce îi poartă numele. Monu-
mentul turnat în bronz, în anul 1902, la Şcoala de arte 
şi meserii din Bucureşti, îl înfăţişează pe scriitorul şi 
publicistul impetuos, aşezat într-un fotoliu, într-o ati-
tudine meditativă, precum Voltaire al lui Houdon de 
la Comedia franceză, gata să ia condeiul în mână. Pe 
o placă de bronz ornamentată a la fine de siecle sunt 
încrustate cuvintele: Luminează-te şi vei fi. Voieşte şi 
vei avea. Ca şi pe alte monumente semnate de Hegel, 
pe soclu se află două basoreliefuri, care reproduc 
momente din activitatea sa dusă spre propăşirea ţării: 
„24 ianuarie 1859” şi „9 mai 1877”, pentru a evoca 
cucerirea independenţei de stat a României.

La Iaşi Hegel dă din nou viaţă unei 
opere demnă de numele personaju-

lui şi al său 
În 1906 Wladimir C. Hegel realizează, în 

bronz, din nou la Iaşi, statuia lui Vasile Alecsandri, 
având în minte bustul pe care îl realizase la Bacău. 
Se ştie că imediat după decesul poetului, la iniţiativa 
primarului Vasile Pogor, Consiliul Comunal a 
hotărât, în semn de omagiu adus fostului director al 
Teatrului Naţional, să îi înalţe 
o statuie. Mai dăinuiau încă 
aprecierile la adresa lui W. 
Hegel după ce acesta înălţase 
monumentul lui Miron Cos-
tin. I s-a oferit suma de 30 000 
de lei obţinută din subscripţii 
publice, urmând să fie ajutat în 
executarea lucrării de maestrul 
sculptor Vasile Boboc. 

George Oprescu avea să 
scrie că „Alecsandri la Iaşi, ne este arătat în picio-
are, în redignotă, pe umărul drept cu o manta care-
i acoperă spatele şi cade apoi la pământ, în falduri 
grele” – semănând, cumva, spunem noi, cu statuia 
lui Adam Mickiewicz, ridicată la 1898, în cinstea 
bardului polonez la Varşovia, aceast fiind mult mai 
statică. 70 

Oprescu mai aprecia că „Gestul simplu şi 
natural al mâinii stângi dusă la bărbie, frecvent mul-
tora în momentul când meditează, înclinarea uşoară 
a capului îngândurat, sunt detalii juste, bine găsite 
şi evocatoare insuflând viaţă acestei opere”(3). 
Dezvelirea de la 15 octombrie, cu participanţi din 
toată ţara, a fost un moment de pioasă pomenire şi 
de cinstire naţională a „Regelui poeziei”, când la 
picioarele monumentului printre zecile de coroane 
se aflau şi cea a regimentului din Vaslui pe care scria: 
„urmaşii celor nouă şi cu sergentul zece” – aluzie 
la cunoscutul poem închinat de poet luptătorilor 
pentru cucerirea independenţei de stat a României. 
Cuvinte înflăcărate a rostit scriitorul contemporan 
Nicolae Gane. Ecoul avut de înălţarea monumen-
tului ne-a rămas imortalizat şi de sonetul lăsat de 
Mihai Codreanu: „E viu în bronz. Pe fruntea lui 
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senină Ard razele superbei sale glorii, Pe când 
răsar încet cu-ncetul zorii Şi umplu primăvara 
de lumină. Atunci, cu inima de-avânturi plină, 
Măreţul bard privindu-şi cântătorii Din ţara lui 
de-acum îl prind fiorii Şi fruntea pentru-o clipă 
şi-o înclină. Apoi se reculege. Piedestalul Îl simte 
parcă tremurând metalul Şi-Alecsandri, în auroră 
cântă< Iar glasu-i, peste veacuri înainte, Înalţă-n 
cer cu pietate sfântă Eternii lauri ai latinei ginte”.  

Printre ultimele sculpturi monumentale re-
alizate de Wladimir Hegel „lucrare de bătrâneţe” – 
cum spun unii exegeţi – este statuia lui Dinicu Go-
lescu din preajma Spitalului Militar. Prin alură şi 
expresie ne aminteşte de figura lui Miron Costin, 
aducând pe registrul inferior şi alţi reprezentanţi ai 
dinastiei Golescu, poate mai puţin expresivi, dar 
puşi totuşi în valoare şi redăruiţi astfel posterităţii. 
În ansamblul lor, lucrările lui Wladimir Hegel 
au însemnat pentru sfârşitul secolului al XIX-lea 
şi începutul secolului al XX-lea un moment de 
referinţă în arta monumentală românescă, ca arie 
de cuprindere şi expresie greu de depăşit. A fost un 
pedagog strălucit, care după Stork şi Georgescu a 
dat noi valenţe învăţământului artistic românesc, 
continuând opera tatălui său, a varşovianului Kon-
stanty Hegel, pe teritoriu românesc. Wladimir 
Hegel nu a uitat nici o clipă că este polonez, atunci 
când a înfăţişat personalităţi apropiate de Polonia 
şi de cultura ei, cu toate că românii îl luau drept 
neamţ.

 ________________ 
1. Acad. G. Oprescu, Sculptura românească, 

Editura Meridiane, Bucureşti 1965, p.65; 
2. Ibidem, op. cit., p. 69; 
3. Ibidem, op. cit., p. 68. 

WLADIMIR HEGEL...

MIRACOLUL

M-am închegat din haruri şi dragostele multe
Le-am adunat în straturi de nobil zăcământ,
Sub greaua lor povară de doruri mă frământ
Şi inimii îi murmur când nu vrea să asculte.

Mă mistuie pojarul dar nu mă dau înfrânt,
Mai port în mine patimi şi zbuciume oculte 
Ce fac pentru o clipă viaţa să exulte,
Dar fară de iubire, mai bine în mormânt.

Cum am închis în suflet atâtea nestemate
Şi chin şi mângâiere de-a valma îmi revin,
De este un miracol extazul ce-l trăiesc.

El risipeşte mitul osândei blestemate 
Şi luminează tâlcul mesajului divin,
Adăugând vieţii fior dumnezeiesc.

Dar fără de iubire, mai bine în mormânt.

 PASĂREA DE FOC

Nu ştiu din care mituri s-a ivit,
Dar fulgera prin ochii de copil
Ca razele de soare-n joc subtil –
Să-ţi fie greu la soare de privit.

Am ascultat fantasticul ei tril,
Ce se pierdea urcând către zenit,
Pe-aripi de vis adesea a venit
În suflet dorul aprinzându-mi-l.

AUTOPORTRET ÎN SONETE
VASILE MUSTAȚĂ

Am rătăcit în cer şi pe pământ,
Am căutat-o-n toate câte sunt –
O zbatere lipsită de noroc.

Dar existenţei mele-i dă un rost
Şi mă gândesc ce stearpă ar fi fost
Viaţa fără pasărea de foc !

În suflet dorul aprinzându-mi-l .

VIBRAŢII

Am modelat sonorităţi de clopot
În dialog solemn cu cerul sfânt
Când sensurile-nchise în cuvânt
Esenţa vieţii s-o redeie n-o pot.

Ecoul transcendenţei îl descânt,
Sub clipele în necurmatul ropot
Surprind al veşniciei tainic şopot
Şi îi fixez virtuţile în cânt.

Vibraţii mai înalte şi mai joase
Cuprind încrâncenare şi angoase,
Dar nici în bucurii nu se dezmint.

Şi nu va trece poate niciodată
Povestea lumii astfel încifrată,
În dangăte de bronz şi de argint.

Spre dialog solemn cu cerul sfânt.

IDEAL

A fost un zbor ce-n vis se înfiripă
Din nimbul unui dor nedesluşit,
Cu geniul ancestral l-am însuşit –
Bătaie ideală de aripă.

Şi, dacă meteor am reuşit
A săgeta azurul câte-o clipă –
Zadarnică sau nobilă risipă –
Am revenit în pulberi prăbuşit.

Dar slava n-a-ncetat să mă incite,
M-am avântat cu forţe înzecite 
Şi râvna niciodată nu s-a stins.

Chiar dacă munţi de taină ne domină,
De am lăsat o dungă de lumină,   
E semnul idealului atins.

A fost un zbor ce-n vis se înfiripă.

ÎNSTRĂINARE

O fi o cursă pentru fiecare?!
Adesea ursitorile sunt crude,
Te lasă in robia vanei trude – 
Puterile le simt tot mai precare.

Atâtea trenuri au trecut zălude…
Eu aşteptam expresul pentru care
M-am pregătit tot timpul de plecare.
Nimic în depărtări nu se aude…

Stau părăsit în staţia pustie,
Nu-i nimeni împrejurul meu să ştie
Ce trenuri se mai află în orar.
  
De aş pleca cândva, cu orişicare,

Mi-aş pune poate steaua în mişcare…
Semnale se aud tot mai arar.

Stau părăsit în staţia pustie.

SENECTUTE

Cad clipele ca stropi de ploaie rece
Bătând pe fruntea piscului ,în cremeni.
Fiori de toamnă mă cuprind asemeni
Vântoaselor când vara se petrece.

Tot mai străin mă aflu printre semeni,
Mă risipesc cu vremea care trece,
Am mai păstrat o patimă din zece –
Dialoghez cu mine ca doi gemeni.

Dar dorurile parcă-s tot mai grele 
Şi poartă jarul tot mai viu în ele,
Sub ocrotirea unui har divin.

Dau unele, mai noi, să mă-mpresoare 
Iar altele , ca păsari călătoare,
Din depărtarea timpului revin.  

Dialoghez cu mine ca doi gemeni.

DOR 

Mi-e dor de-un dor adânc răscolitor,
Să simt cum, ba îngheţ, ba mă topesc
Să mă inunde ca un har ceresc 
Chiar dacă fericirile mă dor.

Să simt în pieptu-mi cum se întâlnesc
Ecouri din trecut şi viitor
Şi în limbajul lor mistuitor 
Să desluşesc eternul omenesc.

Un dor scurmând ca fulgerele-n stânci
Străluminând din straturile-adânci
Şi până-n arcuirile din bolţi

Mi-ar revela un orizont deschis
Redându-mă spre ardere şi vis
Ca-n anii prometeici, dezinvolţi.

Să desluşesc eternul omenesc.

SONETE TÂRZII

Pătrunde dorul în cuvinte lin,
Şi fac sonetul tainic să palpite  
Din seva amintirilor hrănite
Sub frunze de stejar şi de pelin.

Regrete şi speranţe părăsite – 
Că nu mai pot vreodată să revin
La ce-am pierdut sau n-am trăit din plin
În valul de voinţă şi ispite.

Dospind în cel ce sunt, cel ce eram,
Acum s-au copt ca fructele pe ram
De-am început tomnaticul cules.

Şi stors-am sucul dulce-amărui
Să vă dezmierde cu buchetul lui
Bând din pocalul care l-am ales.

Îmi picur dorul în cuvinte lin.
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1. Ipoteza primei treceri 
a lui Eminescu prin Gorj

Puține din județele patriei noastre au rămas 
nestrăbătute, în scurta sa viață, de pașii poetului „ne-
pereche”, care, încă din adolescență, se încumetase 
la un periplu național, venind în contact direct nu nu-
mai cu locurile, ci și cu oamenii din diferite regiuni 
istorice. Părăsind Cernăuții, în primăvara lui 1966, 
poetul coborâse din Bucovina în inima Ardealului, 
salutând de pe dealul Blajului „Mica Romă” ce se 
profila ca o veche vatră de cultură și spiritualitate. 
Crescut în ideile manifeste ale ideilor latiniste, sădite 
în sufletul tânărului privatist cernăuțean de un Aron 
Pumnul, dascălul-cărturar refugiat după revoluția 
pașoptistă în Bucovina, Mihai Eminescu plecase, 
așadar, pe urmele marilor cărturari ai Școlii Ardele-
ne. 

Era, desigur, și o chemare a sângelui, dacă 
avem în vedere originea ardelenească făgărășeană a 
înaintașilor săi pe linie paternă, de aici și o legătură 
specială pe care viitorul poet o va avea cu ardele-
nii, de la Veronica Micle și Creangă la Slavici și Titu 
Maiorescu, ca să nu mai amintim atâția prieteni din 
vremea studenției vieneze ori din sejururile sale la 
Iași și București.

Trecerea munților, în toamna anului 1866, a 
prilejuit poetului cunoașterea unei alte „ țări”, față 
de care destinul său se va lega pentru totdeauna. Se 
cunosc tribulațiunile întâmpinate ca sufleor în tru-
pele de teatru cu care colindă Muntenia și Banatul, 
ajungând până la Brăila, Arad ori Brașov. 

Dar mai puțin se cunoaște legătura poetului cu 
Gorjul, ținutul de sub Parâng și Vâlcan, pe care pașii 
poetului l-au cutreierat în parte. Este vorba, mai întâi, 
de drumul de la Rășinari la Giurgiu, din toamna anu-
lui 1866, urmat de poet prin Șugan-Rânca-Novaci-
Cernădia, adică peste Parâng, ipoteză susținută cu 
argumente credibile recent de scriitorul Ion Filipoiu 
și publicată de noi în revista „Portal-Măiastra” (An 
II, nr. 2(6)/2006, p. 5). Demonstrația este impecabilă 
din punct de vedere științific, mai ales că vine și cu 
o documentare de teren, autorul Ion Filipoiu fiind el 
însuși din zonă. 

2. A doua venire a Poetului în Gorj
După 12 ani de la ipotetica trecere peste Pa-

râng în Țara Românească, Eminescu revine, în iunie 
1878, în ținuturile de sud ale Gorjului, aparținătoare 
la data aceea de Dolj, mai exact la conacul junimis-
tului Nicolae Mandrea din Florești-Dol  (aparținând 
azi de comuna Țânțărești-Gorj), un vechi și pitoresc 
sat așezat pe Valea Gilortului, atestat documentar 
încă din sec. I e.n., iar mai recent din vremea lui Mi-
hnea al II-lea (1580). La 1634, moșia Floreștilor se 
afla în proprietatea lui Barbu Poenaru, mare ban al 
Craiovei, apoi sub stăpânirea, prin cumpărare, a lui 
Preda Buzescu. În timpul ocupației austriece a Olte-
niei, localitatea era una bine cunoscută, fiind astfel 
trecută cartografic în documentele întocmite de Fr. 
Schwantz. Prin vremuri, moșia Floreștilor va ajunge 
în proprietatea Elenei Aman, soția lui Barbu Bălces-
cu, primar al Craiovei, apoi aceasta va ajunge ca zes-
tre în proprietatea lui Zoe Bălcescu (1858-1924), fii-
ca din a doua căsătorie și nepoată a revoluționarului 
Nicolae Bălcescu, căsătorită cu junimistul Nicolae 
Mandrea, despre care s-a spus că „a fost una dintre 
muzele inspiratoare ale creației eminesciene”, alături 
de Veronica Micle, Mitte Kremnitz și Cleopatra Po-
enaru (Liviu Poenaru, Eminescu la Florești, Tg.-Jiu, 
1995, p. 15).

Având aerul unei frumuseți florentine, blondă 
cu ochii albaștri, Zoe Bălcescu – care avea în 1878 
doar 22 de ani - s-a simțit foarte legată de moșia de 
dotă de la Florești, locul unde își exersa talentul de 
pictoriță, atât de înfloritor în peisajul mirific al zonei 

de deal cu deschideri către Valea Gilortului și creste-
le munților. Între pânzele, acuarelele și guașele sale, 
executate cu delicatețe și caldă nostalgie, se regăsesc 
și două schițe reprezentând imaginea conacului de la 
Florești, cu camera în care a locuit Eminescu și cu 
pridvorul către deasa pădure a Arpadiei (originalul 
– la Muzeul de Artă din Craiova). Să fi fost și ea, în 
vara anului 1878, la conacul din Florești? Amintirii 
acesteia să-i fi dedicat Eminescu poezia Freamăt de 
codru, unde revine imaginea „ochilor vineți”, care 
„luciră peste mine/ vara-ntreagă”?! Sau, potrivit unei 
legende din partea locului, poezia evocă legătura de 
o vară a poetului cu o fiică a satului (posibil, „fata 
popii” Duțescu)...

Situat la 46 km de Craiova și doar la 11 km 
de Filiași, stația de tren în care coborâse poetul pen-
tru a fi adus cu șareta la conacul Bălcescu-Mandrea, 
Floreștii erau pe la 1878 o comună rurală aparținând 
de Dolj, alcătuită din cătunele Arpadia, Florești, Că-
pităneni și Chiciora, în total vreo 363 de case, cu o 
populație de 1500 de locuitori. Se învecina:  spre ră-
sărit cu Pădurea Arpadiei ce mergea până în capătul 
de nord-vest al comunei Valea Boului (cu ieșire spre 
Est  în Valea Amaradiei), spre apus: cu satul Ionești, 
spre miază-zi: cu satele Fratoștița și Țânțăreni, iar 
spre miază-noapte: cu Poiana. În apropiere, Gilor-
tul se vărsa în Jiul coborâtor molcom spre Dunăre. 

În sat funcționa, încă din 1857, o școală din bârne 
cu două săli, existând în comună trei biserici, una în 
apropierea conacului, pe moșia moștenită de fiică de 
la Barbu Bălcescu, fratele lui Nicolae Bălcescu (azi, 
alături de modesta bisericuță din Chiciora, în care s-a 
închinat și Eminescu, s-a ridicat o nouă și impozantă 
biserică).

Data venirii poetului la Florești nu este încă 
sigură, precum și perioada sejurului floreștean. Ori-
cum, se știe  și se confirmă că pe la începutul lunii 
iunie 1878 poetul sosește la Filiași, cu trenul accele-
rat pus în circulație la 9 mai 1878 pe ruta București – 
Viena, via Vârciorova,  de unde este adus la Florești 
cu olacul de către olăcarul Ion Trașcă din Chiciora. 
De altfel, diligențele începuseră să umble, astfel la 
1875 ia ființă cursa cu diligență Filiași – Târgu-Jiu, 
sub antrepriza lui Matache Costescu și mai apoi a fi-
ului său Toma Costescu (efectuând curse cu diligența 
și pe distanța Tg.-Jiu – Petroșani, până la declanșarea 
Războiului pentru Independență. (Cf. art. Poștă în 
Gorj, în „Gorjanul”, X, 47-48, 25-31 dec. 1933, p. 
18). Este iarași interesant de menționat că „în 1869 
transportul corespondenței și călătorilor pe distanța 
Tg.-Jiu până la Țânțăreni se făcea cu cariola, de trei 
ori pe săptămână” (Ib.). 

*
O informație inedită în memoriile 

Anei Culcer
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 Craio-
vei, Barbu Bălcescu (prin 1874-75), Ana Bălcescu 
va merge la București să stea alături de sora ei Zoe, 
căsătorită în 1877 cu junimistul Nicolae Mandrea 
(președinte al Curții de Casație): „Sora mea Zoe năs-
cuse 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 oca-
zie 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.”  

ITINERARII EMINESCIENE ÎN ȚINUTURILE GORJULUI

Zoe Mandrea
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Lehuza era asistată de doctorul Kremnitz, 
cumnatul lui Maiorescu, adică fratele „tinerei și co-
chetei” Mite Kremnitz. 1

 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 portretele 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 Gropșani, 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. 2

De acolo Nicolae-l duse la Florești, 
moșia din Dolj, unde era o slujnicuță 
nemțoaică pentru a-l servi. A stat și acolo 
câtva timp, și într-o dimineață fugi îm-
preună 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 
1  Într-o scrisoare adresată surorii sale Olga,  Zoe Mandrea îi face 
cunoscut faptul că participase, alături de Maiorescu, Rosettiști 
și  Kremnitz, «distribuiți în trei loje», la premiera comediei „O 
noapte furtunoasă”, după care au petrecut la Maiorescu acasă 
mult după miezul nopții: „De acolo merserăm la invitația lui 
Maioresu să supăm la ei în cinstea tânărului autor, erau de față 
Zizin Cantacuzino, Eminescu, Slavici, Chibici, Caragiale, Nica 
(un domn) și toată compania noastră rămase până la ora 1 ½ 
noaptea și-ți voi mărturisi că eram atât de obosită încât la fiecare 
toast ce se ridica doream să mă pomenesc cât mai repede în 
patul meu...” (Petru Vintilă, Eminescu. Roman cronologic, C.R., 
1974, pp.434-435). Să reținem că la 13 aprilie I.L. Caragiale, 
aflat la Viena în compania și pe spesele lui Maiorescu, are ocazia 
să vadă la Burgtheater «Visul unei noți de vară” – „spre cea mai 
mare bucurie a lui Caragiale”, după cum notează Maiorescu.(Id., 
p. 441). După această primă călătorie în străinătate care durează 
până pe 20 aprilie, Caragiale revine în redacția «Timpului» doar 
pentru câteva zile, «deoarece pleacă la Craiova să conducă ziarul 
Doljul, publicație cu o existență efemeră.” (Id., p.441).
2  Ca și la Florești, conacul cu dependințele din Gropșani al 
dr. D. Culcer a fost vandalizat, pe 14 martie 1907, de țăranii 
răsculați, mișcarea fiind mai organizată decât în satele vecine.

din Florești poetul era în îngrijirea administratorului 
moșiei Sandu Pătru. 

Interesantă rămâne, însă, afirmația că, înainte 
de Florești, poetul fusese în Romanați, la Gropșani, 
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 răgazul 
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 (poe-
tul încasase, conform chitanței care s-a păstrat, suma 
de 1000 de lei). Lucrarea tradusă de Eminescu va 
apărea, fără mențiunea respectivă, în ianuarie anul 
următor. 

În calitate de secretar al comisiei pentru 
traducerea «documentelor Hurmuzaki», Ioan Slavici,   
- - aflat în drum spre Ardeal însoțit de Vasile Conta, 
urmând a trece prin defileul Jiului spre Petroșani și 
Hațeg, -  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 foarte bună societate. În timpul pe care l-a 
petrecut la Florești, boarfele lui se aflau la T. Maio-
rescu, care rezervase pentru dânsul un iatac luminos, 
în care toate erau puse în cea mai bună rânduială”. 
Așadar, nicio urmă de „slujnicuță nemțoaică”, poa-
te doar o legendară simpatie locală pentru fata popii 
Duțescu…

*
În monografia sa, G. Călinescu consideră că 

venirea poetului la Florești trebuie pusă în legătură 
cu boala („răul lăuntric”) ale cărui semne s-ar fi ivit 
deja. Este vorba de apariția unor „ulcere hidoase ce 
îi acoperiseră picioarele” și, în general, de o stare de 
sănătate foarte proastă („capul îi apăsa greu pe umeri 
de dureri lăuntrice”):

„Boala cauza poetului o copleșire și o silă de 
sine și de viață, doborându-l în cele din urmă sub 
deprimatoare tulburări psihice. Visa, de pildă, că l-a 
lovit apoplexia, care-l împiedica să se ridice din pat, 
într-o agitație grozavă a inimii (este, de fapt, starea 

ce-o trăiește eroul prozei scrise acum «Suferințele 
lui Ion Vestimie», n.n. ZC) [...].

Boala era înrăită și de munca istovitoare de 
redacție, care nu-i dădea răgaz. El era nevoit să 
rămână în București și vara, pe călduri, spre a re-
dacta o gazetă pe care patronii latifundiari uitau s-o 
subvenționeze. În vreme ce mai toți – Maiorescu în-
deosebi  – plecau la băi în străinătate, poetul, stră-
bătând zilnic trotuarele încinse, se înfunda în duhul 
de cerneluri al redacției și uneori al tipografiei.

«Uf, nu mai pot, nu mai pot – se plângea 
câteodată vreunui prieten – aș vrea să mă duc undeva 
la țară, să mă odihnesc vr-o două săptămâni...

-De ce nu te duci?
-Dar unde să mă duc? Cu ce să mă duc? Pe 

cine să las în locul meu? (234)3. 
Să precizăm că dialogul reprodus în acest 

context de Călinescu a avut loc câțiva ani mai târ-

3 A. Vlahuță, Din goana vieții, v.III [Amintiri despre Eminescu], 
Buc., „Alcalay”, „Bibl. pt. toți”, nr. 59 și „Socec”, 1909.

ziu, când Vlahuță, vizitând redacția „Timpului”, îl 
găsește pe poet „pur și simplu extenuat” de salahoria 
de acolo, ce l-a măcinat „pe încetul, dar iremedia-
bil”. 4

Foarte interesantă remarca lui Călinescu privi-
toare la constituția de „om al naturii” a lui Eminescu, 
dar inexactă afirmația că „rănile de pe picior îi tre-
cuseră”, căci în scrisoarea către amicii bucureșteni 
Caraieli și Ronetti Roman însuși poetul scria manu 
propria: „veți ști că tot mă ustură piciorul”:

„În anul 1878, fiind văzut în starea aceea și 
în urma sfaturilor d-rului Kremnitz, care nu găsea 
– lucru curios – nimic suspect în ulcerațiile de care 
am pomenit, Eminescu fu invitat de Nicolae Man-
drea, prieten conservator, să stea la moșia acestuia, 
Florești, din valea Gilortului. I s-a dat și un onora-
riu de câteva mii de lei – mai mult ca o înăbușire a 
susceptibilităților – spre a traduce în românește un 
volum din colecția de documente a lui Hurmuzachi. 
La Florești, poetul a stat singur în tot conacul și era 
foarte mulțumit. Râurile, codrii, șesurile, dealurile 
oltenești, munții în depărtare, totul i se părea foarte 
frumos și era hotărât, de i se mai trimitea vreo sută 
de lei, să călătorească la Turnu-Severin și prin îm-
prejurimi. Rănile de pe picior îi trecuse și mergea 
mai bine, într-atât acest om al naturii se simțea în-
zdrăvenit afară de orașe, la drumul de țară. Când 
Slavici trecu și el pe la Florești, găsi pe poet sănătos 
și vesel nevoie mare (210; ms.2262, f. 89), cum re-
iese, de altfel, și dintr-o scrisoare mai mult sau mai 
puțin indecentă către colegii de redacție («Măi oa-
meni buni, Caraieli și Ronetti-Roman”, unde e vor-
ba de „fata popii cea ocheșică.”) (Ms.la I. I.L.F.).

Din păcate redacția îl aștepta implacabilă la 
București și răul lăuntric nu se potolise prin simpla 
contemplare a lanțului de munți ce-l despărțea de 
locurile de hoinărie ale tinereții sale...”5

Unii susțin că sejurul floreștean al poetului nu 
ar fi depășit o lună de zile (I. Crețu,6 , Z. Ornea), 
alții vorbesc de două luni (Petru Rezuș7), ba chiar 
mai multe, de la mijlocul lui iunie până în toamnă 
(Damian Hurezeanu, D. Murărașu). Petru Vintilă, 

bunăoară, în „Eminescu – roman cronolo-
gic” (impropriu numită astfel, căci masiva 
lucrare este un documentar de amploare al 
vieții și epocii, în date) apreciză că „plecarea 
lui Eminescu în prima și ultima vacanță din 
viața sa, la Florești” are loc în perioada „4-15 
iunie” 1878. Citându-l pe Slavici și stabilind 
exact data vizitei acestuia la Florești, autorul 
urmărește, apoi, zilele apariției în „Timpul” a 
unor articole nesemnate considerate „editori-
ale eminesciene” (la 4 și 8 iulie și la 2, 4, 6, 
19, 20, 23 și 31 august, apoi la 2, 12, 13, 17, 
26, 27, 28 și 30 septembrie etc.). Petru Vinti-
lă consideră că articolele apărute în „Timpul” 
din 2, 4 și 6 august sunt trimise de la Florești, 
prezența poetului la București fiind atestată 
doar la 14 august, când are loc întâlnirea aces-
tuia cu bucovineanul T.V. Ștefanelli (fostul co-

leg de gimnaziu al poetului) și Vasile Moraru, sosiți 
în Capitală la întâlnirea de cinci ani a junimiștilor 
(precedenta a avut loc în 1873). 8

Theodor Ștefaneli, un vechi coleg cernăuțean, 
mărturisește a-l fi reîntâlnit pe poet, în București, la 
15 august 1878, „vesel și plin de viață”...

Zenovie CÂRLUGEA
(Fragment din lucrarea EMINESCU – DRU-

MURI ÎN GORJ, în pregătire)

4 Cf. Petru Vintilă. Eminescu. Roman cronologic, C.R., 1974, p. 
552, nota „27 mai” 1883.
5 G. Călinescu, Viața lui Eminescu, Cap. „Eminescu gazetar 
(1876-1883)”, Ediția a IV-a revăzută, Editura pentru Literatură, 
București, 1964., pp.298, 299-300.
6 Mihail Eminescu, subcapitolul „O lună de odihnă la Florești”, 
Editura pentru Literatură, București, 1968, pp. 260-261.
7 Mihai Eminescu, cap. „Salahor al minții”, Cartea Românească, 
1983, pp.98-99.
8 Petru Vintilă, Eminescu. Roman cronologic, Editura Cartea 
Românească, București, 1974, p. 414-415.
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Se cunosc îndeobște  patru fotogra-
fii ale lui Eminescu, neîndoielnic autenti-
ce, înfățișându-ni-l pe poet la 19 ani, chip 
luciferic de „semizeu” cum i-a zis G. Căli-
nescu (legitimație de student, fotograf Jan 
Tomas din Praga,  Pța Sf. Venceslav), la 
28 de ani (februarie 1878, fotografie exe-
cutată în atelierul lui Frantz Duschek din 
Bucureşti, la stăruința lui Maiorescu), la 
44 de ani (Iași, 1884, fotograf Nestor Heck 
din Iaşi) și la 47 de ani (nov. 1887, fotograf 
Jean Bielig din Botoşani).

«Să fie, oare, acestea singurele fo-
tografii ale lui Eminescu? Categoric, nu!», 
afirmă ritos, recent, Dan Toma Dulciu, 
într-un articol publicat în „AXA” (An II, 
nr.18), lansând în mediul public o fotogra-
fie intitulată „ EMINESCU, VERONICA 
MICLE, I. L. CARAGIALE ŞI AL. VLA-
HUŢĂ ÎN MIJLOCUL UNUI GRUP DE ACTORI”.

Este vorba de o fotografie de grup din 1888 
(„tablou cu adevărat exceptional”!), cu bărbați, 
femei, copii și maturi, într-un décor de pretins 
București, având în fundal o clădire cu etaj, pe care 
se citește clar numele unei firme: «Dumitru Iones-
cu». În dreapta, tot în fundal, se profilează «turla 
unei biserici», iar în prim-plan «un personaj care tine 

în mână un pachet, învelit într-un ziar („Universul”) 
și un steag având pe el o emblemă… Artă Muncă”, 
„probabil un stindard al sindicatului artiștilor din 
Teatrul Național”…  Scena-foto (ca la fotograf, 
deci!) se defășoară în spatele unui gard de metal 
(«parapet metalic»). Având în vedere detaliile de mai 
sus, descoperitorul „excepționalului” document fo-
tografic  stablește datarea astfel: „București, în zona 
Pieții Unirii, pe malul Dâmboviței, post 1884.”…

Clădirea din fundal , recunoscută cu uşurinţă, 
nu ar fi decât „Hanul lui Manuc”, parapetul metalic 
străjuind malurile Dâmboviței.  Clădirea ”Hanul lui 
Manuc” era în vremea lui Eminescu „Hotel Dacia”, 
unde exista o sală de spectacole, aici funcționând din 
1879 „Teatrul de Vară”. Director ar fi fost I.D. Iones-
cu, autor de canțonete cu iz politic.

Fotografia a aparținut unui tipograf, Nicolae 
Soreanu, care i-o dă ucenicului său Nicolae Te-
odorescu, care o transmite fiului său, profesorul 
Pantelimon N. Teodorescu (coleg cu G. Călinescu 
la Liceul «Gh. Șincai»!), ajungând în fine la ne-
potul acestuia, deci timp de trei generații legenda-
ra fotografie ducea cu sine imaginea unui grup de 
epocă cu personaje celebre…  Păi dacă profesorul 
Teodorescu era coleg de cancelarie cu G. Căli-
nescu, cum de nu a arătat-o «divinului» critic!...

De la Nicolae Soreanu, am avea preciza-
rea că personajul cu mustăți proeminente și cu 
pălărie pe cap, în costum alb, ar fi poetul Emi-
nescu, având-o alături în dreapta pe Veronica 
Micle, purtând pălărie vieneză. În 1888 Veroni-
ca era deja la București (stabilită aici din 1887), 
iar Caragiale era director general al teatrelor în 

guvernarea junimistă. Poetul fusese adus de Veroni-
ca la București în primavera lui 1888, reluându-și 
activitatea de gazetar : 

« Era o admiratoare sinceră a talentului Aris-
tizzei Romanescu, - scrie Dan Toma Dulciu - căreia 
îi dedică poezii şi chiar cronici teatrale laudative. 
Astfel se explică prezenţa ei, alături de Eminescu, 
Cargiale şi Vlahuţă, în mijlocul actorilor, în faţa clă-
dirii teatrului găzduit de “Hotelul Dacia”. Existenţa 

cocardelor şi a steagului do-
vedesc faptul că grupul din 
fotografie luase parte la o în-
trunire cu caracter sindical, 
cum se desfăşurau multe în 
acea perioadă, în sala de la 
“Hotelul Dacia”.

În prim plan, în rândul 
întâi, se află I. L. Caragiale, 
având capul descoperit, due-
lându-se cu bastonul cu Şte-
fan Iulian, actor al Teatru-
lui Naţional din Bucureşti. 
Acest Ştefan Iulian, care 
ţine în mână o sabie, jucase 
pe scena Teatrului Naţional 

rolul lui Ipingescu, ipistatul, în piesa de debut a lui 
Caragiale.: “O Noapte Furtunoasă.”

Între ei, în rol de arbitru, este studentul Iancu 
Brezeanu (1869 – 1940), căruia i se vede numai ca-
pul. Acesta a fost un interpret memorabil al cetăţea-
nului turmentat din “O Scrisoare Pierdută” şi al lui 
Ion, din “Năpasta”, de I.L. Caragiale.

Potrivit celor spuse de Soreanu, în fotografie 
mai apare şi Aristizza Romanescu (1854 – 1918), in-
terpreta în travesti a rolului lui Spiridon, “băiat de 
procopseală” în casa lui Titircă Inimă Rea.

În sfârşit, în rândul doi apar şi câţiva copii, 
probabil eroi ai schiţelor lui Caragiale: Dl. Goe, Vi-
zita etc.

Eminescu acceptă să apară în acest grup, la 
stăruinţa Veronicăi Micle. Ideea de a-l avea pe Emi-
nescu aproape, măcar în fotografie, o obsedase pe 

Veronica ani buni. În aprilie 1888, la 
Botoşani, ea se fotografiază cu Emi-
nescu, după cum spune Slavici (…)

Aceasta este, în câteva cuvinte, 
legenda ţesută pe marginea fotografiei.

Ea este un document excepţional, 
din care se înţelege că, în vara-toamna 
anului 1888, Eminescu şi Veronica se 
aflau în compania artiştilor Teatrului 
Naţional, fotografiindu-se alături de ei, 
erau solidari cu necazurile şi suferinţele 
acestora.

În faţa unui destin ce avea să 
ducă în neant existenţele zbuciumate 
ale tragicilor îndrăgostiţi, această foto-
grafie este, probabil, ultima mărturie a 
unei iubiri fără egal.»

*
Fotografia cu pricina dovedește 

o interpretare excesivă, deloc veridică, de vreme ce 
«locația» nu este Bucureștiul, ci Brăila. Reproducem 
o fotografie cu Piața Sf. Arhangheli din Brăila de 
altădată, pe fundal putându-se identifica atât «hanul 
lui Manuc» cât și turla «bisericii», care este de fapt a 
unei construcții civile, cum de fapt au remarcat perti-
nent câțiva «postaci» (dna Maria Stoica și arh.Victor 
Macarie).

Identificate fiind elementele de decor din fun-
dal, vom observa totodată că personajul  monden 
cu fizionomie rubicondă nu poate fi Eminescu, cum 
tânăra femeie din dreapta acestuia nu pare deloc o 
femeie de 39 de ani. Nici Vlahuță nu e Vlahuță, iar 
cât îl privește pe Caragiale, ce să caute Eminescu 
și Veronica într-o poză alături de el, când se știe de 
ofensa adusă poetului de către „pezevenchiul de 
grec” / „șarpele veninos”/ „spionul”, cum îl numea 
în scrisorile adresate Veronicăi  «încornoratul» ce, în 
ciuda «geloziei mortale» declarate, își ierta iubita… 
Asta pune capacul la toate și ne amintește de un fals 
autentic comis de Octav Minar, care publica o poză 
trucată a lui Eminescu din primăvara lui 1887 de 
la Mănăstirea Neamț, punând pe un corp de bărbat 
așezat pe un scaun capul din fotografia lui Eminescu 
făcută în 1887 la Botoșani (Cf. Octav Minar, ,,Mihai 

Eminescu - Album comemorativ”, 1909, intitu-
lată ,,Fotografia lui Mihai Eminescu de la Mă-
năstirea Neamţ”).

Să precizăm că atât G. Călinescu cât și 
Șerban Cioculescu au infirmat autenticitatea fo-
tografiei datate de Octav Minar drept „Ultima 
fotografie a lui Eminescu făcută la Mănăstirea 
Neamțului”, știute fiind și alte «falsuri» comise 
de acesta. Nu este, așadar, cazul să presupunem 
că fotografia respectivă «ar fi putut fi făcută» fie 
la Botoșani, fie la Mănăstirea Neamț. (v. ing. 
Nicolae Iosub, O fotografie a lui Eminescu de 
la Mănăstirea Neamţ, în „Luceafărul”, 28 sep-
tembrie 2013).

PHOTOPHILOS

FALSURI FOTOGRAFICE EMINESCIENE
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Poetul gorjean Nicolae Burlănescu-Alin 
(1867-1912) face parte din prima generație de așa-
ziși „posteminescieni”, termenul de „epigon” fiindu-
i, evident, impropriu, de vreme ce viața lui atât de 
tulbure, măcinată de lipsuri și boli, a fost generatorul 
unei opere variate și inegale.

S-a născut în satul Burlani de pe Valea Câl-
nicului (azi în comuna Prigoria), «cătunul iubit» pe 
care-l va cânta în versuri de reală vibrație nostalgi-
că. Încă de mic rămâne orfan de tată, fiind crescut 
de „suferinda” sa mamă Elisaveta, „înnebunită nu 
se știe de ce” (I.C.Popescu-Polyclet – Antologia 
poeților olteni, 1929), o femeie pribegind pe străzile 
Târgu-Jiului și Craiovei, după cum ne-o înfățișrază 
un alt poet gorjean din epocă, Emanoil Pârăianu:

„Sdrențe, strânse din gunoaie le înfășură gră-
madă

Și, strângându-le în brațe, crede-n nebunia ei
Că la piept își strânge fiul! Rân drumeții de 

pe stradă,
Rân văzându-i nebunia. Doamne, vezi cât sunt 

de răi!”
Alin o va cânta în poezia „Mama”, divinizân-

du-i făptura chinuită de lipsuri și suferințe. În ciuda 
condiției sale modeste, Alin urmează cursurile Lice-
ului „Carol I” din Craiova (mama venise cu fiul aici 
unde unchiul poetului Nae Antonescu era profesor la 
Școala de comerț, familie de „protectori” amintiți în 
poezia sa). După absolvirea liceului, cu unele întreru-
peri, în 1892, și trecerea bacalaureatului la București, 
se înscrie la Facultatea de Drept a Universității din 
București, absolvind-o în 1900. A fost, pe rând, profe-
sor suplinitor la Zimnicea (ajutat de Titu Maiorescu), 
copist-caligraf la Cancelaria Consiliului de Miniștri, 
iar după absolvirea facultății judecător la Hârșova 
(1900-1901), apoi avocat la Craiova, funcționar de 
finanțe și de prefectură la Tg.-Jiu, director al Poliției 
Gorj. Aici scoate efemera revistă „Speranța” (1902-
1903). În 1903 se reîntoarce la Craiova, preluând 
funcția de comisar. Modul boem de viață, alcoolis-
mul și preocupările nu tocmai polițienești îl readuc 
în rândul avocaților din barou. Același I.C. Popescu-
Polyclet ne spune că viața de boemă l-a stigmatizat 
în micul oraș de provincie și că „nefericitul poet”, a 
cărui mamă revenise la Târgu-Jiu, „ducea un trai de 
câine al nimănui”... Trăiește din expediente, la limi-
ta mizeriei, îmbolnăvindu-se de plămâni. În 1912 se 

reîntoarce în Gorj să-și mai vadă o dată satul natal, 
după care, la recomandarea fostului său coleg de li-
ceu, medicul Charles Laugier, pleacă la Sanatoriul 
Bisericani din județul Neamț. Va deceda după doar 
două săptămâni, la 20 septembrie 1912, locul odihnei 
sale de veci nemaiputând fi azi identificat.

„Lupta grea a vieții mele”, după cum scria 
Alin conștient de nefericitu-i destin, a lăsat urme 
adânci în operă. Primele versuri le scrie, elev fiind, 
încă de prin 1889 („întâia mea poezie” intitulându-
se Și când...). Era „poetul clasei”, care va publica 
susținut în noua «Revistă școlară», unde mai publi-
cau prietenii săi Șt. O. Iosif, George Țițeica (viito-
rul matematician) ș.a.  Mai toate poeziile publicate 
acum vor intra în sumarul volumului de debut Singu-
rătate (1889-1892). Următorul volum, Din vravuri, 
apărut la București, reproduce poezii din intervalul 
1889-1894 și face loc unor traduceri din poeți fran-
cezi și germani. Mult mai evidente, accentele de po-
ezie socială se împletesc cu ritmurile folclorice) în 
ciclul „Cântece dintre Jiu și Olt” (culegeri din zona 
Novaci). Urmează, în 1896, Doine oltenești, prefațat 
de George Coșbuc (G.C.), volum ce accentuează 
profilul poporanist al poetului nostru, care în progra-
mul revistei „Speranța” milita pentru „luminarea și 
nstruirea poporului român”.

Un nou volum, Sonete, apare la Institutul de 
arte grafice  Ralian și Ignat Samitca în 1904, dove-
dind un soi de virtuozitate prozodică, temele rămâ-
nând în general aceleași (remarcabile versurile în 
care-și rememorează viața și anii copilăriei în Bur-
lanii Gorjului). De remarcat și „Biblioteca Alin”, 
Cântări compuse de Alin, din care fac parte zece 
fascicule cu poezie și proză (1905-1907), cu același 
program ideologic de „luminare a poporului”.

A publicat și un volum de Epigrame (1910), 
fără prea mare impact, căci poetul nostru nu avea 
structura sufletească a unui umorist, și câteva pie-
se de teatru: Două cumetre (1899), reprezentată pe 
scena Teatrului Național din București, Salba de aur 
(1907), poemul dramatic Lew (1899), inspirat din 
viața marelui scriitor rus Lew Niolaevici Tolstoi ș.a.

*
Talent de reală sensibilitate postromantică, în-

dreptându-se prin imaginile nostalgice și accentele 
sociale către o literatură ce se adresa, avant la le-
tre, «luminării poporului”, Nicolae Burlănescu- Alin 
dovedește de timpuriu o cultură poetică ce atrage 
atenția. Avem în vedere, în primul rând, poeziile 
de inspirație eminesciană scrise pe când era elev, 
prin 1891-1892, ce pun în valoare virtuți prozodi-
ce de aleasă cultură clasică. Poetul citise, de bună 
seamă, măcar una din cele patru ediții ale Poeziilor 
lui Eminescu, editate de Titu Maiorescu în perioada 
1883-1889 (posibil ediția din 1889), de vreme ce, 
elev fiind, își permite să intre în rezonanță cu spi-
ritul suferinței și filosofiei eminesciene din „Oda în 
metru antic” și „Glossă”. E adevărat că suferințele 
vieții sale fac din el nu un simplu „epigon” al cu-
rentului eminescian, ci un poet capabil să vibreze la 
unison cu suferința marelui poet, dovadă că, dincolo 
de a fi un versificator mimetic, Alin este un virtuoz 
al versului safic, stăpânind  perfect prozodia clasică, 
ritmicitatea/ cadența dactililor și spondeilor, dar și 
forma riguroasă a glosei, impusă de Eminescu, cu 
strofe-temă și versuri reluate, într-o orchestrare lirică 
de autentică vibrație.

Avem de a face așadar nu cu un trucaj al sen-
timentelor și ideilor poetice, ci cu o probă de dexte-
ritate la un tânăr ce încă nu terminase studiile licea-
le, dovadă că îl asimilase pe Eminescu într-un mod 

profund, nu la modul exterior-mimetic al simplului 
epigonism. Impresionează o anume accentuare a 
gravității în decantarea imagistică a suferinței tră-
ite și, desigur, orchestrarea poetică a conținutului 
de idei, în forme ce fac din el un poet din prima 
generație de „posteminescieni”. Odele lui Alin, scri-
se în același ton constatativ și imperativ, de asumare 
a suferinței și de chemare a morții, sunt expresia unei 
conștiințe a predestinării, pe care poetul a exprimat-o 
mereu în versurile sale.

ODĂ 

Veșnic, contra patimei mele, dușman,
Caut stinsa liniște dulce, sfântă:
Ca trăsnitul Esculap, șarpe de-aur
Inima-mi roade.

Unde cată sufletul să se ducă?
Corpul rece, nepăsător, cui lasă?
Oare-acolo-i liniștea, unde piere
Glasul durerii?

Orb și surd de-a pururi destinul fi-va?
Nu mi-e dat ambroziei gustul s-aflu?...
Geaba-ncerc, eu n-ademenesc prin liră-mi
Cerberul morței!

Fi-vei martor propriei tale lupte
Contra-atâtor nenorociri din viață:
Rabdă, -nvinge, sfarmă, poete, -n tine
Descurajarea.

Lumea-i mică… disprețuiește-o, zboară
Unde-i viața neînchipuit de dulce:
Ia-ți dar lira, -nalță-te-n ceruri vesel,
Cântă ferice.

(«Revista școalei», Craiova, No. 1/1891)

ODA
(în metru safic)

Noaptea-adâncă, tainele toate ție!
Jalnic gând, deschisă te-așteaptă calea.
Ce vrei?... Unde?... Lasă-mă-aici pe mine:
Huma mi-e mamă!

Dragi prieteni: domnul și moartea-n noapte-mi!
Tot avântul: Singurătatea-mi tristă!...
Vino, boare caldă și dulce-a Letei!,
Chinul mă sfarmă!

Mâine, Charon, unda turbată trece,
Stai, o suflet, rându-ți veni-va-n clipă;
Dar, când știi că n-ai nici obolul morței,
Ce te vei face?

Roade aspru Stigele totu-n cale-i
Și Cocitul freamăt de chinuri scoate;
Urlă, -n para-i, Flegeton și distruge
Toată tăcerea.

Ce cați, suflet, pacea-n morminte negre
Ori nu-n tine însuți visează pacea?
Vino, - du-te, - poate mai bine-i singur
În avântarea-ți.
(«Revista școalei», Craiova, No. 3, ianuarie 

1892).

„O stea trecătoare pe cerul Olteniei”:

NICOLAE BURLĂNESCU-ALIN -
un posteminescian din prima generaţie
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Spre deosebire de spiritul de renunțare și 
de chemare a morții din Ode („Vino, boare caldă 
și dulce-a Letei!”), în glossa Fac et spera! mesa-
jul este unul exhortativ, al acțiunii și angajării, to-
tal opus «catehismului» din Glossa eminesciană. 
În ciua destinului său atât de vitreg, poetul gorjean 
a fost, în general, un luptător, iar spiritul social al 
poeziei sale vizează un ideal unanimist, o încre-
dere tonică potrivit căreia pe „ruinele” trecutului 
se poate construi un „viitor” al valorilor morale și 
umanitare. Glossa lui Alin, replică poporanist-opti-
mistă la pesimismul romantic eminescian, are stro-
fa-temă de 4 versuri, iar strofele de conținut de 8 
versuri, încă o abatere de la tiparul eminescian. Iar 
titlul este unul la îndemn și luptă, la „acțiune” (fac!) 
și „speranță” (spera!) - «Acționează și speră», în 
aceeași rezonanță de clasicitate latină.

Sub acest aspect, Nicolae Burlănescu-Alin ni 
se înfățișează ca un posteminescian de prim-plan 
cultivat și profund, rămas însă în umbra marelui 
poet, care l-a determinat să-și evalueze, în ritmuri 
clasicizate, propria-i viață, precum un ecou profund 
al suferinței trăite iar nu imaginate:

Fac et spera
[glossă]
Fă în viață-ți numai bine,
Sfarmă orice apăsare;
Pe-a trecutului ruină
Viitor splendid răsare.

Cu o singură gândire
Poți cuprinde lumea toată.
Ai s-o vezi în fericire
Ori mizerii cum învață.
Fugi în grabă und’-te cheamă
Zdrobitoarele suspine,
Ce-o costa nu ține seamă;
Fă în viață-ți numai bine.

Vezi tirani ce smulg viața
Sclavilor făr-de păcate;
Însă-n inime ca ghiața
Ei le rabdă-n ei pe toate.
Dacă sângele-ți din vineri 
Nu s-a scurs din viață mare,
Cu mărimea ta din tine:
Sfarmă orice apăsare.

Vezi popor cu vitejie
Cucerind o lume-ntreagă
Și-apoi dintr-o bătălie
N-are nici doi bani s-aleagă;
Dar dintr-unul nasc mulțime
Făr’ și lumea s-o domìne,
Semănând glorii sublime
Pe-a trecutului ruine.

Vezi o Dacie în floare
Cum e azi de dezmembrată…
La trecutu-ți în splendoare
Tot mai vine ea odată…
Căci din trunchiul ce trăiește

Mai viteze dau lăstare.
Când muierea ne zâmbește,
Viitor splendid răsare.

Viitor splendid răsare
Pe-a trecutului ruină.
Sfarmă orice apăsare:
Fă în viață numai bine.

(«Revista școalei», Craiova, No. 3, ianuarie 
1892).

Nume important  în completarea peisajului 
de valori al Olteniei literare, Nicolae Burlănescu – 
Alin rămâne, alături de alți condeieri de talent de la 
începutul secolului al XX-lea (Emanuel Părăeanu, 
Vasile Lascăr ș.a.), în prima generație de postemi-
nescieni, un poet de reale disponibilități și realizări, 
plătind cu propria viață realizarea/ împlinirea unui 
destin tragic. Lăudabilă, în acest sens, prima mo-
nografie care i s-a dedicat: „Poetul Nicolae Burlă-
nescu-Alin”, (Editura Academica Brâncuși, Tg.-Jiu, 
2010, 100 p., cu reproduceri și ilustrate de epocă)
de către profesorul Ion Mocioi, dovedind o bună 
documentare, chiar dacă multe aspecte din viața 
și opera poetului gorjean încă râmân neelucidate. 
Se constituie, în acest fel, orizontul de așteptare al 
unui scriitor gorjean din perioada de pionierat a li-
teraturii ce s-a plămădit în ținuturile Gorjului, lu-
ând calea Craiovei și Bucureștiului, întru afirmare 
și recunoaștere.

Gabriel GOLUMBA

Lythiada – o întreprindere poetică ingenioasă, menită a ieşi în relief 
şi, mai ales, a dura: epopeea pietrei în creaţia lui Brâncuşi! Totodată şi un mod 
insolit de abordare a acestei geneze, eludând explicitul şi optând, cu mijloacele 
analogiei poetice, pentru implicit! Şi nu este vorba de o deliberată frustrare a 
cititorului – care vede pe coperta I o imagine din atelierul parizian al sculptorului 
român şi care citeşte, pe coperta a IV-a, poema în proză a lui Lucian Gruia 
evocând întregul facerii brâncuşiene derulat armonic, ca o viziune de ansamblu, 
răsărind din epopeea Lythiadei. Zenovie Cârlugea invită, de 
la primele pagini, pe cititor la un descensus în tărâmul din 
illo tempore, unde dorul de întoarcere la obârşii e totodată 
dorul unui nou început, care se prefigurează treptat şi sacral 
(metafora atelier = altar fiind subiacentă).

Un tărâm care, prin anume elemente (ex: bulboana 
unui râu ce mai întâi/îşi roteşte apele/discobol pe platou 
carpatic/dinaintea Mării Sarmatice – p. 8), este identificat 
drept autohton ţărm la mare, la o mare pe care se întrezăresc 
„galeoane” cu safire şi mirodenii orientale, dar care, alegoric, 
este Marea Roşie a ieşirii (eroului epopeic-artist) la creaţia 
destinală, dincolo de robia deja vu-ului/deja conu-ului 
(„carele” de luptă ale „faraonului fiind înghiţite din pricina 
propriei inadecvări). Conexiunea (şi ambiguitatea poetică) a 
două lumi – aceea cu timp, antică, biblică ori greacă, şi aceea 
fără timp, „barbară”, ce urmează, prin creaţie, să aibă timp, 
dar timpul peren – constituie universul poetic al Lythiadei, 
încifrat în metafore şi simboluri inspirate, contorsionate însă 
ca în cochilia unui ghioc, în care se păstrează sunetul valului 
de mare, ca şi acela al nisipului de ţărm sau al firului de iarbă 
crescând lângă apă (ex: Pe aici din iureşul unui zeu uituc/şi 
mereu aşteptat – o delungă/presărare de pietre cale verde/de ducă şi fără tăgadă 
– ab ovo scintilla divina fuit – p. 7).

Un suflu genezic străbate această epopee a pietrei însufleţite de un 
Pygmalion hirsut asemenea ţinutului său „barbar” letargic (ţărm în aşteptare), 
la care se întoarce pentru un nou început, o răsăriteană înviorare. Nu se petrec 
în acest univers cataclisme cosmice, cutremure ori tsunami, amintirea lor 
crepusculară persistă, însă, stârnind artistului îndârjire „stâncoasă” şi „un duh 
al moderaţiei” care înseninează templul (atelierului): De parcă uşor complicata 
cunoaştere/de sine i-a pus în suflet o mare cu ţărmuri/stâncoase niciun tsunami 
nici un cutremur/marin nu va mai putea trece – mai apoi un duh/al moderaţiei 

cu alaiul concursatorilor şi templul/se luminează … – p.  79). De acum, în acest 
tărâm, va percepe esenţele vii ca pe nişte izbucuri năzuind înaripare în văz-duh 
(Adâncul firii urcând/într-o încelestire de aripă/totaliter aliter – p. 105) şi va 
depăna poveştile lumii din jur, descifrate în striurile marmorei şi în fibre de 
lemn, lume descărnată cu dalta, pentru a le ivi inedit, proaspete ca apa susurând 
şi înrădăcinându-le ca menhiri, aripi împietrite şi visătoare ale unei noi lumi, 
adamice.

Acestui demiurgic travaliu, poetul îi este martor 
nevăzut, congener cu duhul artistului, dar lăsându-l să 
lucreze, în timp ce el mai aruncă ochii în jur, aproape şi 
departe, desenând spaţiul şi rezonând timpul friabil; părtaş 
discret, gureş în şoaptă, poetul evocă, descrie, invocă, 
dialoghează cu un „tu” interior, descifrând semne şi sensuri 
pentru creaţia izbăvitoare (…în toate/o măreţie a jerfei şi o 
dorinţă/de eliberare… – p. 83). Eliberare din destinul efemer, 
transcendere în cel peren al artei (Peste Hymalaia stăruia o 
cometă şi începuse/o vânătoare cu elefanţi care nici până 
azi/nu se mai termină// Dincolo de amintirea asta nu mai 
este nimic/care să poată ridica o stupa la cer ca un foişor/
cu toate ferestrele aprinse în lăsata secului/de moarte… 
– p. 90). Cu nimicnicie, aidoma tânărului discipol şi scrib 
al Sfântului Ioan Evanghelistul, poetul genezei biblice, 
Zenovie Cârlugea pare că ştie tot şi ceva pe deasupra din 
tainele creaţiei brâncuşiene, pe care nu le exprimă, însă, 
explicit, ci doar le sugerează, „sporindu-le” (blagian), de la 
vremea dintâi la cea de apoi – ca instaurare, de către sacrul 
duh al artistului, a păcii şi bucuriei veşnice, peste lumea 
de „amar” a efemerităţii (Biruitor a toate celor căzute/din 

stele în noi pe vălurita mare/gloire de la paix et de la joie!/Mângâietorul/a tot 
amarul! – p. 111). 

Lythiada lui Zenovie Cârlugea este în ansamblu, un poem postmodern 
care, în cele trei cicluri de poezii – Carele Faraonului, Grădina cu vietăţi 
de piatră şi Terasa delfică. () cale de sanctuar – evocă,  printr-o viziune şi 
expresivitate poetică originală, tripticul devenirii creaţiei brâncuşiene, ceea ce îi 
conferă, aparent fără intenţie, un rost iniţiatic, disimulat în relevarea universului 
spaţio-temporal aflat în transformare congeneră şi funcţionând ca ambient 
organic, rezonant.

Ioan St. LAZĂR

Un suflet genezic...

...NICOLAE BURLĂNESCU-ALIN
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Filiala București – 
Critică, Eseistică și Isto-
rie Literară – a  Uniunii 
Scriitorilor din România 
a postat pe blog în seara 
de joi 19 martie următoa-
rele:  

„S-a stins din via-
ţă, în ziua de 19 martie 
2015, eseistul, prozatorul 
şi traducătorul Andrei 
Brezianu. Născut la 14 
noiembrie 1934, la Bucu-
reşti, a urmat Liceul Fran-

cez (1945-1948) şi Liceul „I.L. Caragiale” (1948-
1952). După un an petrecut ca muncitor pe şantiere 
de construcţii, a frecventat, din 1953, timp de un 
an, cursuri de filologie clasică la Universitatea din 
Bucureşti. În 1954 s-a înscris la Institutul Teologic 
Romano-Catolic de la Alba-Iulia, obţinând licenţa la 
Iaşi, în 1959. Între 1960 şi 1964 a lucrat ca muncitor. 
Din 1964 până în 1969 a urmat cursurile Institutu-
lui de Limbi şi Literaturi Străine al Universităţii din 
Bucureşti. Din 1970 a lucrat la revista „Secolul 20” 
până în 1985, când a devenit fellow commoner la 
Christ’s College, Cambridge, Marea Britanie, pen-
tru ca în anul următor să emigreze în SUA, unde a 
devenit redactor şi mai apoi şef al secţiei române la 
postul de radio „Vocea Americii”. În perioada 1990-
1991 a fost lector asociat de literatură comparată la 
Catholic University of America (Washington, D.C.).

A debutat în 1967, în revista „Tribuna”, cu un 
grupaj de traduceri din Wallace Stevens. Pe lângă 
revista „Secolul 20” a mai publicat în „Transilva-
nia”, „Luceafărul”, „Synthesis”, „Revue des études 
sud-est européennes”, „Agora”, „Meridian”. Volu-
me: Odiseu în Atlantic, eseuri (1977; Premiul Uni-
unii Scriitorilor), Ieşirea la ţărmuri, roman (1978), 
Castelul romanului. Etymologicum parvum, roman 
(1981), Translaţii (1982). Traduceri: Povestea unui 
poloboc, satire şi alte pamflete (1971) şi Jurnal 
pentru Stella (1973), de Jonathan Swift, Poveste de 
iubire, de Erich Segal (1972), Brâncuşi, de Sidney 
Geist (1973), Imitaţiunea lui Christos, de Thomas a 
Kempis (1992), precum şi alte lucrări în colaborare.

Prin dispariţia lui Andrei Brezianu literatura 
română suferă o dureroasă pierdere.”

Informațiile oferite de comunicatul Uniunii 
nu acoperă decât în mică parte personalitatea com-
plexă a omului de mare cultură Andrei Brezianu. 
Primul fiu al seniorului brâncușiologiei românești, 
Barbu Brezianu, și al Adinei, născută Assan, a cres-
cut într-o atmosferă elevată. După cum afirma într-
un interviu acordat lui Ovidiu Șimonca în august 
2005, relația cu tatăl a fost „foarte bună, fiască și 
firească”. „Datorez  tatălui meu o bună parte din for-
marea mea. N-a făcut-o sub formă de dăscăleală. A 
fost o influență îndirectă, foarte diafană.” „Tatăl meu 
m-a școlit în ale traducerii.”

Să nu uităm că în prefața la ediția română a 
volumului Brâncuși, un studiu asupra sculpturii, 
Sidney Geist a ținut să precizeze : „Sunt nespus de 
recunoscător lui Andrei Brezianu pentru excelenta 
sa traducere.”

De altfel și profesorul Vladimir Tismăneanu 
afirma că Andrei „a tradus superb din engleză, din 
alte limbi, inclusiv latină” și că „stăpânea o limbă 
românească minunată”.

Este demn de relevat și faptul că la pagina 
120 a cărții lui Geist, publicată la Editura Meridia-
ne, găsim citat corect un fragment din scrisoarea lui 
Brâncuși către Milița Petrașcu din februarie 1935. 
Spre deosebire de obiceiul nefast de traducere a tra-
ducerii, aici s-a căutat și s-a folosit originalul în lim-
ba română.

În omagiul postum publicat de Vladimir 
Tismăneanu, acesta îl definește pe Andrei Brezi-
anu drept „un aristocrat al spiritului”, care „avea 
politețea în sânge”, „iubea Frumusețea, Binele, 
Adevărul”, „era incapabil de ură” și era caracterizat 

prin „erudiție, rafinament, deschidere intelectuală” 
și  „religiozitate adâncă și discretă.” 

Tot Tismăneanu preciza despre cei doi Bre-
zianu – tată și fiu – : „Erau amândoi sclipitori, fără 
urmă de efort. Erau spectaculos  de tineri.”

La Radio România Internațional, luni 15 mar-
tie 2004 am participat la o emisiune interactivă în 
direct, organizată de Roxana Iorgulescu în omagiu 
pentru aniversarea de 95 de ani a lui Barbu Brezia-
nu. Au vorbit atunci sărbătoritul, Radu Ionescu, Paul 
Dudea și Andrei Brezianu de la New York – voci pe 
care nu le mai putem auzi decât în acea înregistrare.

Barbu Brezianu era mândru de fiul său. Mier-
curi 3 noiembrie 2004 l-am întâlnit la Muzeul Lite-
raturii Române, la lansarea cărții lui Andrei, Itinera-
rii euro-americane, publicată de Editura Albatros, o 
revenire în eseistică după o lungă absență.

Andrei Brezianu a mai publicat în țară În-
tre Washington și București. Tablete transatlantice 
(2006, Editura Historia) și Incorect în Epithymia. 
Tribulațiile și sfârșitul lui Dennis Little (2012, Ga-
laxia Gutenberg).

A colaborat la volumul colectiv Vladimir 
Ghika, profesor de speranță (2013, Editura Arhiepi-
scopiei Romano-Catolice de București). Ca discipol 
al Monseniorului Vladimir Ghika, a fost membru în 
echipa  Postulaturii Cauzei de Beatificare a acestu-
ia. Socotea că întâlnirea cu Monseniorul la Biserica 
franceză din București în perioada 1948-1952 a fost 
una providențială, iar Monseniorul a fost cea mai 
importantă prezență din anii săi de formare.

L-am întâlnit la 17 ianuarie 2008 la funeraliile 
tatălui său, Barbu Brezianu, la cimitirul Bellu orto-
dox. Am participat și la recviemul organizat de An-
drei pentru acesta la Biserica franceză Sacré Cœur, 
la 19 ianuarie. 

Fiul s-a ocupat cu devotament de sarcina lăsa-
tă de tatăl său – organizarea prețioasei arhive Brezi-
anu lăsată Institutului de Istoria Artei.

Soarta i-a hărăzit o perioadă de grele suferințe, 
pe care le-a îndurat exemplar, cu sprijinul minunatei 
sale soții, scriitoarea Alexandra Târziu.

Am avut privilegiul să particip la marcarea 
aniversării celor 80 de ani împliniți în noiembrie 
2014, alături de câțiva prieteni fideli.

La 18 martie 2015, când regretatul Barbu 
Brezianu ar fi împlinit 106 ani, am aflat de la sora lui 
Andrei, Ani, că fratele ei era internat în stare gravă. 
A doua zi am aflat trista veste a trecerii sale la cele 
veșnice.

 Sâmbătă 21 martie 2015, într-o zi însorită, 
l-am însoțit pe ultimul drum, la impresionanta  sluj-
bă de la Biserica catolică Sfânta Tereza a  Pruncului 
Isus și apoi la locul de veci, lângă părintele său.

Figura luminoasă a lui Andrei Brezianu îmi 
va rămâne mereu în amintire. Nu voi uita niciodată 
cât de inspirat a tradus poemul-omagiu scris de  Carl 
Sandburg pentru Constantin Brâncuși. Spicuiesc din 
frumoasa versiune, publicată în „România literară”, 
nr 42 din 1998.

Brâncuși „se pricepe atât de bine la păsări 
și creștete, conciul și bucla, ovalul și fruntea femeii 
le cunoaște pe dinafară; pe toate le știe de minune, 
de la obârșii, de unde vin și încotro se îndreaptă; 
din adânc le măsoară, de la tainele zămislite de 
către cei dintâi și mai vechi făuritori de forme.” 
/…/„Brâncuși, cu dalta și ciocanul tu scoți din ma-
terie conuri și păsări, capete și forme rotunde ca 
oul; răsplata tăriei din inima ta o vei afla la urmă, 
când Pământul va fi prefăcut în nor și abur, și când,  
printre cele de pe urmă lucruri, un con, un ou, vor 
dăinui o vreme.” /…/„Și dacă Domnul hărăzește în 
împărăția Lui un loc pentru trăistuțele cu oase vred-
nice, unul va fi al tău, un loc va fi al tău, Brâncuși.”

Nu pot să nu mă gândesc că ultimele rânduri 
ale poemului i s-ar potrivi și lui Andrei Brezianu, 
atât de vrednic de îndurarea divină.

Sorana GEORGESCU-GORJAN

   IN MEMORIAM

ANDREI BREZIANU
NICOLAE SÂRBU

Bacoviană și perfectă rană

Muzica dinților înflorind
într-o rană perfectă,
bine asortată ruginii.
O splendoare de plâns,
de unde, de neunde
aduce un nedrept omagiu
infernului în infraroșu.
Mai la vale de vaier,
un rug surprinzător
refuzat de flăcări fecioare.
Bum, bum, se-auzea
cum cu ochii bătea
cuie în vânt și-n pământ.

Pentru dogoarea
 dezastrului

Seară de seară presăram
neglijent mulțime de inimi,
ce seamănă cu oalele acelea
de lut crud frământat de olari,
le-nghesuiam la picioarele zeului,
oare ce ne lasă cometa în ele
în mormanul de inimi crude,
pe care dimineața le găsim
sfărâmate stupid în hohot,
zeul coborâse de pe soclu
anume pentru dogoarea dezastrului.

Fluturi de fier 
polemic

O, visul pervers de-a poleniza
la modul miciurinist polemic
flori fără stamine,
ca un fluture de fier
o biată peruzea,
prăpăstios până la sublimul
din cămașa de fier stors,
atunci când n-aveam cum vedea
cârtița albă patinând pe cadranul
unui ceasornic la un veac întors
de aceiași îngeri sclavi,
în seara unde pe saltea
fluturi diafani de fier
polenizau parfum de peruzea.
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S–a născut la data de 3 noiembrie 1924 în sa-
tul Răşina, comuna Ţicleni, jud. Gorj. Tatăl, George 
Beuran, învăţător şi publicist, care editează la Lipo-
va săptămânalul „Tineretul Învăţătoresc” între anii 
1935 – 1944; mama, Ioana (născută Gogonea).

Urmează şcoala primară la Lipova ( 1931 
–1935 ); gimnaziul ( 1935 – 1939) şi Liceul Comer-
cial în aceeaşi localitate. Urmează apoi cursurile 
Şcolii de ofiţeri de rezervă de la Lipova. Regimentul 
acestei şcoli militare participă la luptele împotriva 
armatei germane pentru eliberarea Văii Mureşului. 
Beuran Grigore a făcut parte din Detaşamentul de 
la Păuliş, care, luptând eroic, a dat sute de victime 
contabilizate la Războiul II Mondial. Pentru aceasta 
a fost recunoscut ca veteran de război şi i s–au acor-
dat diplome şi medalii. Se înscrie apoi la Facultatea 
de Drept a universităţii din Cluj, pe care a absolvit–o 
cu succes.

În perioada facultăţii a îndeplinit şi funcţia de 
pedagog la Liceul Sanitar din Cluj, iar după absol-
vire a fost profesor la Liceul Comercial din aceeaşi 
localitate. Este angajat apoi ca jurisconsult la Cli-
nici; în acestă perioadă publică o serie de articole în 
gazetele locale, fapt ce-i determină pe cei de la revis-
ta „Tribuna” să–i propună să se angajeze în cadrul 
colectivului acestei reviste literare. Aici a funcţionat 
timp de 17 ani, după care trece la revista militară 
„Scutul Patriei”, unde lucrează până la pensionare.

Debutează în clasa IV în una din revistele şco-
lare „Ştie multe”, scrie apoi   epigrame în „Tineretul 
Învăţătoresc” (1943), semnate Valeriu Beuran; aces-
ta e săptămânalul condus de tatăl său – un gorjean 
aprins.

A debutat la câţiva ani după război, în „Alma-
nahul Literar” (azi revista clujeană „Steaua”), con-
dus de A. E. Baconsky.

S–a consacrat ca scriitor prin volumele de 
proză: „Ochi Adânci” (1962) „În Valea Mureşului” 
(1964), „Regăsire” (1968 ), „Cifrul Petre Petrescu” 
(1968).

„Ora  23”, „Ancora n–a fost aruncată la timp” 
(1979). Este autor al unei piese într–un act – „Coţo-
fana” (1964 ) şi  a unor scenarii radiofonice inspirate 
din realitate.

Protagoniştii operelor sale exprimă diverse 
concepte morale, pe care autorul le consideră sem-
nificative pentru schimbările în viaţa contemporană. 
Ironia este mereu prezentă în paginile operelor sale. 
Prin aceste metode încercă să dea o valoare educati-
vă scrisului său.

Aşa se explică faptul că în 1964 este propus să 
devină membru al Uniunii Scriitorilor din Republica 
Socialistă România, iar academicianul Ovid Croh-
mălniceanu este cel care semnează actul de intrare în 
acestă uniune literară. Participarea activă la luptele 
de la Păuliş l–a determinat să reflecte această temă 
în unele din operele sale – cea mai semnificativă din 
acest punct de vedere este „În Valea Mureşului”.

Eroul romanului său „Evadarea”, Radu Cor-
nea, elev al Şcolii militare de ofiţeri de rezervă din 
Lipova.

Datorită faptului că a lucrat câţiva ani la o re-
vistă militară şi a temelor de acest gen tratate, a fost 
denumit şi scriitor militar. Celebrează cu emoţie ati-
tudinea patriotică şi spiritul de sacrificiu, omagiază 
eroismul ca permanenţă a istoriei noastre naţionale.

În cartea lui Nicolae Pop „Perimetru senti-
mental, dialoguri cu scriitori olteni” G. Beuran de-
clară că, deşi a locuit în alte părţi ale ţării, sufleteşte 
nu a părăsit niciodată meleagurile de unde s-a ridi-
cat. Era mândru de originea lui oltenescă, de faptul 

că Oltenia a dat ţării şi lumii pe Coandă, Brâncusi, 
Arghezi, Titulescu. Nu suporta bancurile de prost 
gust pe seama aşa – zisei neemancipări a oltenilor.

În paginile revistei „Tribuna”, ca redactor a 
mijlocit publicarea operelor unor scriitori olteni, sin-
gura condiţie fiind talentul acestora.

G. Beuran recunoaşte faptul că stilul exploziv 
pe care-l foloseşte este o moştenire ancestrală, iar bi-
ografia celor mai mulţi eroi ai cărţilor sale începe în 
Oltenia, apoi continuă în alte părţi (ceea ce confirmă 
spusele de mai sus, că nu a părăsit sufleteşte melea-
gurile natale). Deci, eroii săi îi dezvăluie obârşia.

Eroul cărţii „Cifrul Petre Petrescu”, un loco-
tenent inginer de aviaţie, o victimă a hitleriştilor, su-
gerează că este inventatorul rachetelor. În perioada 
scrierii cărţii autorul nu ştia nimic despre H. Coandă. 
În cartea de mai sus el a spus un adevăr – oltenii sunt 
printre primii realizatori ai supersonicelor.

G. Beuran îl consideră pe H. Coandă un poet 
în felul lui, pe Brâncuşi de asemenea, iar de Arghezi 
nu mai e nimic de comentat. Asemenea lor, Tudor 
din Vladimiri şi Ecaterina Teodoroiu. Toţi marii fii ai 
Olteniei au purtat şi poartă în ei fiorul poeziei.

Referitor la oamenii Gorjului, contemporani 
cu el, care sunt petrolişti, mineri, energeticieni, con-
structori de locomotive electrice, oameni politici – 
apreciază că–şi aduc cu brio aportul la dezvoltarea 
ţării şi consideră că acesta e încă un argument a rele-
va eclipsa de inteligenţă a acelora ce, mizând pe un 
râs în sine, fără acoperire, adică de dragul efectelor 
facile, inventează bancuri pe seama oltenilor.

Proza lui G. Beuran este presărată cu umor. 
Este considerat un umorist, el susţine că românul, 
mai cu seamă cel de pe meleagurile Olteniei, are o 
vădită înclinare nativă spre umor. Un moţ pur–sân-
ge, literat şi doctor în filozofie a spus că ţâşneşte 
umorul din tot ce scrie G. Beuran. Menirea lucrărilor 
sale era să–i facă pe oameni mai buni, mai educaţi, 
mai iubitori de adevăr şi dreptate; demnitatea şi lup-
ta pentru menţinerea ei este firul roşu ce străbate tot 
scrisul său.

Din păcate, cu volumul II al romanului „Eva-
darea” a avut foarte multe necazuri datorită cenzurii, 
care i–a cerut de nenumărate ori schimbarea unor 
pasaje din text, deoarece mereu se recunoşteau în ele 
unele persoane suspuse ale timpului. Luni în şir a co-
respondat cu secretari ai C.C. ai P.C.R. trimiţându-le 
noi variante. Când totul a fost gata, a izbucnit revo-
luţia, care a adus schimbări majore în viaţa nostră, 
iar romanul n–a mai văzut lumina tiparului.

Moare în 1999 răpus de un cancer pulmonar.

Au rămas două cărţi în manuscris. Una dintre 
ele, „Misteriosul povestitor din Atlantida” a publi-
cat–o fiul său, Rareş Beuran, în 2004, la 5 ani de 
la moarte. Sperăm că şi pe cea de a doua carte o va 
publica; ea poartă titlul  „Amintiri de la „Tribuna” ” 
şi redă o serie de momente importante din activitatea 
desfăşurată acolo, profilurile unor colegi de breaslă, 
momente hazlii din viaţa unora. Sperăm că apariţia 
acestei cărţi va constitui o pagină din istoria literară 
a epocii trăite de Gr. Beuran.

Figurează în: Dicţionar de literatură română 
contemporană de Marian Popa, 1971, Dicţionar cro-
nologic de literatură română, Editura Ştiinţifică şi 
enciclopedică Bucureşti, 1979 şi Dicţionarul Scrii-
torilor Români, Editura Fundaţiei Culturale Româ-
ne, 1995, Dicţionarul „Autori gorjeni şi cărţile lor”, 
Editura Măiastra, 2007, redactată de către Al Doru 
Şerban şi Nelu Vasile.

În vara anului 1979, scriitorul Grigore Be-
uran, însoţit de către mama sa – „Mama Ioana Be-
uranca”, de către soţie şi fiul său Rareş, mi-au făcut 
o vizită la domiciliu, cu care prilej mi-a oferit cartea 
„Ancora n-a fost lansată la timp”, cu autograf. Păs-
trez vie acea amintire de suflet, dar şi regretul că de 
atunci nu l-am mai întâlnit.

Jurist, Ion M Ungureanu-Ţicleni

Un scriitor gorjean: 
GRIGORE BEURAN O întrebare finală

La liziera pădurii
așezat pe un mușuroi de furnici
privesc țintă în vale

un nor transparent
se apropie iute

o parte îmi pătrunde prin ochi
cealaltă îmi învăluie trupul
nedumerit vă observ uimirea
vă cert cu mâna țip la voi
nu vedeți nu m-auziți

ce nenorocire a putut
să cadă pe capul vostru atât de repede
încât să credeți că doar vârsta
poate să deconspire într-un moment 
prielnic
melancolia lucidității

mă întreb (pentru ultima oară)
în timp ce norul devine tot mai mult
un alt mușuroi

care în memoria ochilor voștri
va rămâne drept o imagine
a poemului în formă
de piramidă

În fața ușii
Tocmai am terminat poemul acesta de 
scris.
Cu cheia în mână
în fața ușii,
nu am curajul să deschid.
Sunt sigur că este în casă.
Acolo, firește, l-am lăsat
chiar înainte de a-l scrie
acum câteva secunde doar.
Înăuntru se aud voci
pe care nu le recunosc.
Una anume mi se adresează –
pe un ton însă amenințător:
ți-ai pierdut mințile, deschide, deschide,
ne sufocăm.

De teamă scap cheia din mână
și fug.
Abia dacă mai pot să semnez,
să pun punct.

Umbra lui Procust

Bănuitor prefăcut aproape surprins
observi profilul tău luând forma mării
grăunțe de sare încolțesc pe suprafața 
pielii
precum cuvintele de prisos ascunse
abil ca un lucru furat
în poem

tot mai încăpătoare mâna
cuprinzând fruntea-ncrețită

cum reașezată după voia ta
pentru dovezi inutile
neîncăpătoare poema

Reșița

Octavian DOCLIN
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Fiu al satului Jieț de lângă Pe-
trila, DUMITRU GĂLĂȚANU-JIEȚ 
(n. 4 aprilie 1940) – medic de profesie 
și fost coleg de facultate clujeană cu 
viitorul scriitor Augustin Buzura – s-a 
dovedit un etno-folclorist foarte aplicat 
asupra tradițiilor și modului de viață al 
«momârlanilor» din Valea Jiului. 

Denumirea de momârlani, dată 
populației locale de minerii ardeleni 
aduși pe la 1840 la exploatarea cărbu-
nelui (din cuv. maghiar «maratvadyi» 
- rămășiță, resturi, urmași ai daco-ro-
manilor)  ori de muncitorii de la calea 
ferată Simeria-Petroșani (1870), la 
rândul lor porecliți «barabele, consti-
tuie un fapt de viață concret al relațiilor 
ce au existat la un moment dat între 
populația indigenă și coloniștii veniți 
să lucreze în Valea Jiului. Denumirile 
acestea – un fel de jigniri reciproce – 
și-au atenuat conotațiile etnice odată 
cu dezvoltarea mineritului în zonă, 
care a absorbit tot mai multă forță de 
muncă. Procesul de integrare a celor 
veniți a fost unul menit a nivela de-
osebirile, iar cu timpul viața în bună 
înțelegere a intrat pe făgașul normal al 
comunităților pacificate prin interese 
comune de viață și muncă, barabele 
și momârlanii devenind „cuvinte de 
alint” și nicidecum „termeni de ciufu-
leală”, după cum precizează Dumitru 
Gălățanul-Jieț:

„Crescătorii de animale din 
zona submontană a Masivului Parâng 
din Valea Jiului au fost denumiți «mo-
mârlani» prin anii 1840-1850 de către 
orășenii veniți să deschidă minele în 
Valea Jiului, majoritatea fiind coloniști 
austro-ungari, priviți cu ostilitate de 
populația autohtonă care i-a poreclit 
cu «barabe»”. Coloniștii – un fel de 
meșteri originari din Banat, Ardeal, 
Ungaria (Pecs), dar și slovaci, cehi, 
italieni, polonezi – au avut, evident, 
modul lor de viață, față de care tradiția 
locală s-a dovedit, desigur, mai întâi, 

conservatoare, inerțială și rezervată 
într-o atitudne de persiflare etnică (iro-
nicul lexem de «barabe» ar implica și 
conotația «cartofilor» cu care s-ar hră-
ni muncitorii de la calea ferată!)...

Întrucât multă lume confundă 
Valea Jiului cu ținuturile scăldate de 
acest râu atât dincolo cât și dincoace 
de munți, cu cele mai importante 
centre Petroșani și Târgu-Jiu, vom 
preciza că Valea Jiului este zona 
depresionară intramontană a celor 
două Jiuri – Jiul de Est (Ardelean) și 
Jiul de Vest (Românesc), înconjurată 
de Munții Retezat, Șureanu, Parâng 
și Vâlcan. Sub forma unui triunghi 
asimetric, cu vârful în partea de Vest 
și baza în cea de Est, Valea Jiului are 
o lungime de 46 km și o lățime de 2-9 
km, deschiderea maximă fiind cea de 
la confluența Jiului de Est (lung de 
28 km) cu Jiul de Vest (  ), acoperind 
137,6 Km 2. Prin unirea la Iscroni a 

celor două Jiuri (cel de Vest adunându-
și apele din masivele Vâlcan și Rete-
zat), cel de Est din Parâng și Șureanu), 
rezultă JIUL, „râul central al Olteni-
ei” (348 km), care și-a săpat defileul 
pentru a trece pe lângă Mănăstirea 
Lainici și a răzbi la Bumbești-Jiu, 
de unde se îndreaptă spre Târgu-Jiu 
pentru a coborî, îmbogățit de zeci de 
afluenți, prin întreaga Oltenie, până la 
vărsarea în Dunăre.

Vatră de istorie multimilena-
ră, cu atestări încă din epoca dacică, 
apoi din perioada romană, Valea Ji-
ului – care pe harta lui Neagoe Ba-
sarab de la 1550 figura drept ținut al 
Țării Românești - însumează așezări 
izolate, ocupația de bază a locuitorilor 
fiind oieritul și puțină agricultură cât le 
permitea relieful. Petrila (apoi Lonea) 
a fost prima zonă minieră din Valea Ji-
ului, după care s-a dezvoltat exploata-

rea cărbunelui și în partea de Vest (mai 
ales după 1870, când se construiește 
calea ferată Petroșani-Simeria). Para-
lel cu exploatarea cărbunelui, pe valea 
râului Jieț se aflau și instalații de co-
lectare a apei și spălarea aurului, înde-
letnicire atestată și pe râul Jiu încă din 
secolul al VIII-lea.

Revenind la «momârlani», vom 
constata că aceștia erau băștinași jieni, 
oameni «de vatră», o parte a populației 
din satele Jiului de Est venind de peste 
munte din Mărginimea Sibiului (mai 
ales după 1700, când ardelenii prigoniți 
au trecut munții și s-au așezat în dife-
rite zone pe o arie destul de largă, din 
Valea Jiului până la Novacii Gorju-
lui și chiar Vaideeni Vâlcii). Oieri de 
baștină, aceștia cutreierau munții Pa-
râng, Șureanu, Retezat, Vâlcan, con-
stituind, prin tradițiile și obiceiurile 
lor, „o certitudine a continuității de 
viețuire din vremea dacilor”.

Cu mândria că aparține acestei 
zone cu populație veche și obiceiuri ce 
conservă o tradiție ce exprimă identi-
tatea unei originare etnii, dr. Dumitru 
Gălățanu-Jieț a cercetat, în amănunt, 
toate aceste manifestări de viață să-
tească cu o pasiune etnografică pildui-
toare. Cetățeanul de onoare al Petrilei 
este, de fapt, inclus în „Dicționarul 
Etnologilor Români” și redactor la 
revista „Răstimp” din Drobeta Turnu-
Severin (condusă de dr. Isidor Chicet, 
un apropiat colaborator).

Încă din Tradiții și obiceiuri în 
satele din Estul Văii Jiului (Petroșani, 
2005), dl Dumitru Gălățanu-Jieț inves-
tiga modul de viață al momârlanilor din 
satele de sub Parâng, ocupațiile, portul 
și obiceiurile, sărbătorile calendarului 
momârlănean, făcând observații judi-
cioase asupra folclorului și limbajului 

(„cuvinte zonale”). Cartea nu se dorea 
o monografie în sensul propriu-zis al 
cuvântului a satelor din Estul Văii Jiu-

lui, ci își propunea să evoce doar „anu-
mite obiceiuri și tradiții care să le sta-
tueze locul pe care îl merită în efortul 
de conservare și perpetuare a obiceiu-
rilor străbune.”

A urmat Credințe, datini și 
superstiții în satele din estul Văii Jiu-
lui (2006), după care monografia Mo-
mârlanii, ieri și azi (2007) și albumul 
etnografic Momârlanii din Valea Jiului 
(2008), distinsă cu Premiul ETNOS la 
Târgul de carte de la Drobeta Turnu-
Severin și Premiul de etnografie și 
folclor (LSR, 2008). Acestora li se va 
adăuga lucrarea complementară Din 
lumea momârlanior (în colaborare cu 
Petru Birău).

Cum Jiețul, satul natal (Satul 
meu de altădată, 2011), este parte 
componentă a orașului Petrila, auto-
rul și-a făcut datoria și față de locul de 
baștină, dedicând localității fanion din 
zonă alte apariții editoriale: Petrila în 
oglinda timpului (2009) și Petrila de 
vază (2010), lucrări de publicistică, 
din care nu lipsește vocația documen-
tară și observația etno-sociologică.

Ca o continuare a proiectului 
etnografic mai larg conceput trebu-
ie privită și lucrarea Pițărăii din Va-
lea Jiului (Confluențe, 2008), în care 
sunt prezentate obiceiurile de iarnă 
din zonă, în special obiceiul pițărăilor, 
care, prin frumusețe și diversitate, i 
se pare etnografului „cel mai frumos 
din lume”. Cartea pornește din aceeași 
dragoste „față de pământul pe care s-a 
născut și față de semenii momârlani, 
pe care-i așază, cu nobilă trudă, în lo-
cul pe care îl merită în spiritualitatea 
veșnică a poporului român” (Ioan Dan 
Bălan, Prefață).

O lucrare mult mai complexă, 
în care dl dr. Dumitru Găățan-Jieț își 
dă întreaga măsură a vocației sale de 
etnograf împătimit, este trilogia mo-
nografică intitulată RITURI DE TRE-
CERE ÎN ȚINUTUL MOMÂRLANI-
LOR (I. Nașterea, 2011; Nunta, 2012; 
Înmormântarea, 2013), veritabilă cer-
cetare etnografică, unică în domeniu, 
piluitoare pentru evaluarea monogra-
fică de acest tip. Punând în valoare 
„obiceiurile specifice locului”, autorul 
face corelații cu specificul zonelor în-
vecinate  (Gorjul, Sibiul, Alba), sub-
liniind însă pretutindeni specificitatea 
locală, mentalitatea comunităților din 
zonă, în care se reflectă elemente stră-
vechi, precreștine înmugurind pe trun-
chiul credinței noastre străbune, pe 
creștinismul popular și cosmic, cum 
ar zice Mircea Eliade, în orizontul că-
ruia se desfășoară calendarul popular 
al daco-românilor. Descrierea acestor 
«rituri de trecere» cu aducerea în pa-

O panoramă etnografică:

Tradiții și obiceiuri din Ținuturile Momârlanilor
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gină a unui bogat material informativ și ilustrativ 
(iconografic) constituie o reușită etnografică indis-
cutabilă, ce-ar merita reluată, probabil cu elemente 
și noi interpretări, într-o lucrare de sine stătătoare, 
cu tot aparatul documentar aferent.

Păstoritul din Valea Jiului ieri și azi (2014) 
este iarăși o lucrare ce pune în evidență străvechea 
ocupație a locuitorilor «de vatră» din Ținuturile Ji-
ului de Sus, mai exact din zonele montane Parâng, 
Vâlcan și Retezat „cu rol determinant în creșterea 
animalelor”, până la jumătatea secolului al XIX-lea 
când a început exploatarea cărbunelui ce va face 
istorie în întreg bazinul hidrografic. Autorul face 
relaționări foarte interesante cu păstoritul și oieritul 
din Mărginimea Sibiului și Novacii Gorjului, por-
nind de la constatarea etnologului Romulus Vuia 
conform căreia în Munții Parângului s-a desfășurat 
„cea mai intensă și specifică viață pastorală din 
Munții României”, aici dându-și întâlnire oieri și 
ciobani din Ardeal, Banat și Oltenia, după cum 
observa, la începutul sec. al XX-lea și marele ge-
ograf francez Emm. de Martonne. Dacă autorul ar 
fi consultat și studiile de geografie istorică ale lui 
Ion Conea, ar fi văzut cât de minuțios este cercetată 
această temă, în aspectele ei istorice și geografice, 
menite a coagula concluzii inebranlabile privind 
rolul istoric al păstoritului la români.

Cu o nestăvilită pasiune de etnograf, ce prin 
scrutarea memoriei colective își descoperă propria-i 
identitate, autorul evocă atât „tipurile de păstorit” 
cât și pe mărginenii sibieni și ungurenii novăceni, 
dar și accesoriile ciobănești, sărbătorile pastoral-
agrare, iernatul și văratul, până la impactul acestei 
ocupații cu modul de viață din zilele noastre...

În totul, cartea-album este încă o dovadă a 
pasiunii etnografice aplicate cu viziune integratoare 
și metodă analitică, recomandând un cercetător de 
prim-plan al arealului investigat.

Vom încheia prezentarea acestui vrednic 
fiu-etnolog al Văii Jiului cu rândurile dedicate de 
scriitorul Isidor Chicet, la rândul lui „petrilean de 
vază”, adică un concitadin al lui I. D. Sârbu:

„Pasiunea pentru etnologie a doctorului Du-
mitru Gălățan-Jieț își are rădăcina în convingerea 
fermă că românii au nevoie de restituiri și recupe-
rări necesare pentru a se redefini/ redescoperi în 
vremuri tulburi, în care cel mai mare pericol este 
pierderea identității. Tocmai de aceea, acest pro-
lific autor, ajuns, iată, la a opta carte despre mo-
mârlani, dăruiește cititorilor pagini inestimabile din 
experiența proprie de viață, a celui care a cunoscut 
din interior întreg sistemul exisențial al comunității 
de sub Parâng. O carte frumoasă, rotundă, închisă/ 
deschisă în Cercul Vieții, o imagine complexă des-
pre tot ceea ce înseamnă Nașterea, ca ființă uma-
nă, sub un munte sacru, un ansamblu de credințe, 
obiceiuri și valori tradiționale cu nimic mai prejos 
decât cele din alte zone etnografice, o carte adresată 
celor de mâine, dacă vor mai fi români...” (2011)

„Dumitru Gălățan-Jieț face parte din stirpea 
rară a acelor suflete prin care exemplul personal 
confirmă sintagma «Omul sfințește locul». Bun 
creștin, în adevăratul sens al cuvântului, scriitor 
și etnolog, s-a hotărât să înnobileze prin munca sa 
tărâmul de la poalele Parângului, de care, inevi-
tabil, prin origine, îl leagă moșii și strămoșii săi.” 
(2010)

Subscriem întru totul, ca jian-pandur de pes-
te munte, din Ținutul Gorjului,  al momârlanului 
petrilean Dumitru Gălățan-Jieț.

Zenovie CÂRLUGEA

Maşina alerga pe şosea. Era uci-
gător de cald. Din loc în loc, pe 
marginea drumului, sub aco-

perişuri improvizate, localnicii vindeau fructe 
şi răcoritoare. Ferma spre care ne îndreptam era  
aproape de graniţa cu Arabia Saudită. 

Pe colinele de nisip printre care şerpu-
ia şoseaua, vedeam risipite turme de capre. Era 
greu de crezut că păşteau, fiindcă smocurile rare 
de iarbă se uscaseră şi luaseră culoarea    nisipu-
lui. Câte o femeie care însoţea turma ridica băţul 
ameninţător, tulburând parcă valurile de căldură. 
Te-ai fi aşteptat să dispară cu capre cu tot în clipa 
următoare. 

 Mă gândeam la viaţa beduinilor, petrecută 
între nisip, soare şi nemărginire, la câtă poezie 
încape în ea …

O coloană de tiruri ne-a obligat să reducem 
viteza. Nu era o idee tocmai bună să te opreşti pe 
marginea drumului, dar hazardul are legile lui şi o 
banală pană de cauciuc ne-a făcut prizonierii arşi-
ţei de-afară, până când însoţitorul nostru s-a întors 
cu roata la ultimul service pe lângă care trecuse-
răm. Atunci mi-am reproşat răceala  manifestată 
faţă de el.

Era un băiat bun. Unul dintre mulţii de 
vârsta lui, care aşteptau să se însoare fără să aibă 
un mijloc sigur de trai. Locuia cu mama şi cu un 
frate mai  mic într-o casă care ar fi trebuit reparată 
de mult, dar tatăl îşi luase o soţie mai tânără şi 
noua familie trecuse pe primul plan. Cele două 
femei erau într-o veşnică dispută…Lumea era 
obişnuită cu astfel de situaţii,  nimeni nu le mai 
lua în seamă.

Şi diformitatea fratelui mai mic părea un 
fapt obişnuit, doar pe mine mă mirase piciorul 
lui, dublu ca grosime faţă de celălalt. Căsătoriile 
între rude, încheiate în virtutea tradiţiei şi ocrotite 
de religie,  accentuaseră fenomenul degenerativ.

Zarifeh era o femeie din vecini, care trecea 
uneori zidul scund dintre case  pentru a mai sta 
de vorbă, iar vorba se consuma într-o atmosferă 
letargică,  în care femeile petreceau multe ore din 
zi. Numai primul ei născut era un copil normal. 
Ceilalţi erau şi ei copiii aceluiaşi Alah  care-i vo-
ise însemnaţi într-un fel sau altul, adesea grotesc, 
însă ea le împărţea cu resemnare  laptele şi iubi-
rea unui suflet care se mutila de la an la an.  

Nu ştiu dacă durerea ei mi-a trezit mai 
multă compasiune decât revoltă. Am încercat s-o 
conving să nu mai nască, dar n-am făcut decât s-o 
înspăimânt, căci a fugit ca şi cum vorbele mele 
i-ar fi deschis o uşă a păcatului. N-a mai venit 
niciodată până la plecarea mea. 

În trecerea lor, toate aceste destine, împă-
cate sau zbuciumate, sfârşesc pietre în măreţia 
deşertului, la fel bătute de vânt şi arse de soare, 
până-n ziua când le acoperă nisipul. 

Sara voia să coboare din maşină şi era greu 
de convins că nu e bine…Într-o zi fuseserăm invi-
taţi să prânzim la unul dintre nenumăraţii unchi. 
Obişnuitul prânz,  servit jos,  pe podea  -  o tavă 
imensă cu orez şi carne de pasăre, pe lângă care 
fuseseră aşezate mai multe boluri cu supă şi iaurt. 

Încercările insistente ale gazdelor de a o lua în 
braţe declanşaseră o scenă tragi-comică – zbateri 
şi ţipete,  apoi picioarele ei dezlănţuite,  spre con-
sternarea mea,  printre şi prin vasele cu mâncare.

  Erau nişte mese de la care plecam flă-
mândă şi nu doar pentru că Sara avea o reacţie 
de respingere faţă de aproape tot ce ne înconjura. 
Nu mă simţeam în largul meu să mănânc orezul 
cu mâna, iar mirosul grăsimii de oaie,  folosite 
frecvent la gătit,  îmi întorcea stomacul pe dos.  
Mai era cafeaua,  îndoită cu zahăr,  pe care,  din 
politeţe,  am gustat-o de multe ori.                     

În anii care au urmat,  am avut mereu o 
problemă cu dulcele.

Pe fondul tensiunilor generate de acomo-
darea forţată pe care o încercam, mă încântase 
ideea lui de a merge la fermă. Timpul se scurse-
se, din cauza incidentului cu roata, şi era aproape 
seară când am ajuns. 

Indienii despre care îmi povestise că lu-
crează acolo de mulţi ani ne-au întâmpinat politi-
coşi. Erau scheletici şi arşi de soare. La un capăt 
al fermei se vedeau locuinţele lor improvizate. 

 Am descoperit cu bucurie paradoxul locu-
lui - o grădină de legume crescută parcă din cel 
mai fertil sol, iar de jur împrejur, nisipuri. Inedi-
tul imaginii mi-a trezit dorinţa de a o transforma 
într-o realitate palpabilă şi am început să culeg, 
ca şi cum m-aş fi temut să nu dispară, roşii, cas-
traveţi, fasole verde, o fasole ciudată, cu păstăi 
lungi şi unduioase 

El rămăsese de vorbă, lângă maşină. Am 
auzit-o pe Sara ţipând şi m-am întors.  Căzuse şi 
avea obrajii acoperiţi cu nisip ca o pudră aurie,  
pe care n-am reuşit să i-l îndepărtez  decât târziu,  
acasă. 

Cât m-am aflat acolo,  mi s-a părut că trece-
rea de la lumină la întuneric se face brusc,  aproa-
pe că vine noaptea fără să fie seară şi te surprinde 
neeliberat de tumultul zilei încheiate,  aşteptând 
zadarnic odihna.

La-ntors, şoseaua nu mai era aglomera-
tă,  niciunul dintre noi nu spunea nimic şi doar 
zgomotul motorului tulbura liniştea pe care o 
simţeam ameninţătoare. Sara dormea zâmbind 
în somnul ei inocent. Poate nisipului în care îşi 
îngropase faţa.

Beduinii pieriseră înghiţiţi de noapte. În-
cercam să mi-i imaginez în jurul unui foc,  vor-
bind cu glasul lor răstit, care făcea să pară că se 
ceartă mereu,  în timp ce mâinile răsărite din mâ-
necile largi conturau gesturi ancestrale. 

Vânzătorii de fructe încă mai străjuiau şo-
seaua,  sperând că nişte călători nocturni se vor 
opri. Sfârșeam un drum de la care așteptasem 
prea mult.

Pe acoperişurile plate  ale caselor  fâlfâiau 
rufe puse la uscat  - o imagine care îmi devenise 
familiară.       

   Mariana Al-Saleh 

Pași pe nisip
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Date biobibliografice
Numele şi prenumele: Gruia Lucian
Data şi locul naşterii: 1 iulie 1950 în municipiul 

Dej, judeţul Cluj. 
Absolvent al Facultăţii de electrotehnică din cadrul 

Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timişoara, în anul 
1974.

Din 1978 şi până în mai 2005 a lucrat ca inginer la 
S.N.P. PETROM S.A. – Grupa cercetare Bucureşti, iar din 
mai 2005 la  O.M.V. Group - PETROM -  E&P Ploieşti. Din 
1 iulie 2008, pensionar.

Colaborator cu versuri, proză, eseuri, recenzii la 
revistele: Luceafărul de dimineaţă, Contemporanul, Viaţa 
Românească, Poesis, Hyperion, Familia, Cronica, Poezia, 
Scrisul Românesc, Steaua, Litere, Oglinda literară, Ori-
gini, Portal-Măistra, Vama literară, Confesiuni literare, 
Brâncuşi,  Feed Back, Meandre, Amfitrion, Climate lite-
rare,  Nord Literar, Nova Provincia Corvina, Almanahul 
Vânătorul şi Pescarul Român etc. 

Membru al Uniunii Scriitorilor – secţia proză, din 
anul 2002.

Redactor la revistele: Portal-Măiastra (Târgu-Jiu), 
Vama literară (Bucureşti). 

Debut:
1. Constanţa Buzea - prezentare la rubrica PRIME-

LE (rev. „Amfiteatru” nr. 5/1975);
2. Cezar Ivănescu - prezentare la rubrica NUMELE 

POETULUI (rev. „Luceafărul” din 18.XII.1982);

Cărţi publicate:
Volume individuale.
1. Viaţă de garsonieră (versuri), Ed. L’etoile 

d’argent, Namur, Belgia, 1993;
2. Culorile neliniştii (proză scurtă), Ed. Eminescu, 

Bucureşti, 1997;
3. Universul formelor lui Brâncuşi, Ed. Fundaţiei C. 

Brâncuşi, Târgu Jiu, 2001;
4. Brâncuşi – repere şi interferenţe, Ed. Romania 

Press, Bucureşti, 2001
5. Ringul de box (versuri), Ed. Double P Press Pro-

duction, Baia Mare, 2004;
6. Momentul revelaţiei în Templul brâncuşian al eli-

berării (de ar fi fost să fie…), Ed. Double P Press Produc-
tion, Baia Mare, 2004 (ediţie trilingvă română, franceză, 
engleză);

7. Speranţa (versuri), Ed. Karta Graphic, Ploieşti, 
2008;

8. Triptic spiritual: Eminescu, Blaga, Brâncuşi, Ed. 
Feed Back, Iaşi, 2008:

9. Câine în rugăciune (proză scurtă), Ed. Deliana, 
Bucureşti, 2009.  

10. Comentarii la exegeza brâncuşiană (recenzii), 
Princeps Edit, Iaşi, 2012 

11.Culorile nelinştii (opera omnia – proză scurtă 
contemporană), Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2012 

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

13. Lucian Blaga, universul clepsidră şi matricea 
stilistică (Princeps Edit, Iaşi, 2012)

14. Poeţi, după plac (începând cu Nichita) – pre-
miul „Victor Frunză” la „Festivalul internaţional de creaţie 
literară „Titel Constantinescu”, ediţia a VI-a, Râmnicu Să-
rat (Ed. Rafet, Râmnicu Sărat, 2013)

15. Mitul lui Narcis. Studii şi cronici literare (Ed. 
Limes, Cluj-Napoca, 2014)

16. Brâncuşi şi reveriile materiei (Ed. Limes, Cluj-
Napoca, 2014)

17. Plăcerea lecturii (Ed. Betta, Bucureşti, 2015)

 Volum colectiv: Dumitru Păiuşi Ţânţu, Marin Gru-
ia, Lucian Gruia, Tiberiu Neagu  - PESCUITUL parodie 
– adevăr – meditaţie (povestiri pescăreşti ) (Ed. Printeuro, 
Ploieşti, 2006)

Comunicări susţinute la Simpozioanele anuale 
“Brâncuşi” (Târgu-Jiu), publicate în volume colective 

Alte comunicări:
- la Institutul de filosofie al ACADEMIEI RO-

MÂNE: Problematica limitei în sculptura brâncuşiană 
(BRÂNCUŞI, ARTIST-FILOSOF – Ed. Fundaţiei “Con-
stantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2001);

- în Aula Academiei Române în cadrul secţiunii de 
filosofia ştiinţei: Academicianul profesor Mihai Drăgă-
nescu la 75 de ani de trudnică şi rodnică existenţă (MIHAI 
DRĂGĂNESCU IN MEDIAS RES, Ed. Academiei Româ-
ne, Bucureşti, 2004)

Premii:
Premiul PRO-FILM pentru ideea de film “CULO-

RILE NELINIŞTII”, decernat în anul 1990 de PRO-FILM 
PRODUCTION GROUP (director Dinu Tănase)

Premiul revistei “Ateneu” la a IV-a ediţie a Concur-
sului interjudeţean de proză scurtă “Marin Preda” (1988, 
Roşiorii de Vede)

Premiul revistei româno-americane Origini penrtu 
critică literară, 2008-2009 

Premiul de excelenţa al revistei Vama literară, 2010
Premiul pentru eseu la Festivalul internaţional „Lu-

cian Blaga”, Sebeş, 2012 
Premiul „ Victor Frunză” – cu publicarea volumului 

de critică: Poeţi, după plac (începând cu Nichita) la a VII-a 
ediţie a Festivalului Internaţional de Creaţie Literară “TI-
TEL CONSTANTINESCU’’ organizat de Asociaţia, RE-
NAŞTEREA RÂMNICEANĂ’’ ŞI Editura RAFET (2013)

Premiul pentru volumul Mitul lui Narcis. Studii şi 
cronici literare (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2014) la Festiva-
lul „Sensul iubirii”, Drobeta Turnu Severin, 2014

Premiul „Mihai Eminescu” pentru critică literară la 
Festivalul Internaţional „Mihai Eminescu”,  Drobeta Turnu 
Severin, 2015

În Rai, sufletele credincioşilor se rugau prea-
mărind pe Domnul, în timp ce pluteau ca nişte licu-
rici invizibili, prin Marea  sa Lumină, iar în Iad, du-
blurile trupurilor păcătoşilor se perpeleau ca să simtă 
durerea fizică, în timp ce sufletele regretau amarnic 
faptele săvârşite. Deodată se auzi Trâmbiţa Învierii, 
cu atâta putere, încât porţile de aur ale Raiului şi de 
plumb ale Iadului se pulverizară pur şi simpliu. Su-
fletele individuale coborâră pe Pământ  instantaneu, 
cu viteza gândului. Călătorind cu o viteză mai mare 
decât a luminii, conform teoriei relativităţii einstei-
niene,  timpul şi-a inversat curgerea şi evenimente-
le se întorceau spre origini, fiecare suflet ajugând la 
momentul de după moartea trupului pe care îl locui-
se temporar, aflat în diverse faze de degradare: sche-
let, carne putredă cenuşă.

După ce îţi găsiră mormintele sau urnele, su-
fletele aştepau copleşite de emoţie. Şi iată că din fi-
ecare mormânt ieşiră 10-20 de schelete, aşa cum ie-
şeau câte o duzină de persoane dintr-o maşină mică, 
în filemele comice, cele destrămate se refăceau şi 
încet, încet carnea începând să le îmbrace. Cenuşa 
cadavrelor incinerate se aduna refăcea scheletul pe 
care înflorea apoi carnea proaspătă. După ce se în-

tremară, sufletele îşi reluară locurile în trupurile care 
începură să se mişte. Rămăseseră pe jos, o mulţime 
de silicoane pentru sâni, fese, buze, care nu se puteau 
întoarce la locurile lor, la Înviere. Oamenii erau îm-
brăcaţi ca  nişte cerşetori,  cu ceea ce mai rămăsese 
din hainele lor cu care fuseseră înmormântaţi. Erau 
atât de mulţi încât nu mai încăpeau în cimitire şi pu-
hoiul lor se revărsa pe străzile localităţilor. Trupurile 
se reîncarnau până ajungeau aşa cum îi prinsese cli-
pa  morţii, cei mai neputincioşi şi bătrâni, maturi şi 
bolnavi, copii avortaţi. Un vaier prelung zgudui pă-
mântul: „Doamne, fă-ne sănătoşi, aşa nu putem trăi, 
suntem bolnavi!”

Dumnezeu îşi dădu seama că nu puteau să 
se chinuiască astfel şi-i făcu sănătoşi şi în deplină 
putere, pe toţi de 33 de ani, cât avusese Fiul Său la 
răstignire. 

Şi oamenii însănătoşiţi începură să se învese-
lească. Aveau toate simţurile aprinse, puternice, fre-
mătătoare, bucurându-se ca nişte copii de tot ce le 
ieşea în cale. Euforia nu dură mult pentru că îi apucă 
foamea. Maţele chiorăiau pe mai multe voci, simfo-
nia foamei cuprinsese pământul. Omenii înfometaţi 
începură să adulmece mâncarea prin toate locurile 
care le ieşeau în cale: gospodăriile celor pe care În-
vierea îi prinsese în viaţă. Micile magazie familiare 
şi supermarket-urile.  Năvăliră ca un roi de lăcus-
te, călcându-se în picioare, distrugând totul în cale. 
Neîncăpând în spaţiile prea înguste ala magazinelor, 
le dărâmau pur şi simplu pereţii, se răneau, ţipau de 
durere dar se vindecau repere, acum erau nemuritori. 
Supermarket-urile, erau cele mai căutate, răsturnând 
rafturile, reînviaţii luau fiecare ce apuca: preparate, 
semipreparate, carne crudă, dulciuri, sucuri, băuturi. 
Când mâncarea era pe sfârşite, începură cu băutu-
ra, până când unii se agitară puternic iar ceilalţi se 

făcură turtă. Agitaţii începură să se bată pe ultime-
le ciosvârte.  „Ce ne facem Doamne? Or să ajungă 
canibali!” – îl întrebă Sfântul Petre. „Am să-i fac să 
trăiască fără să mămânce. Le voi închide anusurile.”  

Uitând de mâncare şi băutură, trupurile îşi re-
vendicau dorinţele sexuale reprimate pentru unii de 
milenii pentru alţii de secole. „Ia uite ce ţâte are fosta 
mea vecină, ce buci, soţia lui Aurel!” Şi începură se 
se repeadă la femei, pentru cele mai arătoase, încin-
gându-se păruieli. Dar femeile erau mai numeroase 
şi începură şi ele să se păruiască între ele pentru băr-
baţi. Iarăşi ţipete, vaiete, sânge. „Ce ne facem doam-
ne?” – întrebă  Sfâtul Petre. „Am să le iau şi sexul! 
– hotărâ Domnul.  

Fără să mănânce şi fără sex, oamenii începură 
să se liniştească.

„Acum ce facem cu ei?” – întrebă Sfântul Pe-
tre. „Sunt prea mulţi ca să-i punem să muncească şi 
nici nu mai au de ce. 

„Îi punem să se roage!”, zise Domnul.
Şi le făcură programe de rugăciuni şi cântece 

sfinte, cu pauze de plimbare prin parcurile refăcute. 
Dar oamenii, cu timpul, se plictiseau tot mai mult, 
deveneau tot mai apatici şi tot mai tăcuţi. După o 
vreme, au izbucnit. „Doamne, ce să facem, nu ne-a 
mai rămas nicio bucurie. Degeaba suntem nemuri-
tori. Mai bine bagă-ne înapoi în mormânt!” 

„Şi n-o să mai cârtiţi împotriva mea?” 
„Nicicând!” 
Şi le făcu voia. Şi lumea  a continuat aşa cum 

o făcuse în cele şase zile ale genezei.  Apoi adresâdu-
se Sfântului Petre: „Ai văzut că am făcut cea mai 
bună dintre lumile posibile?”

„Adevărat grăieşti, Doamne!”

 Lucian GRUIA

ÎNVIEREA

Lucian Gruia - fişă biobibliografică
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În peisajul literar craiovean Nicolae Maroga 
Enceanu, membru al Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, editor, publicist şi fondator al publicaţiilor „Me-
sagerul Olteniei” şi „Nucu oltenesc” se remarcă prin 
treisprezece volume de versuri şi proză publicate 
într-un interval de aproape doisprezece ani ( 1993 – 
2012 ) în care abordează o multitudine de teme. 

Volumele de versuri ( „Tăceri destăinuite”, 
„Drumul fântânilor”, „Cărările din lanuri”, „Câmp 
de mărăciniş” şi „Lacrimi fără rost” ) aduc în aten-
ţia cititorului o lirică ancorată în realitatea cotidiană 
prin intermediul căreia poetul  încearcă şi reuşeşte 
să ne transmită atât nostalgia sa în raport cu lumea 
satului natal din sudul Olteniei, de la malul stâng al 
vechiului Danubiu cât şi reuşite creionări ale perso-
najelor implicate în istoria poporului român.

Cu versuri sobre, populate cu reuşite figuri de 
stil, autorul ne determină să identificăm „tăcerile” pe 
care ni le destăinuie şi frumuseţea peisajului bogat 
dar şi marcat de „prefacerile” determinate de viaţa 
societăţii româneşti din ultimele decenii, generând în 
final deschiderea „izvorului ochilor” care permite să 
se reverse un torent de „lacrimi fără rost”.

Lucrările în proză publicate abordează atât ge-
nul scurt ( povestiri şi nuvele  colaţionate în volume 
cu titluri judicios alese pentru a reuşi să determine 
cititorul să intuiască apriori conţinutul acestora ) 
aducând în atenţia cititorului, mai mult sau mai puţin 
avizat, atât istorisir cât şi legende cu largă circulaţie 
în zona sudului Romanaţilor cât ăi lumea satului ro-
mânesc din acelaşi areal.

Volumul cu titlul inteligent alea , „Scrijelite 
temelii de mileniu”, lucrare în care autorul colaţio-
nează reportaje, însemnări de călătorie dar şi relatări 
ale unor evenimente care au marcat atât viaţa româ-
nilor cât şi a altor popoare se pot aprecia ca o reu-
şită a genului, contribuind pentru criticul literar, în 
conexiune cu volumele de proză scurtă un „popas” 
spre textul de mari dimensiuni, care abordând atât 
tematica socială contemporană „ Salvatorul”, „Ochi 
de spânzurat” şi „Miracolul Vâlcoviei” ),cât şi o is-
torie crudă, apropiată de cea de a doua conflagraţie 
mondială de la mijlocul secolului XX, ne dezvăluie 
apetitul scriitorului pentru acest gen de lucrări.

 „Drumul morţii”, roman cu temă istorică, ne 
permite să identificăm ţăranul român în triplă iposta-
ză, de „cap de familie” care se zbate pentru a asigura 
prin munca sa viaţa şi devenirea membrilor acestei 
celule vitale a societăţii româneştiîn care formează 
şi educă caractere, de „membru al colectivităţii ru-
rale” care se remarcă prin stări sufleteşti şi recon-
stituiri sentimentale , toate alternând cu descrierea 
unor locuri şi oameni, inclusiv a unoe obiceiuri de 
un farmec deosebit, dar şi de „component al oastei 
ţării”, care la vremuri de restrişte este chemat să ape-
re fruntariile ţării, integritatea şi libertatea pământui 
strămăşesc.

Noi avem posibilitatea de a citi volumul în per-
cepţia satului românesc pe fundalul celui de al doilea 
război mondial, roman în parte cu tente biografice, 
care aduce în atenţie momente mai puţin cunoscute 
din derularea evenimentelor conflictului, per care au-
torul le suprapune cu viaţa localităţii Ianca din judeţul 
Romanaţi – actualmente judeţul Olt -, realizând astfel 
o proză emoţionantă cu descrieri ale unor tradiţii ale 
localnicilor din care se poate uşor identifica umanis-
mul, virtuţiile şi civismul sătenilor, calităţi identifica-
bile ca fundamentale ale poporului român.

De fapt romanul poate fi considerat ca o 
„sagă” a unor familii din zonă, în cazul nostru al fa-
miliei lui Mihalache Nucu, ce poate fi identificat ca 
una din multitudinea de rădăcini ale neamului, per-

miţându-ne să afirmăm : „orice om are o soartă. De 
la această regulă sfântă nu te poţi abatecât de isteţ 
ai fi pe pămînt.Nu pentru mine se face războiul sau 
pentru tine”.

Nicolae Maroga prezintă în creaţia sa com-
portamentul bătrânilor satului, relevant, ca în cadrul 
unor „discuţii” între Nucu Mihalache şi Vasile Oan-
ţă, dezvăluindu-ne caracteristicile native ale acesto-
ra, ce se pot identifica ca umanism şi înţelepciune dar 
şi teama pentru soarta membrilor familiilor lor.

Nică Nucu, fiul lui Mihalache, în luna februa-
rie 1942 este încorporat şi în scurt timp ajunge în 
Regimentul 7 artilerie grea din Sibiu  cu care în cali-
tate de servant de tun în Divizionul 37 artilerie grea 
va pleca pe frontul antisovietic....în urma implicaţiei 
sale în acţiunile militare desfăşurate, Nică este pu-
ternic afectat emoţional, determinându-l ca adesea 
gândurile sale în momentele de linişte ale „acţiunilor 
militare” să se îndrepte către membrii familiei sale 
rămase la Ianca, cărora li se adresează cu multă dra-
goste într-o scrisosre : „aveţi grijă de fetiţe şi de voi, 
sunt conştient că această ruptură de armata germană 
o vom plăti cu alte vieţi omeneşti, în loc să mergem 
cu buchete de flori în sat la horă. Lacrimile îmi curg 
pe obrajii plini de praful de puşcă.De acum călăto-
rim cu frică pe Drumul morţii. Cu cât mă găndesc 
mai mult acasă, cu atât am sufletul mai încărcat de 
amărăciune”.

Trebuie menţionat faptul că Nică Nucu a fost 
avansat la gradul de sergent până la plecarea pe front 
în campania din vest, determinat de eroismul de care 
a dat dovadă şi capacitatea sa de a se implica în viaţa 
unităţii alături de camarazii săi care au îndurat difi-
cultăţile  vieţii militarului angajat în operaţiuni grele 
şi periculoase  pe care situaţiile operative le impli-
cau, demonstrând o rezistenţă deosrbită dublată de 
patriotismul ce caracterizează perpetuu militarul ro-
mân.

După încheierea operaţiunilor militare Nică 
Nucu se întoarce în Ianca cu aura unui erou, mani-
festându-şi plenar bucuria revederii cu cei dragi ai 
familiei, dar şi cu consătenii săi....

Volumul constituie o variantă de prezentare a 
trăirilor tragice ale militarului combatant în conexiu-
ne cu mici bucurii ale celor de acasă în perioada ce-
lui de al doilea război mondial în care evenimentele 
derulate în corelare ecoul distinct de realizare a păcii 
care să asigure în viitor libertate şi independenţă po-
poarelor, având ca erou „soldatul”, în cazul nostru 
cel român, care provenind în principal din rândul 
ţărănimii rămâne pentru eternitate stâlpul de reazim 
al ţării, antemergătorul nostru, moşul şi strămoşul, 
părinţi şi fraţi modele ale convieţuirii civilizaţiilor ce 
s-au succedat pe acest teritoriu românesc...

Romanul cu o naraţiune judicios realizată are 
în prim plan personaje veridice, exponenţi ai societă-
ţii rurale româneşti, în care Nicolae Maroga încearcă 
prin al său Nucu Mihalache o apropierede tipul per-
sonajului Moromete al lui Marin Preda.De altfel re-
marcăm conturarea corectă şi bine definită a tuturor 
personajelor ce se întâlnesc  în proza cu migală scri-
să, utilizând de multe ori un limbaj carateristic zonei, 
abundând, dar nu obsesiv, cu regionalismece încântă 
cititorulcare paercurge textul . Identificăm exprimări 
utilizând vocabule ca : „obor” ( curte), „paier” (locul 
de depozitare a nutreţului pentru vite ), „clondir cu 
ţuică şi troheci mic din tiugă” ( vase pentru servit 
ţuică şi vin ), „caval” ( instrument muzical ), „ clenci 
şi streţi”(elemente de construcţie ale bordeielor de 
stână), „vârşe, plavi” (unelte de pescuit”, „jărgai” 
(tăciuni), „pânză ţesută în argea”....

Ne încântă adesea descrierile naturii înconju-
rătoare : „ zâmbetele lor de ciobani liberi acolo unde 
licuricii şi cântecele brorăceilor de baltă deveneau 
străjerii de noapte sub licăririle luminoase ale cerului 
senin împânzit de milioane de stele şi o lună plină ce 
se mai ascundea din cauza norilor ce se plimbau prin 
văzduhul controlat de păsări şi insecte în căutarea de 
alte zone prielnice lor să supravieţuiască în liniştea 
nopţii unde glăsuirile îşi au farmecul lor până când 
cocoşii cântă de răsăritul soarelui...”.

În finalul prezentării avem obligaţia morală de 
a recomanda cu căldură lucrarea scriitorului Nicolae 
Maroga, lucrare ce  credem că poate fi încadrată în 
rândul realizărilor  contemporane remarcabile.

Andrei POTCOAVĂ  

NICOLAE MAROGA ENCEANU: 

„Drumul morţii”
Ed.Marotur, Craiova, 2012

Tăcerea mea, 
astăzi

Astăzi, tăcerea mea
e un nou miracol –
o nouă înţelegere între
întregul cer şi mine
 
Ce fel de înger alb
îmi ocroteşte imperiul
auzul şi ce iarbă divină
mi-a salvat vederea?

Adam Puslojič
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eu

eu de dincolo de moarte
eu de dincolo de stele
vă zidesc pe toți în carte
chiar cu prețul vieții mele

eu de dincolo de lume
eu de dincolo de-a fi
vă îmbrac în flori postume
vă zidesc în poezii

eu de dincolo de toate
eu de dincolo de nori
duc un cer albastru-n spate
într-o țară de cocori

eu de dincolo de crânguri
eu de dincolo de joc
inventez frumos amurguri
pentru zei fără noroc

eu de dincolo de moarte
eu de dincolo de stele
vă zidesc pe toți în carte
chiar cu prețul vieții mele

de ce

 de ce umbli goală prin casă
s-ar putea să te vadă vreun fluture
vino să-ți pun pe șolduri o mătasă
ca să nu se mai bucure

de ce umbli goală prin rouă
s-ar putea să te vadă vreun zeu
vino să-ți scriu o litanie nouă
sau un tropar violaceu

de ce umbli goală prin struguri
s-ar putea să-i iasă vinul din minți
vino să-ți scriu la lumină din muguri
vreo două cazanii cu mierle și sfinți 

de ce umbli goală, sfioasă
c-o picătură de miere pe sfârcuri
când sfinții ard perdelele în casă
și se întorc în ceruri pâlcuri, pâlcuri

de ce umbli goală prin vie
s-ar putea să se-mbete vreun strugure
vino să-l vezi pe dumnezeu în chilie
când se arată sub formă de mugure

de ce umbli goală prin nouri
de ce umbli goală-n icoane
se-ascunde vara prin tablouri
ca purpura cireșelor pe rame

miracolul cireşelor de mai

habar nu ai, habar nu ai
s-au copt cireșele de mai

s-au copt cireșele de mai
de-au rupt hulubele la cai

s-au copt cireșele pietroase
lumina lor o simt în inimă și-n oase

s-au copt cireșele de mai
într-un cătun nebun de galben pai

habar nu ai, habar nu ai
vorbesc cu fluturii-n alt grai

s-au copt cireșele de mai
de-au rupt căpestrele la cai

s-au copt cireșele de mai
vin lupii la furat, vai, doamne, vai

cântă un înger beat prin rai
s-au copt cireșele de mai

habar nu ai, habar nu ai
se-ntoarce moartea cu alai

habar nu ai, habar nu ai
ți-e sufletul roșu corai

doamna lumină de moarte

doamna lumină de moarte
doamna trenă de fum
doamna cenușă de carte
domnul capăt de drum

doamna lumină de coasă
doamna lumină de sfetnic
doamna ghilotină mieroasă
domnul ac de ceasornic

doamna lumină de moarte
doamna trenă de fum
doamna cenușă de carte
vai, domnul meu, cum-necum

încă aștept, încă aștept

încă aștept, încă aștept
cu smerenie, cu vin, cu pâine și sare
să-mi înroșească zăpada pe piept
glonțul acela tras prin ninsoare

încă aștept, încă aștept
ca pe un musafir din viitor, cu pâine și 
sare
glonțul acela tras nu la-ntâmplare
să-mi înroșească albă cămașa pe piept

încă aștept, ca pe un musafir drag, încă 
aștept
din trecut, de oriunde, cu pâine și sare
dar glonțul acela e atât de duios
încât se dizolvă singur în ninsoare

încă aștept, încă aștept
cu smerenie, ca pe un semn de-ntreba-
re
glonțul acela suav rătăcit prin ninsoare
să-mi înroșească zăpada pe piept

nimeni ca tine nu-mi scrie

nimeni ca tine nu-mi scrie
nimeni ca tine nu-mi curge
prin biserici și prin sânge
prin icoane,-n sacristie

nimeni ca tine nu pleacă
nimeni ca tine nu vine
ca o sabie în teacă
sau ca neaua pe coline

nimeni ca tine nu strigă
nimeni ca tine nu zboară
din cvadrigă în cvadrigă
peste lanul de secară

nimeni ca tine nu cântă
nimeni ca tine nu plânge
jumătate prag de nuntă
jumătate prag de sânge

nimeni ca tine în vis
nimeni ca tine prin nouri
niciodtă nu mi-ai scris
cu amurguri prin tablouri

nimeni ca tine vreodată
nimeni ca tine-n vreo iarnă
nu mi-a scris îndoliată
dintr-o zare de lucarnă

nimeni ca tine-ntr-o viață
nimeni ca tine-ntr-o noapte
nimeni în calești de ceață
într-un pat de maci, de șoapte

nimeni ca tine nu-mi scrie
nimeni ca tine nu-mi curge
din icoane-n poezie
din grijanie în sânge

nu credeam vreodată că te 
voi atinge

nu credeam vreodată că te voi atinge
nu credeam vreodată că te voi iubi
nu credeam vreodată că atunci când 
ninge
un pumnal de flori în inimă se va-nroși

nu credeam vreodată că atunci când 
plouă
nu credeam vreodată că-ntr-un pat de 
muguri
nu credeam vreodată că atinși de rouă
vom urca-n icoane mirosind a struguri

nu credeam vreodată că te voi culege
nu credeam vreodată că te voi iubi
mai presus de literă, de lege
trupul tău e candelă aprinsă prin chilii

nu credeam vreodată că te voi atinge
nu credeam vreodată că atunci când 
ninge

melopee

vino să te fac femeie
floarea mea de orhidee

vino să te fac icoană

floarea mea de pus pe rană
vino să te fac mireasmă
floare de catapeteasmă

vino să te fac din miere
un potop de sfâșiere

vino să te fac din vin
miere pentru constantin

calendar
domnișoarei liana flori ionele

 a mai trecut o zi
cu voia lui dumnezeu
fie ce-o fi
biet suflet al meu

a mai trecut o vară
atât de repede încât
din fumu-acesta de țigară
nu a rămas decât un simplu oh. atât

au mai trecut o vară, o toamnă
prin cheutoarea mea de la tunică
prin viața mea de fragi, de tufănică
prin viața mea năvalnică și calmă

a mai trecut o zi
ca un cântec de flaut
între albastru și gri
de-a pururi o caut

a mai trecut un an
ca un cântec de greiere
în mijloc de lan
vin sfinții să treiere

a mai trecut o clipă
cu voia lui dumnezeu
cât o bătaie de aripă
biet suflet al meu

au mai trecut o toamnă, o iarnă
prin cheutoarea mea de la tunică
sfâșietoare cântece de goarnă
prin viața mea din flori de tufănică

a mai trecut o zi
cu voia lui dunezeu
fie ce-o fi
biet suflet al meu

iată un poet fericit

iată un poet fericit
-zise bufnița de pe umărul meu-
și mă arătă cu degetul
iată amurgul – pecetea sa, 
mașinăria sa de război infernală,
rana lui cea mai adâncă

sceptrul său e mai puțin strălucitor
decât rana, decât sfioasa floare roșie de 
arțar

iată un poet fericit
iată soarele care nu mai poate ieși
din rana lui atât de adâncă

Craiova

CONSTANTIN PREDA
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MP Doamnă Dr. Magda Stavinschi, aș dori să 
vă însoțesc într-o călătorie … cosmică, în domeniul 
astronomiei, unde recunosc că nu știu prea multe; 
care sunt primele dovezi în România?

MS Primele dovezi de cunoaştere astrono-
mică din România ar fi sanctuarul dacic de la Sar-
mizegetusa și alte sanctuare, care dovedesc că dacii 
cunoșteau foarte bine calendarul și, pentru a-l pu-
tea urmări, trebuiau să observe stelele, deci aveau 
cunoștințe destul de bune despre aștri. Ar mai trebui 
să-l amintim pe Dionisie cel Mic, călugăr de pe me-
leagurile Dobrogei, cel care a introdus în anul 525 
numărătoarea anilor de la naşterea lui Iisus Hristos. 
Eu îl consider de două ori geniu: ştia istorie, astrono-
mie, mai multe limbi, astfel că a apreciat cu o eroare 
de cel mult 3-5 ani data naşterii Mântuitorului; în al 
doilea rând pentru că a impus această dată pe tot ma-
pamondul, indiferent de religie sau credinţă. După 
aceea, dovezile cele mai evidente despre cunoașterea 
astronomică pe meleagurile româneşti s-au păstrat la 
mănăstiri, care erau de fapt centrele noastre de cultu-
ră. S-au găsit adnotări, pe cronici, pe cărți sfinte, ale 
observațiilor călugărilor privind fenomene cosmice 
sau meteorologice mai spectaculoase. Dar primele 
cercetări astronomice, în sensul modern al cuvântu-
lui, au loc mult mai târziu, cam pe vremea lui Hrisant 
Notara, preceptor al fiilor lui Constantin Brâncovea-
nu, trimis să studieze la cele mai mari universităţi 
şi observatoare astronomice ale vremii. Cu aproape 
300 de ani în urmă a publicat la Paris Introductio 
ad geographiam et sphaeram. A ajuns spre sfârșitul 
vieţii patriarh la Ierusalim.

MP Cred că persoanele care vor să afle amă-
nunte în plus, pot accesa www.înperspectivă.ro și 
vor găsi mult mai multe informaţii care i-ar putea 
interesa. Spuneți-ne vă rog, de ce numărul femeilor-
astronom din România ocupa în 2003 locul I pe glob.

MS Statisticile efectuate atunci la Sydney, 
Australia, privind numărul femeilor în astronomie au 
scos în evidenţă acest record. Deși este extraordinar 
să stai singură cu stelele, este greu în nopțile geroase 
de iarnă, când cerul este cel mai senin (din ”fericire”, 
instrumentele nu mai făceau față la temperaturi de 
sub -15°C) sau să observi ore în șir, vara, în cupo-
la cu trapele deschise, în întuneric, cu beculețe care 
atrăgeau țânțarii care ne invadau! Poate o explicație 
de ce femeile românce preferau această meserie, de 
altfel dificilă, ar fi fost faptul că aveau liberă toată 
ziua, adică timp pentru a avea grijă de familie, de 
procurarea hranei într-o vreme când nu se găsea 
aproape nimic. Dar a trecut epoca aceea: astăzi mun-
ca observatorului a fost preluată de instrumentele 
automatizate.

MP Când v-ați hotărât să deveniți astronom?
MS La început am dorit să devin profesoară 

de matematici, drept care m-am înscris la Faculta-
tea de matematică-mecanică de la Universitatea 
București. Dar, la un moment dat, am simțit nevoia 
să aplic tot ceea ce învăţ, să aplic matematica; ori, 
unde putea fi ea mai utilă decât în astronomie, la sta-
bilirea cu exactitate a efemeridelor, poziţiilor aştrilor 
sau mişcărilor lor? De pildă, puțini sunt cei care știu 
că astăzi, când cele mai sofisticate etaloane atomice 
determină chiar și a 14-a sau a 15-a zecimală dintr-o 
secundă, nu ne putem dispensa de bătrânul „orolo-
giu” care este Pământul. Astronomii (astăzi GPS-uri-
le) măsoară zi de zi rotaţia planetei noastre pentru a 
şti care este poziţia sa în fiecare clipă în spaţiu, adică 
timpul astronomic. Dar Pământul nu este un orolo-
giu perfect: influenţa Soarelui şi Lunii, modificările 
sezoniere ale atmosferei, căderile de meteoriţi, erup-
ţiile vulcanice sau marile cutremure fac ca ziua de 
ieri să nu fie perfect egală cu cea de astăzi. Şi totuşi 
acesta este timpul nostru, aşa că, din când în când, 

apropiem ceasul atomic de cel astronomic pentru ca 
să rămânem cât mai aproape de realitate: din când în 
când, o dată sau de două ori pe an, facem un „salt” 
de secundă.

MP Din ce an ați devenit cercetător al Institu-
tului Astronomic al Academiei Române?

MS Imediat după absolvirea Universității 
București. Era vremea „repartiţiilor guvernamenta-
le”: fiind șefă de promoție la specialitatea Astrono-
mie, am fost repartizată la singurul post vacant din 
București, la „Serviciul orar” de la Observatorul 
Astronomic. Cel care se ocupa de timpul fizic, sau 
atomic, va deveni soțul meu, ceilalți studiam poziția 
Pământului în raport cu aștrii, mai exact determinam 
neregularităţile mişcării de rotaţie ale planetei noas-
tre.

MP În anul 1983, când încă nu erați director 
al Observatorului, se împlineau 75 ani de existență 
de la fondarea Observatorului în 1908; ați reușit, 
prin perseverență și entuziasm, să sărbătoriți eveni-
mentul; în ce fel v-ați pregătit?

MS Bună întrebare. Da, era o vreme când 
sărbătorirea unui institut sau a unei personalităţi nu 
erau prea agreate. Îmi amintesc că am făcut din timp 
această propunere, doar că directorul din acea vreme 
ne-a răspuns: „Observatorul nu mai există, aşa că nu 
mai avem ce sărbători” (Astronomia fusese trecută 
de la Academie la ICEFIZ1 în 1974!), la care un co-
leg i-a răspuns prompt: „Da, tovarăşe director, nici 
Dacia nu mai există dar iată că sărbătorim 2000 de 
ani de la fondarea ei”. Până în cele din urmă eveni-
mentul a existat, cu ajutorul celor de la…ICEFIZ : 
sesiune, monografie, expoziţie, inclusiv o galerie de 
tablouri ale marilor noştri înaintaşi pe care am ex-
pus-o desigur abia după 1990.

MP În anul 1990, după evenimentele din 
1989, ați devenit Director al Institutului Astronomic 
al Academiei Române și ați înființat și titlul de cer-
cetător asociat.

MS Da, era perioada plecării unui număr mare 
de tineri, mai întâi la specializare, apoi cu diverse 
contracte în cele mai mari centre universitare din 
lume. Ideea mi-a venit pentru că doream să păstrăm 
legătura cu ei, să nu-i pierdem. Condiţia de cercetă-
tor asociat era ca ei să-şi semneze lucrările cu du-
blă afiliere – Institutul Astronomic şi departamentul 
unde lucraru -, evident cu acordul celor din urmă, iar 
când veneau în țară prezentau comunicări, păstrân-
du-se astfel o bună legătură între cercetătorii din Ro-
mânia și cei stabiliți în străinătate, cu avantaj evident 
de ambele părţi.

MP Devenind Director al Institutului ați 
1 Institutul Central de Fizică

avut în subordine și Filiale din București, Cluj și 
Timișoara.

MS. Imediat după Revoluţia din decembrie 
‚89 a fost schimbată conducerea astronomilor, iar la 
1 aprilie 1990 (adică în aceeaşi zi în care Spiru Haret 
semnase în 1908 decretul de fondare a Observatoru-
lui din Bucureşti) a luat fiinţă Institutul Astronomic 
al Academiei Române, cu filiale la Cluj şi Timişoara. 
Vă daţi seama că nu a fost simplu să lucrăm împreu-
nă, dar venise în sfârşit momentul când toţi specialiş-
tii în astronomie din ţară să-şi unească forţele pentru 
a aduce cercetarea la nivelul mondial la care aspiram 
cu toţii.

MP Eclipsa totală de Soare din 11 august 
1999 a fost un eveniment deosebit pentru România.

MS Eclipsa aceasta a fost cu adevărat un eve-
niment unic pentru România! Eclipsele de Soare nu 
sunt fenomene tocmai rare, ba sunt chiar mai dese 
decât cele de Lună, doar că banda de pe suprafaţa 
Pământului de pe care pot fi observate şi spectacolul 
lor fantastic le face să fie vânate de toţi iubitorii de 
fenomene astrale spectaculoase.

Şi totuşi cea din 1999 a fost unică, atât pen-
tru comunitatea internaţională, fiind observată de cel 
mai mare număr de pământeni de până acum, fiind 
ultima din mileniul 2, cât mai ales pentru România, 
pentru că a fost singura dată când ea a avut maximul 
chiar pe teritoriul ţării noastre. Mai mult, două obser-
vatoare profesioniste (Bucureşti şi Timişoara) ale In-
stitutului Astronomic au fost situate în banda de tota-
litate, primul chiar pe linia ei centrală, în vecinătatea 
maximului. Eclipsă totală de Soare precedentă care a 
fost văzută de la Bucureşti a avut loc la 15 februarie 
1961, iar următoarea va avea loc abia în anul…2236.

În anul 1996 am avut o prioritate mondială: 
„Solariștii” din 23 de țări s-au întâlnit în România 
pentru a stabili cele mai importante programe de ob-
servaţie, pentru a-și stabili locurile cele mai bune de 
amplasare a instrumentelor. Era pentru prima dată în 
lume când se organiza o astfel de pregătire. În 1999 
au avut loc la Bucureşti şi o şcoală internaţională 
pentru tinerii astronomi dar şi un simpozion interna-
ţional pentru cercetătorii Soarelui.

În ajunul Eclipsei am fost invitată la Palatul 
Cotroceni la prânzul oferit de Președintele Emil 
Constantinescu în onoarea Directorului General 
NASA Daniel Goldin, de origine română, venit cu 
soția; au mai participat cosmonautul Prunariu, mi-
nistrul de externe Geoană. Eu mă întorceam de la Si-
naia, unde prezentasem Eclipsa câtorva Președinți de 
Academii din Europa și de pe alte continente. A fost 
un eveniment cu totul excepțional, care m-a solicitat 
la maxim: audiențe la Primul Ministru Radu Vasile, 
la tot felul de autorități, sponsori, șantiere (constru-
irea unui Planetariu, restaurarea clădirilor). De fapt 
am publicat încă din anul 1994 în Revista „Știință 
și Tehnică” un articol cu titlul „Mai sunt doar cinci 
ani până la Eclipsă”, atrăgând astfel atenția asupra 
importanței ei pentru România și necesităţii pregă-
tirii din timp. Din păcate, am ajuns abia în februarie 
1999 să fiu primită în audiență la Primul Ministru, 
care a aprobat finanțarea unor lucrări (construcții, 
reparații din rezervele bugetare ale țării), obligatoriu 
fiind să cheltuim banii până la cel mult o lună după 
Eclipsă. A fost un efort imens

MP În anul 2011 ați avut o altă prioritate: un 
colocviu internațional în România de dialog între 
ştiinţă şi religie.

MS Era prima dată când, într-o țară ortodoxă 
și post-comunistă, se organiza un colocviu dedicat 
dialogului între știință și religie, o preocupare perso-
nală ca om de știință ortodox fără educație teologică. 
Șansa a fost să reîntâlnesc un fost coleg de an univer-
sitar stabilit la Paris, fizicianul și filosoful Basarab 
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Nicolescu, actualmente membru de onoare a Aca-
demiei Române, care mi-a înlesnit accesul la acest 
dialog pe plan internațional. Succesul acestui co-
locviu a determinat Fundația John Templeton să ne 
acorde o finanțare pe o perioadă de aproape 10 ani 
pentru menținerea dialogului la nivel internațional 
și publicarea a peste 80 de titluri până în prezent în 
colecțiile: „Știință și religie”, „Știință, spiritualitate, 
societate”, la Editura Veche, colecție coordonată de 
Basarab Nicolescu și de mine. 

MP Faptul că pentru prima oară s-a organizat 
la noi în țară, la Suceava, „Olimpiada Internațională 
de Astronomie”, este un lucru deosebit de important. 
De ce a fost aleasă România şi la ce dată a avut loc?

MS Probabil ca o recunoaștere a valorii elevi-
lor români care au ocupat locul I la ultimele Olim-
piade Internaționale, ținându-se cont de numărul de 
medalii obținute; Olimpiada a avut loc în prima de-
cadă a lunii august 2014; românii au obţinut de data 
asta nici mai mult nici mai puţin de 10 medalii!

MP De când nu se mai face astronomie în 
școli?

MS De la începutul anilor ‚90, odată cu mul-
tiplele reforme pe care le-a suferit învățământul în 
ultimele decenii; astronomia este absolut necesară 
pentru cultura generală, pentru a înțelege ce se în-
tâmplă în jurul tău, pentru a-ți putea proteja planeta 
și pentru a vedea care este evoluția acestei lumi în 
care trăim, de la lumea noastră cea mai mică până 
la marele Univers. Dorind să aflu ce se întâmplă în 
lume, dacă şi în alte ţări situaţia este aceeaşi, am 
avut atâtea intervenţii încât am ajuns în anul 2006 
Președinte al Comisiei Internaționale de Educație 
Astronomică. Pe moment nu mi-am dat seama că 
aceasta este cea mai grea comisie a Uniunii Astro-
nomice Internaționale, pentru că acest domeniu in-
teresează practic toate statele membre ale Uniunii, 
adică vreo 11.000 membri din vreo 90 de ţări.

MP În 2014 s-au împlinit 140 de ani de la 
nașterea astronomului Nicolae Donici. Grație cer-
cetărilor dumneavoastră, el fiind mult mai cunoscut 
pe plan internațional, au existat emisiuni atât la 
postul național de Televiziune cât și la Radio, prin 
care ați evocat viața şi opera lui.

MS Da, Donici a fost în tinerețe membru al 
Academiei Imperiale din St. Petersburg, în 1917; 
după revoluția din februarie stabileşte pentru o lungă 
perioadă de timp la Observatorul său de astrofizică 
pe care-l construise în 1908 la Dubăsarii Vechi, pe 
malul drept al Nistrului, în Basarabia, pe moșia unei 
mătuși. Acest Observator va deveni un centru im-
portant în Astronomia Internațională. Va lucra aici 
până la cedarea Basarabiei în 1940, după care vine la 
București și în 1944 pleacă la Paris. Deși avea peste 
70 de ani, este primit de directorul Observatorului 
din Paris, care îl trimite în câteva misiuni importante 
de cercetare a luminii zodiacale, pentru care ţinea 
cont de teoria relativității lui Einstein. 

Deşi la 8 septembrie 2014 Academia Română 
şi Academia de Ştiinţe a R. Moldova au celebrat 140 
de naşterea lui, reuniunea s-a încheiat cu o undă de 
tristeţe: nimeni nu mai auzise de el de prin 1956, 
nimeni nu ştia locul şi data morţii. Dar iată că mira-
colul s-a produs. M-am gândit la un moment dat că, 
dacă a lucrat la Observatorul din Paris, trebuie să fi 
avut un contract de cercetare cu CNRS, drept care 
am îndrăznit să întreb binecunoscuta instituţie din 
Franţa printr-un simplu e-mail. La numai câteva zile 
primesc răspunsul: „Da, avem un dosar Donici. Do-
riţi să vă trimitem o copie a lui?” Ce întrebare! Sigur 
că da. După alte câteva zile aveam în mâinile mele 
aproape 200 de pagini de rapoarte, cereri, scrisori 
care-mi dezvăluia un suflet chinuit, un om de o vo-
inţă extraordinară, un împătimit al cercetării cerului. 
Prin ei am aflat şi data şi locul morţii: 20 noiembrie 
1960 într-un azil de bătrâni de lângă Nisa. 

Aşadar, cercetarea vieţii lui a fost o aventură; 
am umblat pe urmele lui ca un detectiv. L-am cunos-

cut pe fiul Directorului Observatorului din Paris care 
l-a angajat în 1945 și care nu credea că ar fi murit în 
Paris, pentru că tatăl lui i-ar fi spus; din amintirile lui 
de copil reţinuse colierul de perle al soţiei lui Donici, 
probabil unul din cele mai valoroase din Europa. 

În anul 1994 am reușit să aniversăm la 
Chișinău, la Academia de Științe a Republicii Mol-
dova, 120 de ani de la nașterea lui Nicolae Donici, 
ajungând și la cavoul familiei făcut de celebrul 
sculptor Bernardazzi. A fost o celebrare importantă; 
sătenii i-au făcut chiar un parastas, poate singurul 
care i s-a făcut de când a plecat din lumea noastră; 
i s-a ridicat atunci și un bust care a fost vandalizat 
anul trecut pentru că era din ... metal. 

În 1922 a reprezentat și a introdus România 
în Uniunea Astronomică Internațională; nu există 
congres în care să nu facă o propunere și mereu se 
spunea „după cum a propus Nicolae Donici, se va 
face”... 

Nicolae Donici a participat la primele șase 
Congrese ale Uniunii Astronomice Internaționale, la 
Roma, până și în Statele Unite. Era un adevărat „vâ-
nător de eclipse zilele noastre: de două ori în Spania, 
Cambodgia, Portugalia, Crimeea, SUA, Turcia.

Nu numai că a fost membru de onoare a Acade-
miei Române, dar el rămâne și astăzi un reprezentant 
de onoare al astronomiei românești şi internaţionale.

MP Faptul că s-au dat denumiri de 
personalități de pe Terra unor formațiuni de pe pla-
nete este o idee interesantă.

MS Da, dar în prezent nu se mai face o selecție 
riguroasă, sunt prea multe mici planete sau exopla-
nete descoperite pentru care trebuie găsit un nume. 
La începutul anilor ‚90 am reuşit să propunem nu-
mele mai multor personalităţi pentru mici planete 
sau asteroizi, dar şi pe al Elenei Văcărescu pentru o 
formațiune de pe planeta Venus.

MP Ce recunoașteri a activității dumnea-
voastră ați primit?

MS Cea mai importantă este decoraţia acor-
dată de Guvernul francez ca „Officier de l’Ordre Na-
tional du Mérite” pentru colaborările pe care le-am 
reînnoit cu Franța, după anul 1990 şi pe care le-am 
şi prezentat în două cărţi în franceză.

MP Ca să puteți să realizați atâtea lucruri 
înseamnă că v-ați organizat timpul în mod fe-
ricit: Doctor în Astronomie, Director al Institu-
tului Astronomic al Academiei Române (1990-
2005), președinte al Comisiei Internaționale de 
Educație Astronomică (2006-2009), membră a 
numeroase societăți științifice astronomice din 
străinătate, Preşedintă a Institutului de Studii 
Transdisciplinare în Ştiinţă, Spiritualitate, Soci-
etate. 

Ați participat la sesiuni științifice, 
conferințe și simpozioane în țară și străinăta-
te (aproape toate capitalele europene, dar şi la 
Sydney, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Washin-
gton, Philadelphia etc.). Aveți publicate peste 
200 de lucrări științifice în mai mult de 100 de 
reviste, mai multe cărţi, sunteţi coeditor la două 
colecţii importante de la editura Curtea Veche.

Care sunt în prezent preocupările dumnea-
voastră majore?

MS Lucrez mai mult la probleme de Educa-
ţie Astronomică şi la Istoria Astronomiei, dovadă 
DVD-ul pe care abia l-am scos despre „Istoria as-
tronomiei româneşti” şi cartea în lucru despre Nico-
lae Donici. Doar că arhivele sunt extrem de bogate 
şi sper să am puterea să le prelucrez şi să le fac cu-
noscute celor care iubesc cosmosul. Numai arhiva 
lui Nicolae Coculescu, descoperită la Biblioteca 
Naţională are peste 5000 de pagini. Este o datorie 
pe care o am faţă de predecesorii noştri în cerceta-
rea astronomică. 

MP Vă mulțumesc pentru lucrurile interesan-
te pe care mi le-ați dezvăluit. Poate că și România 
va cinsti cum se cuvine munca dumneavoastră pe 
care ați depus-o în folosul țării.

Măruca Pivniceru în dialog cu Magda Stavinschi – astronom
Anca Florentina Popescu 

Se-ntorc cocorii, mamă

Se-ntorc cocorii, mamă, e iarăşi pri-
măvară,
Iar  pomii din gradină de fluturi se 
înfioară
Se joaca mieii sprinteni, pe dealuri 
înverzite,
Cu gândacei şi iarbă, cu flori de mai 
gătite.

Se-aşterne sărbătoarea peste natura-ntreagă,
Când gheaţa iernii trece, de furie se dezleagă,
Lăsând loc cald iubirii şi razelor de soare
Ce-mbrăţişează lumea, o fac nemuritoare.

Se-ntorc şi cerbii, mamă în codrul părăsit
Adulmeca trifoiul cu botul umezit,
Aşteaptă curcubee  prin ploile de vară
Şi cheamă caprioare, sub stelele de seară.

Mă uit când în pădure, când  înspre cer privesc
Şi parcă-ţi aflu chipul, încerc să te zăresc...
Se-ntorc cocorii, mamă, ca trenurile-n gară
Dar tu acum eşti  înger…deşi e primăvară.

Aripi

Pe chipul blând ţi-a îngheţat din cer destinul greu,
iar ochii tăi au adunat al mării infinit,
să zbori precum un vultur, ori să te transformi în zeu
visezi la geamul tău din orizontul mărginit.

Aş vrea să poţi zburda, să-ţi cresc  o aripa din mine,
râzând să te înalţi de mii de ori, până la nori,
s-alergi desculţ prin iarbă, vântul să-ţi aline
zăpezile din suflet şi ale vieţii închisori.

Şi aş mai vrea să-mi vând durerea, că să îţi cumpăr timp,
să pot picta pe pânza vieţii tale paşi şi flori,
să-ţi colorez destinul în orice anotimp,
că să alergi, zâmbind  din seară până-n zori.

Trenul

Nu-s coridoare de uşi închise între noi,
ci doar un labirint de gânduri în oglindă,
miliarde de întrebări cernute printre ploi,
din care cade câte-o lacrimă plăpândă.

Ne aşteptăm bătrâni, în gări demult uitate
îmbrăţişaţi sub cerul unui singur Dumnezeu.
Putem, chiar de plutim ca umbre-nsingurate
să transformăm un tren pierdut în ultim curcubeu?

Am obosit

Am obosit să privesc rătăcită
cum oamenii  din jurul meu
mor,
odată cu ei şi eu, în fiecare zi

îl întreb pe Dumnezeu 
de ce
îi alege dintre cei mai curaţi,
să-i crească în grădina Edenului
flori albe,
nemuritoare stele pe cerul etern.

Am obosit să aştept primăverile-
cocori nerăbdători 
să şteargă lacrimile mieilor
în staul de nea,
unde albul se topeşte în roşul jertfei.

Aleg
să mă transform în pescăruş,
şi să agăţ tăcerile sub infinit.
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Am revenit în apartamentul familiei Drimba 
de pe  str. Speranței din București cu o neliniște și o 
tristețe covârșitoare, întrucât din locul acela bine-
cuvântat în care Ovid și Adrienne ne desfătaseră 
de nenumărate ori cu copleșitoarea lor cultură și 
cu modelul unei vieți de cuplu de o neprihănită 
armonie acum lipsea soția. Și ea fusese cariatida 
vieții și operei vaste a profesorului de literatură 
universală de la Facultatea de Litere din București. 
Câte generații au beneficiat de cultura lui Ovidiu 
Drimba! Și ce personalități impuse apoi în viața 
științifică românească nu fuseseră modelate de 
profesorul acesta exemplar, care și-a consacrat la 
modul propriu viața profesiei sale. În urma unui 
infarct miocardic, Adrienne murise  în somn acum 
5 luni [in 2010, n.n.)] și a fost înmormântată în 
satul bihorean Lugașul de Jos care a dat școlii nu-
mele profesorului. Nimeni și nimic nu-i mai poate 
reda nonagenarului profesor liniștea și echilibrul. 
Mă țineam acum de promisiunea de a-l vizita de 
cum descind în Capitală. Imediat ce mi-a deschis 
ușa, m-a privit cu lacrimi în ochi și mi-a spus că 
evreii socotesc că moartea în somn este definită 
drept “Sărutul lui Dumnezeu “. Mai tristă decât 
însăși moartea soției mi-a părut pe dată impresia 
că profesorul nu dorește și nici nu concepe să mai 
facă ceva fără Adrienne. Nici măcar scrisorile de 
condolare ale prietenilor nu le-a putut deschide 
în cele 4 luni scurse de la plecare soției. Psihic nu 
este în stare să citească asemenea texte. Nici testa-
mentul nu și l-a făcut, după cum îmi repetă acum 
direct, ceea ce îmi spusese de mai multe ori la tele-
fon. De patru ani nu părăsise apartamentul și m-a 
prevenit că nici creierul nu mai funcționează nor-
mal. Cum să-l scot din negura aceea în care stătea 
așezat iremediabil ? Cum aș putea să-l întorc într-o 
perioadă fericită a vieții lor? Da! Să încerc...

A.S.: Ce amintiri vă leagă de Italia unde ați ac-
tivat ca lector de limba română?

O.D.:-După cum știi, cu doi ani înainte de uni-
ficarea Italiei, la noi s-a înfăptuit unirea principatelor 
Moldova și Țara Românească. Al. I. Cuza l-a trimis 
pe Alecsandri la regele Victor Emanuel, care pe cale 
diplomatică a obținut  o înlesnire, prin care școlile din 
Italia erau deschise pentru români.Universitatea din 
Torino era cunoscută din 1460, când a luat doctoratul 
Erasmus din Rotterdam. Școala superioară de caval-
erie  a fost urmată de mareșalul Averescu, spre exem-
plu. Prima catedră de limba română la Pinerolo a fost 
condusă de Vergeti Ruscala care a fost profesor până la 
80 de ani. În 1920 guvernul italian a declarat că nu au 
profesor de română și N.Iorga, care chemase la Cluj pe 
Mario Ruffini, l-a recomandat la Torino și timp de 36 
de ani a activat acolo. El este personalitatea care a scris 
despre România  cel mai mult dintre toți specialiștii 
străini din toate timpurile. A publicat mii de pagini, 
multe monografii despre noi și cultura română. Așadar, 
noi trimiteam lectori în Italia la Torino, ca să predea 
limba română în cadrul catedrei de filologie romanică. 
Ca să înțelegi mecanismul, tebuie să precizez că în Ita-
lia sunt 10 lectorate, dar numai două catedre, anume  la 
Torino și la Roma. A treia e transformată din lectorat 
la Milano, unde la Universitatea Catolică fiecare stu-
dent trebuia să aibă recomandarea preotului din locali-
tatea de baștină, astfel ca să fie cunoscută și familia din 
care provenea. Calitatea morală a studenților era astfel 
asigurată. Noi aveam acolo un lector român. După 3 
ani de demersuri, lectoratul s-a transformat în catedră 
de română. O particularitate era faptul că în Italia se 
predă numai în limba italiană și nu făceau excepție nici 
măcar lectorii străini. Eu am studiat italiana cu Do-
menico Sera și 6 ani am funcționat la Facultatea  de 
Sacro Cuore ca lector. În Italia oricine a studiat 4 ani 
ca licențiat într-o limbă străină devine profesor de liceu 
în limba italiană, latină și istorie. Dar licența se dobân-
dea cu o exigență maximă. Comisia era formată din 11 

profesori, dintre care 3 erau referenți.Îmi amintesc că 
româncele, căsătorite cu italieni, ca să li se recunoască 
licența în franceză, îmi făceau și un curs de italiană. 
Licența se susținea în italiană, dar dacă era vorba de 
catedra de români, susținerea era în spaniolă.

A.S.: Cum ați ajuns  lector de română la Torino?
O.D.: -A fost  o întreagă poveste. Profesorul 

Ruffini trebuia să iasă la pensie. Catedra era în nomen-
clatura italiană. În ziua ieșirii profesorul Ruffini  face 
propunerea consiliului profesoral, care era foarte larg și 
important ca putere de decizie,  ca Ovidiu Drimba să-l 
urmeze.  Consiliul a acceptat în 1966, când propunerea 
ajunge la Ministerul Instrucțiunii Publice Italiene, de 
unde este trimisă la București pe adresa particulară a 
mea. Eu am dus originalul la Ministerul de resort, care 
timp de doi ani nu a răspuns nimic. Ce vrei? Nu eram 
membru de partid și mârlănia comunistă era în floare. 
Ruffini a făcut și el o intervenție, dar fără rezultat. Cur-
sul de română nu începea. Ca să nu desființeze cea mai 
veche catedră de română, profesorul Ruffini acceptă să 
mai activeze un an. Este acceptat un an, dar nu trei...
Abia în 1968 am reușit să plec împreună cu Adrienne, 
soția mea, având pașaport, dar în concediu. După 3 ani 
de funcționare la Torino, Ministerul Român  a trimis 
ambasadorul să spună în Italia că profesorul Drimba 
este chemat în țară numai pentru câțiva ani, ca apoi să fie 
din nou trimis în Italia. Era pregătit un alt profesor să-
mi ia locul. Decanul Corado Grassi a răspuns:»Dacă-l 
vreți, luați-vi-l. Dar voi, românii, nu aveți dreptul să 
numiți pe altcineva.” Provizoriul devine inamovibil!

A.S: Astăzi  sistemul Bologna s-a încetățenit și 
la noi. Dar ce era acum a jumătate de secol noi nu 
avem cum să mai știm.Ce vă amintiți?

O.D.:-Nu știu dacă realizezi ce structură avea 
sistemul de învățarea limbii române în Italia de acum 
50 de ani. Erau două catedre. La Roma era catedra 
Rosei del Conte, căci pe lângă Universitatea catolică, 
mai funcționa și o catedră de stat. La Torino eram eu 
și mai apărea și catedra de la Milano. Eu făceam tot 
timpul rapoarte de activitate cu conferințele ținute, cu 
secția română a muzeului de etnografie din Torino, cu 
filmele aduse din țară. Propaganda românească se făcea 
cu bani italieni. Ceea ce cheltuiam se deconta. La Mi-
lano era Biblioteca Ambroziană. Am realizat vreo 30 
expoziții etnografice de câte două săptămâni în orașe 
italiene istorice  din jur.  Materialele erau aduse din 
țară, dar primăria fiecărei localități făcea organizarea. 
Când se vernisa la Milano o asemenea expoziție, erau 
invitați episcopi, cardinali și primarul orașului, adică 
participau somități ale oficialității.

A.S.Ce  vă leagă de Biblioteca Ambroziană?
O.D.:-Biblioteca Ambroziană data din secolul 

al XVI-lea, așezată într-o veche clădire de mânăstire. 
În curtea de onoare erau 16 statui de bronz de mărime 

naturală ale unor personalități de primă mărime în 
istoria europeană. Frontal erau așezați Dante Alighieri 
și Toma d’Aquino. Eu făceam la toate manifestările 
românești cadouri  de valoare, de la fețe de masă și iiuțe 
la albume de artă, așa că în momentul în care s-a anunțat 
că trebuie găsită încă o personalitate europenă spre a 
face o statuie nouă, plasată în acel loc liber al curții, eu 
am făcut propunerea ca Dimitrie Cantemir să fie ales. 
Nicolae Ceaușescu, pe care eu îl întâmpinasem la To-
rino,  a acceptat și statuia lui Irimescu este și azi acolo.

A.S.:  Totdeauna m-a impresionat tezaurul 
livresc pe care îl păstrați cu atâta sfințenie în preajmă. 
El este chiar lumea în care v-ați mișcat într-o întreagă 
carieră strălucită de magistru. Ce lucrări de valoare 
păstrați în biblioteca dumneavoastră?

O.D.: -După Vasile Pârvan, al doilea director al 
Bibliotecii Accademiei di Romania din Roma a fost pro-
fesorul Emil Panaitescu, iar fiul lui Emilio Alessandro 
Panaitescu este autorul unei ediții superbe cu Divina Co-
media de Dante Alighieri în 6 volume, apărută la Milano 
în 1965 la Editura Frateli Fabri. Eu am achiziționat-o cu 
bani buni și este unicat în țară. Uite și cele nouă volume 
ale Enciclopediei dei popoli d’ Europa, dedicată, așadar, 
națiunilor continentului nostru. Lucrarea a fost tipărită 
în 1973. Mie mi-a fost încredințat capitolul consacrat 
României, pe care îl cereau unii români stabiliți în Italia 
și care ar fi prezentat țara în cu totul alte culori decât se 
cuvenea. Doi ani de zile am lucrat la acest capitol de 
220 pagini. Fotograful iItalian care a colindat țara luând 
imagini  ca un adevărat profesionist nu a cerut niciun ban 
statului român. A făcut 600 imagini. A cerut una sau două 
picturi ale unor artiști contemporani, care se procurau pe 
atunci cu destulă ușurință. Ce crezi? Ministerul Culturii 
a răspuns negativ, afirmând că nu are bani.Uite în al VII-
lea volum al Enciclopediei dei popoli d› Europa, scoasă 
de Luciano di Bona, omul de concepție, care a apelat 
la M.Confalonieri din Milano ca editor. Privește între 
colaboratori, eram și eu . Ministrul  Niculescu Mizil nu 
a acceptat să achiziționăm măcar un exemplar al acestei 
enciclopedii, din același motiv, al lipsei banilor. Așa am 
eu unicul exemplar din țară.

A.S.Cum s-a terminat experiența italiană a fam-
iliei Drimba?

O.D. : -În cel de-al 11-lea  an de profesorat 
acolo, nevasta mea nu a mai primit viza de ieșire din 
țară, iar eu am fost rechemat în România în luna martie, 
adică înainte de finalizarea anului universitar. Dezas-
trul era inerent. Studenții cursului de română nu puteau 
încheia anul, nu aveau cum să dea examenul final. Ca 
lectori erau trimiși niște securiști. Marin Mincu era ob-
raznic. Asta a fost.

A.S.: Pentru că lucrările semnate Ovidiu Drim-
ba sunt titluri de referință indiscutabilă în domeniile 
pe care le-ați abordat, ce noutăți editoriale din opera 
dumneavoastră îmi puteți menționa în încheiere?

O.D.: -Știi că am niște unicate despre istoria și 
civilizația culturii. Crezi că în afară de ceea ce ai recenzat 
mata, s-a mai găsit cineva să scrie despre opera mea? Ai 
văzut  cartea Geniul Spaniei, apărută  în anul 2007 ?Dar 
noua ediție a Istoriei la care recent au apărut volumele 
12 și 13, unde Renașterea este definită pe 60 de pagini? 
După 47 ani de la prima ediție a fost retipărită mono-
grafia  dedicată lui Leonardo de Vinci. Am constatat 
ceva, anume că nu se citesc decât cărțile pe care le cum-
peri și nu cele primite cadou. Și ca o ilustrare imediată, 
profesorul i-a răspuns la telefon unui autor care zilele 
trecute îi adusese o carte. Da, l-a căutat la telefon să-
i  mulțumească, dar acela nu-i răspunsese. Dorea să-i 
spună că a început să-i citească volumul, dar de cum 
a terminat convorbirea telefonică mi-a  spus că nu era 
deloc așa, însă vrusese să-i facă o bucurie acelui tânăr. 
El socotea viața lui încheiată, iar în jur nu vede decât o 
negură fără ieșire.Totuși luminișul de suflet în care toc-
mai petrecuserăm amândoi amintiri din Italia îl contra-
zicea, măcar pentru un moment.(Interviu consemnat de  
Prof. univ. dr. Anca Sîrghie, critic și istoric literar, 2012) 

ET IN ITALIA EGO...
(Ovidiu Drimba după „sărutul lui Dumnezeu”)

ANCA SÎRGHIE 
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Câteva interpretări oferite de diverse dicţio-
nare, din care au fost selectate cele ce urmează, în 
legătură cu subiectul nostru:

Noul Dicţionar Universal al Limbii Româ-
ne, ediţia a II-a, editura Litera, 2005.

Cinic: care ţine de curentul filosofic din Gre-
cia Antică, care respinge normele morale şi propune 
întoarcerea la natură.

Filosofia cinică. Care sfidează buna cuviinţă 
(1), care are păreri sau idei condamnabile (dându-l 
exemplu pe I.L. Caragiale, iar opus acestuia, pe I. 
Slavici). (2) care denotă cinism, dispreţ pentru buna 
cuviinţă. (Reţinem cacofoniile: „cinică-care” şi „an-
tică-care”).

Dicţionarul Enciclopedic Român. Ed. Poli-
tică, 1962. Mult mai apropiat de adevăr (filosofic şi 
istoric), atenuând acuzaţiile de „destrăbălat” şi „de-
şănţat” atribuite cinicului.

Noul Dicţionar de Neologisme, Ed. Acade-
miei, 1997. 

I – Cel care denotă sfidare, sarcasm, insolenţă, 
neruşinare. 

   (reţinem: sfidare, sarcasm)
II – Care exprimă deschis şi fără jenaă atitu-

dini şi gânduri condamnabile; om rău (neruşinat) şi 
fără scrupule. (lat. Cynicus).

Dacă un Dicţionar de o asemenea anvergură 
indică drept sononime rău cu neruşinat, atunci sunt 
explicabile eşecurile la Bacalaureate. Dar, acesta 
este un dicţionar de neologisme şi nu de... românis-
me (sic!).

Dicţionarul Enciclopedic ilustrat „Cartea 
românească”, 1931, I.A. Candrea şi Ghe. Adames-
cu.

Cinic (adj.): Privitor la/ sau făcând parte din/ 
acea sectă de filosofi greci, care nesocoteau buna cu-
viinţă, şi ai cărei membrii cunoscuţi sunt Antisthenes 
şi Diogene (au fost vreo şapte filosofi cu acest nume, 
Diogene, n.n.).

(Penibil de sinplificat şi vulgarizator pentrui 
cei doi mari filologi).

Le Petit Larousse, compact, 2006:
Cinique (lat. Cynicus) I – Qui s’effronement 

aux principes moraux et a l’opinion commune; im-
pudent, ehonte. (Cel care se opune cu neruşinare 
principiilor morale şi a comportamentului normal; 
impertinent, neruşinat).

Minerva – Enciclopedie Română, Cluj, 
1929:

cinică – filosofie anrică, o şcoală filosofică 
greacă antică, formată din discipolii lui Antisthenes, 
care profesau în gimnaziul Kinosarges, la Atena, 
despre virtuţile etice.

„Cinicii” erau, prin excelenţă, filosofi etici. Ei 
reduceau la Etică întreaga filosofie, cerând omului o 
purtare cât mai lipsită de trebuinţi şi retrasă, care te 
lipseşte de neplăcerile crude ale vieţii. La Diogene 
din Sinope şi alţi cinici ce au urmat, după Antisthe-
enes, doctrina morală a fondatorului (Antisthenes) 
degeneră în: dispreţul civilizaţiei, imoralitate, batjo-
corirea vieţii, neruşinare; toate cusururi ce se cuprind 
azi în expresia peiorativă „cinism”.

The New American Desk Encyclopedia,  A 
Signet Book, 1989.

„Cynics”, members of an ascetic Greek philo-
sophical sect following Diogenes (4c. Century B.C.) 
and influenced by Socrates. They ignored conven-
tional standards, preacheds self-control, condamned 
immorality and renounced wordly confort, livingg 
as simply as animals (hence, probably, their names: 
kinicos means „doglike”). Their movement influen-
ced Stoicism, but vanished in imperial Roma times” 
(Cinicii, membrii unei secte greceşti din atntichitate, 
practicând ascetismul, al cărei conducător era Dio-
genes – sec. IV î.Chr. – sub influenţa lui Socrates. Ei 
ignorau normele convenţionale, propovăduind auto-
controlul, condamnând imoralitatea şi renunţând la 
confortul lumesc, trăind la fel de simplu ca animalele 

– de aici, probabil, numele kinicos, însemnând „ase-
meni câinilor”. Mişcarea lor a influenţat Stoicismul, 
dar a dispărut în timpul imperiului Roman).

 Aşa dar..., trebuie să recunoaştem că, avem 
de-a face, în cele de mai sus, cu interpretări din cele 
mai „lejere” date acestui tip etic (filosofic), sau, pur 
şi simplu, impropriu; singurele două lucrări (dicţio-
nare) care se apropie de spiritul şi psihologia cini-
cului, fiind Minerva şi New American Desk Ency-
clopedia. Toate celelalte, (şi câte vor mai fi ele...), se 
complac în compilaţii fără vreo verificare de natură, 
în cazul nostru, istorică, filosofică, filologică..., fapt 
care acuză ignoranţa sau indolenţa.

 Cinicul pur este un liric refulat, un melan-
colic, de aceea el nu este un individ, el este o per-
sonalitate, poate subiectivă (nici robotul nu este pur 
obiectiv...) şi introvertită, un obsevator, în general 
tăcut, al societăţii umane, prin postura ce singur şi-a 
impus-o. Qui prodest!, este deviza cinicului, pe care 
cinicul pur nu o va escalada niciodată, pentru nimeni 
şi nimic în lumea aceasta căreia el, el cinicul, nu-i 
arată decât dispreeţ şi milă, milă şi dispreţ...

 Cinicul se naşte sau devine...; cauzele „deve-
nirii” sale cu greu pot fi detectate, şi ar fi hazardant, 
uşuratic şi (puţin) vulgar să le imaginăm pe hârtie. 
Oricum, cinicul are ca antene: cultura, inteligenţa 
şi sensibilitatea (a nuse confunda cu tipul snob sau 
dandy care sunt doar mimi extrovertiţi, cinicul fiind, 
eminamente, un introvertit).

 Căile de percepţie ale cinicului (vorbim des-
pre cinicul pur), sunt profunde, puternice şi cu rami-
ficaţii pe toate planurile psihologiei individului sau 
psihologiei colectivităţilor sociale.

 În forul său interior, în retortele fiinţei sale şi 
în solitudinea sa (cinicul, în marea majoritate a cazu-
rilor, este un solitar) este un neliniştit, un perspicace 
având acuitatea observaţiilor aproape microscopică, 
descoperind acele... „Beasts and Super-Beasts” (Do-
bitoace şi supra-dobitoace), de Hector Hugh Munro 
(Saki).

 Cinicul este un om respectabil, muncitor 
priceput în profesioa abordată, evită aglomeraţiile de 
orice natură, ca şi mesele „prieteneşti” sau peripate-
tizările sterile; se îmbracă întotdeauna corect, dacă 
nu chiar elegant, este ponderat şi, raportat la „cinis-
mul” său, respectat, şi chiar anturat, cunoscându-i-se 
benignitatea. El se exprimă tangent, niciodată secant 
(s-ar sinucide în cazul în care ar deveni vulgar), nici 
contondent, are fineţe şi, deseori, observaţiile sale, 
ori replicile sunt amuzante, dar nu şi pentru cel/cei 
cuprins/cuprinşi în parantreza de mai sus.

 Cinicul este o inteligenţă sublimată, sintetică 
şi suplă; acesta nu are loc printre grobieni sau tipi de 
carură atletică (având inteligenţa în hălcile bicepşilor 
sau pectoralilor...); calitate (sau defect) care îl face 
pe cinic uman. El nu respinge modestia, dimpotrivă; 
nici francheţea sau naivitatea, acestea încântându-l. 
Cinicul poate iubi mai profund decât mulţi dintre 
noi, însă fără a rezona nici o notă din iubirea pe care 
o va duce cu el în veşnicie..., altfel, nu ar fi cinic! 
Nu?

Printre marii cinici ai Romei antice, îl avem pe 
juristul, omul de stat şi filosoful Marcus Tullius Ci-
cero (106 în.Chr.-43d.Chr. – mort prin decapitare), 
care, în „Despre legi”, dezvăluie, la finalul tratatului, 
inutilitatea acestora (legilor), ca şi aceea a vechilor 
cutume; labilitatea sa fiind trădată prin afirmaţia că, 
azi poate susţine o cauză cu acelaşi succes cu care a 
doua zi poate câştiga incriminarea ei.

Despe Nero (Împărat roman între 54-68) şi 
Caligula (Caius Caesar Augustus Germanicus), 
împărat roman între 37-41, nu se poate spune că 
erau „cinici”, fiind alienaţi din naştere sau datorită 
luesului. Un cinic pe măsură a fost, totuşi, Tiberius 
(Claudius Nero), împăprat între anii 14 şi 37, care, 
petrecându-şi aniversarea a două decenii de putere 
supremă în imperiu, la palatul său din Tivoli, în faţa 

mulţimilor umane venite să-l aclame, exclamă visă-
tor...: „O, oameni gata de a deveni sclavi!”,

În Anglia îl avem pe uzurpatorul Oliver 
Cromwell (1599-1658), un cinic dublat (în subcon-
ştient) de un asasin. Victor Hugo a făcut din acesta 
o figură romantică..., vezi celebra „Prefaţă” la drama 
cu acelaşţi nume, devenită o adevărată Magna Char-
ta a Romantismului (1830).

Cinicul englez veritabil, dublat de un dandy 
la fel de autentic, a fost poetul, dramaturgul şi eseis-
tul Oscar Wilde (1851-1900) care, cu precădere în 
dramaturgia sa, desfăşoară un cinism elegant, uman 
şi umanist, evidenţiat şi în romanul „Portretul lui 
Dorian Gray”. Sigur că, în perioada de recluziune 
petrecută la închisoarea din Reading (vezi vestita 
„baladă a închisorii din...”) pentru pederastie, făcând 
din marele scriitor un biet vultur pleşuv! (Personal, 
presupun că piesa „Evantaiul doamnei Windermere” 
a stat la baza libretului operetei „Văduva veselă”, de 
Franz Lehar.

Un alt fiu al ...Old England, mulţi ani ofiţer 
de administraţie în India,  a fost acel Hector Hugh 
Munro (1870-1916), cunoscut sub numele de Saki 
(nume împrumutat din opera lui Omar Khaiam), ci-
nic elegant în celebrele sale schiţe adunate în volu-
mele: „Reginald”, „Reginald în Rusia”, „Cronicile 
lui Clovis”, „Dobitoace şi supra-dobitoace” ş.a., un 
cinic solicitat în grupuri din cele mai selecte (se cu-
noaşte selecţia făcută de un englez...), datorită spiri-
tului său..., pe muche de cuţit.

Franţa, la rândul ei, a avut pe un Francois 
Villon (1431-1462?) cinicul popular şi locvace (poa-
te prea...), care, la bosumflarea semenilor săi, trântea 
o voroavă de izbucnea tot bâlciul în râs; şi cum s-ar 
fi supărat o... „trupeşă Margo!”

Un altul, Donatien Alphonse, marchiz de 
Sade (1740-1814), rămas fără marchizat sub Na-
poleon Bonaparte, ceea ce i-a adus încarcerarea la 
Bastille, (cetate construită între 1370-1382), distrusă 
de tunurile de la 14 iulie, 1789, când s-a eliberat şi 
Sade. Apetenţa acestuia pentru tineri şi foarte tineri 
a luat forme patologice evidente, prin ura viscera-
lă faţă de puritatea fetelor, şi, mai ales, faţă de cele 
din familiile de înaltă condiţie nobiliară, care aveau 
„şansa” de a fi internate în institute religioase, pre-
ponderent catolice: Sade a sfârşit în ospiciul de la 
Charenton, internat din ordinul lui Napoleon Bona-
parte. Atribuirea blasfemiei de „divin”, i-au acordat-
o, evident, afinii. De altfel, chiar adjectivul „sadism” 
spune totul despre acest caz patologic.

Dar, spiritul tutelar al Franţei, cinicul genial, 
rămâne Monsieur Francoise-Marie Arouet, dit Vo-
lataire (1694-1778), culme de cultură şi inteligenţă 
neatinsă până azi în patria sa, ca şi, poate în întreaga 
Evropă. Invitat de Friedrich al II-lea în Germania, ca 
profesor şi „sfătuitor”, neobişnuit cu „spiritul cazon” 
(sic!), se reîntoarce în Franţa după trei ani, în 1753. 
Voltaire a scris mult: poezie, proză, teatru, istorie, 
filosofie, lăsând un mare volum de corespondenţă, 
revelatoare a sarcasmului şi cinismului său, amân-
două elegante, dar şi „sensibile” cunoscute, de altfel, 
în toate marile saloane ale Franţei şi Evropei unde, 
pronunţarea, în treacăt, a unui..., peut etre..., (poa-
te), după un scurt, dar serios discurs, îţi poate conferi 
titlul de ...cinic. Ca un apex al cinismului acestui ge-
nial bărbat, cinism învins, totuşi, stă ieşirea spăşită 
a omului Voltaire aflat pe patul de moarte, când, în 
faţa preotului care ţinea într-o mână sfânta Cruce, iar 
în cealaltă mână sfânta Carte, recunoscu: „Ai învins, 
Nazarinene!”.

Şi tot în Franţa, nu putem trece peste Charles 
Baudelaire (1821-1867) şi durerosul său cinism din 
„Les Fleurs du mal”, apărut în anul 1857..., „prece-
dees d’une notice par Theophile Gautier”, o notiţă 
destul de cuprinzătoare, unde admiratul Gautier de 
către Baudelaire, ridică un colţ de cortină care aco-
peră tragismul unei conştiinţe poetice şi umane din 
cele mai profunde; iar despre ceea ce se bârfea în  

ESEU A FI CINIC!
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legătură cu viaţa celui care şi-a sfârşit-o la 46 de ani, 
erau doar vulgarităţile ignarilor.

La extrema baudelaireană, îl avem pe Andre 
Gide (1869-1951), omul de o „sinceritate...(apud 
Larouse, 2006) conciliantă şi lucid faţă de libertăţi-
le omului”; aşadar, cinismul calculat sau glacial din 
„L’Immoraliste”.

În Italia, printre cinicii de frunte şi de geniu 
îl avem pe Giovanni Boccacio (1313-1375), marele 
admirator al lui Dante (a şi scris şi o „La vita di Dan-
te”). Sarcastic, dar şi retoric, şi, mai ales civismul 
cinic din capodopera „Decameronul” ca şi într-o mai 
târzie satiră, „Corbaccio”; Boccaccio fiind adevăra-
tul fondator al prozei italiene.

Cam după, aproape, două veacuri, îl avem pe 
Pietro Aretino, (1492-1556), supranumit „Il flagelo 
dei principi” (biciul principilor). În afară de opera 
diversă, există şapte volume de scrisori, în care ni se 
revelează ca un cinic pur şi critic acerb al decăderii 
moravurilor.

Un alt cinic de mare anvergură în istoria Ita-
liei a rămas Nicolo Macchiavelli (1469-1527). Ca 
istoric îl avem cu „Istoriile Florentine”, ca literat 
(dramaturg) îl avem cu „Mandragora” (Mătrăguna), 
iar ca politician de geniu se prezintă în „Il Princi-
pe” (Principele). Această lucrare l-ar situa printre 
cei mai profunzi cinici ai Evropei, dar, francezii, în 
mijlocul cărora a trăit mulţi ani ca trimis al Republi-
cii la curtea regelui Franţei, Francois al II-lea (1515-
1547), au scornit substantivul comun  „machiave-
lismn”, după numele florentinului care le cam stătea 
în gât. După cum recunoaşte majoritatea exegeţilor 
evropeneşti, marea lui dragoste pentru patria mumă, 
Republica Florentină, ca şi pentru Italia (despre care 
spunea, încă de pe atunci, cât de necesară i-ar fi fost 
unitatea); mijloacele diplomatice folosite cu briantă 
inteligenţă în apărarea intereselor patriei sale, l-au 
determinat, în prezenţa stranierilor să folosească 
mijloace la marginea... cinsimului, caracterizat de 
francezi ca... „machiavelic”.

Istoria, anecdotică sau nu, ne prezintă două 
personaje, sau personalităţi, intrate în legendă: Gio-
vanni Giacomo Casanova (de Seignal),  (1725-
1798), şi spaniolul Don Juan. Pe când primul be-
neficiază de o existenţă reală, cel de al doilea, Don 
Juan (Tenorio), cu unele fapte care ar putea atesta 
existenţa fizică a eroului, şi anume, cf. Cronicii din 
Sevilla, care vorbeşte despre el, Don Juan Tenorio, 
ca ucigaş al comandantului acestui oraş, pentru a-i 
răpi fiica. Don Juan (Tenorio) a devenit super-eroul 
unui Moliere, Mozart, Byron... Este tipul curtezanu-
lui bogat, mândru, uşuratic şi fără scrupule, aşadar, 
un demn urmaş al lui Diogene din Sinope.

Nu putem ocoli şcoala românească (nu filoso-
fică) de cinism.

Avem la dispoziţie suficiente modele literare 
de necontestat, modele de cinici puri, ca şi cele de 
cinici mordanţi (pentru a folosi un eufemism, dar, 
dacă pentru însuşi semenul său, omul este lup, de ce 
nu ar fi hienă pentru o altă fiinţă?). Printre cei puri, îl 
avem pe omul şi scriitorul Nicolae Filimon, ca şi pe 
contemporanul său, Anton Pann („fiul Pepelei, cel 
isteţ ca un proverb...”), pe Ion Budai Deleanu, Pan-
tazi Ghica şi Leon Donici, pe Mateiu I. Caragiale 
şi pe Ion Marin Sadoveanu şi, însuşi Ion Creangă, 
în romantismul „Amintirilor”, povestitor... băsmos, 
care, la întrunirile „Junimii”, arunca câte un neaoşi 
dubiu, producând o oarecare nelinişte printre P.P. 
Carp & Co., dar fericindu-l pe „bădiţa Mihai”.

Faptul că majoritatea celor de mai sus au 
„produs” tipuri de cinici lipsiţi de scrupule, de la 
Dinu Păturică la Pirgu, trecând prin Iancu Urmatecu 
(dar nelipsindu-ne Lică trubaduru’ al H.P. Benges-
cu), aceştia şi-au „depăşit” condiţia de cinic (după 
preceptele lui Antisthenes), fiind, pur şi simplu nişte 
lichele care insuflă o groasă lehamite.

Ion Luca Caragiale (om pe care poetul Ion 
Barbu îl dispreţuieşte din rărunchi) este sensibil de 
„expus”. Comediograful era un personaj extrem de 
greu de mulţumit, un egoist, un avar şi un vindicativ. 

Sarcasmul său, în public, era virulent, fiind anturat 
şi „cinstit” de persoane mai mult sau mai puţin cu-
noscute, cu scopul, (naiv) de a-i „dilua” veninul; ori, 
după antipatii şi simpatii a fi satisfăcuţi, ca apoi să 
poată colporta... caragialismele!

Noi, românii, atât de încântaţi de a ne vedea 
„în carne şi oase” pe scândura numită scenă, am ju-
bilat de la bun început la comediile lui Nenea Iancu, 
precum şi la nenumăratele replici, apariţii, jongle-
rii verbale atribuite (şi în creştere...) domniei sale, 
plăcându-ne chiar să ne confundăm cu personajele 
comediografului. Este necesar de adus aminte, sau 
de revelat, celor care nu ştiau, că, orice popor de pe 
această planetă, Terra, îşi are miticii, tipăteştii, joi-
ţicele ad jusdem farinae, altfel nu ar mai fi existat 
Moliere, Gogol ş.a.

Toată lumea (românească) ştie că I.L. Caragi-
ale a fost cel mai bun prieten al lui Mihai (sau, Mi-
hail, cum scrie N. Iorga) Eminescu, dar foarte puţini 
cunosc jignirea de moarte adusă iubirii marelui poet, 
Veronica Micle, ca şi cinismul condamnabil faţă de 
fiul său, Mateiu I. Caragiale şi, evident, nici mama 
lui Matreiu (Maria Constantinescu, fostă femeie de 
serviciu) nefiind ocolită de astfel de umilinţe din 
partea celui care i-a fost..., ce oroare?... Nenea Iancu 
îşi punea cele mai mari speranţe în cei doi fii ai săi, 
dar..., iepurele sare unde vrea el(!). Nu, pe nenea Ian-
cu nu-l putrem înnobila înfigându-i la butonieră floa-
rea violetă a cinismului pur. Cinismul d-sale, dacă 
era (a fost) ţinea (ţine) de cel mai glacial cinism, 
totul izvorât din umorile propriei d-sale persoane, 
dură şi vindicativă. La gestul făcut cândva de Mi-
hai Eminescu, de a-şi dărui fularul unui biet cerşetor 
într-o noapte de iarnă grea, prietenul I.L. Caragiale, 
într-un elegant palton cu guler de lutru şi căciulă de 
astrahan, ar fi sărit să oprească gestul „prostesc” al 
poetului, ori poate, să râdă... homeric(!).

Nenea Iancu îşi dosea cinismul sub un fel în-
doielnic de „comme il faut!”. Faptul că acesta depă-
şea cu mult limitele cinicului, îl elimină din această 
categorie, înălţându-l (sau coborându-l) în miezul 
şcolii lui Diogene din Sinope.

Pentru a ne întoarce, după această prezentare 
(sumară) a tipului de cinic, la completarea şi finalul 
acestui eseu succint, dorim să reiterăm sensibilitatea 
pe care cinicul şi-o ferecă în spirit, şi numai acolo, şi 
doar în intimitate descătuşind-o, „stând de vorbă” cu 
ea, consfătuindu-se cu argumente reciproce, nu ra-
reori rămânând peste noapte fără să-şi... vorbească!

Cinicul, din lehamite, dar şi din plăcerea (şi 
necesitatea) colocviilor cu sine însuşi, din pasiunea 
lecturilor din Cicero („Filipicelor”, „Catinarelor”), 
din Macchiavelli („Il Principe”), din Monsieur Vol-
taire („Corespondenţa”), sau mai ştiu eu care, (poate 
Swift, Gogol, Wilde, Show...), din rudele sale spi-
rituale şi tipologice (nepoposind, poate, altele...), 
se înviorează, capătă „sânge” şi, fiind rar văzut în 
public, însă des la concerte şi spectacole de teatru 
clasic, îşi desfăşoară firul vieţii în linişte exterioară 
şi nelinişte interioară.

Din nefericire, cinicul nu este un creator, fiind 
spontan, capacitatea sa de creaţie se comprimă în ob-
servaţie sau replică de profundă (sau mai puţină...) 
rezonanţă, având, parcă, deviza: „trăieşte clipa!”.

În public (nu prea numeros), el se amuză şi se 
întristează, fiind o fiinţă care trăieşte în bună vecină-
tate cu această stare, tristeţea, cu coborâri în cavele 
tragicului. Cinicul pare a fi desprins din minunatul 
vers eminescian: „Totu-i praf, lumea-i cum este şi ca 
dânsa suntem noi”.

Trebuie să recunosc că, nu întotdeauna, cini-
cul se simte bine în propria-i piele, dar, neavând alta 
la schimb, se resemnează printr-o autoapostrofare... 
cinică!

De aceea, cinicul pur este izolat; cel vulgar 
este aplaudat!

IOAN MAZILU CRÂNGAŞU
București

SEMNE

În ţinutul celor care numărã suflete
Nu e timp de pierdut
Sub soarele rânced se adună provizii
Florile se înnegresc în drumul spre casă
Mă zgârie lacom nevăzutele cioturi

Se spun rugăciuni şi se dau sângeroase porunci
După ospăţul de nuntă prin găvanele ochilor
Şuieră vântul
Am rămas cu păianjenii mei
Cu lutul bătătorit al renunţărilor mele
Cu statuile mele cioplite într-o linişte aspră
De gânduri
Îmi e frig de-ntamplãri din vechime
Şi prin preajmă respirã
Cei ce vor fi.

 *
Un semn tot aştept
Sub un cer
Din care cântecul piere
Electrice flori
Am cules
Spre mine alerg uneori
Departe se sting
Neştiute
Neprihănitele sfere.

*
Aş vrea să-ţi grăiesc
Mai presus de sclipiri trecătoare
Şi tot ce-i numit
Te goleşte de zbor şi mirare.

DEZBIN

Mi-e dor de poveşti, de-altã  zare mi-e dor,
Suave minciuni  îşi anunţã prigoana,
Şi gândul arzând-un tăcut meteor,
Zadarnic prin spaţii îşi caută hrana.

Din razele-nvinse tot muşcã  hiene,
Şi nici nu mai ştii încotro să te-ndrepţi.
Din urmă te-ajung, prin hăţişuri viclene,
Sonorele glasuri de falşi înţelepţi.

Rămâi cu veninul  atâtor izbânzi,
Străinele cercuri vibrează murdar.
În propria ta umbră de lume te-ascunzi,
Din urnã scoţi iarăşi un număr impar.

ÎN LIPSA TA

În lipsa ta
Mi-aş pierde conturul
S-ar deschide larg falsele uşi
Ideile primejdios ar sclipi
Ca nişte ţurţuri
În lipsa ta aş striga
Şi nimeni nu m-ar auzi
Paşii mei ar fi număraţi
De puterile oarbe
Presimţite mereu
În lipsa ta
Ar necheza pe-aproape
Caii de fum
Ai trecutului meu.

ZMEUL

Zmeul  îşi mişcă solzii
Ca nişte plăci aprinse,
De oţel.
Din coadă plesnea îndelung.
Era altul şi totuşi la fel.
Florile se prăpădiseră,
De zgură pătate.
Surprinsele păsări
Amuţiseră, toate.
De atâta fum şi pucioasã,
Eu nu mai găseam drumul
Spre casă.
Apa-ntre maluri fierbea
Şi pe cer niciun licăr
De stea.

ROBERT  TOMA
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În galeria marilor cărturari români, care au în-
nobilat spiritualitatea şi creativitatea naţională, la loc 
de frunte se situează şi Ovidiu Drimba.

Încă din perioada iniţială a cercetărilor sale 
literare, concomitent cu incursiunile în literatura 
română a epocii interbelice, edificatoare fiind eseul  
Preliminarii la o critică a lui I. Agârbiceanu, publi-
cat  în „Revista Fundaţiilor Regale”, nr.1 din 1943, 
şi amplul studiu despre Filosofia lui Blaga, din 1944, 
Ovidiu Drimba a pătruns temerar în sfera literaturii 
universale, căreia i-a consacrat apoi toate energiile 
sale, preocupat însă şi de conexiunile cu literatura 
română. S-a afirmat mai întâi prin volumul Pagini 
despre cultura europeană, din 1945, care conţine 
studii şi comentarii precum Între cultura franceză şi 
cultura germană, Intermezzo celtic: Tristan şi Isolda 
sau despre iubire, Eseu despre cultura engleză, Stilul 
spaniol, Pretext scandinavic, care prevestesc marile 
sinteze ulterioare din volumele Leonardo da Vinci 
(1957), Eseuri de literatură străină (1976), Scriitori 
scandinavi şi alte eseuri (1980), Federico Garcia 
Lorca Rapsodul (1981), Eseişti spanioli (1982), In-
cursiuni în civilizaţia omenirii (1996).

Înţelegând valoarea acestei ilustre persona-
lităţi a culturii române, Editura Saeculum I.O.  s-a 

dedicat, de câţiva ani, cu o deplină competenţă, pu-
blicării noilor opere extrem de importante ale lui 
Ovidiu Drimba, cum sunt monumentala Istorie a 
culturii şi civilizaţiei, în 11 volume, Istoria literatu-
rii universale, în 2 volume, Istoria teatrului univer-
sal, Cărţi, autori, personaje. Dicţionar de literatură 
universală, ca şi reeditările revăzute ale excelentelor 
monografii Ovidiu, marele exilat la Tomis şi Rebe-
lais şi Renaşterea europeană. Pe lângă publicarea 
acestor vaste exegeze, Editura Saeculum I.O. şi-a  
asumat şi misiunea de onoare de a readuce în circu-
laţie un număr impresionant de studii şi eseuri ale 
lui Ovidiu Drimba, publicate de-a lungul timpului în 
diverse reviste de prestigiu sau ca prefeţe la ediţii din 
literatura universală. În anul 2004 a apărut culegerea 
Literatură, cultură civilizaţie, care a inclus studii şi 
comunicări ca Scrisori inedite ale lui Petru Cercel în 
arhivele din Torino şi Veneţia, Petrarca în literatu-
ra română, Vittorio Alfieri în România, Eminescu şi 
Boiardo şi altele.

Recent, Editura Saeculum I.O. ne-a oferit o 
nouă şi amplă culegere de Studii şi eseuri de lite-
ratură universală, publicate de Ovidiu Drimba în 
ultima jumătate de secol, păstrându-şi şi astăzi via-
bilitatea ideatică. Coroborate cu exegezele amintite 
mai sus, şi aceste remarcabile studii şi eseuri îl de-
finesc pe Ovidiu Drimba drept un spirit enciclope-
dic, stăpân pe o vastă şi bogată cultură universală, în 
varietatea ei în timp şi spaţiu, cu o superioară dispo-
nibilitate de a descifra resorturile intime, originale, 
specifice, ale diferitelor opere literare din patrimo-
niul umanităţii. Explorările lui Ovidiu Drimba, ba-
zate pe o documentare exhaustivă, de înaltă erudiţie, 
se circumscriu pe o traiectorie multiseculară, din 
antichitate până la sfârşitul secolului al XIX-lea. Co-
mentariile sale încep cu Primul epos al omenirii, şi 
anume Epopeea lui Ghilgameş, datând de 12 secole 
înainte de Iliada lui Homer, poetul sumerian cântând 
,,pasionata sete de viaţă şi devotamentul unei priete-
nii care nu cedează nici în faţa obstacolului morţii, 
celebrând totodată curajul, simţul de dreptate şi im-
presionanta ţinută morală a unui erou care luptă şi el, 
dar nu împotriva oamenilor”, căci ţelul suprem al lui 
Ghilgameş este ,,cultul prieteniei şi dorinţa nemuri-
rii”. În Lirica Egiptului antic, Ovidiu Drimba relevă 
că ,,una din legendele cu un conţinut liric şi drama-
tic mai pronunţat este legenda despre Isis şi Osiris”, 
prestigiul ei datorându-se faptului că ,,legenda ilus-
trează triumful vieţii asupra morţii, şi mai ales ideea 
etică a superiorităţii dreptăţii asupra violenţei”. Tot 
în antichitatea egipteană sunt plasate şi începutu-

rile prozei narative culte, cea mai desăvârşită fiind 
Povestea lui Sinuhe. Dintr-o altă perspectivă, cu in-
terpretări sugestive, sunt cercetate Etapele tragediei 
greceşti, prin operele lui Eschil, Sofocle şi Euripide.

Pătrunzând într-o altă sferă a literaturii univer-
sale, mai puţin cunoscută, Ovidiu Drimba ne prezin-
tă Tradiţiile teatrului indian, datând din secolele I-II 
d.CH., concretizate în cele 13 drame ale lui Bhasa, 
urmat în secolele VI-VII de cei trei mari: Kalidasa, 
Şudraka şi Bhavabuti. În ultimul timp, la noi a deve-
nit cunoscută saga intitulată Edda, tradusă de Magda 
Petculescu, cu un cuvânt înainte de Dan Grigorescu, 
dar Din literatura vechilor scandinavi Ovidiu Drim-
ba analizează poema Völuspa, care ,,este în acelaşi 
timp o cosmogonie, o teogonie şi o escatologie”.

Alte studii din acest volum abordează o pro-
blematică incitantă, cu puncte de vedere noi şi argu-
mente edificatoare: Don Quijote – sensul eroului şi 
semnificaţia operei, Torquato Tasso – drama omu-
lui şi apoteoza operei, Luis de Camôes şi epopeea 

Portugaliei, Alfred de Vigni – poetul singurătăţii, 
Romantismul în critica lui Baudelaire şi alte contri-
buţii care ne oferă una din cele mai încântătoare şi 
instructive lecturi. (T.VÂRGOLICI, 2006)

Spiritul enciclopedic al lui Ovidiu Drimba

Am aflat cu mare tristețe că inegalabilul domn 
Drimba s-a stins în noaptea de 29 aprilie 2015, la ora 
2. 56, după o grea suferință. Avusese premoniția acelei 
ore, povestea doamna Fani Dobre, care l-a vegheat cu 
devotament în ultima perioadă a vieții.

Am ținut să-i aduc un ultim omagiu și am fost să-l 
mai văd o dată, în locuința din strada Speranței, unde 
îi dusesem uneori exemplare din „Portal-Măiastra” și-l  
ascultasem cu admirație,  atât pe vremea când trăia mi-
nunata lui soție, doamna Adrienne, cât și mai apoi. 

Părea că doarme liniștit, după ce în ajun i se citise-
ră Stâlpii de către duhovnicul său, părintele Constantin 
Oltean. Așteptând să fie depus la biserica „Adormirea 
Maicii  Domnului” din strada Sirenelor 39,  am depănat 
amintiri, alături de doamna Anca Moldoveanu, nepoata 
sa, de doamna Adriana Crainic  și  de doamna Fani Do-

bre, de domnul doctor Constantin Zeletin și de Andrei 
Adoc, care a asigurat filmarea.

 La biserică ni s-au alăturat rude din partea doam-
nei Adrienne și am ascultat rugăciuni și fragmente de 
scriptură citite cu har de părintele Oltean. Am cântat și 
noi „Hristos a înviat”, la despărțirea de  cel răposat.

 Funeraliile propriu-zise au avut loc la 1 mai, în 
satul Lugașu de Jos (Bihor), unde Ovidiu Drimba a ales 
să-și  doarmă somnul de veci alături de draga lui soție. 
Am aflat că ceremonia a fost impresionantă și l-a cinstit 
cum se cuvine.

 Președintelui de onoare al colegiului de redacție 
al  revistei „Portal-Măiastra” noi toți îi vom păstra o 
amintire de neșters.

Sorana GEORGESCU-GORJAN
2 mai 2015

OVIDIU EUGEN DRIMBA ne-a părăsit…
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Ideea unei cărți dedicate regretatului nostru 
Maestru, dl Ovidiu Drimba, este nu numai bineve-
nită ci și necesară, având în vedere personalitatea 
copleșitoare a acestui „patriarh al culturii române” 
din ultima jumătate de veac și mai bine. Întreprin-
derea publicistului clujean Constantin Mustață a ră-
mas nedusă la bun sfârșit, prin moartea fulgerătoare 
a autorului. Am înțeles că de acolo de unde 
a lăsat-o lucrarea va fi dusă mai departe ( o 
așteptăm cu interes) de criticul și istoricul 
literar Mircea Popa.

Mărturisesc că, în urmă cu vreo 
câțiva ani, i-am scris Maestrului despre un 
gând asemănător, propunându-i, așadar, să 
realizăm o carte-convorbire, ceea ce ar fi 
însemnat ca, săptămânal, să primesc „ma-
terialul” provocat de întrebările respective 
(propusesem, desigur, ca timp rezonabil, 
o jumătate de an). Aveam în vedere, desi-
gur, promptitudinea și temeinicia episto-
lelor primite de-a lungul câtorva ani de la 
„președintele de onoare” al revistei  „Por-
tal MĂIASTRA”, pe care o editez aici, la 
Târgu-Jiu, începând din ianuarie 2005, ca 
„trimestrial de cultură” al unui parteneri-
at ce se dovedește, iată, viabil: Societatea 
de Științe Filologice din România – Filiala 
Târgu-Jiu & Centrul Județean de Creație, 
cu sprijinul Consiliului Județean Gorj.

În acel an, 2005, l-am cunoscut pe 
fostul asistent al lui Blaga de la catedra de 
„filosofia culturii”, cu prilejul celei de-a 
25-a ediție a Festivalului Internațional 
„Lucian Blaga”, derulat pe parcursul a trei 
zile la Sebeș - Lancrăm - Alba Iulia. Ve-
nise însoțit de distinsa doamnă Adrienne, 
de care soția mea s-a atașat repede, cu o 
firească și reciprocă prietenie. Vai, ce seară 
minunată la Motelul „Dacia” din marginea 
Sebeșului, avându-l alături și pe proaspătul 
doctor în filosofia blagiană, poetul și eseis-
tul târgumureșean Eugeniu Nistor. O seară 
regală, la un pahar de „Jidvei”, când Ma-
estrul ne-a fascinat cu mărturisiri absolut 
„inedite”, delectându-ne totodată cu atâ-
tea și atâtea histoires veçues și causerii.  A 
doua zi am urcat cu mașina mea la „Râpile Roșii”, 
de unde aveam sub privire panorama Lancrămului, 
dar și a Sebeșului, până departe în zare către „vâl-
vele” Apusenilor. Era, în grupul nostru, și regretatul 
dr. Radu Cărpinișianu din Sebeș, nepotul dinspre 
mamă al Poetului, scriitorul Toma George Maio-
rescu (alt student al lui Blaga), poetul Radu Câr-
neci, criticii literari Mircea Tomuș și Mircea Popa, 
poetul Hans Dama (bănățean stabilit la Viena), et-
no-folcloristul Ion Taloș (profesor la Universitatea 
din Koeln), colaborator al lui Blaga, dimpreună cu 
amfitrionii Festivalului, poetul albaiulian Ion Măr-
gineanu și profesorul Gheorghe Maniu... Păstrez 
câteva fotografii, dintre care cea mai publicată (în 
revistă, dar și în cărțile mele) este aceea făcută Ma-
estrului în fața locului de veci al Poetului de lângă 
biserica din Lancrăm.

Ne-am reîntâlnit anul următor, tot la Sebeș, 
iar în vară, venind la București (cu o comunicare la 
Congresul Internațional de Dacologie «Decebal – 
1900»), am făcut, împreună cu soția, o vizită famili-
ei Drimba, în strada Speranței 28, trecând în aceeași 
zi și pe la o „fiică a Gorjului”, locuind în apropiere,  
distinsa Doamnă Sorana Georgescu-Gorjan, urmașa 
ilustrului inginer Ștefan Georgescu-Gorjan, auto-
rul concepției tehnice a Coloanei brâncușiene de la 
Târgu-Jiu (1937). Un alt prilej de a discuta în tihnă 
despre Lucian Blaga și multe altele...

Vremea a trecut, revista și-a continuat ritmul 
„trimestrial” sub onoranta președinție, benefici-
ind de fiecare dată de rubrica Maestrului dedicată 
„Eseiștilor hispanici” (de altfel, o carte binecu-
noscută). În discuțiile purtate la telefon (de obicei, 
seara), deseori, când timpul chiar nu mai conta, 
schimbam impresii despre cărți și oameni. Erau 

convorbiri admirabile cu care literatul și omul de 
cultură nu numai că strălucea, dar dădea dovadă de 
o memorie excepțională și de o luciditate pe care 
n-am mai văzut-o, până acum, la vreun alt nonage-
nar. Cald, prietenos, mereu dispus să-și ofere servi-
ciile în contactarea unor colaboratori valoroși, chiar 
în „recomandarea” pe care mi-a întocmit-o pentru 
primirea în Uniunea Scriitorilor, dl. Ovidiu Drimba 
era totodată un om al măsurii exacte, al aprecierii 
juste, al dreptei valorizări.

L-am cunoscut, așadar, în această briliantă 
senectute a spiritului, plăcându-mi în mod deosebit 
deschiderea literatului consacrat față de confrații 
mai tineri, lipsa de prejudecăți centriste și de afec-
tare (atât de teatralizată la mulți „consacrați”), 
interesul manifestat față de fenomenul cultural 
din întreaga țară (o veritabilă geografie literară în 
desfășurări  de specificitate regională). Aflam de le-
găturile domniei sale cu scriitori din Bârlad și Iași, 
din Brașov, Cluj și Oradea, din atâtea centre cultu-
rale cu tradiție ori din localități mai puțin sonore. 
Dar și de legături cu oameni de cultură și scriitori 
din câteva continente, prietenii din Australia fiind 
alături de multe ori la masa aniversării din fiecare 
septembrie...În acest fel, m-a pus în legătură cu o 
„rudă” ilustră, al cărui tată a fost nașul de botez al 
mamei mele, Eugenia Cârlugea (născută Milcules-
cu), din satul gorjean Crușețu de pe Valea Amara-

diei. Este vorba de regretata Monica Lovinescu de 
la Paris, care, în urma unei scrisori, mi-a telefonat 
mărturisindu-mi textual: „Îmi pare rău ca v-am lo-
vit!” (într-o emisiune de la „Actualitatea româneas-
că”, de la „Europa liberă”, se ocupase in extenso 
de un articol publicat prin 1987 în „Luceafărul”, 
în care mă arătam sceptic față de unele «mode» și 

«modele» din poezia jemanfișistă ce înflo-
rea atunci pe Dâmbovița, din care, iată, nu 
au ieșit geniile pe care se sconta, în bine-
cunoscutul context politic al confruntărilor 
de idei...).

Și câte alte întâmplări și amintiri, 
unele din acestea regăsindu-se în bogata 
corespondență purtată de-a lungul a mai 
mult de cinci ani...

Întâmplarea a făcut ca unele din 
cărțile mele dedicate lui Lucian Blaga 
(șapte până acum) să beneficieze fie de 
sugestiile, fie de aprecierile Maestrului 
(aprecierea de pe coperta a IV-a a cărții 
„Lucian Blaga – solstițiul sânzienelor”, 
din 2010, este mai mult decât elogioasă, 
chiar un eseu in nuce pe tema „eternului 
feminin” în opera lui Blaga). Dl. Drimba 
urmărise mersul lucrării, comunicându-mi 
unele prețioase informații, citise manuscri-
sul respectiv și făcuse binevenitele corec-
turi, pentru care îi exprim și acum adâncă 
recunoștință.

Aș dori să fac aici o mărturisire: 
Deși susținusem un doctorat cu o lucrare 
despre opera literară a lui Lucian Blaga 
(Dinamica antinomiilor imaginare, Media-
Concept, Sibiu, 2005), pot spune cu mâna 
pe inimă că omul Blaga mi-a fost relevat în 
adevărata lumină în urma acestei minunate 
prietenii, fostul asistent al filosofului măr-
turisindu-mi multe din câte nu s-au spus și 
încă nu se știu despre autorul Nebănuitelor 
trepte... Țin minte că, într-una din discuțiile 
noastre, chiar l-am întâmpinat pe Maestru 
cu observația că ar fi trebuit să scrie o carte 
despre „Lucian Blaga – așa cum l-am cu-
noscut”, mărturie de conștiință formulată 
într-un condensat interviu publicat de I. 

Oprișan (Lucian Blaga printre contemporani, Dia-
loguri adnotate, ed. I, 1987; ed. II, 1995).

Poate din modestie ori din alte considerente, 
Maestrul s-a reținut să dedice  „nașului de cunu-
nie”, care dedicase tinerilor soți Ovid și Adrienne 
un Sonet liber de toată frumusețea, ocazional desi-
gur, scris de pana mai „anecdotică” a poetului cu-
noscut îndeobște ca „metafizician”...

În ultimii doi ani, încercări din ce în ce mai 
grele au redus spațiul și frecvența convorbirilor 
noastre. Am fost, însă, totdeauna la curent cu ceea 
ce se întâmplă și alături sufletește, într-o comuniune 
de gând și spirit, simțită, de altfel, reciproc... M-a 
cutremurat generozitatea Maestrului de a-mi acorda 
privilegiul de „cel mai bun prieten”... Ce mai poa-
te fi dincolo de aceste cuvinte, decât o tăcere plină 
de conținut și semnificații, care obligă la o decentă 
reținere...

Ca și Gh. Pavelescu, Al. Husar și alți «bla-
gieni» intervievați de mine în cartea „Lucian Bla-
ga – între amintire și actualitate” (2010), Domnul 
OVIDIU DRIMBA a devenit amintire.

O amintire de Panteon cultural național 
și, evident, de suflet pentru prieteni, cunoscuți și 
generații întregi. Cu atât mai prețioasă cu cât acest 
tip de cărturar de tip universalist devine o raritate...

Zenovie CÂRLUGEA

Amintirea lui OVIDIU DRIMBA
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Ajuns la cea de-a 35-a ediţie, festivalul omagiază pe cel care rămâne 
unul dintre cei mai mari scriitori ce i-a dat literatura română de-a lungul tim-
pului şi îşi propune să contribuie la stimularea pe criterii valorice a scrisului 
românesc contemporan, inclusiv pentru cunoaşterea şi promovarea operei ar-
gheziene, în ţară şi peste hotare. Festivalul se adresează creatorilor de literatură 
şi exegeţilor în arghezologie din ţară, precum şi vorbitorilor de limbă română 
din comunităţile de peste graniţe, cu preocupări în domeniu. 

Organizatori: Consiliul Judeţean Gorj prin Centrul Judeţean pentru Con-
servarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Institutul Cultural Român. 
Parteneri: U.S.R., Primăria Tg-Cărbu-
neşti, Biblioteca Jud. Gorj, Institutul Cul-
tural Român, Ans. Art. Doina Gorjului, 
Liga culturală Fiii Gorjului Bucureşti, 
Teatrul Elvira Godeanu, Universitatea 
„C-tin Brâncuşi” Tg-Jiu, alte instituţii de 
cultură, ligi, fundaţii, societăţi culturale, 
posturi de radio, cotidiane şi edituri din 
Gorj. Programul festivalului se desfăşoa-
ră în perioada 22 mai -24 mai a.c., la Târ-
gu-Jiu şi Târgu-Cărbuneşti, localitatea de 
obârşie a scriitorului.

SECŢIUNI SI PREMII
I. PREMIUL NAŢIONAL DE 

LITERATURĂ “TUDOR ARGHEZI” 
pentru Opera Omnia, atribuit pe crite-
rii valorice unor scriitori români con-
temporani. Premiile, două, în sumă de 
2000  lei, vor fi acordate de Uniunea 
Scriitorilor din România, iar Consiliul 
Local şi Primăria Tg-Cărbuneşti va atri-
bui laureatului titlul de CETĂŢEAN DE 
ONOARE al oraşului.

II. Premiul TUDOR ARGHE-
ZI, pentru Opera Omnia atribuit unor 
scriitori  contemporani de prestigiu 
internaţional. Premiile, două, în sumă de 
2000 lei fiecare, vor fi acordate de Con-
siliul Judeţean Gorj prin CJCPCT Gorj şi 
vor fi însoţite de titlul de “ Cetăţean de 
Onoare ” al oraşului  Tg. Cărbuneşti.

III. PREMIUL PENTRU «OPERA 
PRIMA» (volum de debut în poezie), în 
valoare de 1000 lei, acordat de CJCPCT Gorj. În vederea atribuirii acestui 
premiu, se vor cere propuneri de nominalizare unor edituri de prestigiu cu 
preocupări constante în promovarea pe criterii valorice a volumelor de debut 
tipărite în perioada mai 2014 - mai 2015.

IV. SECŢIUNEA “CUVINTE POTRIVITE”, pentru volum de poezie în 
manuscris, deschis autorilor români nedebutaţi, având vârsta maximă de 47 
ani. Manuscrisele nu trebuie să depăşească 100 pagini. Se atribuie un singur 
premiu, în valoare de 1000 lei, şi este acordat de Centrul Judeţean pentru Con-
servarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj.

V. SECŢIUNEA «BILETE DE PAPAGAL», pentru grupaj de poezie.
La această secţiune pot participa poeţii ce-şi aşteaptă consacrarea, cu un 

grupaj de minim 10 (zece) poezii dactilografiate, într-un singur exemplar. Se 
acordă următoarele premii:

Premiul I, în valoare de 800 lei, acordat de Centrul Judeţean pentru Con-
servarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj;

Premiul II, în valoare de 700 lei, acordat de Biblioteca Judeţeană “Chris-
tian Tell”;

Premiul III, în valoare de 600 lei, acordat de Centrul Cultural “Tudor 
Arghezi” Tg-Cărbuneşti.

Menţiune (1) în valoare de 500 lei, acordată de Consiliul Judeţean Gorj 
prin CJCPCT Gorj. La această secţiune vor mai fi acordate menţiuni ale unor 
edituri, fundaţii, reviste literare, posturi de radio etc., invitate în festival. Pentru 
această secţiune juriul are dreptul de a redistribui premiile. Câştigătorii locului 
I de la ultimele trei ediţii nu sunt acceptaţi în concurs.

VI. SECŢIUNEA DE ARGHEZOLOGIE, deschisă scriitorilor români 
pentru exegeze care au ca obiect de studiu viaţa şi opera lui Tudor Arghezi 
(studii publicate sau în manuscris). Premiul în valoare de 1000 lei este acordat 
de CJCPCT Gorj.

VII. SECŢIUNEA DE PROMOVARE A OPEREI ARGHEZIENE ŞI A 
FESTIVALULUI, deschisa participanţilor din ţară şi de peste hotare, cu merite 
deosebite în creşterea vizibilităţii Festivalului, în promovarea, traducerea sau 
ilustrarea grafică a operei lui Tudor Arghezi, precum şi în traducerea operei 
sau publicarea de  exegeze despre viaţa şi opera acestuia(monografii, studii, 
eseuri...).

Se atribuie cinci premii -  în sumă de 1500 lei fiecare, patru acordate 
de  CJCPCT Gorj şi unul acordat de Primăria Tg. Cărbuneşti.

VIII. SECŢIUNEA PREMIUL OPERA OMNIA atribuit unui scriitor 
de orgine gorjenească, în suma de 
1000 lei, acordat de Liga Culturală 
“Fiii Gorjului” Bucureşti.

ALTE PRECIZĂRI
În cadrul festivalului vor 

fi organizate lansări de carte, 
conferinţe de presă, întâlniri cu 
cititorii şi vizitarea muzeului “Tudor 
Arghezi”, din oraşul Tg-Cărbuneşti.

La festivitatea de premiere, 
laureaţii vor primi, pe lângă premi-
ile de mai sus, diplomele aferente şi 
trofeul Festivalului.Lucrările - dac-
tilografiate, într-un singur exem-
plar, pentru secţiunile de concurs, 
precum şi volumele pentru Opera 
Prima, Cuvinte Potrivite, şi cele 
de arghezologie se primesc până 
la data de 15 mai a.c.(dată poşta), 
pe adresa: Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Cul-
turii Tradiţionale Gorj, 210135 
Târgu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 15, 
judeţul Gorj, cod poştal: 210135, 
cu menţiunea “Pentru Festivalul 
«Tudor Arghezi»”. La expediere se 
vor respecta obişnuitele cerinţe: în 
plicul mare se introduce plicul mic 
cu motto, iar în interior se sigilează 
datele autorului, inclusiv un număr 
de telefon, la care poate fi contactat.

Juriul îşi va desfăşura 
lucrările pe două secţiuni:

- de preselecţie, alcătuit din reprezentanţii organizatorilor, îşi va începe 
lecturarea în 20 mai;

- naţional, care cuprinde şi juriul de preselecţie, va definitiva jurizarea 
în cursul zilei de 21 mai a.c., în aşa fel încât să poată fi anunţaţi laureaţii în 
timp util, în vederea participării la festivitatea de premiere, ce se va desfăşura 
la Târgu-Cărbuneşti, în 24 mai, începând cu ora 11.00. Juriul are latitudinea 
redistribuirii premiilor.

În condiţii de sponsorizare sau a altor forme de susţinere materială, 
juriul poate acorda şi alte premii. Cheltuielile de cazare, masă şi transport în 
interiorul judeţului pentru juriu şi invitaţi vor fi suportate de CJCPCT Gorj, 
Biblioteca Judeţeană şi Primăria Tg. Cărbuneşti cu menţiunea că pentru laureaţii 
concursului nu se asigură decontarea cheltuielilor de transport. Cheltuielile 
pentru cazarea invitaţilor din străinătate (Bucureşti), precum şi transportul pe 
teritoriul României vor fi suportate de CJCPCT Gorj. Laureaţilor din afara 
graniţelor li se decontează şi transportul de la intrarea pe teritoriul României.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a publica unele lucrări prezentate în 
concurs, fără să acorde drepturi de autor. Lucrările participante intră în arhiva 
Festivalului

Informaţii suplimentare la telefon/fax: - 0253/213.710 şi 
0721.370057  (Centrul Jud. pentru Conservarea  şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale) ; Persoane de contact: director Ion Cepoi - (0721.370057); Viorel 
Surdoiu – 0727930333 viorelsurdoiu@gmail.com,www.proverbum.ro, http://
www.traditiigorj.ro, e-mail: traditii_gorj@rdslink.ro, 0253/214.904 (Biblio-
teca Judeţeană “Christian Tell”) Persoane de contact: dir. Olimpia Bratu - 
0253/214904 

Organizatorii urează succes tuturor concurenţilor

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE LITERATURĂ
„TUDOR ARGHEZI”

EDIŢIA a XXXV-a, 22 mai – 24 mai 2015


