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La jumătatea secolu-
lui trecut, Iosif Naghiu1 şi, 
apoi, celebrul Carlo Taglia-
vini2 au publicat studii pri-
vind receptarea în cultura 
română a imnului religios 
Stabat Mater atribuit poetu-
lui italian Jacobone da Todi, 
franciscan care a trăit în se-
colul al XIII-lea.

În cercetarea noastră 
ne vom referi la prelucrări 
şi traduceri ale acestui imn 
publicate care au circulat în 
cultura română, în versiuni 
publicate, în toate provinciile 
româneşti, din Evul Mediu 
pînă azi. Întrucît făcea parte 

din cultul catolic, echivalări 
cu scop pastoral au existat 
din vechime, dar nu s-au păs-
trat3. În vremea noastră, cir-
culă încă numeroase versiuni 
anonime care mărturisesc 
pietatea autorilor şi vigoarea 
credinţei creştine, dar versiu-
nile nu intră în cadrul acestui 
articol. Ne limităm, crono-
logic, numai la versiunile ti-
părite, reprezentative pentru 
modalităţile de echivalare în 
limba română.

Cea mai veche prelu-
crare atestată a imnului Sta-
bat Mater coboară în seco-
lul al XVIII-lea4 şi aparţine 
cultului ortodox. Reflectarea 
devoţiunii mariale s-a întru-
pat într-un impresionant ima-
ginar iconografic, oglindind 
Întruparea şi Relevarea şi 
Glorificarea lui Isus, dar şi 
Proslăvirea Maicii Domnu-
lui. În 1837, Ilie din Teiuş a 
pictat pentru schitul Bisericii 
din Tetireciu, din judeţul Vîl-
cea, o icoană împărătească 
de mari dimensiuni cu chi-
pul Maicii Domnului îndu-
rerate, străpunsă de sabie, 
reprezentînd un simbol al 
suferinţei, însoţită de o glosă 

STABAT MATER
în prelucrări şi 

traduceri româneşti
Gândul de la care a pornit scrierea rân-

durilor următoare mi-a venit după ce am ci-
tit o seamă de intervenții ale profesorului de 
la filologia orădeană, Ion 
Simuț, un excelent om de 
litere, pe care, din păca-
te, nu-l cunosc personal. 
Multe dintre articolele lui 
Ion Simuț au ca obiect co-
rectitudinea unor texte din 
lirica lui Arghezi sau a altor 
poeți. Totul, într-un limbaj 
inteligibil, cu formulări ex-
plicite, conținând soluții cu 
opțiuni raționale. Claritatea 
exprimării vine, neîndoios, 
la Ion Simuț, din limpezi-
mea gândirii, a ideilor, din-
tr-o logică fără fisuri, care 
poate fi aplicată și textului 
poetic, deși textul poetic 
nu se prea „supune” logi-
cii obișnuite. Dar, să revin. 
Gândul e următorul: nicio-
dată nu putem fi siguri că 
textul care ne stă în față e receptat  impecabil, 
„înțeles” de către cititor, în sensul că toate „fil-
trele” pe care le pot utiliza cititorii sunt corect 
folosite, că nu mai e nimic de spus în privința 
semnificațiilor lui. M-am convins de acest lu-
cru recitind de mai multe ori un mic text poetic 
arghezian, o „bijuterie” lirică, text pe care îl 
transcriu mai jos: „Am luat ceasul de-ntâlnire 
/ Când se turbură-n fund lacul / Și-n perdea-

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „TUDOR ARGHEZI”
Ediția a XXXVII-a - 2017

Recitindu-l pe Arghezi

Livius Petru BERCEA

ua lui subțire / Își petrece steaua acul.// Câtă vreme 
n-a venit / M-am uitat cu dor în zare. / Orele și-
au împletit / Firul lor cu firul mare. // Și acum c-o 

văd venind / Pe poteca solitară, / 
De departe, simt un jind / Și-aș 
voi să mi se pară.” (Melancolie, 
în Scrieri, 1, 1962, p. 14). Tex-
tul a fost comentat, integral sau 
parțial, de mai mulți exegeți ai 
liricii argheziene. Mă voi opri 
la trei asemenea intervenții, pe 
care le consider semnificative.  
Șerban Cioculescu, bine cunos-
cut  pentru rigoarea formulărilor 
și pentru profunda cunoaștere a 
operei argheziene, comentează 
textul, exemplificând cu ultima 
strofă din poem: „Așteptare, în 
ceas de seară; lungă așteptare, 
de ceasuri; sentimentul evoluea-
ză de la o stare nedeterminată de 
dor, la o dorință parcă mai mate-
rială, căreia îi este preferată ilu-
zia: < Și acum c-o văd venind / 
Pe cărarea solitară, / De departe, 

simt un jind / Și-aș voi să mi se pară.>”  (Introduce-
re în poezia lui Tudor Arghezi, 1971, p. 131-132). 
Așadar, un sentiment de dor amplificat de lunga 
așteptare a iubitei, urmată de o „iluzie” (referitor la 
ce ?). În întâmpinarea centenarului Arghezi a apă-
rut o monumentală monografie datorată lui Nicolae 
Balotă, din care citez:

Amintiri despre Lucian Blaga:

MAI CURÎND UN ZEU
Am avut colosala bucurie de a-l cunoaşte 

pe Blaga în ianuarie 1955. Cu foarte puţine zile 
înainte, fusesem dat afară  de la Şcoala de litera-
tură din Capitală, după numai un trimestru urmat 
acolo, printr-o „şedinţă de demascare” de pomi-

nă, după tot tipicul epocii, fixată, desigur nu de florile mărului, 
chiar în seara Ajunului de Crăciun. Expulzat, în chip sonor, drept 
un „element duşmănos”, un „duşman al poporului”, în atmosfera 
unei liturghii negre. Motivele? Le-am arătat de mai multe ori şi 
îmi cer scuze cititorilor pentru că le repet iarăşi. I-am vizitat pe 
Tudor Arghezi, la Mărţişor, şi pe fosta soţie a lui E. Lovinescu, 
d-na Ecaterina Bălăcioiu, la sediul faimosului cenaclu Sburăto-
rul. Fapte odioase în ochii agenţilor regimului, care înţesau „fa-
brica de poeţi”. Dintr-un lăcaş al literaturii, am fost izgonit în 
numele literaturii, aşa ar veni, nu? Ca şi cum un credincios ar fi 
excomunicat de Biserică pentru credinţa sa! În sălile de curs, ca 
şi în internatul Şcolii (fostul Muzeu Toma Stelian de pe Şoseaua 
Kiseleff, azi sediul PSD), supravegherea securistă se desfăşura zi-noapte fără 
contenire. Directorul adjunct al instituţiei nu era altcineva decît Traian Iancu, 
viitorul „tata Iancu”, bonomul diriguitor al Fondului literar, care ni se înfăţişa 
uneori în splendoarea uniformei sale de ofiţer Secu. M-am văzut pîrît de cîţiva 
colegi zeloşi pe această cale atît de utilă pentru parvenire. Singurul care mi-a 

întins o mînă prietenească în acel ceas greu a fost un vecin 
de dormitor, pe numele său Nicolae Labiş, care, la despărţi-
re, mi-a făcut un dar: un volum din Opera dramatică a lui 
Lucian Blaga. Nu fără dificultate (am avut noroc de sprijinul 
unei mătuşi influente) am izbutit să mă transfer la Universita-
tea clujeană. Şi ce credeţi că am făcut acolo? Fără întîrziere, 
l-am căutat pe Blaga. Sfidînd astfel extrem de posibila repetare 
a defecţiunii bucureştene, l-am căutat pe autorul Spaţiului mi-
oritic, de a cărui poezie eram impregnat încă din liceu. Nu-mi 
păsa de ce s-ar mai putea întîmpla. Într-o dimineaţă mohorîtă 
de iarnă, am cutezat a intra în clădirea Bibliotecii universitare, 
unde aflasem că lucrează Blaga şi postat în așteptare, la etajul 
unde-şi avea biroul. Nu voi uita niciodată tulburarea fericitoa-
re ce m-a cuprins cînd l-am zărit urcînd cu lentoare scările, de 
parcă o statuie ar fi început a umbla. Cu un gest natural, Blaga 
m-a poftit într-o odaie care s-a făcut dintr-odată luminoasă (lu-
mina venea neîndoielnic din fiinţa sa), ascultîndu-mă benevo-

lent, punîndu-mi cîteva întrebări, invitîndu-mă în cele din urmă să-l mai caut. 
Mă simţeam într-al nouălea cer. Bineînţeles că am revenit peste puţin timp, 
înfăţişîndu-i o seamă de poezii la care mă nevoiam pe atunci. A început astfel o 
relaţie care a durat pe întreg parcursul studenţiei mele clujene. 

Gheorghe GRIGURCU
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În ziua de 24 martie 2017, între orele 10-12 
s-a desfăşurat Colocviul Brâncușiana – Viziunea lui 
Ion Pogorilovschi, la Institutul de Filosofie şi Psiho-
logie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei 
Române. Întâlnirea a fost prilejuită de tipărirea cărţii 
Noica & Brâncuşi Deschideri în seninătatea fiinţei 
(Editura Academiei, 2016) şi apropierea comemoră-
rii a un deceniu de la trecerea în nefiinţă a autorului, 
reputat filosof, etnolog şi brâncuşiolog.

Programul a fost deschis prin discursul Acad. 
Alexandru Surdu (Vicepreşedinte al Academiei Ro-
mâne) care a rememorat avatariile trăite de Ion Po-
gorilovschi pe la diverse locuri de muncă până să 
ajungă la Institutul de Filosofie al Academiei noas-
tre. Ion Pogorilovschi, şef de promoţie la Universi-
tatea din Iaşi, nu a rămas, de la bun început în cadrul 
învăţământului superior, din cauza dosarului. Abia 
peste un an a putut fi încadrat la catedră,iar mai apoi 
s-a transferat prin concurs la Institutul de Psihologie 
care va fi desfiinţat în urma aderării membrilor săi la 
mişcarea transcendentală, tolerată o vreme. Rămas 
pe drumuri, a trebuit să practice munci necalificate 
până când a ajuns încadrat la Institutul de Etnografie 
şi Folclor al Academiei Române, de unde era pe cale 
să fie dat afară din cauza interpretărilor filosofice 
pe care le făcea temelor cercetate şi care nu erau pe 
placul conducătorilor institutului. Acad. Alexandru 
Srdu îl aduce la Institutul de Filosofie menţionat, pe 
care îl conduce şi unde fiecare cercetător îşi alege 
temele de studiu.

Acad. Alexandru Surdu subliniază că Ion Po-
gorilovschi a scris studii fundamentale despre sta-
tuara brâncuşiană devenind unul dintre principalii 
exegeţi ai sculptorului. În relaţia Noica – Brâncuşi, 
vicepreşedintele Academiei afirmă că Ion Pogo-
rilovschi relevează toate locurile în care filosoful 
vorbeşte despre artistul plastic. Coincidenţa Noica 
– Brâncuşi constă în faptul că sculptorul făcea prin 
formele sale plastice rostire românească în timp ce 
filosoful sculpta cu gândul pe aceleaşi teme. În fi-
nalul expunerii, acad. Alexandru Surdu menţionează 
activitatea de epigramist a lui Ion Pogorilovschi, că-
reia el însuşi i-a căzut victimă, acum revanşându-se 
cu o epigramă fără replică.

Acad. Alexandru Boboc a urmărit la Ion Po-
gorilovschi apetitul pentru înţelegerea filosofică a 
raportului artei cu folclorul. Academicianul evocă 
două întâlniri cu Ion Pogorilovschi, una la Târgu-Jiu 
când erau în aceeaşi tabără de contestare a modului 
de restaurare „Varia”  a Coloanei fără sfârşit şi alta la 
Bacău  unde filosoful şi etnologul a ţinut o cuvântare 
impresionantă despre sculptura lui George Apostu. 
Apreciază faptul că Ion Pogorilovschi se peocupa de 
orientarea artei spre origini şi original..

Doamna Sorana Georgescu-Gorjan l-a cunos-
cut pe Ion Pogorilovschi în anul 1992 la Simpozio-
nul Brâncuşiana de la Târgu-Jiu, primul ca formulă 
internaţională. Îşi aminteşte de satisfacţia domnului 

Ion Pogorilovschi în momentul descoperirii în cimi-
tirul de la Hobiţa a unui brad mortuar cu incizii rom-
boidale asemănătoare cu ale Coloanei brâncuşiene. 
Conferenţiara remarcă spiritul polemic al domnului 

Pogorilovschi şi tensiunea avută cu domnia sa pe 
tema că Brâncuşi ar fi vrut să facă o Coloană de două 
ori mai înaltă la Târgu-Jiu. Conflictul a fost rezolvat 
de Inginerul  Ion Georgescu-Gorjan, constructorul 
Coloanei, care prin calcule de rezistenţa materiale-
lor a demostrat că utilizând materialele respective, în 
cadrul sumei alocate construcţiei, nu se putea realiza 
altfel.

Doamna Sorana Georgescu Gorjan, fiica in-
ginerului Ion Georgescu-Gorjan, remarcă faptul că 
Ion Pogorilovschi se opunea exagerărilor brâncuşi-
ologilor care descopereau alte opere de tinereţe ale 
sculptorului, cât şi a celor care militau pentru adu-
cerea în ţară a osemintelor sculptorului. Conferenţi-
ara elogiază activitatea de animator a domnului Ion 
Pogorilovschi în calitatea de redactor şef al revistei 
„Brâncuşiana”, în care se propuneau teme utile cer-
cetărilor, cât şi activităţii de editor a unor lucrări  de 
referinţă despre părintele sculpturii moderne în Edi-
tura Fundaţiei Culturale „Constantin Brâncuşi”. 

Lucian Gruia, scriitor, afirmă că Noica a scris 
importante cărţi dedicate virtuţilor filosofice ale 
limbii române, cu numeroase referiri la Eminescu 
şi Brâncuşi. Din cărţile menţionate rezultă specifi-
cul românesc care constă din: viziunea unei fiinţe în 
devenire, receptarea fiinţei ca uşurătate nu cu gra-
vitatea specific occidentală, seninătatea, cosmismul, 
sărbătorescul viziunii noastre asupra lumii. Toate 

Colocviul „Brâncușiana” la Academia Română

NOICA & BRÂNCUŞI 
în viziunea lui Ion Pogorilovschi

aceste aspecte se regăsesc în sculptura lui Brâncuşi: 
devenirea întru fiinţă în ciclurile sale (Păsări, Peşti, 
Domnişoare Pogany, Muze, Coloane etc); uşurătatea 
fiinţei se regăseşte în impresia de levitaţie a sculptu-
rilor polisate care reflectă lumina; seninătate, sărbă-
torescul în bucuria pe care artistul voia să o comuni-
ce şi cosmismul în doctrina naturalităţii preluată de 
sculptor de la ţăranul român.  

Prof. Dr. Marin Diaconu mărturiseşte că nu l-a 
întâlnit decât o dată pe Ion Pogorilovschi la Biblio-
teca Academiei. Despre carte afirmă că până la Ion 
Pogorilovschi nimeni nu s-a aplecat cu atâta compe-
tenţă asupra relaţiei Noica – Brâncuşi. Aducerea filo-
sofului şi etnologului a favorizat conceperea acestei 
cărți, rămasă din păcate în fază de proiect. Conferen-
ţiarul relevă o serie de lipsuri ale lucrării şi anume: 
- cartea trebuia să înceapă cu referiri la Tratatul de 
ontologie noician şi apoi să abordeze alte teme; -vo-
lumul trebuia să cuprindă şi o fișă bio-bibliografică a 
autorului; -simbolul & din titlu e neavenit. Profeso-
rul menţionează câteva teme de cercetare demne de 
interesul  tinerilor: Raportul dintre unu şi multiplu 
în ciclul Păsărilor lui Brâncuşi; Fiul risipitor; Noica 
şi Hegel; Brâncuşi şi Neagoe Basarab. În încheiere, 
Prof. Dr. Marin Diaconu apreciază că lucrarea este 
în spiritul lui Noica o închidere care se deschide şi o 
limitare care nu limitează. Dacă ar fi fost dusă la bun 
sfârşit ar fi fost ingenioasă.

Prof. Dr Mihai Zamfir se arată interesat de 
cărţile lui Ion Pogorilovschi fiind surprins plăcut că 
în 1987 acesta a publicat lucrarea Arhetipul struc-
turii liricii româneşti. Cartea Noica & Brâncuşi 
Deschideri în seninătatea fiinţei trebuie examinată 
ca şi un proiect care dacă ar fi fost realizat putea fi 
monumental. Contactul lui Brâncuşi cu limbajul nu 
trebuie lămurit mai mult întrucât sculptorul utiliza 
limbajul plastic suficent sieşi. Ca observaţie, confe-
renţiarul menţionează că prima monografie serioasă 
despre Constantin Noica, aparţinând lui Ion Ianoşi, 
nu e relevată în suficientă măsură.

Mădălina Oana Mihăilă, tehnoredactoarea 
cărţii, evidenţiază dificultăţile întâmpinate la edita-
tea acesteia.

Doamna Genoveva Pogorilovschi, văduva au-
torului, scriitoare, mărturiseşte că uneori simte re-
proşul soţului că i-a umblat prin notiţe, pentru că în 
timpul vieţii fiecare lucra separat. Relevă greutăţile 
întâmpinate la descifrarea textelor și încadrarea lor 
adecvată în capitole, conform temelor enunțate prin 
Cuprinsul întocmit de autor. Consideră că trebuia să 
dea publicităţii acest proiect pogorilovschian pentru 
a fi util specialiștilor și  tinerilor cercetători. 

În încheiere  doamna Pogorilovschi , pentru a 
facilita o înțelegere mai plastică a mesajului autoru-
lui, recurge la o formulă metaforică. Fiind în dubiu 
dacă e bine sau nu să încredințeze tiparului lucrarea 
neterminată a soțului său,  gândul a dus-o prin vremi 
la imaginea unui personaj fabulos din copilăria lui 
Ion Pogorilovschi: Nenea Costică. Cel care i-a ținut 
loc și de tată, fratele mamei sale, nenea Costică i-a 
încântat copilăria și îi distra pe  toți povestindu-și 
năzbâtiile, dar  mai ales amintirile de pe front. Du-
sese pe umeri până la capăt toate etapele ultimei 
conflagrații mondiale. În ultima parte a războiului, 
în timpul unui atac, sătul să mai lupte, nenea Costică 
împreună cu alți câțiva camarazi, în loc să pornească 
la atac au luat-o peste câmp în altă direcție şi şi-au 
îngropat puştile cu ţevile în jos, sperând ca paturile 
de lemn ale armelor să lăstărească. Un gest similar ar 
fi şi publicarea cărţii polemistului Ion Pogorilovschi.

Sesiunea s-a încheiat într-o atmosferă sărbă-
torească.    n

Dare de seamă de Lucian GRUIA
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ÎNTRE MAGICIAN ŞI SACERDOT
Alchimia e o metodologie specială, o com-

binaţie secretă, o forjare interactivă, o modificare 
personalizată care priveşte toate domeniile de expri-
mare şi contact ale actantului liric, pseudopersonajul 
vorbeşte, acţionează şi structurează universul poetic. 
Există atâta alchimie – cu definiţia cea mai simplă, 
dar completă, cu transmutaţia elementelor – în tex-
tualizarea argheziană, câtă incertitudine a credinţei 
există, pentru că necredinţă nu există, ca ineficienţă a 
butaforiei sacerdotale  oficiale.

Marea alchimie la care aspiră actantul arghe-
zian ar fi  reconturarea  pe retina umană, a imaginii 
lui Dumnezeu, aşa cum se developase sub pleoapa lui 
Adam, în momentul Genezei. Construirea imaginii 
Creatorului – fie sub forma revelaţiei, ca un flash di-
vin, cosmic, fie ca apariţie colocvială, sub specie ling-
vistică, aşa cum L-a auzit Moise, în varianta vetero-
testamentară a Cărţii Sfinte, rezumă şi defineşte întreg 
universul scriptural, poezie, proză sau publicistică. 

Când spiritul religios  este plenar şi armoni-
os, nu apare tentaţia alchimiei, ca în orizontul lumii 
create de Tatăl Patern, care ar fi imaginea miniaturi-
zată, umană a Tatălui Etern. În esenţă, operaţia ca şi 
speculaţia alchimistă rămâne un artificiu interogativ, 
dubitativ, creativ prin negaţie –nu însă şi ateist – ates-
tând superioritatea omului religios care îşi constru-
ieşte  singur relaţia cu Dumnezeu şi nu are încredere 
în intermediari, chiar dacă aceştia sunt recunoscuţi de 
textele sacre. Eşecul alchimiei religioase – imaginea 
lui Dumnezeu nu apare nici măcar ca pe giulgiul din 
Torino - trimite la alte căi de  redescoperire a credin-
ţei. Victoria alchimiei lingvistice – transmutaţia cu-
vintelor în creaţia  estetică – înseamnă poezie.

Până la urmă, nici alchimia nu este percepută 
inchizitorial – în spiritul tolerant cunoscut  al orto-
doxiei - ci ca o  imperativă iniţiere negativă, treaptă 
necesară pentru revenirea la dreapta credinţă. Alchi-
mistul construieşte şi el un sacerdoţiu.

Pentru că Dumnezeu nu se arată, pentru că mi-
nunile  nu intervin în aspiraţiile melioriste ale lumii, 
protagonistul poeziei conversaţionale argheziene, ac-
tantul liric care spune şi face începe să-şi asume o  
butaforică responsabilitate divină, ca Tatăl Patern, şi 
să ordoneze lumea sa mică sau să emită propoziţii 
gramaticalizate afirmativ despre anumite evenimente 
supraumane.

Folosirea alchimiei presupune recunoaşterea 
funcţiilor ezoterice ale unor realităţi comune  în viaţa 
de zi cu  zi şi şi un fel de autoînşelare conştientiza-
tă, mistificare cu rol autogenerativ, optimizant într-o 
lume în care s-a auzit declicul entropiei şi aşteaptă 
un previzibil sfârşit apocaliptic. Alchimistul elimină 
moralistul, iar actantul poet se substituie  preotului 
filosof care nu a reuşit să ţină lumea aşa cum a făcut-
o Dumnezeu. Alchimistul oficiază şi el un sacerdoţiu 
profan, construieşte ritualuri iniţiatice, precum într-o 
altă biserică fundamentată doar pe cuvintele umane, 
pentru că alchimia argheziană încearcă să anuleze, 
polemic, şi ipocrizia celor care controleză instituţiile 
religioase. „Din bube, mucegaiuri şi noroi iscat-am 
frumuseţi şi preţuri noi” - iată chiar o transmutaţie a 
elementelor – definiţia alchimiei – cu virtualităţi ex-
clusive în plan uman.

Şi jocul deţine funcţiile integrale ale alchimiei, 
poate  încă şi mai evident, pentru că reprezintă o dra-
matizare a actelor existenţiale, aproape o în-scenare 
cu funcţii ezoterice şi iniţiatice care, evident, mizează 
pe devenirea   transcendentală a spiritului şi exaltarea 
metafizică. Toate aceste formule învăluitoare, buta-
forice, parcă generate de un exerciţiu de diabolizare, 
nu sunt blesfemii. Actantul liric, şi Arghezi însuşi, 
alchimistul, în complicatele sale relaţii cu biserica 
ortodoxă  rămân, „dincolo de bine şi de rău, de orice 
interpretare sau incriminare‚ (...)  în linia intelectuală 
a metafizicii,’’ cum  ar spune  Nae  Ionescu.

Prin formulele sale poetice anti-convenţionale,  
prin interacţiunea diverselor idei, care ţine de spiritul 
alchimiei, actantul liric încearcă să impună, ca marii 
reformatori ai bisericii, noi limite discursului religios, 
în afara festivismului  eclezial.

Identitatea actantului poetic – oricât ar fi de 
deranjantă, şi a rămas aşa din moment ce biserica or-
todoxă nu prea  îl are la suflet pe autor -  propune un 
Inovator religios, un reformator al ritualului creştin. 
Cu certitudine, discursul său este poetic, dar mesa-
jul ascunde  in potentia, un fel doctrină religioasă, 
coerent elaborată. Dacă nu ar fi fost poet, Arghezi ar 
fi putut deveni predicatorul unei variante personale a 
ortodoxiei. Nu necredinţa sau tăgada – cum a sublini-
at critica tradiţională – ar fi  interogaţia semnificantă a 
poeziei argheziene, ci oficierea credinţei în noi tipare 
ritualizante. Doctrina mistico-poetică, bazată pe re-
velaţie, adică pe vizualizare şi reimaginarea lui Dum-
nezeu, nu înseamnă nici iconoclastie, nici blasfemie, 
nici erezie. Construirea unei noi imagini cosmice a 
lui Dumnezeu, reconturarea tiparului abstract al di-
vinităţii nu ar fi posibilă, cum spunea Emil Cioran, 
fără o  complicitate supranaturală cu Tulburătorul.    .

Timpul şi-a  schimbat matriţele, şi în noua ex-
plorare spirituală, actantul liric arghezian afirmă o ex-
perienţă traumatizantă, în apropiera morţii – de unde 
şi predilecţia pentru virtualităţi apocaliptice. Sfârşitul 
e lucrul cu care să începi  - spunea  T.S. Eliot. Mulţi 
creştini se roagă la Dumnezeu să schimbe lumea – 
lumea rea, îndobitocită de fericirea mercantilă a fa-
bricării banilor dar până să ajungă la Fiinţa Sublimă, 
se observă că lumea  L–a schimbat pe  Dumnezeu. 
De unde se vede că alchimia, nu numai că nu trimite 
la erezie, dar  încearcă să participe la reinstaurarea 
Divinităţii. Şi mai mult decât atât – alchimia poate 
conduce la beatitudine – starea  ideală a credinciosu-
lui – şi poate pătrunde misterul divin.

BINECUVÂNTAREA ŞI BLESTEMUL
Blestemul şi binecuvântarea constituie două 

forme de alchimie a cuvântului, de reconfirmare şi 
redefinire a lumii prin cuvânt. Împlinind Scriptura, 
trupul ceresc al cuvântului are puterea de a ameliora 
Destinul, sau, oricum, de a-l conduce într-o progresi-
une pozitivă.

Dimpotrivă, progresiunea negativă, acţiunea 
degeneratoare, tumefiantă  a cuvântului declanşează  
forţele malefice. Ca şi în credinţă, maniheismul de-
finitoriu arghezian intervine şi în alchimie, ca şi în 
domeniul cuvântului. Dar cine sunt cei care pot de-
clanşa aceste latenţe ale cuvântului, făptuitori acredi-
taţi cu forţă divină să facă binele sau răul? Nu sunt ei 
înşişi nişte alchimişti –

Cuvântul, venit de la Dumnezeu nu poate avea 
decât forţe benefice,  dar în spatele cuvântului bun 
se află gândul bun. Gândurile  rele formează o masă 
puternic compactată, de o magnitudine care ar putea 
erupe devastator. Blestemul recreează evenimente 
care deţin controlul asupra psihicului celui bleste-
mat, ating viaţa, moartea şi sacralitatea celui  prins de 
blestem. Paradoxal rămâne faptul că şi Isus Cristos, 
venit şi binecuvântat în numele Domnului, Cel care 
nu a rostit cuvinte rele împotriva cuiva şi nu a avut 
niciodată gânduri de răzbunare, a folosit – e adevărat 
, o singură dată – blestemul. Isus a blestemat smochi-
nul fără smochine să se usuce. Cert este că actantul 
invocă o incredibilă libertate  a credinciosului, dar in-
dependenţa  afirmată faţă de Dumnezeu – fără renun-
ţarea la credinţă  rămâne  unul din miturile romantice 
ale secolului XX, care, iată  că revine şi în secolulul 
XXI, odată cu computerul care caută Divinitatea în 
universuri virtuale.

O credinţă cognitivă, intelectuală, nemediată, 
de posibil contact vizual care, în spirit, e la fel de 
autentică, viguroasă şi apropiată de  rugăciunea de  
poverello  a lui San Francesco d’Assisi. Însă,  sancta 
simplicitas, nu mai pare accesibilă omului modern, 
strivit de atâtea solicitări şi evoluţii contradictorii. 
Chipul lui Dumnezeu nu este reprezentabil pentru că, 
la nivelul percepţiei umane, intră în codificarea mor-
ţii. Actantul arghezian afirmă o credinţă personaliza-
tă, generatoare de mare poezie, focalizată în imaginea 
revelată a Creatorului  ascuns şi pe lupta creaturii cu 
forţele stihiale. Creatorul şi creatura pactizează îm-
potriva lui Satan, a Răului metamorfozat sub diferite 
chipuri imprevizibile. Forma ultimă a Răului, şi el 

interdimensional, ar fi surprinză-
toarea apariţie sub  chipul Binelui.

Dar cum să reprezinţi irepre-
zentabilul, Chipul Creatorului, o ex-
plozie de lumină benefică, când sunt dovezi că El nu e 
vizibil decât în dimensiunea în care oamenii  intră mor-
ţi, ori în starea din apropierea morţii?

Inscripţionările argheziene sunt direct sau de-
rivat binecuvântări, oficiate cu plenitudine de pre-
otul ortodoxiei insolite trans-figurate de actantul 
liric. Blestemele sunt chiar  blesteme, în accepţia 
mentalităţilor primitive, folosind partea întunecată a 
cuvântului. Nimic nu este lipsit de logică în poezia 
argheziană.Şi accentele mistice au, fie o motivaţie 
cosmică, fie o  ţintă sublimă. Testament, Stihuri, De-a  
v-aţi ascuns şi multe alte poeme sunt binecuvântări, 
în cantabilitatea cunoscută : “ Ne vom iubi, negreşit, 
mereu / Strânşi bucuroşi la masă, /Sub coviltirele lui 
Dumnezeu. …Voi  creşteţi, dragii mei  sănătoşi,/ Voi-
nici, zglobii, cu voie bună,/ Cum  am apucat din moşi 
strămoşi…”

Căutarea lui Dumnezeu devine un fel de religie 
a lumilor paralele, o experienţă abisală în apropierea 
morţii, o explorare spirituală care ia forma  poeziei.

JERTFĂ  ŞI RĂSCUMPĂRARE 
Actantul arghezian, persona, în limbajul lui 

Jung, nu promite nimic în schimbul apariţiei Divini-
tăţii.Şi nu are nici o altă ofertă pentru a determina pe 
Creator să se facă văzut. Nici o  jertfă de tip eclezial 
nu pare potrivită pentru  încarnarea butaforică descri-
să de actant. Poate numai un rirual ezoteric, o formu-
lă de alchimie misterioasă – a credinţei, a limbajului, 
a jocului – ar putea concretiza o asemenea utopie. 

Alchimia este  o „ştiinţă a materiei”, zice Gil-
bert Durand, ceea ce consonează cu materialitatea 
universului arghezian. Cu  toată atitudinea sa pămân-
tească, mereu dubitativă,”arţăgoasă” faţă de Divinita-
te, nu este, totuşi, Toma Neîncrezătorul, ci Pavel, cel 
devenit apostol, care, după o viaţă de păcat şi idola-
trie, a avut revelaţia lui Isus  pe drumul Damascului. 
Numai că, în cazul nostru, revelaţia nu vine niciodată, 
ceea ce îl determină pe actant să-şi forţeze destinul. 

Cultura modernă a modificat unghiurile de re-
prezentare a lui Dumnezeu, ajungându-se până aco-
lo  încât Nils Bohr a fost „adeptul unui Dumnezeu 
jucător de zaruri” (Gilbert Durand, Aventurile  ima-
ginii, Editura Nemira, l999,p. l7) afirmând o nouă 
sensibilitate religioasă oximoronică. Actantul arghe-
zian este, indiscutabil, religios – devotio – şi însetat 
de imaginea lui Dumnezeu –imago - dar din care nu 
descoperă decât semne tangenţiale  – vestigium - oa-
recum asemănătoare –similitudo – cu propriul chip. 
Mai degrabă, peste tot în opera lui Dumnezeu, se în-
tâlneşte cu semnele lui Satan. Pentru a nu cădea în 
ispite demonice, devine el însuşi un fel de Dumnezeu 
pentru lumea umilă a plantelor şi animalelor. Dar nu 
toată lumea crede că revelaţia imaginii ar fi epifa-
nia  religioasă supremă. Pentru Sartre, imaginea nu 
ar fi decât o”degradare a cunoaşterii”. Figura aflată 
în biserică nu oferă toate certitudinile asemănării, iar 
neîncrezătorul actant arghezian nici nu pare cel mai 
îndreptăţit să primească o confirmare mistică. Nu au 
fost recompnsaţi alţii mai habotnici. De exemplu, 
Van Gogh care o vreme a fost şi preot protestant, a 
fost considerat prea religios şi, ca atare, exclus. Cre-
dinţa rămâne o  trăire evanghelică ascunsă şi nu  o 
exteriorizare dramatică, pur sacerdotală, şi nu poate 
fi legitimată de un oarecare for public.

   Alchimia răscumpărării”, zice Gilbert Du-
rand , porneşte de la  mitul Sfârşitului lui Satan, de-
scris de poeţii secoluluial XIX-lea, Shelley, Hugo, 
Baudelaire şi implică o atitudine oximoronică asupra 
credinţei, prin care  Răul este necesar Binelui. Dacă 
Dumbezeu a murit, cum spune Nietzsche, Satan tre-
buie să se fi sfârşit şi el, pentru că nu ar putea să fiin-
ţeze singur. Poezia argheziană îi descrie pe amândoi 
agonizând.

Omul baudelairean, „perfectul chimist”, devi-
ne alchimistul arghezian, eroul spiritual, actantul li-
ric, inclusiv  al secolului XXI.      n

Arghezi, alchimistulAURELIU GOCI:
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...Recitindu-l pe Arghezi

„Cele douăsprezece versuri ale poeziei Melancolie închid, în clar-ob-
scurul crepuscular, momentul unei întâlniri-ce-nu-trebuie-să-aibă-loc, moment 
esențial trăirii agonice. Firește, „ceasul de-ntâlnire” este acela al amurgului. În 
absență, apetiția iubitoare crește infinit de mult, pentru ca la apropierea iubitei, 
în prezența ei, să se reducă până la dorința neantizării ei [...]  Nu este în aces-
te versuri (și în altele similare) o simplă reprezentare a 
intermitențelor inimii. Nu este refluxul urmând inevitabil 
fluxului amoros, ci nevoia subiacentă, profundă, a ruptu-
rii...” (Opera lui Tudor Arghezi, 1979, p. 135). Ceva mai 
târziu, un stilistician timișorean, Felicia Giurgiu, pornind 
de la cerințele formulate de un teoretician al disciplinei 
(Helmut Hatzfeld), anume că „pentru a face analiza or-
ganică a unei opere, trebuie pornit de la conținutul său, 
de la dominanta sa semantică cel puțin, de la ideea sa 
fundamentală, în măsura în care e perceptibilă de la pri-
ma vedere”, comentează întregul poem arghezian, dar 
nu ține seama de informația lingvistică pe care i-o fur-
nizează textul însuși, întrucât nu verifică până la capăt 
„informația lingvistică”. Citez concluziile: „Sentimentul 
de melancolie, anunțat prin titlul care „atmosferizează” 
întregul text, suferă o importantă complicare prin substi-
tuirea lexemului prin două sinonime aproximative datori-
tă conotațiilor: dor  și  jind. Dacă melancolia sugerează o 
stare de durată, ce se poate prelungi sau permanentiza în 
afara unei cauzalități imediate, dorul și, în special, jindul, au obiect, sunt tranzi-
tive. „Purificat”, jindul devine sinonim intensiv al dorului. Ceea ce se jinduiește 
– o stare, contrazice însuși nucleul semnificativ inițial al cuvântului...” (Motive 
și structuri poetice, 1980, p. 174). Cam complicat, sofisticat și fără o bază reală 
în text. 

Sunt convins că în cea mai mare măsură s-a apropiat  de text Nicolae 
Balotă, că poeziei i se cuvine o altă interpretare decât a celorlalți doi exegeți 
amintiți (Șerban Cioculescu și Felicia Giurgiu), și trebuie pornit chiar de la ce ne 
„oferă” textul. Starea de melancolie (= tristețe, deprimare) nu poate fi  generată, 
în mod normal,  de o iubire împlinită, ci de „ruptura” cuplului, de care vorbește 
Nicolae Balotă. Prozaic, „scenariul”  s-ar reduce  la: „Mi-am  dat  întâlnire cu 
iubita  în  amurg,  pe malul  lacului  (romantic, nu ?)  Am așteptat-o ore bune, 
dar n-a venit. Într-un târziu apare, dar n-aș mai vrea s-o văd, mi-a pierit cheful 
așteptând-o”. Banal, dar... posibil.  Primele două strofe nu pun probleme de in-
terpretare. A treia strofă însă e „plină” de mărci stilistico-lingvistice ale unei 
veritabile „adversități” față de întârzierea ființei iubite, deci ruptura cuplului se 
produce din inițiativa și voia partenerului masculin (posibil de identificat cu au-

torul textului). Să le vedem pe rând, în ordinea apariției în text. Conjuncția și 
nu este copulativă, ci are o puternică nuanță adversativă (= dar) și face oficiul 
de mesager al acestei atitudini „ostile” a bărbatului. Acum înseamnă și „în acest 
moment”, dar este și expresia lingvistică a răstimpului destul de lung dintre 
începutul așteptării iubitei și apariția ei, într-un târziu. În plus, iubita vine „de 
departe”, deci ideea îndepărtării celor doi parteneri unul de celălalt este nu nu-
mai posibilă, ci și, parcă, dorită, impusă de starea iubitului, cumva firească după 
lunga așteptare. Cel mai important element lexical din strofă este însă cuvântul 
jind. Probabil niciunul dintre exegeții poeziei argheziene n-a avut curiozitatea să 

deschidă un dicționar bun al limbii române. Jind apare ca 
derivat postverbal al verbului a jindui (= a dori, a râvni 
la ceva). Deci jind  poate fi considerat sinonim (parțial, 
aproximativ, cu nuanță intensivă) pentru dor. Așadar, co-
mentariile lui Șerban Cioculescu și ale Feliciei Giurgiu 
par îndreptățite. Dar...a jindui (reflexiv, e drept, adică a 
se jindui) înseamnă și...a regreta (am scris intenționat cu 
aldine), iar un alt derivat regresiv, posibil, jind (din păca-
te, neînregistrat de dicționare) ar fi echivalentul semantic 
al substantivului regret. Deci versul al treilea din ultima 
strofă nu conține „un sinonim intensiv al dorului”, cum 
presupunea Felicia Giurgiu, ci, dimpotrivă, este o expre-
sie a regretului că bărbatul a așteptat-o pe iubită până în 
acel moment. Ultimul vers, „Și-aș voi să mi se pară”  este 
încă un semn că iubitul nu mai dorește un cuplu constituit, 
ci unul care ar putea rămâne, cel mult, la nivelul intenției. 
Verbul aș voi este la optativ, exprimă o dorință, iar să mi 
se pară este expresia rămânerii în idealul fără finalitate.

Mai există o dovadă a opțiunii lexicale arghezi-
ene (și, implicit, o „probațiune” pentru corectitudine 

afirmațiilor mele). Termenul jind cu această semnificație (regret) apare și într-o 
strofă din poemul Lipsesc morminte (ciclul 1907 – peizaje). E pedepsit fără milă 
caporalul care fraterniza cu răsculații, trăgând în gol focuri de armă și „făcân-
du-i pe țărani scăpata”: „Stăpânii judecății, fără jind,/ Dau pildă și osânda ce 
faptei se cuvine, / Că țara ne rămâne, socotind, / Cu cincizeci de morminte mai 
puține”. Cine poate susține că aici jind ar putea să însemne dor ?

Un (singur) termen poate schimba o opțiune interpretativă. Nu trebuie să 
uităm că, oricâtă libertate ar avea poezia, ea nu poate depăși anumite restricții 
impuse de limbă.

Nota redacției: Amintim că, la ediția din 1998 a Festivalului „Tudor Ar-
ghezi”, universitarul timișorean Liviu Petru Bercea (1946) a obținut Diploma și 
Premiul Special al Uniunii Scriitorilor din România, înmânate, la festivitatea de 
premiere de la Tg.-Cărbunești, de către D. R. Popescu, pentru lucrarea „Lim-
bajul poetic arghezian” (Helicon, 1997). Doctor în filologie (1981) cu teza: 
„Lexicul poeziei lui Tudor Arghezi – perspectivă stilistică”. Cercetător ştiin-
ţific, cercetător ştiinţific principal la Filiala Timişoara a Academiei Române 
(1971-2001).    n

Imagini de la poetul-monah Ignatie 
Grecu de la Manastrirea Cernica, 
unde Tudor Arghezi a fost calugar

(prin bunăvoința redactorului nostru, 
dl Aureliu Goci).
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Recent, la 
Editura Tipo Mol-
dova din Iași a vă-
zut lumina tiparului 
o lucrare cu totul 
nouă în blagologie: 
este vorba de un 
masiv „dicționar 
esențial” privind 
„oamenii din viața 
lui Lucian Blaga”, 
datorat cercetăto-
rului Zenovie Câr-
lugea, autor a nu 
mai puțin de opt 
cărți dedicate aces-
tui plenar scriitor 

român pe care filosoful Constantin Noica îl conside-
ra drept „spiritul tutelar” al secolului al XX-lea, așa 
cum Eminescu era pentru cel precedent.

Cele 211 portrete de scriitori din acest 
„dicționar”, care au avut un rol mai important sau 
mai „decorativ” în viața lui Lucian Blaga, benefi-
ciază de o fișă bio-bibliografică la care se adaugă 
comentariul împrejurărilor în care poetul a venit în 
contact cu aceștia, desfășurarea relațiilor de-a lungul 
anilor, înțelegerea, solidaritatea și sprijinul acordat 
în diferite momente ale vieții față de demersurile 
celui dedicat trup și suflet creației literare și filoso-
fice. Între aceste sute de „portrete scriitoricești” se 
pot întâlni, pe lângă sincera și dezinteresata prețuire 
a unor prieteni (precum Ion Breazu, Ion Chinezu, 
Basil Munteanu, Vasile Băncilă, D.D. Roșca, Nichi-
for Crainic, Domnița Gherghinescu-Vania, Gheor-
ghe Pavelescu, Ovidiu Drimba, Gheorghe Grigurcu 
ș.a.) și spirite mai puțin receptive, uneori umora-
le (precum Gh. Bogdan  Duică, I.U.Soricu, Marin 
Ștefănescu, Mihai Beniuc, Pavel Apostol ș.a.), față 
de care poetul (profesorul, diplomatul) a trecut, nu 
fără engramarea unor traume sufletești, cu superioară 
detașare în desfășurările implacabile ale unui destin 
cultural de excepție asumat dintru începuturi. Nu 
sunt omiși membri ai familiei, prieteni, colaboratori, 

politicieni, oameni de stat, care vin să întregească 
peisajul biografiei blagiene, cu tușe mai mult sau mai 
puțin evidente în creionarea acestui om între oamenii 
vremii lui.

Sub acest aspect, acest „dicționar esențial” 
privind oamenii din viața lui Lucian Blaga este un 
fel de „monografie” itinerantă care, prin apelul la 
jurnalistică, memorialistică, epistolare, confesiuni și 
alte surse, este în măsură a revela, în varii ipostaze, 
spiritul febril și laborios al celui ce a pus cauza lite-

rară pe planul dintâi al existenței sale, conștient de 
valoarea și rolul novator în multe direcții al operei 
sale în ansamblu.

Într-un cuvânt înainte lămuritor, autorul își 
fundamentează acest demers de istorie și critică li-
terară sub semnul alterității, un concept hermeneu-
tic menit a proba concepția ce a prezidat conceperea 
„dicționarului” în contextul cercetărilor în domeniu:

„Dacă e adevărat, conform  principiului 
alterității, că prin Celălalt putem să ne împlinim și 
definim - viața noastră nefiind decât o permanentă 
raportare la semenii ce ne-au marcat existența și la 
ideea de drum prin care destinul nostru s-a rotun-
jit  în acord cu supremele aspirații  și  permanentele 
năzuinți, - atunci, în cazul lui Lucian Blaga, putem 
observa ușor cum întreagul său parcurs biografic stă 
sub  ceea ce putem numi  coincidentia oppositōrum, 
ca figură politropică a alterității. Un fel de conjucție 
și disjuncție a „contrariilor” ce amprentează, în va-
rii manifestări,  atât un mod de viață cât, mai ales, 
un stil de creație. Nu putem, astfel zis, să ne reali-
zăm decât prin Celălalt, viața însăși netezind acest 
drum al clădirii și regăsirii de sine. Despre o primă 

„clădire” și „regăsire de sine” a poetului, etapă  a 
„reformațiunii” sale, mărturisită în tumultuoasele 
scrisori adresate Corneliei  în perioada 1916-1919, 
am scris nu de mult un capitol întreg în lucrarea „Lu-
cian Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare” (ed. 
I, Scrisul Românesc, 2004; ed. II, Tipo Moldova, 
2010), tot astfel putem observa cum biografia bla-
giană se desfășoară calm dar implacabil sub semnul 
altor ipostaze ale alterității, fie că e vorba de aju-
torul poetului primit de la membrii familiei, rude 
sau prieteni, persoane cunoscute apelate insistent cu 
rugăminți, fie de la oficiali care au ajutat mai mult 
sau mai puțin la împlinirea unui destin de excepție, 
atunci când nu au devenit opaci și frenanți față de 
respectivul fenomen.

Iată de ce ideea alcătuirii unui „dicționar 
esențial” privind „oamenii din viața lui Lucian Bla-
ga”, tot atâtea ipostaze ale „alterității” în relație cu 
o individualitate puternică, cu roluri și rosturi mai 
șterse sau mai pregnante în desfășurarea etapizată a 
destinului uman, artistic și filosofic, mi se pare o în-
treprindere nu tocmai lipsită de sens. Dimpotrivă, pri-
vite din acest unghi, viața și destinul marelui creator 
îndeamnă la o cât mai exactă reevaluare a relațiilor 
sale cu oamenii vremii sale, geniul lui împlinindu-se, 
între semeni, doar prin drumul creat prin sufletele și 
conștiința acestora.  Dovezi ale acestei deveniri uma-
ne, artistice, filosofice, profesionale există din plin, 
în biografia lui Lucian Blaga, iar fără apelul la her-
meneutica și metafizica alterității nu putem înțelege 
în profunzime împlinirea unor năzuințe structurante 
și idealuri formative, de unde și ideea că fără raportul 
la alterități, reprimatoare sau benefice, destinul unui 
om nu se poate manifesta și împlini. În funcție de 
aceste grile existențiale, prin care omul comunică și 
se comunică, prin empatii și adversități , se realizea-

ză  destinul oricărui om și artist, mai în vitregia sau 
mai în plenitudinea arealului de manifestare. În cazul 
lui Blaga, oportunitățile au fost mai puternice decât 
rezistențele opace și frenatoare, de unde și afirmarea 
deplină a  destinului și operei în ansamblu.

Ideea acestui dicționar al întâlnirilor (con-
tactelor) lui Lucian Blaga cu oameni din viața sa 
deschide, iată, un câmp bio-bibliografic și intelec-
tual de mai largă cuprindere istorico-literară și mai 
adâncă reflecție asupra modurilor în care s-a creat, 
s-a afirmat și apoi s-a consacrat opera în conștiința 
contemporanilor. Proiectul acesta, aplicabil oricărui 
mare scriitor român (ne gândim în primul rând la 
Eminescu), este deopotrivă unul recapitulativ și de 
sinteză, implicând - după cum se va constata - varii 
aspecte din științele conexe cercetării literare pro-
priu-zise.

E de la sine înțeles că o lucrare de aseme-
nea formulă bio-bibliografică și istorico-literară  se 
constituie într-o contribuție sui generis de probantă 
expertiză întru luminarea acestui destin artistic, de 
răscruce în cultura română, care reprezintă pentru 
secolul al XX-lea ceea ce Eminescu înseamnă pentru 
cel precedent (C. Noica). Un drum deloc ușor al afir-
mării de sine printre semeni, împlinindu-se desigur 
prin „proba alterităților”, legitimând acest demers al 
cărui rost nu este de a forța evidențele, ci de a furniza 
o imagine cât mai exactă despre omul care, dincolo 
de împrejurări și contexte, a avut mereu în vedere 
propria-i afirmarea și consacrarea operei în ansam-
blu.”

Subscriem cu toată convingerea la acest inedit 
demers istorico-literar, marcând o dată importantă în 
cercetarea vieții și operei lui Lucian Blaga.    n

Caius MUNTEANU

Eveniment editorial:

„LUCIAN BLAGA – DICȚIONAR ESENȚIAL
Oameni din viața lui”
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S-a întîmplat ca marelui poet-filosof să-i pla-
că versurile mele într-atît încît a rostit în legătură cu 
ele o apreciere atît de favorabilă încît mă sfiesc s-o 
reproduc. Copilandrul de 18 ani putea avea oare o sa-
tisfacţie mai mare? A fostă o clipă crucială a existen-
ţei mele, care m-a stimulat şi continuă a mă stimula 
pînă la anii mei tîrzii. Am primit atunci un atestat mai 
important decît diplomele de studii, decît premiile de 
care s-a întîmplat să am parte. 

Întîlnirile cu Blaga aveau loc cam de două-
trei ori pe lună, la Bibliotecă. Uneori ne vedeam pe 
stradă, poetul poftindu-mă la cîte o preumblare prin 
“centru” ori  să-l însoţesc pînă la locuinţa sa de pe 
strada Martinuzzi, către marginea urbei. Vorbeam 
„de toate”. Simt azi nevoia de-a corecta imaginea 
curentă a lui Blaga, cea de taciturn. Cu mine n-a fost 
defel aşa. Se dovedea mai mereu cursiv în rostire 
şi chiar iubitor al vorbei de duh. Presupun, cred că 
nu fără temei, că legenda „omului tăcerii” provine 
din partea unor foşti studenţi ai săi, faţă de care, în 
pofida amabilităţii ce-l caracteriza şi a preţuirii pe 
care le-o purta, nu putea a nu nutri şi rezerve. Îi am 
în vedere mai cu seamă pe „cerchişti”, care nu doar 
că formulaseră, prin pana unuia dintre ei, observaţii 
critice la concepţia filosofică blagiană, dar găsiseră 
de cuviinţă a adresa scrisoarea întemeietoare a 
grupării lor nu lui Blaga, ci lui E. Lovinescu. Ti-
nere personalităţi care vădeau, în ciuda respectului 
faţă de marele lor dascăl, o explicabilă tendinţă de 
emancipare… Deloc reţinut în momentele petrecute 
împreună, lui Blaga îi făcea plăcere să povestească 
felurite întîmplări din viaţa sa ce  mi se înfăţişa 
feerică, neomiţînd tinereţea, perioadele petrecute 
peste hotare, relaţiile cu „oamenii mari” ai trecutu-
lui, de la Vlahuţă, întîlnit aproape de sfîrşitul aces-
tuia („era un om clădit în întregime pe etic”), pînă la 
Iorga („vanitos, intratabil”), Arghezi (vă va surpinde 
poate: „cel mai mare artist al verbului românesc”), 
Adrian Maniu („în poezie le cam nimereşte”), V. Voi-
culescu („un poet religios de seamă”), E. Lovinescu 
(„un critic interesant, dar oarecum limitat prin estet-
ic, fără un fundament filosofic solid”), Camil Petres-
cu („un Mitică la pătrat”) etc. Îşi amintea cu o vădită 
satisfacţie şi de convorbirile ce le avusese cu regele 
Carol al II-lea, care-l preţuia. Nu aborda făţiş ches-
tiunile politiceşti. Însă, mai cu seamă pe stradă, îi 
scăpau mărturii în măsură a-i trăda apăsătoarea stare 
de spirit indusă de situaţia anilor ‘50. „Ascult ştirile 
de la radio Londra, pînă adorm pe ele”. „Ce-a vrut să 
spună Călinescu la sfîrşitul articolului său din Con-
temporanul, după vizita făcută la Lancrăm: «Dar 
toate porţile erau închise»? Nu cumva era «închisă» 
şi vorba sa?”. Şi mai cu seamă: „Lucrurile se vor 
schimba, fără îndoială, în ţară. Dar s-ar prea putea 
ca această schimbare să vină peste vieţile noastre”. 
Aparent calm, cu o alură majestuoasă a mişcărilor, 
ce-mi evocau, repet, mişcarea unei figuri statuare 
însufleţite, Blaga avea aerul a nu lua prea mult în 
seamă urgia comunistă, cu privirile aţintite spre vi-
itor. Într-un fel special, dădea dovadă de realism. Am 
aflat astfel că scria proză autobiografică („cititorii 
mei vor afla ceea ce nu le pot spune în prezent”) şi că-
şi pune în ordine o serie de texte disparate, în vederea 
publicării lor în volum. Relegat moralmente, scos 
din viaţa literară, universitară și academică, ofensat, 
părea a pluti peste mizeriile contemporaneităţii, cu 
stoicismul unui spirit apt a-şi regla propria existenţă. 
Îşi resorbea inevitabila durere cu o exemplară tărie. 

 Şi acum o latură cu deosebire tulburătoare 
a relaţiei pe care am avut-o cu Blaga: atenţia caldă, 
aş zice parentală pe care înţelegea a o acorda neîn-
semnatului tînăr ce eram în preajma sa. Mă asculta 
cu atenţie cînd îmi luam curajul (Doamne, cum?) a-i 
vorbi despre frămîntările mele cele mai intime, de 
la dificultăţile scrisului la cele de adaptare la lume, 
neexcluzînd pătimirile eroticeşti. Nimic din ce era 
omenesc nu rămînea nespus între noi, ca-ntr-un con-
fesional, aşa încît în tot ce mi se părea înnegurat, 
decepţionant, blocat apărea lumina unei înţelegeri 
expiatoare. Simţeam, difuz, că există puncte de reper 
în marasmul ce ne înconjura, că sîntem în măsură 
a năzui la o perspectivă răscumpărătoare, oricît de 
îndepărtată. Există o salvare, părea a sugera mereu 

glasul molcom, cu timbrul uşor subţiat, al lui Blaga, 
indiferent despre ce ar fi vorbit. Şi n-au lipsit nici 
intervenţiile concrete, emoţionante. Cînd, la un mo-
ment dat, am ajuns ameninţat de serviciul militar 
pentru care nu eram tocmai potrivit, autorul Po-
emelor luminii a ţinut să-mi dea cîteva sfaturi care 
mi-au fost de mare ajutor. Într-o bună zi, m-am po-
menit exmatriculat şi din facultatea de la Cluj, pentru 
cîteva absenţe la orele (indigeste) de marxism-lenin-
ism. Cu acel prilej, Blaga a făcut un gest de mare 
omenie: o vizită la Universitate pentru a-l întîlni pe, 
temutul pe atunci, decan al meu, Iosif Pervain, pe 
care l-a înduplecat să anuleze aspra măsură. Astfel 
mi-a salvat situaţia. Şi cum aş putea uita comportarea 
autorului Nebănuitelor trepte, cînd mi-am termi-
nat facultatea? Doream cu ardoare să rămîn în Cluj. 
Importantul burg imperial, aureolat de romantismul 
vîrstei, reprezenta pentru mine un vis, ce să-i faci! 
În anul penultim, primisem un premiu întîi pe ţară 
(iată că mă laud: singurul premiu din 1957 de acest 
rang de care beneficiase Clujul studențesc) şi eram 
unicul din anul meu de studii care începuse a publica 
într-o revistă literară, Steaua, - asta însemna ceva pe 
atunci - , dar nici profesorii mei, nici „steliştii” nu 
mi-au dat nicio atenţie. Blaga s-a dovedit singurul 
care s-a lansat într-un şir de demersuri pentru a mă 
sprijini. A contactat cu acest scop cîţiva universitari 
prestigioşi (e drept, de la alte facultăţi decît filologia, 
unde se pare că nu se bucura de o mare simpatie!) şi 
m-a recomandat, în două calde scrisori, lui Tudor Vi-
anu şi lui Alexandru Jebeleanu (redactor-şef al revis-
tei timişorene Scrisul bănăţean). Ambele scrisori au 
fost între timp publicate. Explicabil însă, în condiţiile 
dure de atunci, totul a fost în zadar. Imaginea insu-
lui egocentric, rece, insensibil la nevoile aproape-
lui se cuvine aşadar corijată. Blaga mi-a dovedit cu 
prisosinţă că nu e nici taciturnul de vocaţie şi nici 
egolatrul inuman, sugerat de unele condeie… 

   Care erau raporturile lui Blaga cu scriito-
rii în vogă din „deceniul proletcultist”? Atitudinea 
infamă a lui Beniuc, care a găsit cu cale a-l carica-
turiza pe marele predecesor ostracizat, fără drept de 
replică, în paginile unui roman, se cunoaşte. Relațiile 
din proximitate, cu literaţii din jurul revistei Steaua 
am impresia însă că n-au fost încă suficient clarifi-
cate. Departe de-a fi fost idilice, aşa cum s-a străduit 
a le prezenta poetul Aurel Rău, adjunctul lui A. E. 
Baconsky la conducerea periodicului şi succesorul 
acestuia, din 1958, ele reflectă o doză de reavoinţă 
din partea mai tinerilor condeieri, exponenţi, fie 
şi cu o anume tendinţă, lăudabilă, de emancipare 
de sub tutela ideologică, ai canonului oficial. Ce 
vreau să zic? S-a produs o stare… concurenţială în-
tre scriitorul pus pe o linie moartă şi reprezentanţii, 
orice s-ar zice, ai „literaturii noi”. Incidentul oribil, 
relatat de I. D. Sîrbu, cînd Baconsky, aflat pe valul 
„realismului socialist”, l-a sfidat pe stradă pe Blaga 
printr-un gest obscen, e multgrăitor. În repetate rîn-
duri, foarte ambiţiosul autor al Fluxului memoriei 
îmi spunea că „poezia nouă” (id est cea a condei-
ului propriu) trebuie să se debaraseze de fantasmele 
metafizicii şi că în niciun caz nu se va mai putea scrie 
vreodată despre îngeri. Aluziile la Blaga erau vădite, 
revenind aidoma unui laitmotiv în convorbirile pe 
care le aveam cu Baconsky. Răspîndindu-se vestea 
întîlnirilor mele cu acesta, împrejurarea nu putea 
decît a-i indispune pe „stelişti”. Aprecierile favora-
bile din partea poetului marginalizat, după cum mi-
am dat seama, departe de-a mă avantaja, au ajuns a 
alcătui pentru mine un handicap. Steaua n-a întîr-
ziat a publica o notă veninoasă, în 1956 sau 1957 
(oare a luat-o în seamă pînă acum vreo cercetare?), în 
care sînt vizaţi atît Blaga cît şi subsemnatul, primul 
avînd postura unui maestru îmbătrînit, „depăşit”, 
care se înconjoară de tineri fără nici o valoare cărora 
le acordă un credit exorbitant, din teama de-a nu 
rămîne cu desăvîrşire uitat. Ce ziceţi, domnule Rău, 
de acest text apărut sub pseudonim? Iar cînd a văzut 
lumina tiparului cartea lui Blaga, Tălmăciri din lir-
ica universală, ce s-a întîmplat? Unul dintre redac-
torii Stelei, poetul Aurel Gurghianu, mi-a cerut să-i 
fac o recenzie (nota bene: o simplă recenzie, iar nu 
o cronică), adăugînd cu un surîs ironic: „dacă tot eşti 

prieten cu Blaga…!”. Numai că, în comentariul meu, 
fără să mi se ceară consimţămîntul, s-au ivit cuvinte 
mustrătoare la adresa lui Blaga. I-am explicat aces-
tuia isprava „steliştilor”. A zîmbit ironic la rîndu-i, 
declarînd că nu se miră prea mult: „Ce vrei, Bacon-
sky şi alţii ca el sînt obişnuiţi cu un anume standard 
de viaţă, nu pot risca nimic!”. Să precizez că în acele 
vremuri de trai foarte sărăcăcios, scriitorii obedienţi 
dobîndeau venituri considerabile, alcătuind o catego-
rie privilegiată, după modelul sovietic. A. E. Bacon-
sky, ca şi Petru Dumitriu (modelul bucureştean al 
bardului clujean, cu care emula acesta), îşi îngăduiau, 
în virtutea lor, a cumpăra mobile scumpe şi picturi de 
valoare de la „foştii” scăpătaţi… 

 Un episod aparte al vieţii lui Blaga, în etapa 
sa crepusculară: conferinţa intitulată Întîlniri cu 
Goethe, pe care a ţinut-o în primăvara anului 1957, 
într-o sală de festivităţi a Bibliotecii universitare. 
Afişele, puţine şi de format modest, care o vesteau 
pe zidurile Clujului au provocat senzaţie. După atîţia 
ani de tăcere impusă, în care fusese arătat cu deget-
ul de propagandiştii partidului unic ca exponent al 
putrefactei culturi burghezo-moşiereşti, iată că i se 
dădea cuvîntul marelui interzis. Era un eveniment. 
Sala s-a dovedit total neîncăpătoare. Veniseră multe 
sute de oameni de toate vîrstele, mai ales tineri care 
ajunseseră să stea şi afară, pe culoare şi pe scări.  
Eu, care-mi luasem precauţia de a sosi cu o oră şi 
jumătate înainte de cea anunţată, mă aşezasem, cu 
o bucurie copilărească, în primul rînd de scaune. În 
curînd mi s-au alăturat pe acelaşi rînd cîţiva universi-
tari, între care profesorul meu, Mircea Zaciu, surprins 
pesemne de-a mă găsi în acel loc, aruncîndu-mi o 
privire oblică, circumspectă. Îndată după apariţia lui 
Blaga, care s-a urcat la pupitru, a intrat o altă figură 
fabuloasă a Clujului, Ion Agârbiceanu. Hirsut, corpo-
lent, cu ceva noduros în făptura-i popesc-patriarhală, 
a fost poftit alături de vorbitor. Cu toate că presiunea 
crescîndă a celor ce n-au încăput în sală a determinat 
pe cineva dintre organizatori să anunţe că Blaga îşi 
va repeta alocuţiunea la altă dată, bineînţeles că acest 
lucru nu s-a mai întîmplat. Entuziasmul pe care l-a 
produs ieşirea sa în public constituia un semnal su-
ficient pentru autorităţi pentru a-l pune din nou între 
parantezele ideologice în care a rămas pînă la mo-
arte.  

Ultima mea întîlnire cu Blaga s-a petrecut 
în vara anului 1959, la locuinţa acestuia. Era o zi 
fastuoasă, cu un cer de un albastru senzual şi totodată 
cu o nuanţă rece, septentrională. Un cer evocînd 
cumva viziunea blagiană a verilor transilvane, de-o 
ardere moale, ca un cadru al unei iubiri nelumești. 
Blaga mi-a vorbit apăsat despre faptul că se pension-
ase de curînd şi că grija sa de căpetenie era atunci 
să-şi organizeze „viaţa de pensionar”. La rîndul meu, 
i-am împărtăşit dezamăgirea mea dureroasă de-a nu 
fi căpătat un serviciu, la un an după isprăvirea stu-
diilor. În plus, imposibilitatea de-a mai apărea în 
publicistică, după ce devenisem obiectul unor alte 
„demascări”, semnate de nume grele ale criticii 
aservite partidului, precum Ov. S. Crohmălniceanu, 
Silvian Iosifescu, Georgeta Horodincă. Autori care 
mă caracterizau nu altfel decît ca un poet mistic, de 
soi burghez, exponent al unei „critici de salon”. Ce 
mai încoace-încolo, o primejdie în continuare. Ceva 
aidoma unuia suferind de-o boală contagioasă, care 
trebuie izolat. Descumpănit, nu ştiam ce-ar mai fi de 
făcut. Atunci Blaga, reluînd cuvintele spre a mi se 
întipări în memorie, mi-a dat ultimul său îndemn, 
cu iz mioritic, cît să-mi ajungă pe viaţă: „Înţarcă-te, 
Grigurcule!”. Chiar aşa: „Înţarcă-te, Grigurcule!”. 
Premonitor, cu privirile dense, trecînd dincolo de 
lucruri… Nimic din înfăţişarea şi din tonul poetu-
lui din faţa mea nu trăda boala fatală ce avea să se 
manifeste peste cîteva luni. Îl priveam, îl ascultam 
cu aceeaşi evlavie ca la cea dintîi dintre întîlnirile 
noastre. Era fiinţa providenţială a tinereţii mele. Era 
cel mai de seamă creator pe care mi-a fost dat a-l 
cunoaşte vreodată, în carne şi oase. Un Goethe al 
românilor, cum, pe bună dreptate, a fost caracterizat. 
Ca să spun adevărul adevărat: îl simţeam mai curînd 
un zeu decît un om.    n

�Urmare din pag. 1 ...MAI CURÎND UN ZEU
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Împărat Singurătăţii

Trist e satul meu din munţi.
Tinerii se duc cu toţii
Prin streini. Rămîn bătrîni ―
Stîlpi de Jale-n pragul porţii...

De deşarte visuri duşi,
Toţi ai mei se risipiră
Şi părinţii-n prag, cerniţi,
Îi, precum pe morţi, jeliră...

Părăsiţi de zeii buni,
Pribegesc prin cele spanii,
Bieţi copii ai relei sorţi,
Numa-n of-uri şi jelanii...

Prin streini, la noi stăpîni,
Trag din greu şi nu au somnu
Şi li-i jalea cît Strasburgu
Şi amarul cît Sionu...

Că la streini milă nu-i
Şi speranţa-n bine piere,
Şi Tu, Doamne, -n cerul Tău
Taci ― şi mult ni-i cu durere...

De fier veacul ni-i şi greu.
Şi sub greul lui ne frîngem
Şi ni-i jale şi durere
Şi cui, Doamne, să ne plîngem ?

„La Morminţi”, sub cruci de lemn,
Cei rămaşi se duc cu toţii
Şi-am rămas pe-aici doar eu ―
Împărat Singurătăţii...

Poveşti rămîn din noi, 
poveşti...

Puteai un rîu să mă faci, Doamne,
O pajişte în Munţi de-Apus,
Pe care să îşi pască mieii,
Cînd era prunc, Domnul Iisus ;

Un rîu ce, prin păduri bătrîne,
Amarul ăstui neam al meu,
Cu jalea Iancului într-însul,
Spre Marea să-l tot duc mereu ;

Un fluture, în miez de Mai,
Nuntind într-un potir de floare,
Un greiere ori un izvor
Ori, în văzduh, privighetoare...

Dar m-ai făcut ce sînt ― o frunză
Pe-o biată creangă tremurînd,
Pe care-o brumă grea, -ntr-o toamnă,
De tot va pune-o la pămînt...

Ci frunze sîntem toţi cu toţii
Pe ramul care, Doamne, eşti
Şi ne risipei dai. Şi-n urmă
Poveşti rămîn din noi, poveşti...

Rugă către mama

Dintr-o altă lume
Unde eşti dusă,
Dintr-o altă poveste
Încă nespusă,

Întoarce-te, mamă,
Prin nouri, prin ceaţă,
Cu ochii în lacrimi,
Cu roua pe faţă !

Peste punţi întinse
Peste-a lumii vamă,
Blîndă şi miloasă,
Te întoarce, mamă !

Lîngă vechea-ţi vatră
Îţi opreşte zborul
Şi în ceruri, mamă,
Ia-ţi de-aici feciorul !

Că mult greu i-i veacul
Şi sufletul frînt
De-amar. Şi-i mult singur
Şi strein pe pămînt !...

Bătrîne lumi în chaos cad

Bătrîne lumi în chaos cad,
De spaimă şi de moarte grele
Şi, singur, Domnul Dumnezeu
Se tînguie, bătrîn, prin ele...

Şi nimeni să-L audă nu-i 
Şi să-i răspundă glas nu are
Şi cei din urmă sori s-au stins
În noaptea fără de hotare...

El Morţii moarte-şi cere şi,
Prin văile de chaos sure,
Pierde-i-se ruga şi 
Nu-i nimeni-nimeni să se-ndure...

Căci moartă-i însăşi Moartea şi
Vremea bătrînă-i şi tîrzie
Şi nimenea pe nicăieri
Nu mai voieşte să mai fie...

Zădărnicie-i tot ce 
facem-dregem

Zădărnicie-i tot ce facem-dregem
(De ce-s în lumea asta, zău, nu ştiu !),
Oriunde merg îmi drumul rătăceşte
Şi-ajung întotdeauna prea tîrziu !

Aceeaşi lună lúnă-ne pe toţi,
Acelaşi soare ne pe toţi soreşte.
Aceleaşi patimi ard în noi mereu
Şi-aceeaşi moarte ne pe toţi pîndeşte.

Acelaşi omul azi ca la-nceput ―
Din Dumnezeu şi Diavol o scînteie ―,
Adam trăieşte-n orişice bărbat
Şi-aceeaşi Evă-n orişice femeie...

Nimic nu-i nou în lume. Negreşit,
Tot ce se-nalţă musai şi coboară,
Acelaşi orologiu nevăzut
Bate în cer, din veci, aceeaşi oră...

O frunză e omul pe-un 
ram, doar o frunză...

Se-ntîmplă să vii şi să nu ştii de unde,
Se-ntîmplă să mergi, să nu ştii unde-
ajungi.
Se-ntîmplă să-ţi fie în miez de zi noap-
te,
Să te chinuie demoni, să nu poţi să-i 
alungi.

Nelinişte eşti tot cît eşti. Şi te doare.
Oriunde te duci ţi-s toate streine.
Un strop să-ţi aducă măcar de-alinare,
Nimenea, nimenea de niciunde nu 
vine...

Şi anii-ţi urmează, unul, altuia, trişti,
Şi-acelaşi, statornic, în tine un gînd :
O frunză e omul pe-un ram, doar o 
frunză,
Fără să ştie pentru ce, tremurînd...

Şi noaptea grea din suflet 
mi-o-nsenină !

Tîrziu e-n vreme, Doamne, şi-s pustii
Cărările ce duc spre Tine toate.
Zadarnic Te tot strig. Ecouri doar
Se-ntorc, pustii, din stelele-ngheţate...

Uitat-ai, unde eşti, de-acest pămînt,
De omenetul tot, de-a’ sale patimi. 
Pustiu şi gol fără de Tine sînt
Şi plîngu-Te cu înfocate lacrimi...

Ci, rogu-Te, de mine aminte-Ţi. Şi,
Din depărtarea Ta de evi-lumină, 
Spre mine-ntoarce ochiul Tău cel blînd
Şi noaptea grea din suflet mi-o-nsenină 
!

Din pieptul meu a izvorît 
un rîu

Din pieptul meu a izvorît un rîu
Şi rîu-acela s-a-ndreptat spre mare,
Ca orice rîu. Nu apă-n el e, ci
Iubirea mea ce tînguie şi doare...

Ci mare-i marea-aceea. E un loc
Pustiu-pustiu în care se-mpreună
Tristeţile celor în toate-nvinşi,
La care şi tristeţea mea s-adună...

Acolo noapte-i pururea şi vînt
Şi marea-ntunecat şi trist murmúră
Şi un noian mi-i sufletul de-amar
Şi nici un zeu de el nu se îndură !...

   TEOFIL RĂCHIŢEANU

Împărat Singurătăţii
                               ― de din alte, tot vechi, scrinuri ―

Precuvîntare

De din alte, tot vechi, scrinuri,

Doruri, gînduri, vise, lacrimi,

Preaiubite cetitoriu,

Să le-ngîni şi să te clatini.

Elegie cu mama

În ce văi, în ce munţi, te-ai, mama 
mea, dus ?
Fără tine sînt singur şi mi-i lumea pus-
tie.
Cerşitu-te-am Domnului şi El tace-
adînc
Şi unde eşti nimeni să-mi spună nu 
ştie...

Undeva, într-un colţ de ceruri, o stea
Mai tristă ca însăşi Tristeţea se stînse.
Cerşitu-te-am şi ei, am strigat şi am 
plîns.
Mă-ngînau doar ecouri decît plînsul 
mai plînse...

Nimenea, nimenea nu te-aduce-napoi,
Iubita mea mamă, şi vremea-i tîrzie.
Părelnice-s toate pe pămînt şi în cer
Şi nimeni, nicicînd, n-a-nviat şi nu-
nvie !...

Elegie la Cluj

Seară la Cluj de sfîrşit de Florar.
Grele miresme în aer, de tei...
Oh, ele-aminte mi-aduc de-o iubire
Din anii cînd tînăr pe-aici fui, ehei !...

Pe sub teii bătrîni mă preumblu şi-
acum.
Vîntul cîntînd prin ei mă-nfioară...
Oh, e ecoul iubirii dintîi
Ce nu conteneşte în mine să doară...

Dusu-s-au anii cei tineri, s-au dus
Şi nu mai se-ntorc ! Şi duhul lor doare.
Vîntul prin teii bătrîni de la Cluj
Despleteşte elegii funerare...

A să mi-l cînte Aheronul

Ci merge-voi curînd şi eu
La „rîul cel cu ape-ncete”,
Unde dorinţe nu mai sînt,
Nici suferinţe, nici regrete...

C-un ochi lăuntric, de pe ţărm
Homer bătrînul, scrutînd zarea,
O cupă-mi va întinde să
Beau, din căuşul ei, uitarea...

Acolo voi cădea în somn
Şi-un vis voi auzi doar zvonul
Ce, -n drumul către negre mări,
A să mi-l cînte Aheronul...     n
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Enigmaticul învăluie pelerinajele abia din clipa în care iluzia predesti-
nării e spulberată. Libertatea alegerii, absenţa unui semn al divinităţii, tăcerea 
solitarului fără călăuză, ireversibilitatea drumului, secretul şi intangibilitatea 
ţintei spre care e orientat cel mereu neîmpăcat cu viaţa menţin impresia pribe-
giei. Dar, între un hoinar inocent, ameţit de splendorile sălbăticiei şi cel care 
explorează pământul, cu toate meandrele lui, încercând să transgreseze limitele 
spaţiului vizibil, în căutarea unui hotar aşezat între pustiu şi infinit, diferenţa e 
uriaşă. Primul redescoperă frumuseţea, puritatea dintâi a Creaţiunii şi se poate 
dărui din nou vieţii, celălalt, concentrat asupra finalităţii pelerinajului, nu. Şi, 
în ardoarea ce îl poartă spre margini, se 
amestecă, lent, renunţarea definitivă la 
cunoaşterea lumii fenomenale. Zbaterea 
lăuntrică în „zarea marii stepe” nu e o 
disperare fugitivă. Existenţa întreagă, 
şi nu experienţele ei înfricoşătoare, 
stârneşte tristeţea devastatoare a 
călătorului în deşert: „Pribeag în şes, 
în munte şi pe ape,/ Nu ştiu să fug din 
marele ocol/Pe cât nainte locul mi-e mai 
gol, /Pe-atât hotarul lui mi-e mai aproa-
pe.// Piscul sfârşeşte-n punctul unde-n-
cepe./Marea mă-nchide, lutul m-a oprit./
Am alergat şi-n drum m-am răzvrătit/ 
Şi n-am scăpat din zarea marii stepe.” 
Hotarele imanentului sunt de netrecut, 
iar Dumnezeu rămâne insensibil şi tăcut 
în faţa strădaniilor umane. Mişcat de o 
„suferinţă necăutată”, pelerinul înţelege 
că singura posibilitate de a transgresa 
condiţia umană, e periplul în moarte. Şi 
nici această cutremurare ultimă nu poate 
stinge nostalgia originilor celeste:„Sunt 
prins din patru laturi deodată,/Şi-oricât 
m-aş măguli biruitor,/Cunosc ce răni 
şi-anume unde dor/Şi suferinţa mea 
necăutată.// Din vijelii şi biruinţi trecute/  
Am câştigat puterea, ce-a rămas:/Nu mai 
străbat destinul meu la pas,/Ci furtunos 
de-acum, şi iute.” (Psalm - Pribeag în şes, în munte şi pe ape)

Pelerinajul e, doar în aparenţă, o rătăcire fără noimă, ivită din adâncurile 
disperării, din fiorul sfârşitului, din absenţa perspectivelor. În realitate „stepa de 
sus” nu e a cerului gol şi intruziunea ei întunecată în spaţiul teluric răvăşeşte o 
singură fiinţă a lumii. Călăreţul „din umbra de apus” e singurul suflet care zvâc-
neşte în pustiul imens, bântuit de un fior thanatic. Existenţa umană îi pare un na-
ufragiu printre tenebre, finalitatea călătoriei sale tinde spre o breşă, spre o poartă 
invizibilă, pecetluită, ca cea a Edenului. Frângerea intervine la capătul istovi-
rilor, atunci când „noaptea-ncuiată” cu „lacăt greu” nu se deschide spre trans-
cedent, unde pelerinul spera să fie „primit”: „O stepă jos, o stepă neagră sus./ 
Se-apropie-mpreună şi sugrumă/ Calul de lut şi câinele de humă/  Şi omul lor din 
umbra de apus.// Drumul s-a strâns din lume ca o sfoară,/ Gheme de drumuri zac 
în heleşteu,/ Hambarul n-a lăsat nimic afară./  Noapte-ncuiată e, cu lacăt greu./ 
Noi singuri trei dăm lumii-nchise roată,/ Cercăm, strigăm …Nici un răspuns./ 
Că oboseala pribegiei ne-a ajuns/ Şi n-avem loc să stăm şi noi odată.// Unde ne 
ducem ? Cine ne primeşte ?/ În poarta cui să cerem crezământ ?/ Hai, calule, hai 
câine, pământeşte,/ Să batem frânţi cu pumnii în pământ.” (Două stepe)

Refugiat într-o luntre pierdută în imensitatea apelor, pelerinul străbate ca-
lea spre zări rătăcind printre stihii furioase. Periplul său pare legat indisolubil de 
speranţa demoniacă aprinsă în Ghilgameş odată cu agonia şi sfârşitul prietenu-
lui său Enkidu. Cutremurat întâia oară de revelaţia perisabilităţii omului, regele 
Urukului îşi părăseşte frumoasa cetate şi pleacă spre graniţele ultime ale pămân-
tului, încredinţat că, undeva, în necunoscut, există o ieşire secretă din finit, care 
poate fi găsită în timpul vieţii. Şi credinţa pelerinului, vegheată de lumina firavă 
pe care o revarsă peste lumea întreagă doar un astru izolat, e mai puternică decât 
apele morţii: „Te iată iarăşi singur, în luntrea cât o scoică,/ Luptând în fundul 
zării cu norii mari din cer/ Şi legănat de mare, de fiară, ca de-o doică, / Şi năbuşit 
în cântec de ţâţele-i de fier.//  Deasupra muncii tale încet biruitoare/ Veghează-n 
toată lumea un singur strop de stea,/  Ca un păianjen care a pogorât din soare,/ 
Ca-n trecerea vâltorii zălog şi scut să stea.” Însă luntraşul nu e fiu de zei, ca eroul 
epopeii sumeriene. Ars de vânturi necruţătoare, el retrăieşte spaima adamică, 
sentimentul solitudinii esenţiale şi al nimicniciei umane. Frenezia străinului por-
nit spre o ţintă neatinsă, spre pragul unde oceanul şi vecia se îngemănează, anu-
lează teama ancestrală şi, ca o fantasmă,  pelerinul alunecă, inexorabil, în urze-

ala nevăzutului:„Te iată prins de vânturi. Stihia nu te cruţă./ Ca-n vremea când, 
lipsindu-i şi luntre şi lopeţi,/ Omul era bolnava şi palida maimuţă,/ Înfricoşată-n 
faţa cereştilor pereţi.//  Departe eşti, departe, ca fluturii ce-şi lasă/  În ramuri 
crisalida, din piersicul natal,/ Departe foarte, frate, de sine-ţi şi de casă,/ Gonind 
întreg oceanul, străin, din val în val.// Unde se duce singur, urzit în marea deasă? 
(Fiara mării).

Pelerinajul orientat către focarul de lumină aprins în cerul nocturn de 
steaua polară implică dramatismul singularităţii. Revelaţia depărtării imense de 
„vecia mare, deasă” creează un gol existenţial care face o altă alternativă, în 

afara drumului spectral întrevăzut prin-
tre luciri astrale, imposibilă. Rătăcit fără 
teama rătăcirii (ce rătăcire poate fi mai 
insuportabilă decât viaţa?), izolat între 
abisul de pulbere şi înălţimile evane-
scenţelor stelare, pelerinul întruchipea-
ză un spirit lucid care vede în oglinda si-
nelui fulgerările unui soare transcedent:  
„Stăi călăreţ!/ Întoarce-ţi calul semeţ./ 
Fă un ocol şi lasă./ Vecia e mare, deasă.// 
Ai pierdut-o. Ce-ai făcut? / Tu n-ai os-
pătat, calul n-a păscut./ Ai căutat Steaua 
Polară.// Te-a aşteptat aci până-aseară./ 
Vă e foame, vă e sete, / N-aveţi potcoa-
ve, nici ghete. / Dar pâinea s-a mâncat, 
apa s-a băut…/ Aţi întârziat un minut.” 
Chiar dacă hotarele veciei rămân încer-
cuite în nevăzut, în timp ce intermundi-
ile încremenesc şi dispar, înghiţite brusc 
de beznele cerului, călătoria impertur-
babilă a solitarului e o formă a devoţi-
unii fără sfârşit. Unde se ascunde zeul 
necunoscut care a inspirat omului forţe 
şi energii atât de intense – contează prea 
puţin: „De când aţi plecat/ Nu s-a mai 
secerat, / Cuptoarele s-au stins.Vetrele/ 
Au îngheţat ca pietrele.// Apele, oame-
nii, vitele,/ Pâinile, străchinile, cuţitele,/ 
Cu toate lucrurile de aramă şi fier/ S-au 

înălţat într-o noapte la cer.” (Ora târzie)
 „Coşarul alb” pierdut „cu o scară printre zodii” în alergarea lentă spre 

„zările din ceaţă” e o fiinţă ciudată, cu un aspect atât de puţin omenesc. Nau-
fragiat la ţărmurile întunecate ale vieţii, ca un străin fără patrie şi fără adăpost, 
pelerinul ademenit de luna plină e invadat de acea melancolie care ţâşneşte din 
adâncuri umane în faţa unei frumuseţi indescriptibile, dătătoare de fiori: „Luna 
plină, draga mea,/  Merg cu scara după ea,/ Nu vrea luna să m-aştepte/ Şi mi-
alunecă prin trepte.// Când o reazem unde a fost,/ S-a mutat şi, ca un prost,/ Mut 
şi eu alături scara./ Am pierdut mai toată vara// Umblând  noaptea-aşa-n dodii,// 
Cu o scară printre zodii,/ Şi mi-am cheltuit o viaţă/ După zările din ceaţă.” Eul 
profund a rămas ancorat într-o existenţă îndepărtată, într-o strălucire al cărei 
rest indestructibil pâlpâie încă, ascuns, într-un ungher al fiinţei sale. Şi, tristeţea 
imensă se topeşte numai în lumina lunară, cu licărul ei crepuscular. Chiar dacă 
nu ajunge să străbată „zările din ceaţă”, „coşarul alb”, „mânjit” cu „funinginile 
lunii” nu mai seamănă cu nimeni pe lume şi nici cu sine:„Scara, prin păduri şi 
sate,/ S-a tocit pe jumătate,/ Şi de-abia de-ajung cu ea/ În clopotniţa cu-o stea,/ 
Unde sună gărgăunii.// De funinginile lunii/ Nu mai poate să se spele/ Cel ce s-a 
mânjit cu ele./ Luna însă m-aştepta./ Uite-o la fereastra mea.   (Coşarul alb)

Cel mai înalt punct atins în ascensiunea omului spre divin abia se apro-
pie, pe întinderea unor clipe, de puzderia stelară. Aici, solitarul îşi contemplă 
sfârşitul elevaţiei cu un fior în care voluptatea mistuirii şi tristeţea prăbuşirii 
se împletesc inextricabil. Cu toate acestea, eşecul nu stinge niciodată dogoarea 
lăuntrică a  pelerinului. Indiferent de rezultat, strădania ascensiunii reprezintă ea 
însăşi o răsplată, întotdeauna preferabilă marilor bucurii ale lumii. 

În viziunea plăsmuită de poetul român, pelerinajul solitar conturează, prin 
caracterul alegerii ireversibile, patima dăruirii totale şi secretul legăturilor cu 
Dumnezeu. „Suişul pe drumul neisprăvit” este, aşa cum observa Mircea Eliade 
în Oceanografie, o modalitate de a fi în lume, cea mai înaltă treaptă a existenţei 
umane: „Peste tot şi în toate timpurile, asceza implică o renunţare – fie la viaţă, 
fie la fructele ei. Renunţarea, în sens de ofrandă sau de mimetism, e un act de 
infinite posibilităţi sacre.”     n

Ela IAKAB
Lugoj

Pelerinul - „în zarea marii stepe”



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XIII, nr. 2 (51)/2017
9

pag.10

În toamna lui 1943, se afla în detenţie, la 
Curtea Marţială de Bucureşti (aşa fiind numit, pe 
vreme de război, Tribunalul Militar), şi scriitorul 
Valeriu Anania, membru al cinului călugăresc, pe 
care poetul îl cunoscuse prin 1900 la Mănăstirea 
Cernica - mărturisindu-i că a venit aici  ca „să învăţ 
a scrie pe dedesubt” - , dar acum îl ştia la mănăstirea 
gorjeană Polovragi din cheile Olteţului, unde îi şi tri-
mite o scrisoare:

„În 1943, din Lagărul Târgu-Jiului i-am trimis 
prin poştă o îmbrăţişare, cu îndoiala că ar fi putut să 
ajungă până la el. Gândeam în privinţa evenimentu-
lui la fel. Poetul sălăşluia, prin apropiere, la schitul 
Polovragi. Îmbrăţişarea nu l-a găsit, la schit. Poate 

că-l izolaseră autorităţile pe undeva, pentru penitenţă. Spiritul lui trebuie să fi 
fost suspectat de atitudini. Dar stareţul schitului, un călugăr cu sensibilităţi, în 
loc să o denunţe, i-a păstrat scrisoarea celui absent vârâtă în foile Evangheliei, 
pe altar.” 1

În evocarea „Amintiri la statura ceasului de-acum”2 – „Localnic al Târ-
gului Jiilor” -, Valeriu Anania, care-l cunoscuse pe poet prin 1942, reproduce 
scrisoarea trimisă de Tudor Arghezi la Mănăstirea Polovragi:

„17 oct. Ziua Domnului, 1943
Blagosloveşte, Părinte Anania!

Dacă eşti la Polovragi şi încă nu ţi-ai început medicina la Bucureşti, rân-
durile mele o să-ţi spuie să suntem vecini de mănăstire, cuvioşia ta la schit şi 
eu la lagăr, tot un fel de monahism şi aici, cu diferenţa că această chinovie, din 
care îţi trimit amintirea mea, e cam internaţională şi eterodoxă. Avem şi noi o 
bisericuţă, gata construită, de curând, şi încă nesfiinţită, curată şi clară ca un 
chivot de altar, şi am găsit într-însa un zugrav foarte bătrân, lipit cu ochii şi 
pensula lui albastră, de faţa proaspătă a lui Iisus. Parângul de colea, de peste 
drum, se uită drept în turla ei, ca o icoană de piatră a lui Dumnezeu.

Ţi-am rămas de mult dator un răspuns la o scrisoare a cuvioşiei tale, 
lungă, primită acasă, în Bucureşti. Amânându-l în fiecare zi, zilele s-au făcut 
săptămâni şi săptămânile luni, fără să mă fi învrednicit până azi, când stăm 
alături, în marile seninătăţi ale Carpaţilor, să iau odată condeiul din călimară 
pentru tânărul meu sihastru.

Sunt localnic al Târgului Jiilor lui Tudor, a căruia statuie mică mă 
aşteptam să o găsesc de multe ori mai înaltă, grandioasă ca şi destinul pe care 
l-a servit, cum îl mai slujim unii din noi, în răspăr cu vremea, şi azi de la zintâi 
ale lunii. Lucrez la o piesă de teatru, făgăduită Teatrului Naţional pentru luna 
asta, citesc şi cred în viitorul şi puternicia neamului nostru, căruia fiecare din 
noi, în felul lui, i-a dat din inima şi din cugetrul lui câteceva. La vârsta mea, nu 
i-am putut da mai mult ca nişte slove durute, care au fost socotite păcătoase. 
Mă îmbărbătează însă umbra lui Tudor şi încă ceva, copaia din care îmi iese 
obârşia şi în care taică-meu a fost legănat cu piciorul bunicii mele, la furcă, pe 
aici prin prejur, la Cărbuneşti, acum 80 de ani. În rugăciunile schitului aduţi 
aminte, Părinte, şi de robul lui D-zeu, care te îmbrăţişează.

Tudor Arghezi”
Aceasta este scrisoarea de care pomeneşte Tudor Arghezi în „Predoslo-

via” sa la poemul dramatic „Mioriţa” al lui Valeriu Anania (carte apărută târziu, 
când scriitorul se găsea cu rosturi ecleziastice în Statele Unite ale Americii, oc-
tombrie 1965).

„Am găsit cartea poştală a lui Arghezi, sosită între timp, pe care stareţul 
Gherasim Bica mi-o păstrase cu sfinţenie, dar nu între foile Evangheliei din altar, 
cum greşit a reţinut – sau a exagerat – Arghezi, ci între scoarţele ceaslovului din 
chilia lui”.3

Pe faţa cărţii poştale, la expeditor, poetul şi-a scris noua adresă: „Tudor 
Arghezi, Lagărul de internaţi politici, Tg.-Jiu”, lângă care se pot vedea cele două 
ştampile: cea politică (a lagărului) şi cea militară (era vreme de război):

„E de presupus că unele accente ale scrisorii ar fi îndrituit cenzura politică 
să oprească scrisoarea (Arghezi însuşi se îndoise acă aceasta ar fi putut ajunge 
până la mine, ceea ce înseamnă că accentele nu erau simple scăpări).

Dacă totuşi epistola a ieşit dintre sârmele ghimpate, aceasta i s-a datorat, 
fără îndoială, colonelului Leoveanu, comandantul Lagărului, care avea pentru 
poet o stimă deosebită şi care l-a cruţat de unele rigori ale detenţiei. Mult mai 
târziu, prin 1956 sau 57, Arghezi mi-a povestit că-l aflase pe Leoveanu într-un 
1  „Valeriu Anania, 1958-1965, Bucureşti-Geneva”, inserată în Scrieri, vol. 33, pp. 426-431. Prefa-
ţă la volumul Mioriţa al lui Valeriu Anania, E.P.L., 1966, pp. 5-10, semnat: Tudor Arghezi.
2  Nicolae Dragoş, „L-am cunoscut pe Tudor Arghezi”, I, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1981, pp. 20-
53.
3  Op. cit., p. 33.

spital din Bucureşti şi că se dusese la el, împreună cu Paraschiva şi cu semnele 
recunoştinţei. Nu era singurul caz în care poetul se simţea dator să se plătească 
de asemenea datorii. În perioada cât a fost absent din literatură, adică între 1949 
şi 1955, o vreme destul de grea, uneori foarte grea, aproape de limita de jos a 
existenţei lui şi a familiei.”4.

Intuiţia lui Arghezi privitoare la lipsa prietenului său Anania de la schit 
era exactă, căci iată ce mărturiseşte înaltul ierarh al Mitropoliei Clujului, 
Crişanei,Vadului şi Feleacului, într-o evocare ai acelor ani de tristă amintire, din 
15 februarie 2006, pentru cartea părintelui Moise:

4  Ibidem, pp. 34-35

Un bun prieten al lui Tudor Arghezi din 
vremea cinului cernican:

VALERIU ANANIA, VIITORUL MITROPOLIT
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�Urmare din pag. 9

           
«Dumnezeu în temniţă
Mă aflu la vârsta amintirilor, iar acestea nu sunt puţine când e vorba de 

prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu în sistemul concentraţionar. Experienţa mea 
de deţinut politic se întinde (desigur, cu intermitenţe) pe 
durata a peste două decenii. În 1943 (sub dictatura lui 
Antonescu) ispăşeam o condamnare de şase luni şi mă 
aflam în închisoarea Curţii Marţiale (aşa se chema Tribu-
nalul Militar în vreme de război) pe strada Negru Vodă, 
din Bucureşti (…) Către sfârşitul lui ianuarie am fost 
strămutat la Jilava (…). În februarie am fost transferat 
în Lagărul de Internaţi Politici din Târgu-Jiu, anume în 
secţia a doua, o amestecătură de deţinuţi politici la pro-
priu, precum şi foarte mulţi dezertori de pe toate frontu-
rile şi de toate naţiile, aşa încât imensa baracă de scân-
duri, cu priciuri pe patru caturi, purta porecla de Arca lui 
Noe. Secţia întâi era pentru cei avuţi, care-şi puteau plăti 
hrana şi confortul; din ea plecaseră, nu de mult, Victor 
Eftimiu, Tudor Arghezi şi, mi se pare, Zaharia Stancu. 
Cea de a treia, la numai cincizeci-şaizeci de metri de a 
noastră, le era rezervată în exclusivitate comuniştilor, pe care-i vedeam plim-
bându-se prin ţarcul de sârmă ghimpată. Se spunea că acolo era şi Gheorghiu-
Dej (cel care avea să evadeze câteva luni mai târziu).Comandantul lagărului era 
colonelul Leoveanu. Ştiam că din ordinul său se construise în curte o biserică 
de lemn (pe care Arghezi, într’o scrisoare trimisă mie din lagăr la vremea când 
eu eram încă liber şi pe care am găsit-o la Polovragi după ce am fost eliberat, o 
caracteriza „curată şi clară ca un chivot de altar”, s.n.Z.C.). După sfinţirea ei, un 
preot din oraş a fost numit să oficieze slujbele, iar răspunsurile liturgice urmau 
să-i fie date de un cor al deţinuţilor politici, mult mai numeroşi decât pe Negru 
Vodă. În secţie ne aflam doi clerici, eu şi un preot din Moldova, Istrati. Spre 
surprinderea noastră, când locotenentul de serviciu i-a scos pe ortodocşi pentru a 

asista la prima Liturghie, acesta ne-a spus că, din ordinul comandantului, cei doi 
preoţi nu au voie să meargă la biserică şi vor rămâne în baracă. Am cerut de mai 
multe ori să fiu primit „la raport”, spre a-i cere colonelului explicaţii, dar am fost 
refuzat. Atunci am declarat că voi intra în greva foamei, comandantul s’a speriat 

şi m’a primit de îndată, spunându-mi că, după părerea 
lui, un preot condamnat nu mai este vrednic să intre 
într’o biserică. Eu i-am demonstrat că, dimpotrivă, 
păcătoşii sunt primii care au nevoie de biserică, şi i-am 
dat exemplul tâlharului de pe cruce. Asta l-a luminat, 
l-a încălzit, a devenit prietenos, a stat mult de vorbă cu 
mine şi mi-a lăudat „nesupunerea”. Asta, zicea el, se 
cheamă consecvenţă.

– Vezi dumneata, părinte, bisericuţa aceasta a 
fost în întregime lucrată de comunişti, fiindcă doar 
printre ei se află meşteri calificaţi pentru o astfel de 
treabă. Ştii însă ce s’a întâmplat? La sfinţire, i-am 
invitat şi pe ei să participe, dar au refuzat: Domnule 
comandant, ne-aţi dat ordin, am făcut-o, dar în ea nu 
intrăm… Şi asta, vezi, se cheamă tot consecvenţă.»5

Documentar de 
Prof. Dr. Zenovie CÂRLUGEA

NB.În perioada pregătirii monografiei noastre „Tudor Arghezi și spiritul 
Olteniei”, apărută în 2008, ne-am adresat IPSS Bartolomeu Anania, Mitropolit 
al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, rugându-l să ne pună la dispoziție 
scrisoarea pe care i-a trimis-o Arghezi, în toamna lui 1943, la Polovragi, din 
Lagărul de internați politici de la Tg.-Jiu. Am rămas profund impresionat și în-
datorat, desigur, când, prin Cancelaria Mitropolitană, am primit un plic cu CD-ul 
pe care erau scanate fața și versoul cărții poștale în discuție. Drept care, le repro-
ducem în contextul acestui articol. (Z.C.)     n

5 Cf. www.arhiepiscopia-ort-cluj.org/wordpress

Un bun prieten al lui Tudor Arghezi...

Premiere chambre cabane nr 5, occupe jusqu’au 20 dec au matin

Desen de Tudor Arghezi

Troița din lagăr

Imagini din lagăr
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Poetul povesteşte, într-o scriere, detenţia 
din lagărul de la Târgu Jiu:

„Am fost internat 3 luni. În luna lui decem-
brie, în ajunul Crăciunului, mă plimbam într-o 
seară cu încă câţiva deţinuţi prin aleea lagărului. 
Eram slăbit şi am avut la un moment dat o pier-
dere de echilibru, pe care nu mi-am exprimat-
o. Tovarăşii mei de plimbare m-au susţinut şi 
m-au dus în cabana mea. A doua zi, comandantul 
lagărului colonelul Leoveanu - al cărui nume îl 
subliniez cu multă plăcere şi bună aducere aminte 
- mi-a recomandat un consult medical. Acest 
consult a fost făcut de medicul şef şi de încă doi 
medici militari, un locotenent şi un căpitan, iar 
concluzia a fost că trebuie să fiu transportat într-
un sanatoriu de boli nervoase.  

Dosarul a fost trimis la Bucureşti, nu ştiu 
unde; a ajuns la ministerul de Interne, însă proba-
bil la dl. ministru Piky Vasiliu, care n-a binevoit 
să-i dea nici un curs. Nevasta mea, căreia îi as-
cunsesem situaţia sănătăţii mele, a aflat printr-o 
indiscreţie că am avut un consult medical şi cu 
toate că nevasta mea nu avea obiceiul să viziteze 
pe d-nii miniştri şi nici autorităţile, şi-a luat inima 
în dinţi şi a telefonat la cabinetul d-lui general Du-
mitru Popescu. Răspunsul a fost că a fost primită 
imediat. Femeia - o soţie cu care am trăit 37 de 
ani; avem şi copii - era pe drept cuvânt alarmată 
şi probabil că a şi plâns la dl. general Popescu. 
Mi-a spus, când m-am întors, că a avut şi dl. gen-
eral două lacrimi, lucru de care nu mă îndoiesc, 
fiindcă l-am văzut foarte cald sufleteşte.  

Dl. general Popescu i-a spus soţiei mele: 
Soţul d-tale este internat nu ştiu pentru câtă 
vreme. Eu am fost contra internării lui. Ordinul 
a venit direct de la mareşalul Antonescu. Sunt fo-
arte încurcat. Îmi dau seama că situaţia d-tale şi 

Memento
Revelația arhivelor

Arghezi despre eliberarea sa
din Lagărul de internaţi politici de la Târgu Jiu

Col. ȘERBAN LEOVEANU, 
comandantul lagarului,

1942-1944

JEAN BĂRBULESCU 
- Directorul proprietar al ziarului ”Gorjanul”

în care Arghezi a publicat articolul 
”Impresii de la sfințirea unei biserici”,

semnat ALFA, decembrie 1943

a soţului d-tale nu este prea agreabilă, dar poate 
că va trebui să-i spun mareşalului lucrul acesta, să 
mă consult cu dânsul să-i dăm drumul sau nu. Ne-
vasta mea a insistat şi dl. general Popescu i-a spus: 
Duceţi-vă acasă şi o să vedeţi.  

Aceasta s-a întâmplat cam pe la ora 10 
dimineaţa. Eu eram în lagăr. Tocmai eram vizitat 
de Calotescu Neicu, un prieten al meu care era un 
mare bogătaş în jud. Dolj. El îmi aducea daruri 
de Crăciun, un purcel, o friptură, aşa cum se aduc 
daruri de Crăciun. Tocmai atunci mi-a venit şi or-

dinul de punere în libertate. Dl. general Popescu 
vorbise la telefon cu Colonelul. Acesta chiar lip-
sise din birou în acel moment şi dl. general Popes-
cu l-a certat pentru lucrul acesta.  

Colonelul a trimis pe cineva în cabană, ca 
să-mi spună că sunt liber. Vă închipuiţi că lucrul 
acesta nu mi-a făcut neplăcere. Am început să-mi 
fac bagajele. Toţi deţinuţii din cabană au venit să 
mă ajute; unul mi-a adus o pătură, altul m-a aju-
tat să-mi împachetez cărţile - aveam cărţi multe; 
puteam să citim acolo - iar Calotescu Neicu în loc 
să-mi lase lucrurile pe care el le adusese, m-a luat 
cu fripturi cu tot şi m-a dus la gara Filiaşi, ca să 
luăm trenul a doua zi. Nu mai era nici o posibilitate 
să mai prindem trenul de Tg. Jiu. De la Filiaşi am 
plecat direct, am ajuns la Bucureşti la 6 dimineaţa 
şi la 11 dimineaţa m-am prezentat d-lui ministru 
de Interne general Popescu. Vă închipuiţi că după 
3 luni de reţinere şi după senzaţia şi mai ciudată 
a punerii în libertate brusce, eram într-un fel de 
zigzag sufletesc foarte bizar. Eram emoţionat. 
Dl. general Popescu m-a primit foarte bine, mi se 
pare că m-a şi îmbrăţişat, nu-mi aduc aminte dacă 
m-a sărutat şi mi-a spus: Domnule Arghezi, eşti 
liber, du-te acasă şi de acum înainte alunecă pe o 
tangentă mai mică, ca să nu păţeşti la fel“. 

*
În mai 1946, Tudor Arghezi este citat în cal-

itate de „martor al acuzării în procesul criminal-
ilor de război” – „Procesul Antonescu”.1 În boxă 
era Mareşalul Antonescu, împotriva căruia fusese 
1  Procesul lui Ion Antonescu, dar şi al colaboratorilor săi apro-
piaţi (M. Antonescu, C. Pantazi, C. Z. Vasiliu, Tr. Brãileanu, 
P. Tomescu, V. Iaşinschi, Gh. Alexianu, Radu Lecca, Eugen 
Cristescu ş.a.) a început la 6 mai 1946, la Judecãtoria Ocolului 
VIII – Bucureşti. Preşedinte al completului de judecată a fost Al. 
Voitinovici, iar  acuzatorii: V. Stoican, D. Sãracu şi C. Dobrian. 
La 17 mai a fost pronunţată sentinţa, prin care  au fost condam-
naţi la moarte mai mulţi inculpaţi, însă executaţi doar patru, la 1 
iunie 1946 (I. Antonescu, M. Antonescu, C. Vasiliu şi Gh. Alexi-
anu). Istoria întregului proces în: I. Pantazi, „Am trecut prin iad”, 
Sibiu, Edit. Constant,1992 şi „Procesul Mareşalului Antonescu. 
Documente”, 2 vol., Editura Marcel-Dumitru Ciucã, Bucureşti, 
Edit. Saeculum şi Edit. Europa Nova, 1995.

chemat să depună mărturie poetul, despre „cum 
am fost maltratat în Lagărul de la Târgu-Jiu… Am 
răspuns că am fost bine primit de şeful Lagărului, 
colonelul Leoveanu, care avea tableta Baroane pe 
biroul lui”. Anchetatorii doriseră cu orice preţ să-l 
determine pe Arghezi să-l acuze pe Antonescu şi, 
implicit, pe Leoveanu. Poetul va mărturisi că, faţă 
de lagărele din Polonia, Ungaria, Germania şi Ce-
hoslovacia, el s-a bucurat de condiţii „blajine”. A 
refuzat, aşadar, să-l acuze pe Mareşalul care dis-
pusese ca Arghezi să fie arestat („A greşit aici, va 
ispăşi aici…”), la presiunile şi răstelile lui Kill-
inger, - gaulleiterul Germaniei hitleriste în Româ-
nia, la Bucureşti -, care-l vroia deportat într-unul 
din lagărele germane: 

„În fond, el ne-a scăpat de la moarte; pe 
mine şi pe alţii (…). Ştiam de la colonelul Leo-
veanu, care era în legătură firească şi directă cu 
Preşedinţia, că exista chiar un plan de evacuare 
secret, în cazul în care nemţii ar fi atacat lagărul… 
Nu cred că iniţiativa era străină Mareşalului, mai 
ales că ordinul de a fi arestat venea direct de la el, 
ferindu-mă de o altă arestare, pe care ar fi dorit-o 
Killinger.”2 (P.M.)

*

NB. Reproducem în pagina 10 desenul 
reprezentând camera de detenție cu sobrul in-
ventar, schițat de poet înainte de a pleca din 
lagăr, cu explicația în franceză: ” Premiére 
chambre cabane Nr. 5, occupé jusqu’au 20 
dec au matin/ Prima camera din cabana nr. 5 
ocupată până la 20 Dec. dimineața”.    n

2  Ibidem, pp. 101-102.
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La doar un an de la ieşirea din lagăr, mai exact în 1945, Arghezi publică 
în noua serie a ,,Biletelor de Papagal”1, tableta „O asociaţie lagăristă” în care 
îşi aminteşte de perioada detenţiei sale la Târgu-Jiu, precizând că ideea înfiinţării 
lagărelor „aparţine unei monstruozităţi, inventată la Berlin, numită, în doc-
trina prusacă, războiul total.” Perfecţionat, în timpul 
războiului, până la formele industrializate ale „ma-
sacrului în masă” (sic!), instituţia numită «lagăr» s-a 
răspândit pe teritorii vaste în Europa, întruchipându-se 
şi în câteva locaţii de pe teritoriul ţării noastre. Internaţii 
din lagărul de la Târgu-Jiu, în special comuniştii şi 
evreii, erau supravegheaţi de agenţii Gestapoului, ale 
căror rapoarte secrete  informau despre condiţiilor de 
viaţă nu prea aspre, - de aici ideea unei provocări la 
evadare pentru a fi justificat un eventual ,,asasinat noc-
turn”:

„Lagărul, ca instituţie de pedepsire fără 
judecată şi sentinţă, a fost pentru noi idiot. N-aş fi pu-
tut crede, înainte de a-l fi trăit, că drepturile omului 
pot să fie nesocotite chiar într-atât. E adevărat că ele 
fac parte din concepţia franţuzească, despre om, care 
a consacrat involabilitatea persoanei. Lagărul, de 
mentalitate opusă, germană, aparţine unei monstruozităţi, inventată la Berlin, 
numită în doctrina prusacă, războiul total. L-au inventat şi l-au gustat până la 
saţ. Devastând continentul şi asasinând popoarele, naziştii au avut ce au dorit: 
cu o cadenţă de fatalitate la fiece zece zile, dispare de pe faţa pământului câte 
un oraş german. În timpul războiului, lagărul a mai fost perfecţionat, până la 
formele de masacru în masă, industrializate, culminate în ororile de la Lublin, 
Kiev, Krasnodar, şi din zeci şi sute de alte localităţi ale Uniunii Sovietice.

În lagărul din Târgul Jiu internaţii au cunoscut permanenta teroare a unui 
asasinat nocturn. Intenţia era în aer. Rapoartele secrete ale agenţilor geatapou-
lui, camuflaţi în lagăr şi jucând grosolan rolul victimelor inocente, duseseră 
la concluzia că internaţii nu trăiau destul de mizerabil şi la teza că vor trebui 
1 „Bilete de Papagal”, an. XVII, nr. 26, 19 ianuarie 1945, p. 1, semnat 
T. Arghezi. Vezi şi  „Scrieri”, vol. 31, pp. 569-571, referinţă privind apariţia în „Note bibliografi-
ce” de Mitzura Arghezi, p.664.

suprimaţi. Comuniştii şi evreii, în mare număr, constituiau sâmburele abjectei 
probleme. Un pretext aproape juridic de a fi fost o evadare. Erau agenţi care sug-
erau deţinuţilor mijloace de a trece prin sârmele ghimpate, în puncte pregătite 
pentru scop. Deţinuţii au fost însă mai inteligenţi decât agenţii.”

Cât priveşte viaţa „comună” a internaţilor, 
aceştia au lăsat deoparte, în ideea solidarităţii, toate 
neînţelegerile, antagonismele şi idiosincraziile, 
de obicei politice, militând fiecare în parte pentru 
înţelegere şi toleranţă, pentru întrajutorare, învăţând 
unii de la alţii, astfel că lagărul a constituit pentru 
unii”o şcoală de civilizaţie şi toleranţă”:

„Dar internaţii au dus o viaţă comună, care 
nu poate fi uitată şi între ei, săraci şi bogaţi, mil-
ionari şi corvodari, s-a împăienjenit o atmosferă. 
Cei avuţi au plătit discret de foarte multe ori pensiu-
nea celorlalţi, pentru a nu declasaţi la o categorie 
inferioară, dreptul de a sta la închisoare trebuind 
plătit. Au vorbit ceasuri îndelungate unii cu alţii, 
s-au înţeles, simţurile s-au apropiat, ajutorul ma-
terial a însoţit permanent ajutorul moral. Au citit 
cărţile unei biblioteci, organizată de ei, au schimbat 

impresii şi gânduri, şi-au strecurat între dânşii scrisorile secrete pentru familiile 
rămase acasă dezolate. S-au instruit unii pe alţii. Au cântat împreună, au suf-
erit împreună. Au îndurat o experienţă care le-a lăsat urme de camaraderie în 
sensibilitate. Au agonisit împreună o avere sufletească sigură, care face parte 
din moralul fiecăruia din ei. Pentru ce toate frumuseţile torturii din lagăr să 
nu fie păstrate laolaltă? Lagărul pentru unii a fost şi o şcoală de civilizaţie şi 
toleranţă.”

De aici  „ideea de a se constitui după 23 August o asociaţie a foştilor 
internaţi în lagărele dictaturii”,  ideea generoasă ce „pornise din lagărul Târgul 
Jiu şi părea să se înfiripeze ceva. A fost părăsită? Şe de ce? Nu ştiu precis cine a 
patronat-o, dar am fost întrebat cândva, parcă de camaradul de lagăr Cărăbuş, 
nu-mi aduc aminte exact, dacă ideea părea să aibă un conţinut de realizare.” 
(P.M.)     n

TUDOR ARGHEZI:
LAGĂRUL –

„o monstruozitate” prusacă a „războiului total”

În lipsa unei universităţi craiovene al căreia proiect jerpelit cred că se 
găseşte în vreo arhivă oarecare, pe undeva, capitala Banilor a dat din când în 
când câte un poet ca Traian Demetrescu, ca Milcu şi ca Ciurezu deopotrivă 
şi regretabili şi uitaţi. Şi câte o revistă de pildă «Ramuri» cu durata căreia a 
trebuit să lupte cu îndârjire Şaban Făgeţel, împlinit în spiritualitatea revistei de 
Dumitru Tomescu, un adevărat critic literar care ştia să stăpânească ideia, fraza 
şi cuvântul.

Îmi aduc aminte şi de aceşti uitaţi cu o tresărire, chiar dacă pe la începu-
turile mele, Tomescu m-a cam luat curmeziş. Giulgiul uitării se aşterne peste 
toate plăcerile şi resentimentele meseriei…

Ca meridionali ai românilor, oltenii nu sântără totuşi nici gasconi, nici 
sumbri şi luciferici ca latinii din Andaluzia. Ei sunt români de o specie sui ge-
neris, care au ştiut să ia limba românească pe cobiliţă şi în răspăr, mânată ca şi 
o răzmeriţă a lui Tudor din Vladimiri la îmbobocirea suavă cu care ne dă bineţe 
gorjanul în iţari. E o ramură de poezie din care mulţi au năzuit să-şi subţieze 
un condei. Scula tăioasă era pe aici la îndemâna fitecui. Pe Amaradia şi la Jii, 
cichia şi cuţitul sunt gemene cu poezia şi zvâcnirea oltenească. Crestând o haş-
chie dintr-o creangă de răboj de pe la Cozia şi Tismana, îmi făcui şi eu un băţ 
de credinţă, zis uneori şi condei, care mă învaţă şi acum câte ceva şi pe care îl 
învăţ şi eu să scrie câte o ţâră.

Suntem cu toţii, la toate vârstele, înainte de a fi ajuns calfe (se preferă 
zicala mâgulitoare maestre), suntem cu toţii, mereu, ucenicii şi începătorii unui 
condei niciodată tocit.

Ca unul uitat de vreme mai mult decât mai toţi, chem asupra tinereţii 
noastre să pogoare şoimul din văzduh al geniului românesc. El ne ocroteşte, 
de la Coresi încoace, slovele şi întotdeauna holdele, bărăganele, izvoarele şi 
noroacele noastre.

Tudor ARGHEZI 
(„Ramuri”, An. I, nr. 1, august 1964, p. 1, col. 3-4)

n.

Televizorul, care aş fi preferat să poarte un nume mai puţin ştiinţific, ştie 
să se împace bine cu spiţa oltenească.

Cu pretextul că Bucureştii stau de vorbă cu Gorjul şi Mehedinţii, şi cu 
tot felul de judeţe dintre Amaradia şi Aluta strămoşească, el mi-a adus în odaie 
trei mii de olteni, plecaţi de acasă cu cobiliţa şi coşurile pline de astă dată nu 
cu roşcove şi usturoi, dar cu cărţi…Îi aşteptau în Sala Palatului alte mii de ol-
teni încetăţeniţi în straie negre în Capitală, unde şi-a purtat Pandurii, Tudorul 
nostru din Vladimiri.

I-am auzit bătând din miile de palme şi strigând cu toţii la fiecare între-
rupere de succes «Hai Oltenii!» strigăt de atac şi de izbândă.

Toate generaţiile de căluşari băteau podina cu opincile, de la un piţigoi 
de-o şchioapă, de patru ani, până la venerabilul unchiaş în vârstă de o sută trei-
zeci şi opt voiniceşti. Viorile, naiurile şi ţambalul înviat din toate strunele lui 
cu mare însufleţire au ţinut isonele de orgă ale vastului taraf de hohote cântate 
în iţari.

Rămân mâhnit că n-am putut să iau parte de-a dreptul la marile bucurii, 
întocmite frumos de râvna Televiziunii, citind însumi câteva strofe, citite cu 
accentele şi nuanţele ritmului interior, de către un mecanic de locomotivă, care 
a întrecut până la inexprimabil, expresia de execuţie şi inteligenţă a profesio-
niştilor actori, supranumiţi artişti.

Primească în treacăt oltenii mei acest cuvânt final de omagii, creionat 
de-a fuga la coada maşinii de tipar, făgăduindu-le proză mai lungă şi îmbrăţi-
şeri mai apăsate.

Hai Oltenii!

(„Gazeta literară”, anul XIII, nr. 6 (692), 10 februarie 1966, p. 1).

Tablete…
OLTENIA FELIX BINE TE-AM GĂSIT, CĂRBUNEŞTI…
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Excelenta revistă craioveană Ramuri, adică 
excelentul domn Făgeţel, care-i şi revistă, şi literatu-
ră, şi tipografie, şi gospodărie, şi inimă, şi totul, ne-a 
pus iarăşi pe drum. La Târgul Jiului, în conspiraţie cu 
prefectul domn Prefect de Gorj, domnul Totul, adi-
că domnul Făgeţel, a hotărât o citanie literară pentru 
înfometaţii judeţului. Într-adevăr, Gorjul care-şi gă-
seşte acum talazele de ovăz, albăstrui ca lavanda, pe 
întinsul câmpiei, sprintenă şi nervoasă şi îmblănită 
cu spicele metalice forfotitoare, a trecut cu satele lui 
pe cer, de partea celor  flămânzi în zadar.

La Filiaşi aşteaptă ca o individualitate anexată 
judeţului, colindat în timpurile Basmului de balauri 
iuţi, roşul Packard al d-lui Calotescu-Neicu, caste-
lanul de Broşteni. Acest boer Calotă a purtat acum 
câteva sute de ani un costum deosebit: în gara Filiaşi 
ni se prezintă sportsmen kaki, cu o pipă lungă engle-
ză, nedespărţită de comisura gurii, strânsă pe lulea. 
Radu Dragnea şi-a uitat o haină în vagonul Craiovei 
şi gesticulează uscat, cu coatele sale de lemn, la te-
lefon, căutând să explice în termeni încovoiaţi şi în 
cuvintele cu greu descheiate, ale stilului său,  de nas-
turii cusuţi solid, că nu a pierdut un câine de vânătoa-
re ci un pardesiu. Pardesiul a fost găsit şi proprietarul 
poate să îngheţe asigurat, până la întoarcerea din lun-
cile Jiilor, că-l va căpăta cu o petiţie de zece lei şi un 
proces-verbal.

Packardul mârâie elastic şi leagănă catifelat şi 
lent pe drumurile miraculoase ale Gorjului, şapte inşi 
exercitând o meserie de aşa numiţi scriitori, veniţi să 
citească vorbe zugrăvite şi petice de hârtie. Minules-
cu, autorul unui cântec de jale, că „în oraşu’n care 
plouă de cinci ori pe săptămână”, stă masiv lângă 
volant. Cazaban, rău ca o viespe şi ca un dihor, pute 
a venin stătut, pe canapeaua din fundul automobilu-
lui, unde se produce agreabil literatura lui verbală, 
de vechi schelet răzbunător. Acelaşi prelat îngrijit cu 
douăsprezece perii, curat ca o băbuţă, stampat co-
rect, ca un săpun trandafiriu, de lux, şi de-o educaţie 
discretă de Vatican, în d. Dongorozi, vecinul de ca-
napea. Singur Cazaban s-a păcălit relativ la ţinută, 
venind cu părul lui alb, de împărăteasă, în haine de 
ceremonie negre şi încălţat cu papuci de lac. La co-
nacul din Broşteni, unde apare între ceruri şi zăpezile 
verzi ale lumii, vechea clădire a proprietarilor restau-
rată, lipseşte cel mai tânăr camarad, Mircea Damian, 
rămas în gara Filiaşi, ca pardesiul d-lui Dragnea la 
Craiova.

Un popas trebuie făcut la Broşteni. Colegiali, 
păunii moşiei ies dinaintea confraţilor literari, se 
umflă şi piuiesc strident. Vocea inutilă, corcită din 
curcan şi papagal, loveşte timpanul, ca nişte bastoa-
ne într-o fereastră de tinichea, a lăngoare afectată şi 
a vaet nemotivat. Frământarea păunilor, mistică şi 
funebră, se rezolvă anual în câteva tulipe de fulg, în-
muiate în apă neagră de aur şi însufleţite de un verde 
care-i albastru şi de un albastru cu întocmirea verde. 
Dacă cerul s-ar pune să-şi facă publicitatea păunului, 
care ar fi hohotul şi bătaia vocei lui.

Castelul Calotescului, cu tinda vastă, cu odăi-
le ca nişte săli de dansuri mari nupţiale, ne primeşte 
după vechea pravilă boerească şi găsim acolo gospo-
dăria, şi domnească şi burgheză, a unei familii fixată 
pe loc, de-a lungul veacului, între marginea de jos 
a pământului, înveşmântată în mătăniile şi catifelele 
recoltei, şi marginea lui de sus, cu creste de arbori. 
De pe terasă, curg văile înainte, peste câmpia Dună-
rii olteneşti, mai vie şi mai frumoasă ca niciodată. 

La Filiaşi, ca la Craiova şi pretutindeni, trecând Alu-
ta în ţara Banilor de la Olt, ne-au întâmpinat, scoşi 
pentru vânzare, znopii mari fragezi de usturoi şi mă-
nunchiuri groase de ceapă verde, ridicate cu belşug 
în movili monumentale. Şi o dată cu pitorescul mi-
nuţios variat al pământului, inspirat aici, să se con-
struiască dâmburi, coline, vâlcele, şerpuitor în sus şi 
întortocheat pe lat, cifrându-se în chirilice şi arabes-
curi cu sensul ascuns, apare năframa albă a bătrânei 
şi se iveşte brâul împlinit pe şoldul ager al nevestei 
din încolăcirile betelor, succesive. Boerul Calotescu 
e un literat, autor de bune şi precise epigrame. Tână-
rul poet Milcu, zburător cu aripa elegantă, va citi la 
Târgul Jiului câteva epigrame ale Calotescului, vioi 
aplaudate.

La Târgul Jiului, pe o stradă pestriţă curată, 
ne lasă trei automobile. D. Făgeţel ne aduse, risipit 
în Filiaşi, pe Mircea Damian, întunecat de o petre-
canie crepusculară: biletul de tren avusese un colţ 
mai puţin sau un colţ mai mult şi trebuia anchetat. 
A! D. Prefect al Gorjului se înfăţişează ca un student 
delicat, meditând între flori. Abia se poate crede că 
până de unăzi mâneca d-sale a fost croită ofiţereşte 
şi că umărul a purtat tresa groasă lângă tresa subţi-
re, a gradului de maior. Înainte de şezătoare trebuie 
să trecem prin parcul grandios al acestei urbe mici 
şi să parcurgem bulevardul imens şi singuratec, de 
copaci cu privighetori în frunzele  umbrei, al stăvi-
larului care se împotriveşte furtunilor din apele Ji-
ului ameninţător. Suntem pân’acum vre-o douăzeci 
şi cinci de vizitatori impresionaţi ai drumului înalt 
dintre apă şi parc. Ni se arată bara de piatră şi pământ 
din dosul căreia femeile şi copiii au răsturnat cu vâr-
furile în jos, în argintările reci ale prundului, întins 
ca o câmpie de ruine albe, întâia năvală germanică 
de baionete.

Scăldătoarea din capătul digului, cu o plajă de 
nisipuri, cu un bazin de piatră, cu aparate de gim-
nastică şi cu clădirea cabinelor, construită de prefect, 
aminteşte acurateţa civilizată a unei localităţi de băi 
din străinătate. Doamna soţie a d-lui Prefect întâm-
pină în casa căsniciei pe scriitorii, nesăţioşi, sculaţi 
de-un ceas de la tezaurele mesei din Broşteni cu o 
masă pusă. Autorii de versuri şi proză nu pot să refu-

ze această supremă îndopare de gâscani: ei fac onoa-
re exagerată furculiţei, porţelanelor adânci şi unui 
vin fără pereche, din viile Culcerilor. D-na Prefect e 
o Culcereasă întru totul distinsă şi o frumuseţe drui-
dă, care stă Gorjului provincial fermecător, portretul 
amintind în variat şi complex, pe Marioara Ventura. 
Se înţelege de ce mâinile sale, autoare şi ale vinu-
lui sorbit din pahare verzui, au fost şi respectuos dar 
şi cu timidităţi sărutate, când pâlcul literar a pornit 
către şezătoare. Amănunt inoportun însă legal, sala 
destinată şezătorii poartă numele proprietarului ei, 
D-l Căldăruşă.

Ce s-a citit, nu mai interesează, după ce a 
trecut: literatură. Elogiul integral trebuie însă adus 
Jienilor, care au umplut sala fără nici un bilet de fa-
voare. Semnul bun, publicul din provincii, nu mai 
rămâne indiferent la acest cel mai primitiv şi mai 
simplu dintre spectacole: al urechii şi al inteligenţei 
– şi după notarea aplauzelor din Tg. Jiu, s-a putut 
judeca hotărât că se pricepe şi înţelege şi traiectoria 
ductilă a unei idei.

Îndărăt la Broşteni! Caloteştii au întins a doua 
masă, de astă dată rabelesiană! S-au adaos la auto-
mobile alte automobile şi prin întunericul de la 2 
noaptea, maşinile scoboară drumul, omizi monstru-
oase, cu ochii albi, ca nişte cioburi ale lunii. La des-
facerea zorilor din beznă, ca un năvod ridicat lin din-
tr-o mare neagră, cu licurici în zăbrele, un automobil 
singuratec fuge din Brăşteni către Craiova. Făgeţel, 
adică Ramurile, adică inima, adică totul Craiovei a 
răpit din Broşteni pe camarazii grăbiţi să ajungă cu 
câteva ore mai devreme la Bucureşti, şi i-a pus o ţâră 
să moţăie în coliba lui…

TUDOR ARGHEZI

„Bilete de papagal”, Nr. 405, Joi 6 iunie 1929 
(an. II). Reprodus în „Ramuri”, IV, Nr. 8 (38), 15 au-
gust 1967, p. 21 la rubrica „Arhivă olteană” dedicată 
lui T. Arghezi, pp. 20-21., inserat în SCRIERI, 25, 
Arhiva de literatură (1928-1929).         n

TUDOR ARGHEZI ŞI SCRIITORII OLTENIEI

O ŞEZĂTOARE LA TÂRGUL JIILOR
(prima venire a poetului în Gorj

Fostul sediu al Prefecturii Gorj
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Propunând un fel de „transfer” al formulei 
„vox clamantis in deserto” psalmilor arghezieni, 
Nicolae Balotă afirma, în monumentala monografie 
Opera lui Tudor Arghezi (Ed. Eminescu, 1979), că 
„vocea poetului este [însă] a omului glăsuind de pe 
un promontoriu înaintat, adresându-se Domnului în 
hău, deci voce pierzându-se în pustiu”. Replica po-
sibilă acestui „monolog” poetic, pe care toţi comen-
tatorii operei argheziene îl consideră ca specific în-
cercării poetului de a se apropia fie şi numai artistic 
de Marele Necunoscut (deci, în accepţie poetică), de 
Divinitate, este reprezentată de un text  cvasiignorat, 
pe care îl putem aşeza, fără riscul greşelii, în rândul 
psalmilor în sens biblic: Cei doi orbi.

În Evanghelia după Matei (9, 27 – 31) se 
consemnează una dintre minunile săvârşite de către 
Iisus. E vorba de vindecarea a doi orbi, relatarea ges-
tului christic regăsindu-se, sub o formă sau alta, şi la 
ceilalţi evanghelişti. Ea e transpusă, într-o expresie 
poetică mai mult decât condensată şi încărcată de 
semnificaţii, de către Tudor Arghezi, în poemul cu 
titlul de mai sus. Reproducem, în continuare, textul:

Mergându-şi Domnul drumurile sfinte,
Doi orbi ieşiră Domnului nainte.
Legaţi de braţ şi spânzuraţi în bâte, 
Păreau, iscaţi din depărtare,
O plăsmuire cu-arătări urâte,
Cu coarne, cu spinări şi opt picioare.

Născuţi în beznă ca-ntr-un mâl de apă,
Ei au rămas încătuşaţi de-o groapă 
Şi s-au târât şi-au dibuit domol,
Ca mărăcinii fără de tulpină
Pe-o nentreruptă margine de gol,
Între lumină şi-ntre rădăcină.

-„Mântuitorule ! strigară cât  putură,
 Trimite orbilor căutătură.
 Spintecă gloata cu cuvântul,
 Că ne strivesc bolnavii şi ne ceartă,
 Şi porunceşte a cădea pământul
 De pe lumina ochilor-ne moartă”.

 Isus întinse mâna şi
 S-a luminat lumea de zi.”

În poemul arghezian nu se situează pe primul 
loc simpla narare a faptelor, aşa cum au fost preluate 
din textul biblic, deși așa pare, la prima vedere. Cei 
doi orbi se  găseşte, în context arghezian, spre finalul 
Cuvintelor potrivite (volumul apărut în 1927). Dacă 
am accepta doar „anecdotica” poemului, adică nive-
lul pur denotativ, acest text ar putea fi considerat ca 
„o încheiere” a unui lung şir de nedumeriri, de cău-
tări, de îndoieli (cele mai multe materializate, ideatic 
şi stilistic, în psalmii anteriori). Cei doi orbi, ca text 
închegat artistic şi profund în crezul exprimat, este o 
revelaţie, o exprimare a comuniunii cu Domnul, cu 
puterile Sale creatoare, care se manifestă decisiv şi, 
poate – pentru oamenii obişnuiţi – şocant. Reluând 
textul poemului, vom putea pătrunde în ţesătura unei 
atitudini marcate de o sinceritate care arată, încă o 
dată, că Tudor Arghezi e un poet profund ataşat va-
lorilor etice ale creştinismului.

Textul confirmă una dintre constatările Evan-
gheliei: Iisus se află, ca de atâtea ori, în prezenţa unor 
marginalizaţi ai soartei, numiţi chiar în titlul poemu-
lui (Cei doi orbi), neputincioşi a cunoaşte realitatea 
fizică, existenţa terestră, dar încrezători în Cuvântul 
divin. Ei cer Celui pe care Îl simt ca Atoatefăcător 
să li se redea vederea. Mâna întinsă spre ei de către 
Iisus îi va izbăvi de izolare, de întunericul care pu-
sese o stavilă între ei şi lume: cei doi sunt vindecaţi 
de orbire.

Semnificaţiile acestui text, în aparenţă simplu, 
sunt însă mult mai adânci.

Puterea şi lucrarea lui Iisus sunt dincolo şi mai 
presus de firea noastră omenească. Aşa trebuie înţe-
leasă aici modalitatea salvatoare a Celui Atotputer-
nic, pentru că „drumurile sfinte” fac parte din planul 
de mântuire al Tatălui ceresc, iar dintre multiplele 
manifestări ale naturii divine a Mântuitorului poetul 
alege aici relatarea biblică despre cei doi orbi care 
„ieşiră Domnului nainte”.

Arghezi este un cunoscător de profunzime, 
dar şi „de detaliu” al textului biblic. Tabloul creat de 
el în Cei doi orbi demonstrează că imaginea – hidoa-

să, ireală aproape – este desprinsă perfect din textul 
original, doar „atmosfera” este uşor modificată de 
opţiunea lirică a poetului, care a amplificat imaginea 
terifiantă a cuplului de orbi aflaţi, prin infirmitatea 
lor, la marginea umanului, a socialului.

Sursa inspiraţiei este, cum spuneam (v. supra) 
în Matei  (9, 27 – 31), singurul loc din textul biblic 
unde se vorbeşte despre doi orbi (în toate celelalte 
evanghelii fiind vorba de vindecarea unui orb din 
naştere  - v. Luca, 18, 35 – 43; Ioan, 9, 1 – 12, conti-
nuând la Ioan, 9, 13 – 41).

Denotativ, „fizic”, tabloul e sumar, dar semni-
ficativ, esenţializat. „Legaţi de braţ şi spânzuraţi în 
bâte”, cei doi năpăstuiţi ai soartei par „o plăsmuire 
cu-arătări urâte, / cu coarne, cu spinări şi opt picioa-
re”. Imaginea se profilează, pentru a-i spori efectul, 
pe un fundal incert, care contribuie la amplificarea şi 
deformarea ei: „Păreau,[s.n.] iscaţi din depărtare...”

Drama cuplului de orbi e însă una morală, aşa 
cum rezultă din / şi cum trebuie să fie interpretate 
pasajele din Ioan, 9, 39 – 41: „Şi a zis: Spre judecată 
am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, 
iar cei care văd să fie orbi. Şi au auzit acestea unii 
dintre fariseii, care erau cu El, şi i-au zis: Oare şi noi 
suntem orbi? Iisus le-a zis: Dacă aţi fi orbi n-aţi avea 
păcat. Dar acum ziceţi: Noi vedem. De aceea păcatul 
rămâne asupra voastră”.

Corelând expresia biblică a „orbirii”, aşa cum 
e exprimată în pasajul de mai sus, cu cea  din tex-
tul arghezian (aceasta din urmă pare a fi doar una 
„concretă”, „fizică”, dar trimiterile etice şi spiritua-
le sunt sesizabile dincolo de textul „brut”), se poate 
uşor sesiza complementaritatea celor două evocări, 
cu sporul plastic al verbului arghezian.

Referitor la primele versuri: „Mergându-şi 
Domnul drumurile sfinte, / Doi orbi ieşiră Domnului 
nainte”, vom remarca faptul că poetul a „sintetizat” 
expresia biblică, în sensul că detaliile din evanghelii, 
în special din Evanghelia după Ioan sunt reduse la 
esenţă: drumurile sfinte ale Mântuitorului, oriunde 
au fost, sunt merse, adică străbătute pentru  vindeca-
re şi pentru propovăduirea pocăinţei. Trecerea de la 
exprimarea biblică la cea poetică se face firesc: me-
tafora drumurile sfinte semnifică, prin „concentrare” 
poetică, imensul periplu christic, prin care Mântuito-
rul şi-a concretizat menirea  printre pământeni.

Acestei metafore îi urmează un portret fizic al 
unui cuplu uman aflat într-o suferinţă extremă. Pro-
cedeul de care uzează Arghezi – amplificarea – prin 
imagine plastică – a textului biblic trece „naraţia” 
în poetic. Orbii sunt „legaţi de braţ şi spânzuraţi în 
bâte” (semn al dependenţei lor – chiar utilizarea sin-
gularului braţ confirmă perceperea orbilor  drept o 
entitate inseparabilă), oferind imaginea unei fiinţe 
monstruoase, „o plăsmuire cu-arătări urâte,/ cu coar-
ne, cu spinări şi opt picioare”, trimitere înspre zoo-
logic, mai degrabă, decât spre uman. Artele plastice, 
pictura îndeosebi, au realizat imagini memorabile, 
din care Arghezi pare a se fi inspirat.

Drama acestor fiinţe este impresionantă. Ei 
(orbii) sunt „născuţi în beznă”, orbirea fiind aseme-
nea unui mâl, care tulbură relaţiile fireşti cu lumea 
înconjurătoare, lăsându-i mereu „încătuşaţi de-o 
groapă” (imagine clară a întunericului și a izolării), 
adică departe de bucuria și binefacerile luminii. În 
această situaţie, existenţa lor „se strecoară” printre 
cele ale semenilor. Orbii par a aparţine şi altui regn, 
deoarece ei „s-au târât şi-au dibuit” (asemenea unor 
plante), ca „mărăcinii fără de tulpină”, în căutarea 
lor disperată de a se integra normalităţii terestre.

Existenţa lor pendulatorie, incertă, poartă însă 
marca unei nesfârşite bunătăţi sufleteşti (pentru a 
nu-şi incomoda semenii, orbii „au dibuit domol”) şi 
conţine năzuinţa spre schimbarea stării lor: cei doi 
orbi par a trăi „pe-o nentreruptă margine de gol”, dar 
cu o permanentă speranţă, aflându-se „între lumină 
şi-ntre rădăcină”, adică între ideal și real, pe primul 
loc aflându-se „năzuința, idealul”.  Portretul moral 
creionat subtil aici este dominat de puritate sufleteas-
că şi de dorința de descătuşare prin credinţă. Oscila-
rea lor între natura iniţială („rădăcină”) şi aspiraţie 
(„lumină”) nu-i va lăsa totuşi să se prăbuşească în 
„gol”. Ei se vor salva prin crez.

Strofa care urmează îşi are geneza în Matei, 
9, 27 – 30: „Plecând Isus de acolo, doi orbi se ţineau 
după el strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiu-
le al lui David. După ce a intrat în casă, au venit la 
El orbii şi Isus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu 
aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci s-a atins 
de ochii lor zicând: După credinţa voastră, fie vouă! 
şi s-au deschis ochii lor...”. În textul arghezian ima-
ginea creată de strofa a treia este dovada indubitabilă 
a puterii Cuvântului divin. Orbii cer Mântuitorului: 
„Despică gloata cu Cuvântul /.../ Şi porunceşte a că-
dea pământul / De pe lumina ochilor-ne moartă”. Se 
realizează aici şi o interesantă antonimie, cu trimi-
teri la elementele primordiale ale creaţiei divine: pă-
mântul şi lumina. Pentru orbi, deocamdată, lumina e 
„moartă”, în sensul inexistenţei ei printre atributele 
cu care creatorul i-a înzestrat pe ceilalți oameni.

Finalul poemului este simbolic în simplita-
tea transcrierii gestului Mântuitorului. Prin întinde-
rea mâinii spre cei suferinzi, Iisus aduce schimba-
rea radicală de care orbii aveau nevoie: întunericul, 
„moartea” ochilor, lipsa unei percepţii esenţiale a 
lumii sunt înlocuite cu lumina: „Isus întinse mâna şi 
/ S-a luminat lumea de zi”.

Mesajul arghezian trebuie perceput şi altfel. 
Prin gestul lui Iisus, existenţa însăşi a lumii rege-
nerează, pentru că „orbirea” tuturor pământenilor a 
trebuit să fie vindecată prin venirea şi lucrarea Mân-
tuitorului.

Poemul arghezian, încărcat de semnificaţii 
simbolice, nu e o simplă transcriere a unor pasaje 
biblice. E, poate, mărturisirea de credinţă a unui su-
flet încercat de întrebări şi incertitudini; e, poate, un 
mesaj discret că marii psalmi anteriori, grevaţi, nu 
o dată de „orbire”, se încheiau, eliberator, printr-un 
gest care aducea un om şi un artist în făgaşul firesc al 
actului creator.      n

Livius  Petru  BERCEA

Tudor Arghezi – psalmistul  necunoscut
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Restituiri:
Povestea unui interviu (cenzurat) cu Tudor Arghezi din 1958

ARGHEZI DESPRE ARTA LITERARĂ

*

Gh. Bulgăr: Răsfoind reviste vechi, de la 
începutul acestui secol, am dat peste aceste versuri 
ale dv.,  care anunțau de atunci încă (1904) un crez 
adânc în puterea cuvântului poetic, în rostul versu-
rilor „potrivite’’,  pentru a fertilita conştiințele şi a 
înnoi fața lumii:

   «Să-mi fie verbul limbă
   De flăcări vaste ce distrug,
   Trecând ca şerpii când se plimbă;
   Cuvântul meu să fie plug
   Ce faâa solului o schimbă,
   Lăsâind în urma lui belşug...»

Tudor Arghezi:  Mă lupt de o viață întreagă 
cu cuvintele. Am căutat să le supun și din materia lor 
vie să modelez, după gând şi simțire, un veșmânt nou 
pentru idee, pentru simțire. Numai Dumnezeu știe 
câte gânduri,  câte elanuri și (închipuiri)1 prezențe 
trec (prin inima Poetului) și se sting în zarea dintre 
condei și călimară. Simțirea are o întindere și adân-
cime cu neputință de îmbrăcat (perfect), de strâns în 
zale de cuvinte. Am și uitat șirul anilor de când (po-
trivesc mereu cuvintele) le tot ajustez. Din zăbava 
asta (costisitoare) m-am ales cu (o mică) mulțumire 
smerită de a fi (nimerit) stârnit câteodata (un sunet) 
o vibrație nouă a vorbelor vechi si, rânduind un ritm 
mai (îndrăzneț) rupt, am prins fantoma câte unei 
imagini poate îmbietoare pentru om (smulsă din ini-
mă și oferita omului). Caci omului îi place poezia 
(are o inimă care iubește arta,  adevărul). Dar în lim-
bă cuvintele nu stau izolate. Dicționarul le dă ordine 
și explicare. Comunicarea ideilor începe cu alegerea 
cuvintelor. Împrejurări diferite cer cuvinte pe potriva 
lor. De multe cuvinte, de vorbele mari, umflate (spu-
se în împrejurări solemne) se înnădesc multe go-
luri si zădărnicii (multe ascunzișuri, ticluite pentru 

1 Intervențiile în paranteză, din prima parte a interviului, sunt ale 
lui Tudor Arghezi.

circumstanțe), necesare conviețuirii (politicoase) în 
politețea și fățărnicia elegantă a oamenilor în soci-
etate. Ele nu încap în meșteșugul poeziei: creația 
literară e, în esența ei, expresia deplinei sincerități 
cinstite. Transpunerea într-un mesaj nou a viziunii 
adevărului, frumos plămădit și rafinat estetic printr-
o neîncetată și minuțioasă distilare (șlefuire) a cu-
vintelor, cere o separare strictă a metalului de zgură. 
Nu e o muncă de rând aceasta: în ea nu pot încăpea 
nici pripeala (graba), nici ușurătatea (ușurința). Cine,  
daca nu scriitorii sunt ținuți să dea frazei armonie, 
relief și putere nouă de viață? (care să se comunice 
îndată și cititorilor). Prin îndatoririle lor față de citi-
tori,  socot că scriitorii au misiunea,  aș zice sacră,  
de a ridica (în procesul dezvoltării) nivelul limbii 
(noastre literare) cât mai sus...

G.B. : În anii ultimului mare război am fost 
și eu, ca student la Litere,  de față la conferința dv. 
de la Ateneu despre Eminescu, în februarie 1943; 
am fost impresionat de analiza,  lingvistică aș zice, 
pe care ați făcut-o unui vers din Călin: „În cuibar 
rotind de ape peste care luna zace”, cercetând fiece 
cuvânt, semnificația contextuală, raritatea formelor 
și a topicii (cuibar „e un cuvânt căutat și lucrat», ați 
spus,  ceea ce ține tocmai de tehnica limbajului po-
etic),  ca să dați apoi o definiție memorabilă stilu-
lui, care „pare să fie meşteşugul de a da cuvintelor 
duritate, relief, culoare şi însuflețire››. Ați mai avea 
ceva de adăugat azi, după un deceniu și jumătate de 
muncă şi de creație literară?

T.A. : Stilul, în ce are el mai pregnant şi mai 
personal, este expresia însăşi a personalității creatoa-
re,  a talentului, dacă-mi dați voie, voie  - a omu-
lui care se află cu un cap deasupra scrisului comun. 
Legăturile noi dintre cuvinte, alegerea epitetului și 
construcția aparte a frazei sunt fapte nonconformiste 
pentru poet. Cultura, mediul ambiant, moștenirea din 
vechime, cu graiul pitoresc al poporului,  literatura 
veche şi mai mai au lăsat urme diamantine în lim-
bă. Câştigurile acumulate nu trebuiesc uitate. Limba 

curentă, scrisă, e un standard: un lexic convențional, 
neologic, fraze tocite, uniforme,  şabloane obosi-
toare fără relief și însuflețire. Poezia face imagini şi 
metafore imprevizibile din cuvinte comune, aşeza-
te în vecinătăți singulare; ea pune puține probleme 
de vocabular,  dar infinite de selectare și organizare 
nouă, de asociere bruscă a cuvintelor, ca ele să cape-
te înțelesuri adânci şi lumini mai vii. Poetul, acolo 
unde omul obișnuit nu vede nimic, pătrunde în mi-
racolul lumii în mişcare şi înnoire şi din vibrațiile 
subtile ale sufletului în fața naturii,  sau sub apăsa-
rea gândului,  pune în mişcare „cuvântul ce exprimă 
adevărul’’, cum spunea Eminescu... Ameninţă  însă 
mereu o primejdie acest joc de cuvinte,  însuflețite de 

Printre hârtiile păstrate de la profesorul Gheorghe 
Bulgăr (1920-2002) găsesc acest interviu cu nimeni altul 
decât Tudor Arghezi, luat în 1958 și trebuind să fie pu-
blicat în revista „Limba română” a Institutului de Ling-
vistică al Academiei Române. Este organizat pentru tipar 
de Gheorghe Bulgăr, am avut 
ocazia să-l public de mai multe 

ori, în mai multe reviste, dar am ratat-o de fiecare dată, 
fie din motive de spațiu, fie de „negociere” cu textul…

În 1992, fiind asistentul profesorului Gh. Bulgăr 
pentru latină la Universitatea Hyperion (și secretar ge-
neral de redacție la revista „Academica”), i-am sugerat 
să-și strângă într-o carte studiile și amintirile despre 
Arghezi, și a ieșit o broșură de două coli editoriale pe 
care a scos-o, până la urmă, pe banii săi, într-un tiraj 
confidențial.

Desigur, această broșură merită atenția ei ca 
apariție editorială; extrag aici, din ea, textul de bază, 
acest interviu, curățindu-l de greșelile de tipar, dar re-
zumând și împrejurările și avatarurile textului ca text.  

Într-adevăr, pare una dintre scrierile argheziene mult uzate în acei ani. 
Publicarea unei însemnări a lui Tudor Arghezi în revista „Limba română” era 
cerută imperios de Tudor Vianu, coordonatorul „Dicționarului limbajului poetic 
eminescian”, la care lucra și Gh. Bulgăr, cel care a fost însărcinat cu aducerea 
materialului. A ieșit un text ce a fost programat ca editorial – dar, imediat după 
tipărite, numărul 2/1958 din revistă a fost oprit de la răspândire și topit, textul 
lui Arghezi fiind ulterior înlocuit. Vrând să repare lucrurile, Gheorghe Bulgăr a 

discutat cu Maestrul acest interviu în care a vrut să condenseze ideile din acel 
text refuzat de cenzură și care l-a supărat foarte tare pe autorul „Cuvintelor 
potrivite”. Desigur, a rezultat o discuție vie, cu implicări în fenomenul literar al 
momentului 1958, cum se vede. Câteva fragmente din  ea au fost, totuși, publi-
cate în revista mai liberă de pe atunci, „Luceafărul” (1 dec. 1958). 

Arghezi însuși și-a cerut, mai apoi, o copie după 
texul topit la „Limba română”, a obținut-o de la Ghe-
orghe Bulgăr care-i devenise, între timp, colaborator 
activ pentru volumul „Tablete de limbă” ce va apărea 
în 1960 – și a publicat-o, iarăși mult refăcută, în acest 
volum. 

Nu se știe prin ce împrejurări, Barbu Berceanu 
(între altele, foarte cunoscut anticar), a reușit să intre 
în posesia numărului retras din „Limba română” și a 
preluat, din el, interviul cu Tudor Arghezi republicân-
du-l în revista „Flacăra”, 26 aprilie 1983, sub titlul „Un 
discurs de recepție nerostit”. Este textul întreg (cu fac-
simil) din revistă. 

Interviul luat de Gheorghe Bulgăr a fost re-pu-
blicat de el însuși în mai multe împrejurări, dar cu mul-

te trunchieri, niciodată aceleași. Abia acum, în 1992, apare întreg – și poate da o 
măsură mai corectă a libertății de spirit, și de opinie, a lui Arghezi într-un climat 
literar sufocant prin incultură și șablon. Este, de fapt, nu atât revolta scriitorului 
– cât chiotul său de libertate în regăsirea crezului propriu despre creație. În fine, 
fiind textul complet, poate servi de acum înainte drept etalon.

(Nicolae GEORGESCU) 

P r e c i z a r e

pag. 16



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XIII, nr. 2 (51)/2017
16

o idee: în epoca tuturor vitezelor astronomice, scrii-
torul în loc să se concentreze, punând fiece cuvânt la 
locul lui şi fraza cu miez şi strălucire,  ca să-şi atin-
gă repede ținta sugestiei, e mai degrabă atras către 
diluări şi lungimi de umplutură; scrisul s-a lăbărțat 
şi ritmul gândirii şi al limbii pare descumpănit, 
disprețuit. Umflarea textului strică iremediabil scri-
sul. Expresia poetică e o victorie asupra rezistenței 
cuvintelor, asupra tendinţei către difuziuni şi re-
torică. Eu cred că munca scriitorului trebuie să fie 
dominată de  constrângeri: asupra ideilor şi asupra 
cuvântului. Limbajul nu poate fi apărat şi nu poate fi 
sporit în frumusețe fără spirit critic şi mai ales auto-
critic. A crea din cuvinte o lume de idei şi de simțiri 
echivalează cu  a înălța şi înnobila limba în genere. 
Jocul minor al cuvintelor convenționale nu rezistă 
niciodată timpului care cerne, cerne peste noi, peste 
închipuirea şi ambiția contemporanilor, valorile ade-
vărate şi le aşează la locul cuvenit. N-avem dreptul 
să scădem cu nimic bogăția şi onoarea limbii noas-
tre... Scriitorul, ca om de conştiință, cu 
sentimentul dezvoltat al artei expresive, e 
obligat la acuratețe şi precizie. Cuvântul 
lui devine puternic şi memorabil numai 
dacă transpune pe hârtie un gând înalt,  o 
simțire  autentică. Expresia inovatoare şi 
încărcată de valori metaforice singulare 
răscumpără pacostea gunoaielor lexicale,  
balastul ucigător al şablonului. Scrisul de 
mântuială ofensează dorința  omului cin-
stit, iubitor de literatură bună, de a se ridi-
ca la marea împlinire. Realismul, despre 
care se vorbeşte atâta, nu poate  promova 
crudități  lexicale, nici indiferență stilisti-
că. Cei care le practică trebuiesc scuturați, 
căci păşesc în contradicție cu năzuințele  
pozitive ale cititorilor. S-a statornicit 
încă de la Homer că scriitorul reprezintă 
excelența și dinamica limbajului. E o sar-
cină grea, dar de noblețe. S-a făcut oare 
ceva în lumea asta mare fără strădanie in-
tuitivă?

G.B.:  Ați publicat, în trecut, multe pagini 
despre limbaj, iar recent în Contemporanul (din 7 II 
1958), apoi în Viața Românească (nr.1/1958) artico-
lele de antologie, confirmând o aserțiune din 1927: 
„M-a posedai intenția de a împrumuta vorbelor în-
suşiri materiale”  (Adevărul  literar,  18  XII 1927), 
- ceea ce leagă poezia de artele plastice. S-ar putea 
face o antologie a opiniilor dv. despre arta cuvân-
tului. Acum aş vrea să vă mai întreb: ce ar putea 
face tânăra generație de scriitori pentru „creşterea 
limbii românești”

T.A. : Nu vreau să repet ceea ce am spus; îm-
prejurări noi și noi perspective în dezvoltarea culturii 
cer imagini noi, mijloace adecvate, dimensiuni noi 
ale metaforei, ale frazei expresive. Limba vie,  ora-
litatea cum spun filologii,  e inepuizabilă ca material 
de construcție literară. Ceea ce surprinde însă este 
suficiența şi lucrul de mântuială prin redacții; ele lasă 
să treacă uşor manuscrise nefinisate, cu o limbă in-
cultă. Cultura adevărată presupune și cultivarea lim-
bii despre care se vorbeşte mai mult teoretic, tot mai 
des la Academie şi în presă. Gândul mare şi versul 
puternic sunt fructe ale reculegerii şi smereniei, ale 
muncii cu îndârjire şi necontenite. Creația literară, 
care are drept suport primordial talentul, nu se poate 
valida fără expresia nouă, concentrată, încărcată de 
înțelesuri şi taine. Eu cred că, în proză chiar, lipsa 
filonului liric, uniformitatea şi exasperanta exactitate 
a detaliilor obosesc pe cititor. Mi-a plăcut să răstorn 
rânduielile vechi ale limbii de dragul unui contur 
stilistic pronunțat, violent. În scrisul liric nu poți fi 
banal, găunos, emfatic. Să nu ne jucăm cu vorbele, 
când avem de spus adevărurile conştiinței şi drama 
simțirii noastre. Ştiu că şirul cuvintelor e imens, că 
există ierarhii sintactice şi o categorisire de formule 
pe compartimente de vechime şi de regiuni. Exis-
tă, cum se spune, arhaisme, regionalisme,  termeni 
tehnici și multe, multe neologisme, greu de integrat 

în configurația versurilor, cum am mai spus. Neolo-
gismele neaderente poetic sunt în general vorbe fără 
matcă, fără patrie şi fără noblețe poetică...

G.B. :  Dar ele cad repede sub orice con-
dei de azi,  căci sunt ca monedele de schimb,  au 
circulație universală și fiind foarte frecvente sunt co-
mod de mânuit în scris; plină e presa şi literatura, 
la fel. Substanța lor e abstractă, însă,  cum spuneați,  
şi stau, desigur, în umbra tezaurului nostru istoric-
popular, bogat în termeni poetici,  cu substanţă mo-
rală şi afectivă acumulată de secole.

T.A. : Tânărul scriitor nu are tihna pătrunde-
rii în valorile de sugestie, afective, statornicite în 
matca cuvintelor româneşti, în înţelesurile care s-au 
frământat de-a lungul veacurilor cu lumina, cu soa-
rele, cu melodia păsărilor şi a codrului,  cu plânsul 
fluierului de cioban şi cu răzvrătirea haiducească a 
baladelor noastre vechi. Dar scriitorul nu se poa-
te împăca, n-ar trebui să se împace cu pierderea şi 

urgisirea cuvintelor vechi, cu izgonirea unor vorbe 
din popor. Neologismul nu e de prisos când poate 
da precizii inexistente în tezaurul vechi al limbii. Ați 
observat ce noutăți splendide a scos Eminescu din 
aliajul unic de vechime şi noutate, turnat în poeziile 
lui? Dar îndărătul jocului aparent uşor,  cu vorbe par-
că sculptate în marmură,  stă  rafinarea formelor şi a 
sensurilor. E un lucru primejdios să te încrezi  şi să 
te mulțumeşti,  ca scriitor, cu ceea ce ți se pare că ştii 
din limba pe care o vorbeşti. Adevăratele câştiguri ale 
expresiei poetice stau în densitate şi culoare... Versul 
cioplit o dată, de două ori, de o sută de ori, trebuie să 
vină în lume ca o vestire nouă, ca un strigăt de triumf 
şi de eliberare. Fără sentimentul însuflețirii materiei 
şi fără bucuria descoperirii unui zăcământ sufletesc 
încă nerostit, cum poate fi poezia adevărată? Detest 
aerul de publicitate şi de permanenţă poetică al ce-
lor ce versifică facil, pe teme minore... Confecția, 
calculată, poate fi corectă, convenabilă o zi, dar îi 
lipseşte suflul vieții. Curând timpul, care e vindecă-
torul tuturor mâhnirilor şi judecătorul faptelor bune 
şi rele, al valorilor şi al oamenilor, alege ce  tebuie să 
intre în catastifele veciei. Legea estetică e un criteriu 
fundamental în poezie şi limba scriitorului trebuie 
strunită către armonie,  adâncime şi densitate. Râvna 
aceasta nu e încă destul de susținută. Revistele noas-
tre ar face bine să-şi impună un criteriu mai sever în 
publicarea producției poetice... E insuficient a judeca 
aproximativ conținutul; trebuie cântărită şi prețuită 
lucrarea scriitorului asupra limbii...

G.B. :  Contactul larg cu literatura universală 
şi efortul adaptării în româneşte a sute de opere cla-
sice anual are influență pozitivă asupra dezvoltării 
limbii române literare, punând în balanța resurselor 
expresive fondul istorico-popular şi neologismele 
sugerate adesea şi de textele străine. Aţi dat tot-
deauna prioritate fondului popular, vechi, încărcat 
de nuanțe şi sugestii plastice, căruia i-ați adăugat 
noi valori expresive, uimitoare adesea, cum citim în 

Testament, în Belșug sau în Cântare (poeme extraor-
dinare). Stăruința asupra cuvântului şi înnobilarea 
lui în contexte noi se văd din ce în ce mai rar...

T.A. : Viața poetului e plină de avânturi şi 
zădărnicii. El ia cuvintele şi le împleteşte şi din 
împletirea lui iese mătase sau frânghie. Datoria lui 
de conştiință e să țeasă numai mătase şi să dea  în 
lume numai lucru împlinit care să bucure şi să înalţe. 
Vechii noştri confrați nu s-au gândit la faima cre-
atorului încoronat, slăvit, admirat. Să privim cu 
recunoștință la vechii mucenici ai scrisului care au 
adăugat,  rupând din sufletul lor,  cuvinte potrivite şi 
flori de stil ca să ne legene închipuirea şi să ne uma-
nizeze gândul şi fapta...

G.B.: Dintre îndemnurile dv. recente am 
reținut din „Viata românească’’, 1/1958, pe aces-
ta: „Nu te odihni, nu dormi! Trebuie să fii mereu 
nou şi incandescent”, - ceea ce mă duce oarecum la 
observația lui Balzac despre calitatea scrisului du-

rabil, chiar într-un gen obiectiv cum este 
romanul: „Marile opere rezistă prin latu-
ra lor pasională’’. Dar „nou şi incandes-
cent’’ sugerează metaforic calitatea creaţiei 
de talent în care originalitatea şi simțirea 
intensă gândesc „cuvântul ce exprimă ade-
vărul’’,  formula sugestivă, irepetabilă; 
grecii antici o numeau hapax legomenon, 
ceva rostit o singură dată,  sintagma de lu-
mină şi căldură,  cum sunt cu miile în opera 
dv. Problema e cum să devii „nou şi incan-
descent”?

T.A. :  În acest volum de tablete pe 
care le-ați adunat dv. ca să-mi faceți plă-
cerea unor rememorări, am recitit o frază 
despre răsturnarea şabloanelor în scrisul 
poetic; să reluăm, dacă vreți, textul acela, 
care-mi pare un răspuns la întrebare: „Lim-
ba tinde la calâpuri, scriitorul e chemat să 
le sfărâme, să dea cuvintelor orientările 

sale, să le dozeze cu fantezie, să cioplească din nou 
calapoadele după pasul cugetării lu”. De 60 de ani 
de când urmăresc fenomenul literar,  de când scriu,  
mărturisesc puțina mea adeziune la literatura impro-
vizată şi la experimentele şi curentele literare ino-
vatoare formal. Când puterea ideii şi a simțirii rea-
prinde, ca în vatra fierarului modelator de metale, 
focul inspirației, cuvântul începe să-şi fixeze matca 
şi vecinătățile  care să-1 fortifice şi să-1 lumineze. 
Scriitorii pot da înțelesurile cele mai grave şi mai 
neaşteptate cuvintelor pe care apoi un dicţionar vii-
tor le va consemna. În atelierul acestuia /acestora/ e 
cizelat fără odihnă „cuvântul căutat şi lucrat”, cum 
ziceam vorbind despre arta lui Eminescu (în Călin). 
Am experimentat nenumărate mode literare, au tre-
cut peste noi cohorte de veleitari ai noutății literare 
, cu orgolii sterile şi furtuni mărunte, având aerul şi 
superbia de a regenera graiul poetic. Au trecut - am 
spus - şi au căzut în arhiva istoriei, dar  a rămas 
vechea virtute a limbii poporului, unealtă de preț, 
bogată şi destoinică, în stare să poarte către inima 
omului mesajul sacru al poeziei adevărate... Trebuie 
să perseveram ca vorba scrisă să fie pe măsura gân-
dului şi să poarte în ea icoana făcătoare de minuni: 
cititorul de literatură să-i simtă puterea şi să tresalte 
la trecerea prin sensibilitatea sa a unei metafore, a 
unui vers memorabil... Cred în dragostea pentru fru-
mos, pentru adevăr şi pentru onoare a limbii, speci-
fică tinereții,  generației noi de poeți. O speranță vie 
mă încălzeşte că voi avea pe masa mea de scris noi 
volume de literatură,  pătrunse de inspirație adevă-
rată,  de sinceritate, de multă simțire şi de arta cu-
vântului incandescent. Aici e şi urarea mea,  a unui 
veteran,  ca şi profesiunea de credință a unuia care 
ştie de multe decenii că poezia bună e un miracol şi 
fără ea Cetatea e tristă şi bântuită de îndoieli, încer-
cată de slăbiciuni. Mai e nevoie să adaug ceva? Nu 
cred!     n
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Început de primăvară 
Somnul cum un aparat de sudură 
șuieră între insecte 

și nici un geamăt nu mai e în lucruri 
doar atenția lor liniștită ce ne măsoară 

un foc lîncezind asemenea mușchilor omului 

violenta imagine-a iubirii
alungă zăpezile-n pămînt. 

Îndemn 
Ascultă pasărea care planează în dezgust 
pasărea atentă ca un comutator 
pasărea care-ți ciugulește rănile de mătase 
pasărea care cîntă imperfecțiunea 
pasărea delicată ca un fruct cruntă ca un topor
pasărea francă înghețată
ce se dezgheață și ți se prelinge în palmă. 

Compătimire 
Vai omul care a murit de bucurie 
vai cel ce nu va muri niciodată 

vai cel ce-ți întinde o mînă 
vai cel cu trei mîini

vai singuraticul incurabil
vai cel întovărășit de-o avere

vai tînărul prădat de vrăbii
vai bătrînul ce le construiește cuiburi

vai cel ce te iubește 
vai cel ce-ți poartă ură din iubire. 

Ipostaze 

1. O piatră se taie la deget (îi iei 
apărarea
și-l învinuiești pe Arhimede). 

2. Un grăunte se umple de licoarea 
a trei recolte
(i te prosternezi). 

3. O viespe îți înțeapă aureola 
       de care tocmai voiai să scapi.

La Cluj 
Aici am studiat aici îmi sînt dorințele detaliate
cum o hartă militară
aici ți se ivește cea mai limpede expresie de 

bunătate 
aici s-au umplut firele telefonice de lacrimile 

mele
înspumate cum norii
aici surîsul tău așteaptă pentru totdeauna 
cum o grămăjoară de fragi pe farfurie.

Discreție 
Nimic despre-aceste șoproane la capătul co-

drului
în care intră Soarele amic
și le pipăie-ntocmirea

nimic despre-aceste amorțite cotloane
în care se-adună lucrurile de prisos
uriașele povîrnișuri ele însele
intră aici și fără sfială
se-așează. 

Alt vis 
Alt vis
alt suflet febril
alți contribuabili
      ai legilor ascuțirii eterne

cine știe ce vis
și ce suflet

altă durere
stăpînă pe sine
tulburată doar de mulțimea 
comenzilor

ai înțeles cum poți continua.

Vesperală

O tînără femeie la televizor 
concentrată privește în licărul ecranului
cum stă o tînără femeie la televizor 
pe jumătate trezită pe jumătate
cuprinsă în plasa de ață a somnului
      care trage trezia o-nfășură lent
      și sadic o strînge cu sete
      ca pe-o carne senzuală îi lasă
     urme roșii o lasă
     să se dumirească-n cele din urmă
     să-nlăture ața c-un mic
     țipăt voluptuos cum un vis.

Ordine 
Primul gest îl sfida pe al doilea 
al doilea îl concura pe al treilea
al treilea îl ironiza pe al patrulea 
al patrulea îl compromitea pe al cincilea 
al cincilea îl consuma pe al șaselea 
al șaselea îl ignora pe al șaptelea
al șaptelea îl iubea pe cel dintîi. 

Moment 
Obosit de inteligență 
de-această prea intensă
privire care șlefuiește primejdia 

și n-o mai pierde din ochi
n-o mai întreabă nimic

o lasă în starea de obiect
inofensiv odihnit
prin care ea însăși
(inteligența)
pe furiș
se odihnește. 

Pictură cu nud 
Tu ești tu pălesc toate Formele 
cînd le pui întrebări

înțelesurile-n profunzimea
luminii spălăcite

pensulele pline
de fumul înserării

chitara mijind aurie
cum spatele tău

și-această mîngîiere
cum o pată.

Matinală 
La orizont lumina face spumă cum un săpun 

fericirea celui ce se dezbracă
nepăsător coboară
în rugul rece-al apei

în moartea autentică se mistuie cum
într-o moarte imaginară.   n

GHEORGHE GRIGURCU
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După cum se cunoaște, în 
1863, la Iași, ia naștere o societate 
literară și cenaclu, „Junimea”, „o 
adunare privată de iubitori ai lite-
raturii și ai științei, de iubitori sin-
ceri” (Titu Maiorescu), având ca 
inițiatori un grup de tineri în frunte 
cu Titu Maiorescu, căruia se alătură 
„cele mai disparate spirite: veselul 
voltairian Pogor cu sistematicul po-
litic Carp, melancolicul Teodor Ro-
setti, cu (pe atunci) umoristul Iacob 
Negruzzi”.

Prima denumire a societății a 
fost „Ulpia” sau poate chiar „Ulpia 
Traiană”, dar, la propunerea lui Titu 
Maiorescu, se revine asupra aces-
tei denumiri pedante. După multe 
discuții, Teodor Rosetti propune ca 
denumire „Junimea”, acceptată cu 
bucurie de către toți ceilalți. Prin 
aceasta, „S-a lepădat copilul de sa-
tana pedantismului”, așa că „În nu-

mele Domnului, boteze-se  dar «Junimea», exclamă Pogor, și «Junimea» a rămas 
până în ziua de azi”.

În curând, societatea va avea și o tipografie, pentru a edita „o mare antologie 
pentru uzul școalelor, cât și pentru public îndeobște”.

Dar tot Titu Maiorescu vine cu propunerea de a înființa și „un jurnal literar” 
în care s-ar tipări scrierile citate și aprobate de societate și în care să putem rezuma 
o parte din discuțiile noastre ce prezintă un interes general” (Iacob Negruzzi). Toți 
au fost de acord, dar, din discuții, s-au născut două întrebări: Cum se va numi acest 
„copil” al „Junimii” și cine va fi directorul?

După mai multe propuneri, „una mai ciudată de-
cât alta”, Iacob Negruzzi consideră că „o denumire po-
trivită ar fi «Convorbiri literare»”. „Primesc și eu acest 
titlu, declară Maiorescu, fiindcă este fără pretenție”, la 
care adaugă: „Tu ai găsit numele, tu ești dator să con-
duci revista, fii tu redactorul «Convorbirilor literare»!”.

Prin urmare, revista „Convorbiri literare”, ca 
organ al societății „Junimea”, apare la Iași, 1 martie 
1867, având ca director pe Iacob Negruzzi.

Primul număr apare în 300 de exemplare, cu o 
prefață de Iacob Negruzzi, după care urmează studiul 
lui Titu Maiorescu, „Despre poezia română” ce apare 
în primele șapte numere consecutiv. Foate bine primită, 
sunt nevoiți să scoată o a doua ediție, cu 500 sau chiar 
800 de exemplare. În primii șase ani, a apărut bilunar, 
apoi a devenit o revistă mensuală. 

Programul inițial al revistei era strict literar, fără 
imixtiunea politicului, fiind promovată o critică obiec-
tivă și continuând, mai ales, în primele decenii, tradiția 
„Daciei literare”, „ca punct de întâlnire și înfrățire” 
pentru scriitorii din toate provinciile românești.

În prima decadă a „Convorbirilor literare”, Titu 
Maiorescu își publică principalele studii: „Poezia ro-
mână la 1867”, „În contra direcției de astăzi în cul-
tura română” (1868), „Asupra poeziei noastre popu-
lare” („Convorbiri literare” de la 15 ianuarie 1868”), 
„Observații polemice” (1869), „Direcția nouă în poezia 
și proza română” (1872).

Aceste studii apar în prima etapă a „Junimii”, cu 
desfășurare la Iași, o perioadă cu accente de critică violentă, orientată în trei direcții: 
limbă, literatură și cultură. Acum se elaborează principiile sociale, lingvistice și 
estetice ale junimismului.

În aceeași decadă, își publică Vasile Alecsandri „Pastelurile”, majoritatea lor 
în intervalul 1868 – 1869, și poeziile din volumul „Legende”, apărute cele mai multe 
între 1872 și 1875.

Mihai Eminescu publică o parte din poeziile sale: „Epigonii” (1870), „Floare 
albastră” (1873), „Dorința” (1876) etc.

A doua etapă a „Junimii” (1874 – 1885) cuprinde activitatea desfășurată atât 
la Iași, cât și la București, și se caracterizează prin consolidarea „noii direcții”, cu 
diminuarea criticismului junimist. În paginile revistei ,,Convorbiri literare” apare 
studiul lui Titu Maiorescu, „Literatura română și străinătatea” (1882), de asemenea, 
apar poezii ale lui Vasile Alecsandri („Ostașii noștri”) și operele de maturitate ale lui 
Mihai Eminescu, Creangă și Caragiale.

Alți colaboratori ai revistei: Iacob Negruzzi, Vasile Conta, Ion Ghica, Duiliu 
Zamfirescu. S-au remarcat și doi istorici de seamă, căpătând ulterior o faimă mondi-
ală: A.D. Xenopol și Nicolae Iorga.

Meritul lui Titu Maiorescu, un spiritus rector al ,,Junimii” și conducătorul 
spiritual al „Convorbirilor litetare”, este incontestabil. Pe lângă faptul că le-a oferit 
scriitorilor paginile revistei, a comentat și a contribuit la impunerea lor, a intuit va-
lorile excepționale din operele marilor clasici: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. 
Caragiale și Ioan Slavici.

„Convorbirile literare” au contribuit la cultivarea limbii române literare, Titu 
Maiorescu sancționează aberațiile lingvistice din presa vremii, la dezbaterea unor 
probleme de limbă contribuie filologi ca: Lambrior, Burlă, Cihac, Gaster și Lazăr 
Șăineanu. Revista a contribuit la difuzarea marilor valori ale literaturii universale, 
grație unor traducători competenți, Olănescu – Ascanio, Șt. Vârgolici și Iacob Ne-
gruzzi, au fost traduse capodopere ale unor autori ca: Homer, Boileau, Dante, Leo-
pardi, Petrarca, Hugo, Musset, Heine, Lamartine, Baudelaire, Rilke etc.

Primii 25 de ani reprezintă perioada cea mai fructuoasă a „Convorbirilor”.

*

Ultima etapă a „Junimii” începe după 1885, când este strămutată la București 
și revista „Convorbiri literare”, după ce veniseră pe rând în Capitala României mai 
întâi Titu Maiorescu, apoi cei mai mulți junimiști, ultimul fiind Iacob Negruzzi, di-
rectorul revistei, unii dintre ei ocupând funcții politice.

Activitatea, mai ales cea de cenaclu, se diminuează, spiritul de asociere se 
destramă din motivații diferite: unii au intrat în politică, alți foști colaboratori au 
îmbătrânit, iar unii au murit prea de timpuriu. Mutată la București, a fost schimbat 
formatul revistei, fiind editată la tipografia Socec & Teclu. La conducerea revistei se 
perindă mai mulți directori: Ion Bogdan, din ianuarie 1902, și fratele său, G. Bogdan 
– Duică, istoric literar, care se ocupă de partea literară, apoi D. Evolceanu. Din ianu-
arie 1907, un nou director, un eminent geograf și literat amator, Simion Mehedinți, 
iar din 1924, Al Tzigara – Samurcaș, critic de artă  și, în fine, ultimul director, I.E. 
Torouțiu, istoric literar, un pasionat al documentelor literare, până la 1 martie 1944, 
când revista este interzisă.

În toată această perioadă, revista nu mai este consecventă principiilor inițiale, 
capătă un caracter preponderent universitar, publicând studii istorice, filosofice, fi-
lologice și geografice.

„Bătrânele «Convorbiri literare», glorioasa revistă a lui Titu Maiorescu, no-
tează Liviu Rebreanu, se află de vreo două decenii în agonie, încăpută pe mâini 
nepricepute, se depărtase de actualitatea literară, anchilozându-se tot mai adânc prin 
colaboratori și colaborări dureros de mediocre”.

Când era director Simion Mehedinți, Eugen Lo-
vinescu publică în „Convorbiri literare” între 1910 și  
1913, „Critica și istoria literară. A zecea muză”, scrieri 
despre Costache Negruzzi,  I.L. Caragiale și cronici.

De fapt, Eugen Lovinescu își dedică ultimii ani 
ai vieții (m. 1943) istoriei literare, studierii „Junimii”, 
junimismului și corifeului Titu Maiorescu, ale cărui 
cursuri le-a audiat în perioada studenției bucureștene: 
„Monografia” Titu Maiorescu, în 2 volume (1940), 
,,Titu Maiorescu şi posteritatea lui critică” (1943),  
„Titu Maiorescu și contemporanii lui”, vol. I şi II 
(1943-1944), „P. Carp” (1941) și „Antologia ideologiei 
junimiste” (1942).

Titu Maiorescu, ctitor al criticii literare 
românești, îndrumător al  vieții literare și al culturii, 
oponent al etimologismului ciparian, al purismului și al 
analogismului pumnian, susținând introducerea alfabe-
tului latin, dascăl prestigios al numeroaselor generații 
de studenți, orator, creator de stil și cultură, om politic 
(ministru, prim – ministru), una din marile personalități 
căreia cultura românească îi datorează enorm, are soar-
ta scriitorilor puși la index, nestudiindu-se o perioadă 
în școli și facultăți, în anii comunizării României.

Începând cu luna mai 1970, la Iași, revista 
„Convorbiri literare” apare într-o nouă serie, editată 
sub egida Uniunii Scriitorilor. Este o revistă mensuală, 
care urmează tradiția „Daciei literare”, reunind colabo-
ratori locali cu scriitori din toate regiunile țării. 

D. Ignea, Andi Andrieși, Horia Zilieru, C. Cio-
praga, M. Drăgan, Ion Istrati, mai târziu, Alexandru Călinescu, Daniel Dimitriu și 
Al. Dobrescu sunt printre primii colaboratori.

Având în vedere mai ales profilul critic, literar, al revistei, sunt atrași cola-
boratori din afară, din rândul criticilor literari consacrați: Eugen Simion, Nicolae 
Manolescu, Al. George, Mircea Iorgulescu și alții.

În prezent, revista „Convorbiri literare” este condusă de Cassian Maria Spi-
ridon (director), Mircea Platon (redactor-șef), Dan Mănuca (redactor-șef adjunct), 
Dragoș Cojocaru (secretar general de redacție), Marius Chelaru, Constantin Dram, 
Liviu Papuc și Antonio Patraș (redactori).

Din Colegiul de redacție face parte și scri-
itorul gorjean, o valoare literară în plan național, 
Gheorghe Grigurcu.

Demnă de semnalat este preocuparea 
,,convorbiriștilor” ieșeni de a realiza un set de 
volume cu istoria veche a revistei de la 1 mar-
tie 1867, când apare, și până în 1944, când este 
interzisă.

Revista „Convorbiri literare”, îndrumă-
toare și creatoare de conștiință națională, a contribuit la propășirea literaturii și cultu-
rii naționale, la dezvoltarea limbii române literare și la promovarea valorilor literare 
universale.     n

O revistă longevivă: 

„Convorbiri literare” - 150

Constantin E. UNGUREANU
Țicleni
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Născut la Craiova, la 15 fe-
bruarie 1840, în familia profesoru-
lui Ion Maiorescu (director al Şcolii 
Centrale din Cetatea Băniei), Titu 
Maiorescu va reveni în Oltenia cu 
diferite prilejuri. Dacă la Craiova 
va poposi mai des, având în vedere 
calitatea de avocat pledant în varii 
procese, în Gorj Titu Maiorescu va 
ajunge doar în câteva rânduri, fie 
pentru a vizita Mănăstirea Polovragi 
şi Târgu-Jiul (în vara anului 1882), 
fie în calitate de ministru pentru a 
inspecta  Şcoala primară de băieţi, 
unde are plăcerea să-l cunoască pe 
institutorul Alexandru Ştefulescu 
(17/29 septembrie 1888) sau cu pri-

lejul alegerilor pentru Cameră din 1891.
Dorind să ajungă cu grupul de excursionişti şi pe meleagurile Gor-

jului, Titu Maiorescu pleacă în vara anului 1882, într-o excursie de câteva 
zile, între 11 (23) şi 14 (26) iunie 1882. Primul popas îl fac la Piteşti, cu 
rămânerea peste noapte la Curtea-de-Argeş. Însoţit de câteva  „dame”, 
Maiorescu pleacă spre Râmnicu-Vâlcea, de unde, prin Bistriţa, Horezu şi 
Polovragi  (peştera), se îndreaptă spre Tg.-Jiu. „A fost drăguţ, foarte dră-
guţe damele, plăcută dra v. Witzleben”, va nota memorialistul în jurnalul 
său.

În ziua de duminică 13 (25) iunie, pe la orele 14,00, grupul ajunge la 
Tg.-Jiu, unde sunt cazaţi de Dr. Culcer, căruia i se telegrafiase din Curtea-
de-Argeş în după-amiaza zilei precedente: „Sosim cu consulul german şi 
dame mâine Duminică seara Târgu-
Jiu. Autorizat de Mandrea, îmi permit 
rugămintea comandaţi hotel camere 
cu 5 paturi bune şi cina. Rog totoda-
tă opriţi 5 locuri diligenţa pentru luni 
dimineaţa 4 ore spre Filiaşi. Scuzaţi 
deranjarea. Răspuns 10 cuvinte plătit. 
Maiorescu ” (Însemnări zilnice, I, pp. 
76-77).

Sejurul petrecut la Târgu-Jiu 
de „excursionişti”, desigur, trebuie 
să fi fost unul plăcut, de vreme ce a 
doua zi, din Filiaşi, Maiorescu trimi-
te Doctorului Culcer un mesaj, în nu-
mele grupului format din doi bărbaţi 
şi trei femei: „Dr. Culcer, Târgu-Jiu,/ 
Prions Monsieur et Madame Culcer agréer nos remerciment reiteres pour 
leur extreme amabilite./ Zoe Bengesco, Barronne Witzleben, Anna Ro-
setti, Consul de Bothmer, Maioresco”.

După întoarcerea din „excursia” prin localitățile subcarpatice, 
Maiorescu pleacă în Occident, trebuind s-o opereze de tumoare pe soția 
sa, Clara, într-o clinică din Anglia (a se vedea micul roman cu privire la 
acest episod din vara lui 1882, evocat în jurnalul său, alături fiindu-i fiica 
sa Livia). Să precizăm și că Anna Rosetti (1854-1914), nelipsită de la 
adunările Junimii din casa lui Maiorescu din Bucureşti (str. Mercur, 3), - 
însoțindu-l pe critic și în excursia din 1882 - va deveni soţia acestuia, în 
1887, după despărţirea criticului de Clara (n.Kremnitz), în 1886. 

*
După aproape zece ani de la „excursia” făcută, Maiorescu – recent demi-

sionar de la portofoliul Cultelor și Instrucțiunii Publice (nov. 1890-febr.1891) 
-  revine, în primăvara lui 1891, la Târgu-Jiu, pentru alegerile de deputaţi. Îşi 
depusese candidatura aici, având de înfruntat pe reprezentanţii guvernamenta-
lilor liberali din capitala Gorjului. La 5 (17) aprilie 1891, el pleacă la Craiova, 
iar a doua zi, sâmbătă, după-amiază, este la Tg.-Jiu, nu înainte de a-şi anunţa 
sosirea prin obişnuita telegramă: „Dispuneţi de mine acolo pentru mâine de la 4 
ore înainte.” 

La gară este aşteptat de: fam. Toma 
Cămărăşescu, A. Cămărăşescu şi de „Co-
mitetul meu electoral, compus din Miti 
Dănăricu (arendaşul unei moşii a gen. 
Florescu, fetei lui şi a Creditului financi-
ar), foarte gentil, Luţă Râmniceanu, Pan-
telimon Voiculescu (ţăran alegător), Tri-
fon Cloşanu, Const. Grigorescu (avocat), 
Ctin Georgescu (comersant), Şt. Udroiu 
(id.), Niculescu (id., negru, mic), Simion 
Gheorghiu (id.), Stinghe (fost jud., bun), 
tipogr. Miloşescu – nu în comitet. Sâm-
bătă seara adunaţi aceştia la mine la ho-
tel până la 11, cu bere, discutat nume cu 
nume pe lista electorală, hotărât vizitele 
mele etc.” (III, p. 302).

La întrunirea politică de seara a 
vorbit „Iunian, plăcut palavragiu liberat, 
Carabatescu calmuc prost, Toma Cămără-
şescu – admirabil şi energic (…). Mai era să vorbească Vasile Lascăr, dar eu am 
plecat.” Criticul îşi notează în amănunt toate cheltuielile pentru alegeri din 9, 10, 
11 aprilie 1991: „Primul drum – 160; contribuţia la Bucureşti – 500; scrisori că-
tre alegători – 25; Discursul meu pentru ref. Instructori (imprimat) – 528, poşta 
şi telegramă – 60; călătoria elect. la Tg.Jiului şi hotel – 300; Tipografia locală 
şi 4 abonamente Parângul – 48; Sala întrunirii – 80; Birja Petre Măruţ 35 + 10 
=45; Consumaţia sara de marţi (bere etc.) – 76; două birji la alegeri – 45; lui 
Toma Cămărăşescu la 15 apr. 91 = 1000, Cadouri: 30 butii Miti, 20 id. S. Ghe-
orghiu, 50 chisele cu bomboane. L. Râmniceanu, 18 bomb. Mme Cămărăşescu 
– 118.” (III, pp. 302+303).

Joi 11-23 aprilie 1891: soare vânt, cald.
Ieri miercuri alegerea col II  T. Cămărăşescu, „eu aproape toată ziua în 

Camera alături de sala votării la Primă-
rie.” Deşi pleacă pe la ora 16, Maiorescu 
află rezultatul votului: votanţi 180 (din 
190 înscrişi pe listă, 3 morţi). Bilete anu-
late: 11. IUNIAN : 83; eu – 62, guverna-
mentalul Mihuţ – 24, aşadar balotaj. Din 
voturile anulate, erau 5 ale mele, lui Iuni-
an îi lipseau 2 voturi ca să fie proclamat.”

Transmite la Bucureşti rezultatul: 
„Balotagiu” şi Emiliei Humpel, sora sa 
de la Iaşi: „Rămas în balotagiu”.

Observaţiile privindu-i pe alegă-
torii săi sunt de genul: „Alegătorii mei, 
foarte gentilul Miti Dănăricu şi Luţă 
Râmniceanu.”

„Violent au agitat către mine – 
notează Maiorescu – Moschuna şi Va-
sile Lascăr, veniţi pentru aceasta din 

Bucureşti.[…] În Primărie agită pentru Iunian (al cărui socru este Săftoiu) 
Iancu Barbovici, omul lui Aurelian.”

Situaţia în Colegiul II de Gorj era aceasta: „Junimiştii (prin fraţii 
Dănăricu, fruntea comerţului de aici) au vreo 60 de voturi sigur. Colecti-
viştii vreo 50 (Iunian).

Funcţionarii s-au împărţit: 24 au votat pe Mihuţ, 33 pe Iunian. Poate 
vreo 4-5 pe mine.

Eu impasibil, vesel. Şi Anicuţa. –Zile plăcute aici.”, s.n. (Însemnări 
zilnice, III, 1887-1891, ed. 1943, pp. 34-35).

Sâmbătă 13/25 aprilie, la ora 6, criticul soseşte la Bucureşti, după 
ce călătorise toată noaptea. Duminică 14/26 aprilie 1891 îi telegrafiază 
lui Toma Cămărăşescu, fruntaș conservator local [prefect în trei rânduri]. 
Informează că va sosi luni la ora 3 (15/27 aprilie 1891).

Marţi 15/28 aprilie este din nou la Tg.-Jiu. E o zi cu nouri şi soare, 
cam frig. Plecase cu Anicuţa din Bucureşti la ora 7 seara, înnoptând în 
Craiova. La 9 era deja în tren, având în compania compartimentului pe 
Prof. Pleşoianu şi deputatul Argetoianu. „Dejunat la Filiaşi şi cu fiul tică-
losului de Nae Săulescu”. 

Titu Maiorescu și Grigore Iunian -  
contracandidați în alegerile din 1891 de la Târgu-Jiu:

„Un candidat căzut şi o agentă electorală deocheată…”

Documentar de Zenovie CÂRLUGEA

Electorale din alt veac…
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La 3 ½ Maiorescu (însoțit de Anna Rosetti, noua soție) ajunge la 
Tg.-Jiu, fiind aşteptat în gară de: „Toma Cămărăşescu, Const. Dănăricu, 
S. Gheorghiu, Bălteanu, tânărul Părăianu, Stinghe etc.”

Seara, „comitetul meu electoral, la mine la hotel: T. Cămărășescu, 
Miti și Const. Dănăricu, Bălteanu, Câlniceanu, Luță Râmniceanu, Al. 
Cămărășescu, fostul procuror Crăsnaru, destituit ieri, încă unul, Stinghe”. 
A dat 1000 de franci liderului local Toma Cămărășescu „în comptul chel-
tuieli de alegeri”, apoi „dat gentilului Mitu cigaretă frumoasă de chihlim-
bar de Buzău. Dat lui Simion Gheorghiu idem, mai mică.”

„Miercuri 17/29 Aprilie 1891. Târgu-Jiu. Ziua alegerii în balo-
taj. Candidatul Mihuț retras, guvernul dă concurs colectivistului Iunian. 
Așadar puțină șansă pentru mine.”

Dimineața ploaie. Vizitează cu Anicuța familia dr. Titu Frumușanu 
„unde și maică-sa, vechie cunoștință a mea de la 1847 la Craiova. Acolo 
și o dșoară Pliniceanu, orfană. Acum soare și f. cald.”

Aseară „teribilă tevatură cu schimbarea biletelor, iute peste noapte 
imprimate din nou 11-12. Mișu Slăvesc, venit din Craiova, ca să vază cum 
se petrece alegerea mea.”

În continuare, Maiorescu consemnează textul telegramei trimis la 
București:

„Tel. Laurian – București: Ales colectivistul Iunian susținut de gu-
vern, cu 107 voturi, eu rămas cu 67 voturi și 5 anulate. Maiorescu.”

Joi 18/ 30 Aprilie 1891. Tg.Jiu. Aseară masă la T. Cămărășescu cu 
Crăsnaru, nevasta lui și belgiane din familia ei. Peste noapte furtună cu 
fulgere. Azi cald, soare. Noi veseli. Plecăm astăzi la 12,40”. 

Înainte de plecarea din Tg.-Jiu, Maiorescu dă o telegramă la Cra-
iova, lui Nicolaus Racoviţă: „Un candidat căzut şi o agentă electorală 
deocheată caută refugiu pentru o noapte în sânul familiei. Sosesc  astăzi 
Joi sara 9 ore. Maiorescu.” (III, p. 308).

Pleacă la Bucureşti vineri 19 aprilie/ 1 Mai 1891: „În vagon Titules-

cu cu vreo 9 copii mergeau de sărbători la Potcoava, dna Ulysse Boldescu 
la Bucureşti. La 8 ¾ Maiorescu și  Anicuţa sosesc la Bucureşti. În mica 
grădină din faţa casei, florile de castan erau „gata de spart”, iar caisul „în 
deplină verdeaţă”; frunzele de salcâm „încă subţiri”, asemenea „viţa săl-
batică şi clementis”… În schimb, duminică 21/ 3 mai, liliacul din grădină 
a înflorit şi castanul cu flori alb-roşii „dar nu deplin”: „Fericirea noastră 
– terasa.”

Din Bucureşti îi telegrafiază lui Miti Dănăricu într-o chestie particu-
lară: „Dorinţa D-tale pt asigurare s-a îndeplinit.” (p. 320).

Vara lui 1891, Maiorescu pleacă împreună cu Ana Rosetti într-o lun-
gă călătorie prin Austria, Germania, Italia, Veneţia, Viena, după care iar va 
reveni la Craiova pentru a pleda într-un proces al lui Dinu Mihail…

(Cf. Titu Maiorescu, Însemnări zilnice. Publicate cu o introducere și note de I. 
Rădulescu-Pogoneanu, III, 1887-1891, Editura Librăriei Socec&Co., S.A.R., București, 
[1943]).    n

Titu Maiorescu și Grigore Iunian...

* Pe măsură 
ce-n vârstă înaintez, 
gândurile despre 
viață tot mai mult mi 
se limpezesc.

* Nesocotirea 
legilor morale ele-
mentare  – este  dru-
mul care (con)duce 
sigur spre criza mo-

rală generalizată.
* Din subconștient /murdar sau curat/ greu, 

dacă nu imposibil de evadat. 
* Oaia pierdută de alții e nemilos mulsă.
* Urât vrei să nu fii? Nu urî.
* Pic cu pic – dorința picurată în inimă cu 

sârg - ajunge să facă mult.
* Doar umilința și credinţa întăresc omului 

putința.
* A te mira înseamnă a exista. 
* Cine n-are nimic de spus, inconştient - în-

şiră mecanic -  prostii. 
* „Școala românească produce tâmpiţi” 

-  grăit-a matrozul în Cotroceni proțăit. Cum să 
urnești un popor din loc, când „conducătorul”  
acestuia debitează doar minciuni și inepţii? 

* Când nu cunoști și nu mergi în direcția in-
teresului național, nu  progresezi. Doar pe delături 
calci, într-un cuvânt regresezi.

* Fără credință, de una singură raţiunea 
n-ar fi zburat. Și chiar de-ar fi zburat, ar fi avut 
oare ceva de contemplat?

* Când crezi că ai descoperit un adevăr, 
gândește-te că nu ești singur pe pământ. 

* Spune-mi ce şi pe cine alegi şi-ţi spun 
cine eşti. 

* Nu încerca a atinge lumina din altarul fri-
cii. Bezna-i carnivoră.  

* Codurile și legile făcute de înțelepți mai 
greu îmbătrânesc.

* Poeții s-au convins primii, și destul de ra-
pid, că din plăsmuiri nu se poate trăi.

* Ce-i mai ușor? Să te-ndoiești ori vertical 
să mori?

* Nu-i peisaj mai insolit și mai trist decât al 
pădurilor defrișate de austriecii calici. Au ras totul 
ca omizile. În urma lor n-a mai rămas  nimic.

* Celor care tac, cuvintele f e s t e  nu le fac.
* Fiecare epigon are al lui etalon.
* Din normală, frica optimistului se trans-

formă cu  timpul în frică existențială. 
* Dinăuntru n-ai cum vedea cercu.
* În raţiune e şi defecţiune.
* Mai bine să fiu luat de-ambiţios decât de 

prost.
* După douăzeci de ani la butoanele ţării, 

ca ministru, un „minimoralist” cu gura cât o şură, 
simte că ţara pe care a croit-o nu mai este a lui. 
Curat ţigan, curată liftă, curat golan.

* Fă din fiecare început momentul  potrivit.
* Multor apucături omul le face față, lăco-

miei niciodată.
* Vrut-au: ochi pentru ochi! Şi-au orbit toți.
* A vrut  să schimbe lumea toată! Pe el  - 

însuși -, niciodată.
* Având  capul  pierdut n-ai șanse de câștig.
* Beția (re)învierii trebuie atent suprave-

gheată. Poate deveni o nebunie curată.

* Spune-mi ceea ce zi de zi îți dorești, și-ți 
spun fel de om și cine ești.

* Opinia colectivă. Iată încă un praf în 
ochiul credulului aruncat.

* Stricatul și reparatul nu pot merge decât 
mână-n mână.

* Cine vorbeşte mult, n-ajunge niciodată să 
spună tot.

* Expertul greșește mai des decât un muri-
tor înţelept.

* De pe culmile principialității nu se cade 
decât în abis.

* Printre cei care greșesc, găsiți și unii care 
în nici un fel nu gândesc. 

* Cel spânzurat nu va mai afla niciodată, 
dacă a fost cumva iertat.

* Nu toți cei care călătoresc știu și încotro 
merg.

* În nimicuri crezi, cu nimic te alegi.  
* Pușca neîncărcată victime nu lasă.
* Acționând în dispreț nu faci nici un pro-

gres.
* Prefer abnegația în nici un caz negația!
* Și semnele îmbătrânesc. Așa ajunge mira-

rea semn de întrebare.
* Prefer contrastul alb-negru; e mai clar de-

cât cel în culori.
* Superlativele negative sunt mai adânci 

decât hăurile întunecate. 
* Nimic nu luminează, nimic nu încoronea-

ză gândul precum aforismul. 
* Timpul totul îți ia.... Până și amintirea.
*) Dintr-un volum în curs de apariție la 

eLiteratura, cu ilustrații de Octavian Bour    n

NICOLAE MAREȘ - 50 de aforisme
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Nemulțumit că timp de peste 80 de ani de la 
moartea lui Eminescu generații întregi „au abordat 
zgomotos anii din urmă ai vieții poetului”, diagnos-
ticul de „sifilis” susținut de G. Călinescu fiind „bătut 
în cuie”, medicul psihiatru și universitarul de speci-
alitate orădean Gavril Cornuțiu (n. 1948) își propu-
ne să reia problematica suferințelor, bolii și morții 
lui Eminescu: „Tragedia și suferințele omului Mihai 
Eminescu. Ultimii șase ani de viață.” (Editura Sae-
culum Vizual, București, 2016, 128 p.).

Se știe că odată cu cercetarea dr. Ion Nica din 
1972 („Mihai Eminescu – structură somato-psihi-
că”), diagnosticul călinescian a fost corectat cu unul 
mai aproape de adevăr, de „manie acută depresivă”: 
„În continuare, încet, încet, cercetătorii au descifrat 
suferințele somatice ale poetului, rămânând la con-
cluzia unei boli psihice, care a impus internările 
lui.” Rămânea însă de precizat „ce fel de suferinți 
sau boală psihică a avut poetul în ultimii șase ani de 
viață.”

În 2015, sub egida Fundației Naționale pen-
tru Știință și Artă, apare volumul colectiv de cerce-
tări „Maladia lui Eminescu și maladiile imaginare 
ale eminescologice”, care și-a propus să formuleze 
din punct de vedere medical adevăratul diagnostic 
al poetului, intreprindere care, consideră dl Gavril 
Cornuțiu, „a eșuat din motive de metodologie”…

Abordate, în special, de istorici literari, boa-
la și moartea lui Eminescu au permis multora să se 
aventureze științific pe un teren străin de pregătirea 
lor. De aceea, considerându-se om de știință, me-
dicul psihiatru orădean respinge aceste demersuri 
„fanteziste”, susținând că acest caz trebuie tratat 
pe „criterii științifice”. Domnia sa nu se împacă din 
capul locului cu etichetarea poetului național, sub 
aspect medical, ca victimă a unui „sifilis” (fie el și 
congenital) sau a unei „psihoze maniaco-depresive” 
(ceea ce popular se cheamă „nebunie”): „O părere 
corectă din acest punct de vedere  nu poate fi de-
cât una științifică”, câtă vreme „studiile existente nu 
m-au convins”. „Mi-am propus să reiau ca medic ca-

zul Eminescu”, scrie într-o „Justificare” (I) dr. Gavril 
Cornuțiu, empatizând oarecum cu subiectul, într-un 
moment când poporul român „trece printr-o gravă 
problemă morală și de confuzie a valorilor”. Așadar, 
„ca om de formație științifică”, se simte, desigur, da-
tor a interveni și a scoate din nebuloasa în care zace 
„un reper valoric de o asemenea importanță pen-
tru o sănătoasă (normală) funcționare a conștiinței 
naționale.”

Clarificarea „diagnosticului psihiatric” al lui 
Eminescu are implicații mai largi la nivelul cultu-
rii române, cu atât hotărârea luată este mai riguros 
expusă și problematica mai decelată pe „etape”. 
Informațiile existente privind suferințele, boala și 
moartea poetului, destul de „stufoase” și „nesistema-
tizate” – au constituit substanța volumelor semnate 
de G. Călinescu (Viața lui Mihai Eminescu, 1932), 
I. Nica (Mihai Eminescu – structură somatopsihică, 
1972), O. Vuia (Despre bolile și moartea lui Emi-
nescu, 1997) și volumul colectiv din 2015 apărut 
sub coordonarea academicienilor Eugen Simion și 
Prof. Dr. Irinel Popescu. Pe lângă aceste patru lu-
crări de referință, dl G. Cornuțiu a folosit, în sta-
bilirea diagnosticului psihic pe etape, volumul de 
corespondență dintre Eminescu și Veronica Micle, 
apărut în 2000 la „Polirom” (Dulcea mea doamnă/ 
Eminul meu iubit).

De astă dată, studiul dlui Cornuțiu are în vede-
re „metoda de cercetare științifică de tip clinic, pliată 
pe o metodă transdisciplinară de origine filosofică, 
dar se exprimă cel mai adesea în mod eseistic, în ide-
ea ca astfel să fie cât mai clar pentru un public cât 
mai larg, fără ca fundamentul științific medical să fie 
diminuat.”

Autorul observă de la început că „problema 
suferinței finale” a lui Eminescu implică, de fapt, 
două aspecte: unul este „strict medical” (suferințele, 
diagnosticele, tratamentele și cauza morții), altul 
ține de „cauze extramedicale și extrapersonale ale 
lui Eminescu”, care au influențat/ cauzat evoluția 
acestora și care sunt de competența altor specialiști, 
în niciun caz a medicilor. Dar, deși sunt chestiuni 
distuncte, acestea împreună constituie o „unita-
te” privind destinul eminescian. Ca psihiatru, dl G. 
Cornuțiu precizează că se ocupă „strict de problema 
medical psihiatrică, pornind de la omul Eminescu.” 
De asemenea, mărturisește că studiul său „nu se vrea 
polemic”, chiar dacă autorii medici menționați mai 
sus au alte specialități decât știința bolilor „psihice”.

Abia cu studiul lui I. Nica din 1972, cerceta-
rea deschidea  calea investigațiilor psihiatrice, dia-
gnosticul de psihoză maniaco-depresivă fiind acum 
corectat cu cel de „depresie cu simptom psihotic”, cu 
„demență” în ultimul stadiu al bolii.

Refuzând, așadar, ceea ce nu corespunde crite-
riilor de științificitate, dr. G. Cornuțiu își precizează 
metoda de lucru.  Fiind vorba de un subiect/ o temă 
complexă, va urma calea descartiană a împărțirii 
pe „segmente”, iar, după o analiză punctuală, trece 
la „asamblarea concluziilor”. În acest sens, d-sa va 
stabili „simptomatologia psihiatrică” (pe etape evo-
lutive distincte privind suferințele poetului): „Voi 
aborda tema prin prisma cercetării clinice medicale, 
specifică domeniului.”

Mai întâi, având toate informațiile clasificate 
riguros (multe fiind expuse „haotic” și într-o confuzie 
cronologică gravă), autorul abordează „Semnificația 
medical psihiatrică a operei”, combătând ideea mai 
veche („neștiințifică”) „a deducerii personalității po-

etului prin prisma operei” și invers – „un simplu tra-
valiu delirant” (prilej de a considera abordările psih-
analitice drept „deliruri științificoide” – „nimic mai 
fals și mai fără fundament științific”, ca și în cazul 
lui Eminescu.

Garantând „ca psihiatru cu oarecari pretenții” 
că opera lui Eminescu „este o operă fără nicio 
stigmă patologică”, dl. G. Cornuțiu aruncă anate-
ma asupra „valurilor de rollerieni (postabdicare și 
postîmpușcare)”, „vârcolaci” puși să distrugă mi-
turi și să „ronțăie” simboluri, ba chiar „sifonari de 
păreri, nu de idei”, adică autori de „trăncăneli”, nu 
de „demonstrații”, care, oricât s-au străduit „nu au 
reușit să clatine acest statut al operei eminesciene.”

A vorbi de „mitul lui Eminescu” înseamnă a 
comite un abuz de mitologizare, „mitul lui Eminescu 
nu este decât un abuz de cuvinte”, căci notorietatea 
este altceva decât mitul, înțeles ca „povestire fabu-
loasă” despre originea univesului, lumii, despre zei 
și eroi legendari, adică „poveste, legendă, basm, năs-
cocire”…

Geniul poetului a fost „fermentul maturiză-
rii unei limbi”, prezidânt totodată o ținută morală 
ireproșabilă, un spirit justițiar neclintit, un caracter 
de „mare român”: „nu a existat și nu există un mit 
Eminescu, există o notorietate de excepție a perso-
najului real Eminescu, cu rol de referință simboli-
că.” Cât despre „un mit al lui Eminescu”, acesta ar 
aparține doar „rollerienilor”, adevărurile neavând 
nevoie de cuvinte mari care, de fapt, deformează în 
loc să propună imagini exacte.

Odată clarificate acestea, privind felul în care 
este percepută personalitatea de excepție a lui Emi-
nescu, dl G. Cornuțiu face interesante observații 
despre „Personalitatea premorbidă a lui Mihai 
Eminescu” (VI), ceea ce nu trebuie să ne ducă cu 
gândul la „boală” sau la „tulburări de personalita-
te” (psihopatii), oricâte referințe false la literatura 
de specialitate s-ar face. Astfel, sunt respinse da 
capo toate părerile privind înrudirea dintre „genii” 
și „anormalitatea psihiatrică” (de exemplu concep-
tul de „degenerescență” al școlii psihiatrice franceze 
utilizat de Lombroso și înviat la noi de Panait Zosim 
într-o „falsă teorie științifică”). Astfel de „păreri”, de 
care nu duce lipsă nici culegerea de studii din 2015, 
sunt „neștiințifice” (expressis verbis: „o flegmă pe 
ideea de ștință”!)…

În cazul lui Eminescu, sunt de preferat „urme-
le” directe, precum scrisorile, faptele și jurnalismul, 
nu creația literară și nici „mărturiile” altora aproxi-
mative și de multe ori în dezacord cu cronologia, 
întreținând un climat evenimențial „haotic” menit a-l 
pierde pe Eminescu în „ceața” abordărilor fanteziste!

Ca specialist ce a practicat meseria vreme mai 
lungă „la patul bolnavului”, dr. G. cornuțiu afirmă că 
îți trebuie cel puțin 10-15 ani de observații la zi ca 
să înțelegi evoluțiile simptomatologiei în stabilirea 
unui diagnostic corect. De aceea preferă a lua cazul 
Eminescu „de la zero”, stabilind mai întâi că, până la 
„intrarea în boală”, Eminescu era normal „ca orica-
re dintre noi”: „A fost un om normal care a creat o 
poezie genială”, opera sa de valoare fiind scrisă „în 
epoca normalității premorbide a poetului”.

„Intrarea în boală” a poetului (sintagmă pre-
ferată lexemului vag de „îmbolnăvire”) înseamnă, în 
primul rând, „înfrângerea rezistenței personale” de 
către suferințe la toate nivelurile de intensitate psi-
hopatologică, de la cel minim nevrotic (neurastenie, 

Un diagnostic cu adevărat ştiinţific
GAVRIL CORNUŢIU:

„TRAGEDIA ȘI SUFERINȚELE OMULUI MIHAI EMINESCU.
ULTIMII ȘASE ANI DE VIAȚĂ”

(Editura Saeculum Vizual, București, 2016)
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depresie de epuizare, tulburări de stres post trauma-
tic) până la stări psihotice tranzitorii.

Ca un veritabil clinician, autorul ia în calcul 
factorii agresivi (oboseala, abuzul de cafea și tutun, 
eritemul nodos de care suferea încă din 1873 evolu-
ând când cu ulcerații când cu cicatrizări, relația cu 
Veronica implicată în episodul Caragiale în toamna 
lui 1881, consumul enorm de energie în redactarea 
„Timpului” cu angajarea în polemici crude și campa-
nii de presă interminabile, înstrăinarea Ipoteștilor de 
către tatăl suferind Gh. Eminovici ș.a.m.d., moartea 
fraților săi), rezumând: „Lucrurile evoluau rapid și 
dezastruos pentru sufletul lui Eminescu.”

Mărturisirile poetului aflat la limită, semnele 
ivite deja ale unor suferințe ce-l vor duce la dezas-
trul din 28 iunie 1883, când va fi internat la spita-
lul doctorului Șuțu din București, unul din urmașii 
„fanarioților” pe care poetul îi spânzurase pe toate 
crucile verbului său energic…

„Dacă în acest moment Eminescu ar fi fost 
scos din mediu, trimis la odihnă, viață curată și re-
laxată, el nu s-ar fi prăbușit în boală”, crede autorul. 
„Eu mă apropiu cu pași repezi de nebunie”, îi spune 
poetul camaradului său de la Societatea „Carpații”, 
Ocășanu, starea de surescitare ducându-l la o ati-
tudine psihotică, la ruperea de realitate. „Orice om 
are o rezistență specifică, care cedează la o anumi-
tă presiune”, scrie dl. Cornuțiu, convins că am avea 
de a face cu „un sindrom psihotic cert, de rupere de 
realitate, dar nu de un sindrom maniacal.” Servindu-
se de Clasificația Internațională a Maladiilor (CIM 
X),  dr. Cornuțiu susține ideea unui sindrom psihotic, 
descriind tabloul clinic, pe baza materialului furnizat 
de epistolele poetului către Veronica Micle, din care 
rezultă starea de „om chinuit”, „suferind”, „foarte 
bolnav”, „prea bolnav”, cum scrie însuși – „un om 
din ce în ce mai epuizat, stors trupește și sufletește”, 
apreciază clinicianul. Suferințele îndurate din cau-
za „bolilor”, „rănile de la picior” producându-i po-
etului „o supărare zilnică și un chin de tot ceasul”, 
dimpreună cu „insomnii” teribile, după cum iarăși  
mărturisește prietenei de la Iași, precum și stresul 
zilnic de la gazetă, totul pe fondul unui mod de viață 
neregulată cu abuz de excitante, îi fulgeră ideea de 
„martir”: „Se vede că voi fi având vreo înrudire sim-
patică cu Cristos de vreme ce în săptămâna Patimilor 
m-a dat din friguri în junghi”, îi scrie Veronicăi la 26 
martie 1882. Iar în scrisoarea de la începutul lunii 
august 1882 îi confirmă faptul că și după băile de 
la Constanța „ranele mele de la picior sunt în starea 
în care au fost acum trei luni”… Pe scurt zis: „Sunt 
prea bolnav și-n genere prea nenorocit”, ceea ce în-
seamnă deja „un discurs depresiv”.

„Dacă i s-ar fi oferit condiții să se ocupe doar 
de poezie, nu ar fi alunecat în boală, ar mai fi trăit 
măcar 20 de ani. Cât ar fi scris? Care ar fi fost zestrea 
poetică a limbii române? Oare era conștient Maio-
rescu ce imensă risipă de genialitate tutela?”

Toate acestea sunt, desigur, întrebări retori-
ce, de vreme ce Eminescu își dorea deplină libertate 
și Maiorescu știa acest fapt. Așa cum făcuse poetul 
față de  demersul criticului de a veni în sprijinul 
doctoratului de la Berlin, având un plan pe care i-l 
împărtășește poetului, de care acesta până la urmă 
nu se va ține… Revenit în țară în toamna lui 1874 
fără doctorat, Maiorescu se va îngriji să-i asigure 
poetului slujbe potrivite la Iași (bibliotecar, revizor 
școlar), dar, lipsindu-i diploma necesară nu-l putea 
aduce pe Eminescu, spre exemplu, în minister, pre-
cum nici mai târziu nu avea cum să-l propulseze în 
vreun post „călduț”, neacceptat de poet. Eminescu 
însuși ar fi refuzat – ne încredințează criticul în ar-
ticolul „Eminescu și poeziile lui” (1889), - așa cum 
a refuzat și premiul de care-i vorbise criticul din 
partea casei regale (bene merenti). Peste demnitatea 
lui Eminescu, nimeni, deci nici Maiorescu, nu putea 
trece, așa că o eventuală „orientare” a convingeri-
lor gazetărești ori vreo intervenție în cearta poetu-
lui cu „partidul fanariot” aflat la guvernare, cu atât 
mai puțin în viața particulară, nu ar fi avut sorți de 
izbândă (să precizăm că uneori Eminescu nu călca 
cu lunile în casa lui Maiorescu, în jurnalul acestuia 
negăsindu-se foarte multe referiri la poet prin 1980-

1982, ca și în intervalul 1885-1889)
Așa că ceea ce trebuia să se întâmple s-a pro-

dus, după trimiterea lui Eminescu la Iași, în aprilie 
1884. Iar dacă Eminescu a fost tratat cu „mercur” 
(oral prin 1883-1886, apoi injectabil, în ultimele luni 
de viață), - ceea ce medicii vienezi și germani nu re-
comandau, ei înșiși nepraticând această medicație, 
- aceasta nu este vina lui Maiorescu („criminalul”, 
„asasinul”, capul conjurației iudeo-masonice! cum 
i s-a zis!), convins că boala aceasta era ireversibi-
lă (o văzuse la I. H. Rădulescu, la Dimitrie Bolinti-
neanu și la alții, nume mai notorii sau de mai mică 
rezonanță).

   Că Eminescu, scos din mediu și în condiții de 
relaxare, odihnă și protecție psihologică, și-ar fi „re-
venit” într-un timp „de 6 luni de zile” (cum însuși îi 
destăinuia Veronicăi), aceasta este iarăși o chestiune 
ce ține de ucronie, adică de acele ipotetice propoziții 
„dacă…, dacă…”, în zadar puse, ca în orice istorie 
alternativă… În mod real, Eminescu, cu personalita-
tea lui atât de puternică, cu situația familială cunos-
cută și dependent atât de grupul junimist, nu avea 
cum să fie „izolat”, „monitorizat”, pus într-un spațiu 
de maximă protecție… Când, unde și cum ar fi fost 
dispus/ ar fi încuviințat poetul acest regim „de vitri-
nă”, de „confort”, de „liniște” vindecătoare!? După 
revenirea de la Viena și după „plimbarea” prin Italia 
de Nord – care îi displăcuse, știm bine – Maiorescu 
a socotit că poetul nu mai putea rămâne la București, 
dar cine să aibă grijă de el la Iași, acolo unde, da-
torită mai vechilor obiceiuri, a clacat din nou, fiind 
internat la ospiciul de la Mănăstirea Neamț, unde se 
pare că-și revenise (1887). Dar plecarea împreună cu 
Veronica la București în 1888 nu a fost de natură să-l 
scoată din diagnosticul în care se adâncea zi de zi 
mai mult. Clacarea definitivă, începând din ianuarie 
1889 până la 15 iunie 1889, însemna de fapt ultima 
ipostază a martelajului, starea psihotică punând pro-
gresiv stăpânire pe poet („intrarea în suferința psihi-
că”) fără acele „sincope patologice” întrevăzute de 
O. Vuia.

De reținut că, în niște „precizări prelimina-
rii referitoare la analiza suferințelor finale ale lui 
Eminescu”, dr. G. Cornuțiu reia cazul diagnosticelor 
„neștiințifice” și înlătură multe „povești” ce s-au spus 
în legătură cu comportamentul poetului, îndeosebi 
cu prilejul primei internări, pe considerentul că „nu 
există martor mai infidel decât memoria”, fapt dove-
dit prin „experimente psihologice” (ea sunt: memo-
riile lui Al. Ciurcu despre „maleficul” Gr. Ventura, 
povestea cu Capșa, pistolul și „asasinarea” lui Ca-
rol „Îngăduitorul”, varii informații de presă vizând 
„senzaționalul”, lovirea la cap a poetului în primăva-
ra lui 1889 în curtea spitalului „Caritas”, precum și 
argumentul „colateral” al încărcăturii ereditare, falsa 
idee privind personalitatea „ciclotimică”/ între sănă-
tate și boală a lui Eminescu ș.a.).

Diagnosticul „de certitudine” vorbește despre 
o psihoză depresivă care nu poate fi ruptă de con-
textul social, istoric, moral…, care a favorizat dez-
voltarea sindromului psihotic: „Așadar, cauza deve-
nirii suferințelor psihice ale lui Eminescu în ultimii 
șase ani de viață trebuie căutată și în contextul său 
existențial (social, istoric, moral etc.) anterior alune-
cării spre boală.”

Urmârind cu atenție „simptomatologia psihia-
trică” pe baza informațiilor existente, dr. G. Cornuțiu 
afirmă pe drept cuvânt că „Eminescu avea conștiința 
bolii până la intrarea în intensitatea psihotică a de-
presiei”. „Eu mă apropiu cu pași repezi de nebunie, 
să aveți grijă de mine”, i-ar fi spus poetul amicului 
Ocășanu din conducerea Societății Carpații (individ 
dovedit azi spion austriac, v. N. Georgescu – „Emi-
nescu – ultimele zile la «Timpul»”, 2015).

Intrând din starea depresivă de mare intensita-
te în starea psihotică, poetul își va reveni după prima 
internare, însă la cea de-a doua internare lucrurile se 
complică. Tratamentul cu mercur (mai întâi în 1873 
pentru eritem nodos), apoi între 1883 și 1889, admi-
nistrat oral, apoi injectabil, i-a cauzat o „intoxicație 
progresivă”, mercurul  producându-i infarctul fatal.

Diagnosticul final pus de autor este de „epi-
sod depresiv sever cu simptome psihotice, dar și 

demențiale”, conform descrierii din Clasificația 
Internațională a Maladiilor, cod F 32.3, lucrare a 
științei medicale de care dr. G. Cornuțiu se folosește 
în stabilirea simptomatologiei, pe etape, a descrierii 
bolii, într-un cât mai articulat tablou clinic.

„Această boală – scrie dr. G. Cornuțiu în „Con-
cluzii” – nu a fost o implacabilitate, ea a început ca o 
depresie de epuizare, dezvoltată reactiv psihogen și 
toxic (…) tratamentul a fost în final criminal, el nu 
a avut nicio legătură cu diagnosticul psihiatric real 
al cazului, a fost tratat inadecvat bolii (…) Delirium 
tremens este la Eminescu o complicație a depresiei.”

Bolnăvicios trupește, dar psihic un om normal, 
Eminescu, având sigur o „vulnerabilitate moștenită 
genetic”, a fost victima unor suferințe fizice, mora-
le și intelectuale care l-au epuizat complet, trecând 
episodic din depresie în psihoză, iar în final, sub 
influența toxicității crescute a mercurului în creier, 
în demență.

„Lucrarea pune capăt, între altele, discuțiilor 
interminabile despre «trista» moștenire genetică 
transmisă de înaintași și deschide noi perspective 
asupra înțelegerii biografiei poetului național, suge-
rând culpabilitatea celor care-l puteau salva și n-au 
făcut-o”, scrie pe coperta a IV-a editorul I. Oprișan.

Noi, lăsând deoparte „culpabilitatea” sugerată 
(se vede că nodul gordian în tragedia vieții lui Emi-
nescu rămâne tot… Titu Maiorescu, oricum ai da-o!) 
, vom observa că autorul duce mai departe, prin în-
tocmirea unui cât mai probatoriu material clinic, cer-
cetările unor afini de breaslă, I. Nica și O. Vuia (care, 
pe bună dreptate și pe temeiuri științifice, refuzaseră 
teza călinesciană a luesului), reușind a contura un 
diagnostic cât mai exact al suferințelor și morții lui 
Eminescu, expus destul de credibil,  în desfășurările 
lui pe segmente existențiale, cotrolat de o bibliogra-
fie de specialitate și coagulat într-o formulare finală 
de-a dreptul tragică. 

Cartea aceasta de numai 128 de pagini „bate” 
de departe cercetările istoricilor (Ion Aurel Pop), cri-
ticilor (E.Simion) și mai ales ale medicilor de diferite 
specialități, convocați sub egida Fundației Naționale 
pentru Știință și Artă, precum  Călin Giurcăneanu 
(dermatolog), Bogdan Popescu (neurolog), Eduard 
Apetrei (cardiolog), Codruţ Sarafoleanu (specialist 
ORL), Vladimir Beliş (medic legist), Victor A. Voicu 
(toxicolog) - Maladia lui Eminescu şi maladiile ima-
ginare ale eminescologilor (2015). Să fi constituit 
aceasta imboldul corectiv în conceperea și scrierea 
cărții, având în vedere că medicul psihiatru și univer-
sitarul „de larg orizont” Gavril Cornuțiu  -  cu „re-
zultate acceptate și publicate în reviste internaționale 
de profil” (I.Oprișan) - este și autor de beletristică 
(poezie, literatură de călătorie etc.)? Tot ce se poa-
te, vis-à-vis de o empatie mărturisită pentru poetul 
național, mare român ce „face parte din genomul 
Noității noastre”…

Avem de a face, desigur, cu o cercetare strict 
medicală, echilibrată, sobră, nu «eseistică» ori 
literaturizant-senzațională, menită a încununa efor-
turile înțelegerii, din această perspectivă, a ceea ce 
s-a întâmplat cu Eminescu în ultimii șase ani din 
viață, perioadă numită de G. Călinescu „agonia mo-
rală și moartea”, întru împlinirea martiriului.

„TRAGEDIA ȘI SUFERINȚELE OMULUI MIHAI EMINESCU...”

NB. În grupajul de articole din numărul tre-
cut (1/2017) dedicat regretatului maestru Ovidiu 
Drimba, fostul președinte al Colegiului nostru de 
redacție (2005-2015), eseul „Rememorarea dru-
mului pierdut – Ovidiu Drimba”, semnat de dl 
Gavril Cornuțiu (și comunicat nouă de Dna Anca 
Moldovan, nepoata dlui O.Drimba), a apărut mai 
întâi în revista „Familia”, Nr. 11-12/2015, pp. 108-
110. Facem cuvenita precizare (desigur, „o apa-
rentă lipsă de onestitate”) la solicitarea autorului, 
pe care îl asigurăm și pe această cale de întreaga 
noastră prețuire pentru frumoasa activitate litera-
ră, îndeosebi pentru cercetarea de excepție „Tra-
gedia și Suferințele Omului Mihai Eminescu”, co-
mentată în coloanele de mai sus.(Red.)    n
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Autor al unor riguroase și apreciate ediții 
critice dn poezia lui Mihai Eminescu (studii 
introductive,cronologie, note și comentarii filologi-
ce, inclusiv „scenariul probabil” al ediției princeps), 
criticul și istoricul literar Nicolae Georgescu este, 
totodată, constructorul unor cărți incitante privind 
ultima perioadă din viața poetului: „A doua viață a 
lui Eminescu” (1994), „Cercul strâmt. Arta de a trăi 
pe vremea lui Eminescu” (1995), „Moartea antumă a 
lui Eminescu (1883-1889)”, 2005, „Un an din viața 
lui Eminescu” (martie 1881-aprilie 1882, 2008; Boa-
la și moartea lui Eminescu. Documente. Mărturii. 
Ipoteze prezentate și comentate, 2014). S-ar adăuga, 
la acestea, comentariile sale privind editarea operei 
eminesciene de-a lungul vremii („Eminescu și edito-
rii săi”, I-II, 2000), precum și eseurile de „oceano-
grafie” literară din care nu lipsește același constant 
și pasionant subiect al cercetărilor sale de peste trei 
decenii menționat mai sus („Recife”, 2005; „Scrisul, 
ca o taină”, 2008; „Din misterele literaturii române. 
Ediția princeps”, 2015).

Recenta apariție, „Eminescu: ultimele zile la 
Timpul ”(Casa Editorială Floare Albastră, București, 
2016, 304 p.) este o carte de „documente, informații, 
ipoteze”, construită după un model natural: „cercu-
rile pe care le face o apă lină când dai cu piatra în 
ea”... Este, de fapt, o reordonare polemică a materiei 
din celelalte abordări („repetări”) reluate, nuanțate, 
accentuate „cu un scop constructiv, de organizare, să 
le scot, așadar, din zona obsesională dându-le înțeles 
de reveniri, re-citiri, verificări”…

Organizată astfel în cinci cercuri (urmate de o 
anexă „Cercul de catifea”) pe laitmotivul „vorbe și 
fapte”/ „fapte și vorbe”, lucrarea dă, la o primă vede-
re, impresia de tablete ale unui lung serial jurnalistic, 
cu documentarea în cauză și comentariul exhortativ 
lăsând deschise porțile unor ipoteze. Apelul la „con-
textul” social, politic și cultural al epocii (cu deosebit 
„respect față de trecut, sub lozinca iorghistă: „nu poți 
iubi ceea ce nu cunoști” este, mai peste tot, prezent, 
urmând a lumina, din varii unghiuri, viața și drama 
poetului. Este vorba de o referențialitate contextuală 
de epocă punând în evidență atât unele atitudini și 
similitudini (vezi unele comportamente ale amicilor 
și inamicilor, ori cazul deja evocat al inginerului de 
drumuri și poduri Nicolae Făgărășanu „condamnat 
de către francmasonerie la moarte civilă în septem-
brie 1885” și căzut sub roțile unui tren!), cât, mai 
ales, caruselul de reacții fumigerative stârnite de 
„incomodul” Eminescu, pentru a cărui conștiință nu 
existau tranzacții de nici un fel, păsuiri, renunțări sau 
târguieli în chestiuni de adevăr, națiune, moralitate. 
Nu vom întâlni aici evocate numai „ultimele zile” 
ale poetului la Timpul (adică ultima decadă a lunii 
iunie 1883), culminând cu „ziua cea neagră”, 28 iu-
nie, când, la baia Mitrașewski, poetul este reținut și 
dus la casa de sănătate a doctorului Al. Șuțu), ci și 
evenimente, fapte, întâmplări, atitudini „ce au urmat 
încarcerării” lui Eminescu la „Caritatea”, declara-
rea bolii în presă („Românul” și „Timpul”), inter-
pretarea intempestivei epigrame a lui Macedonski 
din „Literatorul” , precum și întâlnirea criticului cu 
tatăl și fratele poetului, respectiv Gheorghe Emino-
vici și Matei Eminovici, ultimul însușindu-și ceasul 
de aur de la locuința poetului pusă sub cheie de co-
misarul de poliție Niculescu, trimiterea poetului la 
sanatoriul vienez în toamna lui 1883, unde rămâne 
de la 2 noiembrie 1883 până la 27 februarie 1884, 
editarea „Poesiilor” în decembrie 1883 din inițiativa 
lui Maiorescu și „bucuria” făcută poetului chiar 
cu prilejul vizitei de Anul Nou la Ober Dobling… 
Aproape toate consemnările și faptele evocate aici 

(„vorbe și fapte”/ „fapte și vorbe”) sunt, în general, 
binecunoscute din lucrări mai vechi sau mai noi, im-
portantă fiind la dl Nicolae Georgescu contextuali-
zarea acestora, reinterpretarea lor până în litera do-
cumentului, lansarea unor ipoteze, în general, acea 
despicare a firului de mătase într-o multitudine de 
ramificații și trasee, de posibilități și virtuale „ipo-
teze de lucru”, care, când nu conving, rămân sus-
pendate într-un orizont de așteptare al unor posibile 
revelații documentare și confirmări…

Implicarea poetului în acțiunile „iredentiste” 
ale Societății „Carpații” (în care, spre surpriza citi-
torului de azi, aflăm că se infiltraseră spioni austrieci 
precum însuși vicepreședintele G. Ocășanu!), rezerva 
față de politica lui Carol I „Îngăduitorul” sub coroana 
căruia liberalii se amestecă în jocurile geo-strategice 
ale marilor puteri, refuzul poetului de a „colabora” cu 
urmașii fanarioților sau cu „greco-bulgărimea” patri-
otardă înfiptă bine în rosturile țării, primejdia în care 
se găsea Regatul României față de Austro-Ungaria și 
Germania în urma declarațiilor provocatoare de la Iași 
ale colonelului Grădișteanu, necesitând apoi un com-
portament de fidelitate al autorităților cu luarea unor 
măsuri de excepție (arestări, expulzări, percheziții 
etc.), în sfârșit „arestarea premeditată” („sub forma 
unei prezervări, desigur, a unei protecții”) – toate 
acestea sunt nu o dată amintite și comentate, ele devin 
laitmotive ale unei imagini de istorie literară, ferită – 
ce-i drept – de ideea de „complot” și „conspirație” 
iudeo-masonică (cum s-a afirmat în unele abordări 
din ultimele două decenii)! „Acestea sunt, desigur, 
legături între evenimente. Nu avem o dovadă certă 
că a existat un «complot» în jurul lui Eminescu – și 
nu știm dacă istoria va putea oferi vreodată un ase-
menea «act» scris. Eu mi-am plasat cercetările sub 
semnul lui Eschil, al cărui Agamemnon este drama 
«logomanției» (ghicire în cuvânt, discurs) – și citez 
des mai ales versul «to gar topazein tou saf eidenai 
diha», care înseamnă că a face legături între lucruri, a 
căuta coincidențele, este diferit de a ști clar”... 

Iată-l, așadar, pe absolventul de filologie cla-
sică Nicolae Georgescu într-o ipostază diferită de a 
unor „eminescologi” croiți a acredita „complotul” 

antieminescian comandat din rațiuni politice și pus 
în executare de „asasinul” Titu Maiorescu… De-
parte, așadar, de astfel de teorii senzaționaliste ce 
numai bine nu fac culturii române și lui Eminescu, 
în special, istoricul literar și criticul filolog N. Geor-
gescu dă dovadă de mai mult „tact”, de o viziune 
mai „așezată”, însă nu mai puțin „scormonitoare” și 
„relaționistă” (un viciu al cufundării în ape adânci, 
care uneori mai mult le tulbură decât le limpezește!). 
Bunăoară, d-sa manifestă o neîncredere deplină în 
Titu Maiorescu, bănuindu-l de comportament dupli-
citar, conspiraționist (dar și în alți actanți, precum 
Grigore Ventura, acel Rică Venturiano dezavuat de 
însuși Eminescu, dar care a jucat un rol meschin și 
ingrat față de poet, începând din 28 iunie până în 
ziua înmormântării la Bellu, ceea ce îl dezgustă pe 
Titu Maiorescu, de față (v. impresiile din „Însemnări 
zilnice”)).

Autorul face prea mult caz de „dosarul de 
interdicție” al poetului, deschis de Maiorescu oda-
tă cu internarea la Șuțu și închis odată cu moartea 
poetului (era, de fapt, în practica judiciară, astfel de 
situații). Acest Titu Maiorescu, crede autorul, „nu 
acționează singur, «de capul său», cum se spune”, 
ci în acord deplin cu alți semeni politici (Th. Ro-
setti, președintele Înaltei Curți de Casație, Simțion, 
Slavici, Nica și Chibici): „Orice s-ar fi întâmplat cu 
Eminescu – a fost o hotărâre de grup în privința lui, 
nu a unuia singur, s-a făcut în mod responsabil ce s-a 
făcut, nu e vorba de o răzbunare personală a cuiva 
(…) Meditația lui Theodor Codreanu pe marginea 
sentimentului de vinovăție a lui Maiorescu este mult 
mai fertilă în această situație…” (pp. 207-208). Știm, 
de altfel, cum a fost „siluit” Eminescu în abordările 
senzaționaliste din ultimele decenii…

În ciuda acestei interpretări mai „echilibrate”, 
prudente și fără spectaculozitatea de aiurea, dl N. 
Georgescu se vede aspru admonestat de un nou so-
sit în domeniu, medicul Călin Cernăianu, care-i cere 
documente pentru toate afirmațiile acestei construcții 
biografice, - „un musiu bășcălie”, scrie N.G., căruia 
nu-i poate arăta nici telegrama prin care Bismark 
al Germaniei amenință cu război, nici documentele 
prin care Austro-Ungaria rupe relațiile diplomatice 
„pentru 48 de ore” cu România: „Eu nu sunt istoric, 
fac literatură cu ajutorul și în sprijinul istoriografiei 
(…) Cum să dețin eu, persoană particulară, aseme-
nea documente?!” Ar fi vorba, așadar, de poziții și 
atitudini politice „secrete”, care au dus, în toamnă, 
la încheierea pactului cu Tripla Alianță, act prin care 
România părăsea linia francofonică, aliniindu-se lu-
mii germanice…E și acesta un mod de a te apăra, 
când susții cu tărie ceva, fără a avea dovezi, nu?

Într-o a cincia secțiune, „Cercul de margine”, 
criticul comentează, cu ample extrase din presa vre-
mii, pe tema „libertății presei și jurnalistului”, urmă-
rind, după arestarea lui Eminescu, „schimbările de la 
Timpul”, cu evocarea ultimului număr din „Timpul” 
eminescian: „Fără Eminescu – conchide criticul – 
Timpul este un alt ziar”. Însuși Maiorescu părăsise 
cu junimiștii lui „corabia”, atrăgându-și, prin cola-
borarea cu liberalii, oprobiul conservatorilor, rămași 
pe poziții, de „opoziție miluită”…

Și o ultimă remarcă, din care rezultă aceeași 
atitudine mefientă, chiar incriminantă, acuzatoare 
asupra criticului Titu Maiorescu: ideea că volumul 
de „Poesii” editat de Maiorescu în decembrie 1883 
nu este altceva decât volumul-manuscris rămas în-
tre lucrurile poetului și pe care pur și simplu criticul 
l-ar fi dat la tipar, însoțindu-l cu o prefață destul de 

NICOLAE GEORGESCU:

„EMINESCU: ULTIMELE ZILE LA TIMPUL”

Zenovie CÂRLUGEA
pag. 24
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București, 21 iunie/ 3 iulie 1889

Emilia dragă,
La Biserica Sf. Gheorghe Nou coșciugul deschis al lui Eminescu 

era încins cu crengi de tei, în amintirea poesiilor lui parfumate cu 
flori de tei. – Am rupt o frunză de la coșciug și pentru Tine și Ți-o tri-
mit aici. Sub bandă primești și un număr cu descrierea îngropării din 
„Constituționalul”. Articolul «In Nirvana» e de Caragiale.

Când am însoțit pe jos cu capetele goale pe Eminescu de la bi-
serică pe bulevard până la Cimitirul Bellu, Popas, Mandrea, Laurian, 
Mihăileanu, Eu, Anicuța și vrʼo 600 de școlari și studenți (admirabilul 
cor vocal de la Mitropolie era singura pompă), era vremea acoperită, 
liniștită,nu vânt, nu zgomot, câteva picături de ploae, vrʼo 5 minute, 

apoi iar bine; coșciugul a pornit din biserică pe la 6 ore, a sosit în ci-
mitir pe la 7, ¼. – S-a luat de la Primărie un mormânt de veci pentru 
el; e ceva mai în fund la dreapta de la tata. Din întâmplare un mare 
copac de tei e în apropiere. – Pentru grilaj și o piatră de mormânt 
(eu cred o mare stâncă brună de marmură cenușie, cu o singură parte 
netezită, pe care să fie inscripția Mih. Em. Și poate patru versuri de 
ale lui, și un tei în lăuntrul grilajului, se vor face subscripții. Părerea 
mea e de 50 de bani pentru ca toți școlarii, și din Transilvania, să 
contribue.

Sîmbătă seara sʼa înmormântat Eminescu.

Titu Maiorescu

lămuritoare, și aceasta răstălmăcită („Editorul a girat-
o, a avut curajul – istoric! – să tipărească «pachetul» 
găsit, și nimic mai mult” (p. 289). Este, după câte 
știm, aceasta o idee destul de originală și îndrăzneață 
(senzațională, nu?, dar fără argumente, descalificând 
gustul criticului, subapreciindu-l!), unică, față de toate 
abordările de până acum în eminescologia româneas-
că, care ar suferi de aceeași „scenarită” ipotetică (ca 
să forțăm un pleonasm) a nuanțării la infinit a lucru-
rilor și evidențelor… Cine spunea oare că, dincolo de 
hățișul reflecției, adevărurile sunt mult mai simple…

Există, desigur, în cărțile lui Nicolae Geor-
gescu o bogată materie informativă, multă adusă 
din arhive, expusă nu liniar și nici la modul savant 
„cu trimiteri și subsoluri, obligând cititorul să înoate 
mai mult pe dedesupt decât să plutească printre lu-
cruri”, ci într-un mare freamăt contextual, relațional 
și evenimențial, menit a-l proiecta pe Eminescu pe 
fundalul epocii și vremii sale, în ideea că, luminând 
contrastele acestor reliefuri, și figura poetului nostru 
capătă o nouă expresivitate, noi înțelesuri… Ceea ce 
nu este de condamnat câtă vreme nu-ți pierzi subiec-
tul printre aglutinări stufoase. Nu de un nou Emi-
nescu avem noi nevoie, ci de un Eminescu adevărat, 
scos din magma mistificărilor de tot felul.

Repetitivitatea evenimențial-episodică, uneori 
redundantă, devenind de-a dreptul laitmotivică, dar și 
o anumită reiterare ostentativă a unor considerații pro 
domo, de regăsit în lucrările precedente, vorbesc fie 
despre o nevoie expresă de a-și contura cât mai exact 
și ireproșabil imaginile cercetărilor de până acum, fie 
de o insistentă manieră de creditare a unui subiect ră-
mas în prim-planul cercetării din ultimele decenii.

Criticul, având abilități gazetărești (însuși 
stilul e unul de asemenea fact.ură, direct, pene-
trant, de empatie morigeratoare) știe să învioreze 
pagina, făcând apel la „amănunte” semnificative și 
chiar la imagini din presa satirică din epocă, în ca-
ricaturile reproduse de-a lungul întregii cărți (!) re-
găsindu-se mai toți din actanții politici din epocă… 
Cu siguranța de sine a unui sârguincios cercetător 
de arhivă, autorul respinge sau ironizează anumite 
idei și afirmații (vezi mefiența cu care sunt întâm-
pinate unele „teze” susținute în lucrările lor de Lu-
cian Boia, Ilina Gregori, Călin Cernăianu sau mai 
puțin cunoscutul scriitor cărășean Nicolae Danciu 
Petniceanu, acesta susținând ideea că Eminescu ar 
fi vizitat-o pe Ecaterina Szõke Slavici, fosta soție a 
lui Slavici și autoarea biletului trimis lui Maiores-
cu în dimineața de 28 iunie 1883, la Lipova, după 

stabilirea acesteia în orășelul de pe malul stâng al 
Mureșului)… Este o atitudine bună, corectă, când 
realitățile respective nu devin simple pretexte de 
cârcoteală critică, spectacol de filologie aplicată.. À 
propos, nu înțelegem de ce în cărțile unui eminesco-
log atent până și la virgulele (foarte importante, de-
sigur) din poeziile lui Eminescu (păcat capital al mai 
tuturor editorilor) întâlnim scăpări pitorești, îngălări 
filologice, neglijențe ori erori de corectură de felul: 
virgulă între principală și subiectivă sau înainte de 
prescurtarea etc.(„Ce nu e politic, nu contează”, p. 
72; «, etc» mai peste tot…), „va apare”, „între 1884-
1885”, forme prepoziționale pleonastice („drept 
pentru care”) și chiar formulări frizând umorul in-
voluntar de felul: „doi polițiști care se ceartă unii 
cu alții (nu știm cine cu cine și de ce)”, p. 207 etc. 
Dincolo, însă, de toate aceste mici neglijențe ce tră-
dează un scris alert, de impact scontat și deja bucu-
rându-se de recunoscută rigoare filologică, recenta 
carte a dlui Nicolae Georgescu constituie, în con-
textul citat al lucrărilor citate, o „sinteză” îmbogățită 
privind viața poetului din ultimii ani ai existenței 
pământești, când drumul Martiriului e limpede - la-
crima Domini...    n
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Documentar
Scrisoarea lui Titu Maiorescu adresată surorii sale 

Emilia Humpel, la Iaşi
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Primim la redacție un frumos și reprezentativ 
volum omagial, cu un titlu de inspirație barthiană, 
Despre Eugen Dorcescu – 75, coordonat de uni-
versitara timișoreană Mirela-Ioana Borchin (Editura 
Mirton, Timișoara, 2017, 236 p.). Articolele inserate 
constituie o grăitoare mărturie privind recunoașterea, 
constanta prețuire și gândurile de bine venite din 
partea unor exegeți, literați, proieteni.

Poet, prozator, eseist, traducător și editor, năs-
cut la 18 martie 1942, într-o familie de învățători 
din Târgu-Jiu, dl Eugen Dorcescu este de o jumă-
tate de secol „o prezență excepțională în cultura 
timișoreană”, răsplătită de comunitate  cu titlul de 
„Cetățean de Onoare al Timișoarei” (2014).

În articolele semnate de critici literari este re-
levat „locul său în elita poeziei românești” (Virgil 
Nemoianu, Marian Popa, Cornel Ungureanu, Ale-
xandru Ruja, Adrian Ddinu Rachieru ș.a.), dar și 
„complexitatea și anvergura europeană a operei 
sale”(Andrés Sánchez Robayana, Jaime Siles, Cori-
olano González Montañez). Să amintim că, în ultimii 
ani, receptarea poeziei lui Eugen Dorcescu s-a bu-
curat de o atenție deosebită în spațiul hispanic (atât 
în Spania cât și în Argentina și Mexic). Bunăoară, 
marele scriitor hispanic Andrés Sánchez Robayana 
aborda această creație lirică de altitudine ideatică cu 
o percepție aplicat-vizionară, conchizând că avem de 
a face cu „un poet metafizic european”, idee la care 
au aderat și conaționalii, de la Z. Cârlugea și Simion 
Dănilă la A.D.Rachieru, Vasile D. Țâra ș.a.– rele-
vând totodată apartenența poetului Eugen Dorcescu 
la linia înaltă a poeziei românești, la tradiția căutăto-
rilor de sublim, de la Eminescu la Lucian Blaga, au-
torul  însuși adjudecându-și un topos-alodiu specific 
de mirabilă spiritualitate în aventura cavalerească a 
unui ioanitic degustător de esențe.

Într-o „Tabula gratulatoria” sunt inserate nu-
mele a nu mai puțin de 174 de scriitori și oameni 
de cultură, dintre care câteva zeci semnează arti-
colele grupate de coordonatorul omagiului în patru 
secțiuni (I.Omul și poetul, II.Scribul, III.Poezia, 
IV.Recunoașterea), precum: Ion Marin Almăjan, Au-
rel Gheorghe Ardeleanu, Veronica Bălaj, Liviu Petru 
Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Zenovie Cârlugea, 
Radu Ciobanu, Blagoie Ciobotin, Monica M. Con-
dan, Crișu Dascălu, Simion Dănilă, I. Funeriu, Eu-

gen Georgescu, Lucian Ionică, Elisabeta Iosif, Ioan 
Iovan, Ion Jurca Rovina, Mircea Lăzărescu, Ticu 
Leontescu, Roza Lentini, Viorel Marineasa, M. Cin-
ta Montagut,  Ivo Muncian, Dorin Murariu, Maria 
Nițu, Maria Pâșlea, Maria Pongrácz Popescu, Cori-
na-Victoria Sein, Constantin Stancu, Robert Șerban, 
Marcel Tolcea, Vasile D. Țâra, Smaranda Vultur, 
Constantin Stana, Mirela-Ioana Borchin.

  Să precizăm că dna Mirela-Ioana Borchin 
este de departe, în critica românească, exegeta de 
marcă a acestei bogate opere poetice, printr-un 
minuțios excurs hermeneutic bachelardian și de mai 
largă reflecție  (Despre o arhi-amintire, pp. 131-143;  
Simbolurile materiei spiritualizate în poezia lui Eu-
gen Dorcescu, pp. 144-200), rotunjind de data aceas-
ta profilul scriitoricesc al sărbătoritului cu studiul de 
referință biobibliografic „Eugen Dorcescu în spațiul 
cultural hispanic” (pp. 203-226), un „eseu-raport” la 
ceasul aniversar al septuagenarului +5, la care par-
ticipă „și  poeții spanioli care îi sunt prieteni și citi-
tori”: Rosa Lentini, Coriolano González Montañez, 
Andrés Sánchez Robayana, Fernando Sabido Sán-
chez, Jaime Siles.

Carte frumoasă, bucure-se dăruitul omagiat, 
prin tine, dintru ale noastre… (Red.)

Gențiene de Carpați

Prieten constant al revistei noastre, maestrul 
Eugen Dorcescu a reamintit confraților săi gojeni, 
prin întreaga sa acțiune literară, că marile valori 
sunt, de obicei, consacrate nu la ele acasă, ci în lu-
mea largă, acolo unde ecoul operei lor, detașat de 

contingențe inerțiale, capătă ecou universal. Despre 
ecourile europene ale poeziei sale precum și despre 
recunoașterile „de acasă” am publicat articole edi-
ficatoare. Și tot în calitatea mea de „făcător de re-
vistă”, i-am solicitat maestrului Dorcescu pagini de 
poezii, care au înnobilat coloanele trimestrialului de 
cultură de la Târgu-Jiu. Îi mulțumim și îi rămânem 
îndatorați, urându-i acum, la încoronarea aniversară, 
sănătatea cea mai de preț, satisfacțiile și împliniri-
le cele mai dorite, pe scurt, îndreptățita împlinire a 
toate!

Poet al reflecției dolorifice, sublimându-și 
suferința în lamura unor esențializări eonice, Eugen 
Dorcescu reface pe cont propriu un destin de mare 
creator, într-un parcurs biografic ce a alimentat me-
reu substanța tot mai cristalină și de aspirație ideatică 
a poeziei sale. De aici profilul de excepție al acestui 
spirit ce intră cu toată strălucirea în efigie.

Înscriindu-se în marea tradiție a poeziei noas-
tre, de la Eminescu până la Arghezi și Lucian Blaga, 
Eugen Dorcescu este autorul unei opere profunde, de 
înalte aspirații și larg orizont spiritual, una din cele 
mai vii poezii europene a modernității, după cum 
observa cu atâta pătrundere hermeneutul hispanic 
Andrés Sánchez Robayana, atrăgând atenția asupra 
statutului de „poet european”/ poeta europeus. 

Subscriem cu toată convingerea în consistența 
monumentului de departe vizibil -  monumentum 

aere perenius, cum ar zice Horațiu (Ode, III, 30, 1), 
împăcat cu gândul că opera sa va supraviețui timpu-
lui.    n

(Portal-MĂIASTRA)

A n i v e r s ă r i :

EUGEN DORCESCU – 75

Nu-i simplu să scriem despre Eugen Dorcescu 
– poetul, eseistul, criticul literar, prozatorul, traducă-
torul – , fiindcă el şi-a avut etapele lui de creştere, de 
formare, de afirmare, destul de deosebite – era să zic 
foarte deosebite – de ale confraţilor săi de scris, de 
generaţie, de promoţie artistică, intelectuală.

L-am cunoscut pe Eugen Dorcescu în 1961 
– pe atunci, cel puţin în scriptele şcolare, se numea 
Eugeniu Berca. Între filologii mai mult sau mai pu-
ţin răsfăţaţi de idealuri poetice – poeticeşti –, el era 
spiritul pragmatic, care le făcea pe toate repede şi 
bine. Nu-şi pierdea vremea pe la cenacluri şi nu-mi 
amintesc să fi citit versuri la vreo întâlnire amicală. 
La Facultatea de Filologie din Timişoara (încă nu 
Universitate), simpatia lui mergea spre disciplinele 
lingvistice. Gheorghe Tohăneanu, Ştefan  Muntea-
nu, mai apoi Gheorghe Ivănescu erau cei mari, cu un 
discurs bine aşezat. Erau, zic azi, foarte mari, foarte 
importanţi, făceau spectacol din ştiinţa lor. Aşa că în 
1966, când termina Facultatea de Filologie, era in-
stalat, cu mari speranţe, cercetător la proaspătul In-
stitut de Cercetare, protejat de lingviştii şi filologii 

Universităţii. Nu-mi amintesc ca în intervalul 1965-
1970 (când deveneam redactor al revistei „Orizont” 
– secţia de critică) să fi publicat poezii, să fi cutreierat 
cenaclurile timişorene.

Aşa că, la începutul lui 1972, la o fericită întâl-
nire bucureşteană cu unul dintre oamenii de seamă ai 
poeziei, ai prozei şi ai Editurii „Cartea Românească”, 
Mircea Ciobanu, am aflat că editura – că el – va tipări 
un volum de poezie cu totul extraordinar. Mai adăuga 
superlative şi, fiindcă era timişorean autorul, mă lăsa 
să îi bănuiesc numele. Nu ghiceam. Nu era niciunul 
dintre autorii pe care îi ştiam. Da, poezia lui Eugen 
Dorcescu – căci despre el era vorba – nu semăna cu 
poezia autorilor la modă, propusă de scriitorii ultimu-
lui val. Era clasică, echilibrată, refăcea linia, fixată, 
odinioară, de Pillat sau de Alexandru Philippide.

În 1976, va face cronica de poezie a revistei 
„Orizont”. Pe pagina a doua, era alături de Marcel 
Pop-Corniş (care scria despre cartea de proză) şi de 
mine (cartea de criticăistorie literară). Împlinea 30 de 
ani – eu, cu un an mai puţin, Marcel, cu trei. A ră-
mas comentator excelent de poezie, chiar şi după ce a 

trecut redactor la Editura „Facla”. Cred că lingvistul 
– care era – respecta scrisul, pagina, întregul cărţii. A 
fost director de editură şi a pilotat, şi după ce a renun-
ţat la direcţiune, cărţi importante. Mai importantă mi 
se pare consecvenţa scriitorului – a cărturarului –, a 
fiinţei gânditoare. Verticala „philippidiană” a poeziei, 
cu ordinea ideilor, a frazării, a ritmului şi a rostirii, a 
devenit apel la valorile sacre. Cărţile sacre au devenit 
reper, apel, îndreptar al creaţiei. Faptul că a avut un 
dialog cu ÎPS Bartolomeu, care îi recunoaşte partici-
parea la „diortosirea” Bibliei, mi se pare un semn im-
portant pentru înţelegerea poetului şi a gânditorului. 
Cărţile mari de poezie ale lui Eugen Dorcescu, legate 
de pierderea Mamei, a Tatălui, a Soţiei, sunt despre 
Absenţă. Ce înseamnă Absenţa aici, ce înseamnă tre-
cerea Dincolo – iată întrebările sfâşietoare ale unui 
discurs liric sprijinit pe valorile sacre.

Câţi eram în urmă cu 55 de ani, câţi în urmă 
cu 50, cu 40? Cu 20? Mă gândesc la cei care am fost 
atunci. Despre care am scris atunci. Şi la versurile/ 
reflecţiile lui Eugen Dorcescu despre Absenţă. Noi, 
zic după 55 de ani, supravieţuim. Scriem – să nu-l 
mâniem pe Dumnezeu – supravieţuim frumos.   n

CORNEL UNGUREANU:

DESPRE EUGEN DORCESCU. DUPĂ 55 DE ANI
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ALEXANDRU RUJA

OPERĂ INTEGRATOARE
Nu este deloc 

uşor să concentrezi într-
o pagină gânduri care 
există şi vin spre tine nu 
de un an-doi, ci de o via-
ţă, despre poetul, omul 
de cultură, colegul de 
generaţie şi de scris: Eu-
gen Dorcescu. Şi să scrii, 
într-un posibil echilibru, 

între gândurile prieteneşti (încărcate de valurile unei 
evocatoare afectivităţi) şi gândurile izvorâte dintr-o pri-
vire a exegezei critice despre o inegalabilă poezie.

Pentru că a vorbi despre Eugen Dorcescu este 
totuna cu a vorbi despre un drum al poeziei, al culturii 
majore. Poet din stirpea celor dăruiţi cu har, încăr-
cat cu menirea de a oferi şi altora din sensibilitatea 
şi cunoaşterea sa, Eugen Dorcescu este, fără tăgadă, 
unul dintre poeţii de primă linie ai literaturii contem-
porane. Şi nu cuvintele noastre afirmă ori dovedesc 
acest lucru, ci poezia sa, transformată cu timpul (iată 
că, deja, îndelungat, de peste patru decenii: de la Pax 
magna, 1972, la Nirvana, 2014) întro adevărată OPE-

RĂ. Pentru că nu mai vorbim în cazul lui Eugen Dor-
cescu de secvenţe ori secţiuni poetice, ci de o operă 
integratoare, izvorâtă cu forţa unicităţii de-a lungul 
unui drum de creaţie exemplară. Un drum care nu a 
fost nici linear, nici lin, ci — ca în cazul adevăratei 
poezii — contorsionat, spiralat, zbuciumat, cu crize 
de cunoaştere şi aderenţă la un crez, cu iluzii şi dez-
iluzii, cu căutări dure în propriul suflet, cu trăiri şi 
răbufniri în mistica gnoseologică.

Numai un adevărat poet îşi poate clădi poezia 
pe un asemenea îndelungat drum, de la iluminările 
senine ale tinereţii, la iluminările tulburate de zgudu-
irile căutării din poezia mai recentă.

În poezia anilor mai tineri (Desen în galben; 
Arhitectura visului; Culegătorul de alge) era de ob-
servat o voluptate a construcţiei clasice, o presiune a 
perfecţiunii formale în vers, o îmbinare armonioasă 
între fulguraţia inspiraţiei lirice şi scânteierile imagi-
narului poetic. Cu Abbadon şi Exodul, apoi cu versi-
ficările psalmilor şi ale altor texte sacre, se schimbă 
felul de a percepe şi medita asupra lumii. Mi-l amin-
tesc pe poetul din acea perioadă a unei schimbări 
radicale, când adâncimea unei crize nu avea cum 

să nu-i marcheze fizionomia. Abstras şi retras (deşi 
locuim foarte aproape, îl întâlneam extrem de rar), 
dar nu izolat total, cu o figură de anahoret răsturnat 
peste întrebările lumii, cu o faţă atinsă de paloarea 
omului supus traiului în universul cărţilor şi al între-
bărilor răscolitoare, cu silueta liliformă şi unduioasă, 
Eugen Dorcescu trăia în rosturile şi idealurile propriei 
creaţii. Dacă în Elegii, bătrânul — înţeleptul ascet — 
meditează la marea problemă a trecerii, în Moartea 
Tatălui, imaginea se purifică de orice contingenţe şi 
se străluminează într-omistică meditativ-imaginativă, 
iar  sentimentul religios se sublimează într-o conştiin-
ţă a trăirii metafizice.

Continuată, apoi, într-o căutare şi imaginare 
poetică a tărâmului nirvanic, când poetul, fiindu-i is-
prăvită „truda”, „pune punct/ La scriitură şi biografie” 
(Epilog, în vol. Nirvana. Cea mai frumoasă poezie).

Orice text al lui Eugen Dorcescu, fie că este 
poezie, scrisoare sau tălmăcire în versuri din opera 
sacră, spune ceva esenţial, dezvăluie o atitudine, mar-
chează o intenţie, desfăşoară un demers cultural fun-
damental, poetul înnobilând, prin creaţia sa, literatura 
şi cetatea în care s-a statornicit de decenii.   n

MONICA M. CONDAN

FEREASTRĂ DESCHISĂ SPRE POEZIA LUI EUGEN DORCESCU
Colaborator fidel al revistei trimestriale de 

cultură „Coloana Infinitului” – seria nouă, scriitorul 
Eugen Dorcescu a publicat, din 2005 până în pre-
zent, comentarii eseu despre cărţile unor talentaţi au-
tori, articolele Domniei Sale bucurându-se de o aten-
ţie deosebită din partea cititorilor. Este recunoscut ca 
un mare poet contemporan, dovadă şi multitudinea 
referinţelor critice publicate în volumul Nirvana. 
Cea mai frumoasă poezie, Ed. Eurostampa, Timişoa-
ra, 2015.

O exegeză extrem de cuprinzătoare şi apro-
fundată a operei poetului Eugen Dorcescu este reali-
zată de Mirela-Ioana Borchin, rezultat remarcabil al 
unor serioase cercetări de lingvistică aplicată, semi-
otică şi hermeneutică.

Având privilegiul să citesc, dar, mai ales, să 
recitesc toate cărţile apărute din 2014 până în pre-
zent, am rămas surprinsă de întâlnirea, pe plan 
ideatic, a creaţiei lui Eugen Dorcescu cu opera lui 
Constantin Brâncuşi, de afinităţile dintre ei în ceea 
ce priveşte simbolistica, sacralitatea, arhetipuri-
le, motivele. Iată, foarte succint, câteva deschideri. 
Fondul arhaic românesc, creştinismul cosmic, cu-
noştinţele vaste din diverse culturi au contribuit se-
rios la sintezele artistice create. Forma poetică sau 
forma plastică, după modul fiecăruia de exprimare, 
este înnobilată de o lumină spirituală, rod al medi-
taţiei interioare, propunând o eliberare (délivrance, 
spune Brâncuşi), o desprindere de povara corporalu-
lui, pentru a întâmpina Adevărul şi Lumina: „Totul e 
proiectat pe marele ecran al Conştiinţei, pe Adevărul 
în sine, pe Lumina esenţială, care e totuna cu noi în-
şine” (E. Dorcescu în Etern, într-o eternă noapte-zi, 
Mirela-Ioana Borchin, Ed. Mirton, 2016, p. 139), 
iar „Lumina nu este dată celor care nu ştiu să vadă” 
(C. Brâncuşi). Ideea îşi caută forma şi la poetul E. 
Dorcescu şi la sculptorul C. Brâncuşi. Forma trebuie 
încărcată de idee, purtătoare a unui conţinut spiritual 
superior, general uman: „Poezia, care nu are acces la 
concept, rămâne minoră, nu poate fi universală” (E. 

Dorcescu, Ibidem, p. 142), „Poezia mea recurge la 
un limbaj deopotrivă generator de idei şi, totodată, 
îndeajuns de plastic. E cunoaştere a esenţei, dar cu-
noaştere sensibilă” (E. Dorcescu, p. 139). „Această 
sculptură va aparţine tuturor timpurilor – din pricină 
că am despuiat forma esenţială de toate trăsăturile 
care ar putea să vă povestească de vreo anumită epo-
că” (C. Brâncuşi). Atât poetul, cât şi sculptorul au 
găsit o modalitate originală de a re-exprima lumea 
în infinitatea ei. „Poezia evocă ieşirea eului din ilu-
zia timpului (a prezentului) şi intrarea, revenirea lui, 
în eternitate, în ne-timp” (E. Dorcescu, p. 29). De 
aceea, poezia înseamnă o „certitudine a apartenenţei 
la Fiinţă..., fiinţa noastră ne depăşeşte pe noi înşine, 
fiindcă aparţine Fiinţei” (E. Dorcescu, p.138). Crea-
ţiile lui Brâncuşi mărturisesc „acea asceză voluntară 
în care eul, despuiat de vanitate şi de elementele ac-
cidentale ale individualului, năzuieşte să renască în 
sinteza cuprinzătoare a universului” (Sidney Geist, 
Brâncuşi). Bătrânul din poezia dorcesciană, personaj 
unic în literatura română, fără pic de egoism, „are 
revelaţia faptului că el este conştiinţă, temporar in-
dividuală, şi aspiră la a deveni totuna cu conştiinţa 
universală – vacuitatea” (E. Dorcescu, p. 119). Şi tă-
cerea, semn de înţelepciune, poate fi o temă comună.

Spune poetul: „Cuvintele, sărmanele, nu pot/ 
S-absoarbă taina tainicului cod/ Şi vin la uşa Tainei 
să se-ncline” (E. Dorcescu, Ecclesiast). Iar C. Brân-
cuşi afirmă: „Şi viaţa, şi moartea, la fel ca şi materia, 
se cufundă, în ultim, într-o formă unică – tăcerea... 
Căci totul se scurge în vasul tăcerii – marea oceanică 
unde se varsă întregul nostru Univers”... 

Cercul Mesei simbolizează virtualul, subzis-
tând în tăcere. De asemenea, nu putem să nu remar-
căm aceeaşi viziune a iubirii fără de moarte. „Sărutul 
nu este o copie fidelă a două modele – bărbat şi fe-
meie, care se drăgostesc, ci este vorba despre o vizi-
une a iubirii fără de moarte, pe care eu am văzut-o 
cu ochiul minţii. Am eliminat din opera mea tot ce 
nu e esenţial... Iar, cu cât veţi privi mai mult această 

operă, cu atât mai uşor îi veţi descoperi sensul: mis-
terul fecundităţii şi al morţii rămâne însuşi misterul 
acestei iubiri – care va supravieţui, chiar şi dinco-
lo de mormânt” (C. Brâncuşi). Iar autorul poemelor 
din volumul Nirvana: „Te-am iubit când/ erai trup 
şi sânge/ şi duh./ Te iubesc şi cenuşă” (28) confirmă 
puterea iubirii dincolo de moarte, extazul nirvanic. 
Mai spune poetul: „Vom sta alături, uşă/ lângă uşă./ 
În două urne/ gemene-n mormânt” (26), „Adio, iu-
bito! La/ cerească vedere” (25), „Eşti sufletul meu 
dublu,/ nevăzut,/ cel mai subtil, mai/ nobil element./ 
Mai existent ca orice/ existent” (29). Fără îndoială, 
asistăm la o odă dedicată iubirii eterne. Subiectul 
abordat, punerea în lumină a afinităţilor dintre cei 
doi artişti, este încă foarte ofertant. Au plecat amân-
doi din acelaşi ţinut al ţării şi s-au întâlnit în uni-
versul profund al creaţiilor lor, pentru că, după cum 
susţine Lucian Blaga: „Geniile creatoare de cultură 
majoră, nu fac, în mare, decât să urmeze un itinerar 
îndelung pregătit” 1.

1 Spaţiul natal este un topos abisal şi, adesea, 
contradictoriu. O spune Însuşi Iisus. Iată un text dra-
matic, intens suprinzător (n.n., M.-I.B.):

Eugen Dorcescu
Añoranza*

Oraş patriarhal, uituc, uitat,
Cu parc şi râu, cu munţii-nvecinat,
În floare şi-n mireasmă scufundat...
Tu, urbea fericită, de-altădat’!
Te-am cercetat, prin ani, din când în când,
Şi te-am aflat acelaşi, dormitând,
Sub arşiţă, sub ploaie, şi sub vânt.
Punct fix, precum o pajură-n zenit,
Cu fontă-n plisc şi gheară de granit,
Exact ce-ai ignorat te-a nemurit.
Oraş uituc, oraş de neuitat,
Din care-am fost, pe vremuri, alungat.

18 martie 2012       
______                                                          n
*Añoranza (sp.) = dor, nostalgie.
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SIMION DĂNILĂ

EUGEN DORCESCU – MĂRTURISITORUL ŞI POETUL
Când vorbeşte în public Eugen Dorcescu, se aşterne imediat tăcerea şi toată lumea 

ciuleşte urechile, dornică să-i asculte mierea cadenţelor necesare şi profunzimea ideilor, 
care nu pot fi, de regulă, decât din sfera sacrului.

În toamna trecută, la o mondenitate desfăşurată în sala devenită neîncăpătoare de 
la sediul Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România, am fost martorul unei des-
tăinuiri nu chiar surprinzătoare pentru cei ce l-au citit pe Eugen Dorcescu. Surpriza a fost 
momentul (la un an după apariţia antologiei declarate ne varietur a poeziilor sale, în redac-
ţia Mirelei-Ioana Borchin, Nirvana. Cea mai frumoasă pozie) şi cadrul ales (numeroasa 
lui „familie”, cum a declarat el respectiva filială scriitoricească). „O să vă fac o mărturi-
sire – s-a adresat el celor prezenţi – pe care n-am mai rostit-o până acum... De ce să n-o 
fac?... Eu sunt un credincios... Cred în Dumnezeul cel Atotputernic, în El Shaddai...” Apoi 
a interpretat sacerdotal poemul Miserere sau Psalmul 50 (51), a cărui esenţă sună astfel: 
„Jertfa ce-Ţi place e duhul zdrobit de durere”.

Da, de ce să nu-şi fi mărturisit coram publico credinţa în Dumnezeu distinsul meu 
coleg şi prieten? Numai pentru că aceasta ar fi o chestiune intimă a unui „rătăcit”, sau 
prohibită ideologic, sau  strâmbă din nasul lor fin, dedat cu aromele (post)modernităţii? 
Într-un stat liber, e treaba fiecăruia să gândească ce vrea şi să exprime ce gândeşte (Spino-
za), dacă în felul acesta omul este fericit. Controversele pe această temă nu se vor sfârşi 
niciodată şi trebuie să admitem că Fraţii Goncourt aveau dreptate să noteze în jurnalul lor 
că o discuţie aprinsă despre existenţa lui Dumnezeu nu face altceva decât să dea „prilej 
oamenilor de duh să spună cele mai multe prostii”. Chiar şi ateii, care, la prima vedere, 
par cei mai înverşunaţi satanici, adică anti-tei, recunosc existenţa lui Dumnezeu. De pildă, 
câteva numai dintre multele cazuri celebre: Voltaire se salută cu Dumnezeu, dar nu vor-
beşte cu el; Nietzsche, care preferă un politeism de tip vechi grecesc (în care noţiunea de 
păcat nu există, instinctele primare, precum cel de autoconservare, dominând), consimte 
că filozofia modernă este anticreştină, dar în niciun caz antireligioasă; pentru el personal, 
Vechiul Testament este superior, fiind mai aproape de om, în comparaţie cu Noul Tes-
tament, care, promovând asceza, este profund antiuman; trebuie să mai adăugăm că, în 
viziunea lui, Iisus, cel mai nobil om care a existat vreodată pe pământ, n-a fost creştin în 
sensul doctrinei cristice formulate de Pavel, care, de fapt, este primul creştin adevărat şi 
care nu avea nevoie de un Iisus viu, ci de unul mort, pentru a-şi impune dogma); Mircea 
Eliade însă, cel mai bun cunoscător al istoriei religiilor, întrebat odată ce religie şi-ar 
alege dacă ar fi un religios practicant, a numit ortodoxismul creştin; pentru Emil Cioran, 
Dumnezeu este o fatalitate: „nu poţi trăi nici cu Dumnezeu, nici fără Dumnezeu”; prelu-
ând de la Kierkegaard mărturisirea că „zi după zi de-a lungul anilor”, Dumnezeu „mi-a 
fost singurul confident”, recunoaşte că aceasta este „singura formă de credinţă pe care-o 
pot concepe şi unicul rol ce i se poate atribui lui Dumnezeu”, iar unui prieten îi spune că 
„ideea de Dumnezeu nu are decât un sens: să născoceşti pe cineva cu care să vorbeşti când 
nu mai ai cui să te adresezi şi când eşti singur, singur, singur”; şi, în altă parte a Caietelor: 
„Sunt o natură profund necredincioasă şi profund religioasă: sunt un om fără certitudini şi 
aş putea spune, precum Celălalt, că împărăţia mea nu e din lumea aceasta”. Sau: „Sunt un 
necredincios care nu citeşte decât gânditori religioşi. Motivul adânc este că doar ei s-au 
apropiat de anumite abisuri. La care «laicii» sunt refractari sau de care sunt incapabili”.

Am înşirat toate cele de mai sus pentru a pune în evidenţă decenta, eleganta, dem-
na şi liniştitoarea mărturisire prin care statura moral-spirituală a lui Eugen nu pierde din 
înălţimea şi frumuseţea poetului Dorcescu, unul dintre liricii geniali ai literaturii române 

şi universale. Şi, credeţi-mă, ştiu ce spun, nu mă joc cum s-au jucat unii contemporani 
de-ai noştri cu cuvântul geniu, atribuindu-l unor impostori despre care nu mai vorbeşte 
nimeni astăzi.

Nici nu vreau să fiu asasinul lui Dorcescu, definindu-l ca poet (mă gândesc tot la 
Kierkegaard: „Cine mă defineşte mă asasinează.”). Nu-i cazul s-o fac, fiindcă poetul Dor-
cescu îşi defineşte singur şi mult mai bine esenţa decât aş face-o eu. Iată o mostră: „Poezia 
mea nu e peisagistică, deşi are foarte plastice «descrieri» de natură. Nu e religioasă, deşi 
îl are în centru pe El Shaddai. Nu e thanatică, deşi vorbeşte mereu despre moarte. Nu e 
erotică, deşi e plină de aluzii la iubirea sufletească şi trupească. Poezia mea nu e nimic 
din toate acestea. Dacă arhitema ei este fiinţa, adică «sinteza de nepătruns   atunci e firesc 
să acopere, pe cât posibil, tot spaţiul şi timpul în care se manifestă fiinţa, precum şi toate 
soluţiile propuse de filosofíi, de religii etc., la această interogaţie”.

Deci, zadarnic vom căuta noi în poezia dorcesciană o singură concepţie filozofică 
sau o singură dogmă religioasă, fiindcă ea le presupune pe toate câte au fost formulate 
până acum. Şi, la urma urmei, ce mare filozofie poate fi cuprinsă într-o poezioară? Fi-
lozofia o găsim în tratate, dacă, în „sadomasochismul” nostru, avem vreun chef să ne 
autotorturăm spiritul. Dar, întrucât nu prea mulţi îşi doresc asta, adevăratul poet ştie că 
„filozofia ucide inspiraţia”, cum a spus Cioran, care, citând un critic englez, aduce ca 
argument faptul că, după Aristotel, ultimul dintre cei mai mari filozofi ai vechilor greci, 
n-a mai existat poezie în Grecia, adăugând de la el: „Hölderlin era contemporan cu Hegel. 
Dar, după Hegel, n-a mai existat un poet de talia lui Hölderlin şi nici un filozof de talia 
lui Hegel”. Dintr-o discuţie despre poezie şi filozofie nu poate lipsi nici următoarea opi-
nie a aceluiaşi Cioran din Caiete: „Heidegger vorbeşte despre Hölderlin, ca şi cum ar fi 
vorba de un presocratic. Să aplici acelaşi tratament unui poet şi unui gânditor mi se pare 
o erezie. Sunt domenii de care filozofii n-ar trebui să se apropie. Să dezarticulezi un poem 
la fel cum dezarticulezi un sistem este o crimă contra poeziei./ Lucru ciudat: poeţii sunt 
mulţumiţi când se fac consideraţii filozofice despre opera lor. Se simt flataţi, au iluzia unei 
promovări. Ce lamentabil!/ Doar iubitorul sincer de poezie suferă din cauza acestei imix-
tiuni profanatoare a filozofilor într-un domeniu ce-ar trebui să le rămână interzis, ce le este 
interzis în mod natural. Nu există niciun filozof (Nietzsche?) care să fi produs măcar un 
poem acceptabil! (Există, ce-i drept, sisteme cu tendinţe poetice – Platon, Schopenhauer; 
însă aici e vorba de o viziune sau de o operă influenţată de frecventarea poeţilor, Scho-
penhauer.)” Să invocăm şi un argument al lui Constantin Noica (dintr-o scrisoare către o 
prietenă), legat de reţeta fericirii: „Eşti foarte fericită că nai făcut din filozofie un sens în 
viaţă. Ce blândă e religia pe lângă ea!”

Dacă refuz, aşadar, să definesc poezia lui Dorcescu, nu-mi pot reprima totuşi im-
boldul de a servi un motiv fundamental de a o citi zi de zi: lirica lui se situează în imediata 
vecinătate a răscolitoarei poezii a Vechiului Testament, o poezie scrisă într-un stil înalt, 
dezarmant de sinceră şi simplă, cu un vocabular în care şi neologismele par arhaice şi de 
unde, în loc de idei, ne inundă fiorii omeneştii noastre existenţialităţi, ca în Epilogul de la 
Nirvana: „Izvoditoru-acestor stihuri ştie/ Că, isprăvindu-şi truda, pune punct/ La scriitură 
şi biografie./ Că, deşi viu, de-acuma, e defunct./ (Din milă şi dezgust, nu din trufie)./ Să 
nu vă mire deci că-nchide uşa/ Spre lume, fericit şi solitar./ Că îşi desface lanţul şi cătuşa/ 
Ce l-au legat de semeni în zadar./ Atât mai vrea: Să-i presăraţi cenuşa/ Fie-ntr-un Râu sub-
carpatin, solar/ (În Sohodol, în Ibru sau Gomnuşa),/ Fie-ntr-un Râu ce curge-n alt hotar/ 
(Verzui ca spânzul, reavăn ca scoruşa) –/ În Gange, Mississippi, în Isar…”   n

Când Eugen Dorcescu şi soţia sa, Olimpia Ber-
ca, au ajuns în Tenerife, în primăvara lui 2008, Insula, 
pur şi simplu, îi aştepta. Ei îşi începuseră, de fapt, călă-
toria cu un timp înainte. Sosirea în teritoriul insular i-a 
făcut să constate că un loc în lume le aparţine.

Prima mea întâlnire cu Eugen Dorcescu s-a în-
tâmplat la librăria Joc Secund din Timişoara, în noiem-
brie 2007. Aş putea afirma că a intervenit Providenţa, 
dar, cu siguranţă, ar fi mai potrivit să vorbesc despre 
afabilitatea poetului, despre empatia cuvintelor pe care 
le-am schimbat pe durata colocviului. În acel moment, 
într-un fel anume, a debutat călătoria sa spre Insulă şi, 
odată cu ea, au început, de asemenea, să fiarbă, în spi-
ritu-i creator, versurile, care, apoi, vor ilumina cartea 
drumul spre tenerife (el camino hacia tenerife).

Scrisorile noastre, din noiembrie şi până la cea 
dintâi acostare a sa în Insulă, în mai 2008, pregătesc 
acest drum, care nu va mai cunoaşte întoarcere. Cei doi 
ajung în plină primăvară şi, într-un manieră oarecare, 
se regăsesc, se recunosc în ţinutul insular.

Lieratura ne oferă, uneori, căi insondabile şi ne 
arată că există unii oameni care scriu versuri şi alţii 
care sunt poeţi, care sunt creatori. Eugen Dorcescu 
aparţine celei de-a doua categorii: o probau ochii săi, 
din alte latitudini, mereu neliniştiţi dinaintea realităţii 
insulare, dorinţa sa intensă de a înţelege acest tărâm 
înconjurat de mare şi tot ce-l configurează.

Poemele încă nu aveau cuvânt scris, dar existau 
în privirea sa, în ascensiunea sa pe vulcan, în contem-
plarea, de pe foişoare, a văii şi a muntelui; în farul de 
la capătul Insulei, unde se unesc marea de nord şi cea 
de sud, trasând o linie ce ne conduce la altă insulă; în 
rătăcirea pe străzile străvechi ale unei cetăţi; în uimirea 
pe care o încerca în faţa lui drago, arborele milenar, 
sau a coloritului florilor de buganvilla, atât de iubite 
de Eugen Dorcescu; în plimbarea pe covoarele flora-
le de la sărbătoarea Corpus Christi; în degustarea unei 
gastronomii distincte. Totul era vers, la fel ca reflecţia 
şi introspecţia pe care le genera contemplarea în sine-
le cuiva care se ştie muritor şi care se lasă cucerit de 
uimire dinaintea creaţiei. Insula i se arată aidoma unui 
paradis, însă nu unul fizic, ci unul emoţional şi, mai cu 
seamă, spiritual. Va fi fost întâmplarea sau Providenţa, 
dar acea scurtă perioadă desemnează o oază, un popas 
pe drumul vieţii, drum ce s-a oprit, din când în când, în 
primăvara aceea.

Insula îl umple pe Eugen Dorcescu, dar şi el, de 
asemenea, copleşeşte Insula. Versurile sale vor recrea 
un spaţiu cu neputinţă de înţeles fără unele poeme ce 
privesc din afară şi ne redescoperă o insularitate ce se 
cuvine a fi abordată dintr-o dublă perspectivă: a celui 
care o locuieşte şi a celui care o observă. Este privi-
rea întoarcerii, privirea uimirii. În chip spiritual, poetul 
devine insular, fiindcă îşi asumă Insula ca fiind a sa şi 

o asimilează, o interiorizează şi o transformă într-un 
spaţiu intim, pe care ni-l dăruieşte, deschis, în cuvin-
tele sale. Nu e necesar să spun că poetul este un om 
generos, dar trebuie să afirm că generozitatea aceas-
ta l-a făcut să ne arate acum o insulă-paradis, o insulă 
care, în Antichitate, a fost considerată şi un infern, dar 
care rămâne străină de sine însăşi în faţa unei viziuni 
spirituale şi, pe alocuri, catartice.

După un an, va reveni, împreună cu soţia. Pe 
masă, o carte de versuri, pe care o vom traduce în 
spaniolă, spre a fi publicată tot aici, în Insulă. Simt că 
aceste versuri sunt un dar personal, întrucât ochii săi 
sunt ochii mei şi strădania traducerii face ca, la fel, ver-
surile sale să fie ale mele.

A fost şi o a treia călătorie, care nu a mai avut 
loc, cea în care urma să i se prezinte cartea, dar sănăta-
tea Olimpiei Berca l-a împiedicat să vină. Însă această 
Insulă este, deopotrivă, Insulă - Permanenţă, fiindcă 
amândoi continuă să fie aici, poetul şi soţia sa. Fiindcă 
cei doi se plimbă încă pe drumurile ei; fiindcă vocile 
lor răsună încă în locurile unde am conversat, unde am 
prânzit; fiindcă în Insula aceasta moartea nu a ajuns, 
fiindcă Insula aceasta îi aparţine şi lui Eugen Dorces-
cu, prietenul pe care l-am întâlnit în acea librărie, între 
versuri, între cuvinte.

Fiindcă Eugen Dorcescu este buganvilla, este 
drago, este Insula.   n

CORIOLANO GONZÁLEZ MONTAÑEZ

EUGEN DORCESCU ŞI INSULA
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Me parece ver cada día con más claridad — quierodecir: conozco cada 
vez más casos o ej emplos que lo prueban incontestablemente— el hecho 
de que el paisaje o el panorama de la cultura europea posterior a la Segunda 
Guerra Mundial quedó dividido en dos segmentos, dossectores inconciliables. 
Por circunstancias históricas y políticas, esos sectores fueron condenados no 
sólo a suspender un diálogo que hasta ese momento (de Eminescu a Rilke, de 
Prešeren a Tsvetáieva) había dado admirables frutos, sino también a permane-
cer aislados el uno del otro.

Uno de esos sectores, sin embargo, quedó sumido en una oscuridad casi 
completa, en una invisibilidad que ha dañado irremisiblemente su divulgación 
y le ha impedido ejercer su benéfica influencia. Me refiero, claro está, a la Eu-
ropa del Este, a esa Europa que uno de sus más conspicuos representantes li-
terarios, el checo Milan Kundera, ha dado en llamar «la Europa secuestrada».

Dentro de este vasto conjunto cultural, la situación de Rumanía no es 
precisamente la menos afectada por ese aislamiento sufrido durante años y del 
que poco a poco viene saliendo con fuerza y con una personalidad inequívoca. 
Tardaremos mucho todavía, sin embargo, en valorar las consecuencias de un 
«secuestro» que ha sido empobrecedor para la cultura europea en su conjunto.

¿Hace falta subrayar que la poesía, por su misma naturaleza, por el sen-
tido de sus búsquedas, ha sido — tanto en Rumania como en toda esta parte 
oriental del continente— la más sufrida víctima de esta situación?

Hace tiempo que el poeta Eugen Dorcescu ha probado con su obra el 
potencial de universalidad de la palabra poética. Empecé a conocer esa obra 
de una manera casual, cuando llegó a mis manos su libro titulado El camino 
hacia Tenerife y me fue dado percibir con claridad los derroteros de una pala-
bra abierta tanto a la realidad más inmediata como a las incógnitas de lo numi-
noso. Leída luego de manera más amplia, era bien visible en todo momento la 
capacidad del poeta para ir desde las estructuras formales más rigurosas hasta 
las libertades de un verso llevado únicamente por su propio fluir inesperado y 
dinámico, un flujo que en el libro citado parecía una suerte de fresco, liberado, 
paradójico escanciamiento. De pronto se hizo visible para mí que «el camino 
a Tenerife» era, en realidad, «una estructura y una función/ la estructura del 
camino/ surgida desde sí misma», porque «es la misma con su función/ y su 
función es/ llevarme en/ el mediodía infinito/ anegado en la luz». A propósito 
de Eugen Dorcescu, en otra ocasión he podido referirme, con palabras de Ma-
rio Luzi, a la «dialéctica entre la existencia y la esencia» que, como en otros 
significativos poetas europeos de su tiempo, marca una obra recorrida siempre 
por un designio de trascendencia, un designio en el que no es difícil rastrear 
muy hondas huellas de la literatura espiritual de Occidente. Y esta es, diría, 
la nota central de una poesía que, apoyada en esa tradición —¿podríamos 
llamarla «la tradición de lo sublime»?—, no deja de indagar una y otra vez 
en los pozos de la existencia, en su testimonio más puro. Este es, en suma, el 
testimonio que desde Rumanía nos ofrece hoy un poeta de voz inconfundible.

Mi se pare a vedea în fiecare zi cu mai mare claritate – vreau să spun: 
cunosc tot mai multe cazuri sau exemple ce-l probează incontestabil – fap-
tul că peisajul sau panorama culturii europene posterioare celui de-al Doilea 
Război Mondial s-a văzut divizat/ divizată în două segmente, două sectoare 
ireconciliabile. Din pricina unor împrejurări istorice şi politice, aceste zone au 
fost condamnate nu doar să suspende un dialog, care până în acel moment (de 
la Eminescu la Rilke, de la Prešeren la Tsvetáieva) dăduse admirabile roade, 
ci să rămână izolate unul de celălalt.

Unul dintre aceste segmente s-a cufundat într-o obscuritate cvasicom-
pletă, într-o invizibilitate ce a dăunat grav cunoaşterii sale şi l-a împiedicat 
să-şi exercite influenţa benefică. Mă refer, e limpede, la Europa de Est, la acea 
Europă numită de unul dintre cei mai iluştri reprezentanţi literari ai săi, cehul 
Milan Kundera, „Europa sechestrată”. În acest vast ansamblu cultural, situaţia 
României nu este cu siguranţă cea mai puţin afectată de izolarea suferită de-a 
lungul anilor şi din care iese puţin câte puţin cu forţă şi cu o inechivocă perso-
nalitate. Va dura mult, totuşi, până când vom putea aprecia consecinţele unui 
„sechestru” ce a fost păgubitor pentru cultura europeană în întregul ei. Mai e 
nevoie să subliniem că poezia, prin chiar natura ei, prin sensul căutărilor sale, 
a fost – atât în România, cât şi în toată partea orientală a continentului – victi-
ma cea mai vătămată a acestei situaţii?

E mult timp de când poetul Eugen Dorcescu a probat cu opera sa po-
tenţialul de universalitate al cuvântului poetic. Am început să cunosc această 
operă întâmplător, când a ajuns în mâinile mele cartea sa intitulată Drumul 
spre Tenerife şi când mi-a fost dat să desluşesc traseele unui cuvânt deschis 
atât spre realitatea imediată, cât şi spre necunoscutele numinosului.

Citită apoi într-o manieră mai amplă, era foarte vizibilă în orice moment 
capacitatea poetului de a deplasa, de la structurile formale cele mai riguroase 
până la libertăţile unui vers purtat numai de propria sa curgere neaşteptată 
şi dinamică, un flux care în cartea citată părea o revărsare proaspătă, liberă, 
paradoxală.

Foarte curând a fost vizibil pentru mine că « drumul spre Tenerife » era, 
în realitate, « o structură şi-o funcţie/ structura drumului/ din ea însăşi ivită », 
fiindcă « e totuna cu funcţia/ lui/ iar funcţia lui e/ să mă poarte în/ amiaza ne-
sfârşită/ înecată în lumină ». În ce-l priveşte pe Eugen Dorcescu, m-am referit, 
cu alt prilej, în formularea lui Mario Luzi, la « dialectica dintre existenţă şi 
esenţă », care, ca la alţi poeţi semnificativi ai vremii sale, marchează o operă 
străbătută mereu de proiectul transcendenţei, un proiect unde nu este difi-
cil a identifica urme foarte adânci ale literaturii spirituale a Occidentului. Şi 
aceasta este, aş spune, nota centrală a unei poezii care, întemeiată pe această 
tradiţie – am putea-o numi « tradiţia sublimului ? » – nu încetează să scru-
teze o dată şi încă o dată profunzimile existenţei, mărturia ei cea mai pură. 
Aceasta este, în rezumat, mărturia pe care ne-o oferă astăzi un poet cu o voce 
inconfundabilă.)    n

ANDRÉS SÁNCHEZ ROBAYNA

PRESENCIA DE EUGEN DORCESCU

CUVÂNTUL CRISTALIN AL LUI EUGEN DORCESCU
Am cunoscut poezia lui Eugen Dorcescu 

prin mijlocirea unui prieten comun, poetul Co-
riolano González Montañez, din Insulele Cana-
re, care mi-a dat să citesc Las elegias de Bad 
Hofgastein. Lectura lor m-a făcut să pătrund în 
poezia unui scriitor cu o dimensiune spirituală 
greu de întâlnit în poezia europeană de astăzi. 
S-ar părea că timpul de acum nu este propice 
profunzimii pe care o pretinde spiritualitatea.

Poemele acestei cărţi sunt pure, fără po-
doabe, dotate cu o naturaleţe ce ne interpelează, 
poeme ce pătrund până în adâncul sensibilităţii 
noastre. În această puritate, se păstrează o cla-

ră similitudine cu poetul nostru Juan Ramón 
Jiménez, care, ca şi Dorcescu, înzestrează cu-
vintele cu o extraordinară densitate.

În poezia lui Dorcescu ni se oferă o com-
binaţie de profunzimi, cea a sentimentului şi cea 
a gândului, căutarea de neocolit a sensului exis-
tenţei, pe care orice creator şi orice fiinţă uma-
nă au tendinţa de a o încerca. Limbajul nuanţat, 
clar, limpede, cu care dă glas, în această carte, 
durerii pentru pierderea mamei, a cărei absenţă 
s-a convertit într-o neclintită prezenţă, păstrează 
un prodigios echilibru. Niciodată cuvintele po-
etului nu pot fi taxate drept sensiblerii. Peisajul 

exterior recuperează peisajul interior al poetului. 
Toamna, vântul toamnei, ce smulge frunzele că-
zute pe mormântul mamei, nu sunt decât reflexul 
timpului ce zboară şi ne duce cu sine. Peisajul – 
contrapunct şi receptor al tristeţii: „Eu nu-ncetez 
a/ fi viu./ Mama nu-ncetează/ să moară”.

Timpul rămâne un drum pe care trebuie 
să-l străbatem, un drum ce ne privează de trecut 
şi ne transformă, spre a ne duce într-un viitor 
care, poate, ne va dărui acel ceva numit fericire.

A citi poezia lui Eugen Dorcescu înseam-
nă a face un exerciţiu necesar de reflecţie şi in-
trospecţie.     n

M. CINTA MONTAGUT
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ROBERT ȘERBAN

VIRGULA, VIRGULA
Lui Eugen Dorcescu

fiecare zi
are în ea o virgulă
ce o leagă de ziua următoare
uneori se întâmplă să o dibuieşti chiar de 
dimineaţă
alteori uiţi că există
fiindcă zilele se topesc unele în altele
ca tuburile de beton ale unui tunel
pe care-l străbaţi cu spaimele şi viteza
claustrofobului
ce nu ştie că tocmai clipa în care i se arată
ieşirea
va fi cea nesfârşită
când o găseşti
să-ţi agăţi haina
de virgula aceea
iar apoi să-ţi sufleci mânecile
şi să te speli îndelung pe faţă
ca şi cum
privindu-te
urmează să îţi faci o surpriză
şi să vezi pe altul      n

ADRIAN DINU RACHIERU

EUGEN DORCESCU – UN HERMENEUT
Ştie multă lume că, de lungă vreme, Eugen Dor-

cescu trudeşte la un ambiţios proiect liric. Dacă inte-
rogaţia raţionalistă se dovedeşte, deseori, neputinciosă, 
cărţile sale încearcă să palpeze fiinţa profundă şi să 
cerceteze, dincolo de ea, tema transcendentului sau a 
avatarurilor, întâlnind întruchipări străvechi, venind, de 
fapt, spre sinele iscoditor. Or, în alte volume trăite, cum 
ar fi, de pildă, Nirvana, să descopere durerea despărţi-
rilor, constatând că absenţa e o prezenţă „mai greu de 
îndurat decât prezenţa”. Acum avem posibilitatea de a 
scruta întregul acestei creaţii, văzută de unii ca o aven-
tură riscantă, ancorând în sfera religiosului. Zbuciumul 
său interogativ, trecut prin lecturi esenţiale (metaboliza-
te), şi o experienţă mistică l-au apropiat de fiorul sacru. 
Evident, poetul era deplin familiarizat cu textele biblice 
(constatase chiar Valeriu Anania) şi, intrând în această 
„atmosferă”, el nu produce versificări de circumstan-
ţă, atent doar la poeticitate şi semnificaţii etice. Efortul 
său vibratil se distanţează de geometria rece, păstrând, 
însă, solemnitatea, cadenţa imnică, suflul neologizării; 
fiindcă poetul re-creează, de fapt, translând, într-un nou 
limbaj, teme şi motive bătătorite, cheltuind erudiţie şi 
aflând în credinţă reazemul. Cândva un penetrant critic, 
admirat şi acum pentru volutele sale exegetice, herme-
neutul Eugen Dorcescu a câştigat „pariul cu poezia”, 
constatase Mircea Bârsilă. Sunt, recunosc, printre cei 
care au regretat „dezerţiunea” criticului, refugiat – defi-
nitiv – în poezie. Mai ales că, păgubitor, poetul nici n-a 
fost receptat „cum se cuvine”. Chiar dacă Virgil Nemo-
ianu se (ne) întreba mustrător: „câtă lume îşi dă seama 
că Eugen Dorcescu e unul dintre marii noştri poeţi con-
temporani?”

Temperament post-romantic, poetul, anunţându-
ne că însângerează „deşertul de zăpadă”, nu-şi exhibă 
trăirile; le divulgă surdinizat, cu delicateţe şi zgârcenie, 
conjugând rafinat componenta cosmică, onirică şi po-
etică, lăsându-se bântuit de reflexivitate melancolică, 
nota, esenţial, Adriana Iliescu. Covârşitor devine inte-

resul pentru spiritual,captând o secretă tensiune mistică. 
Într-o lume perversă, cuprinsă de degradare, plonjând în 
derizoriu, înconjurat de făpturi hâde ori chiar amenin-
ţat de „apocaliptica fiară” (v. Abaddon), el, traversând 
deşertul vieţii, înţelegând călătoria ca năzuinţă, cuprins 
de smerenie, aşteaptă semnul sacral. Ecclesiastul în 
versuri (1997) îndemna la păzirea poruncilor, încheind 
cu o frisonantă întrebare: „Ce foloseşte omul scos din 
lut?” Epoca noastră, aspirând la mântuire cognitivă, va 
recunoaşte că barbarizanta gândire simplificatoare ne-a 
aşezat, în numele raţiunii, orgolioasă şi suficientă, într-
o matcă falsă. Dar nevoia de certitudine poartă sarci-
na unei obsesii cvasireligioase, recuperând, adeveritor, 
o inocenţă pierdută prin „dezvrăjirea lumii”. Şi dacă 
Dumnezeu, în limbaj teologic, cunoaşte – în lume – o 
prezenţă de intensitate, el are – ca trăire individuală – o 
prezenţă harică. Aşa fiind, trezirea poetului s-a produs 
odată cu „descoperirea” suferinţei: infernul personal, 
vremelnicia, derizoriul şi, desigur, râvnita izbăvire într-
o lume dezaxată, decăzută, „departe de esenţe”, arătân-
du-i calea întru mântuire. La Eugen Dorcescu, poezia 
religioasă e trăire mediată a misterului, deosebitoare – 
ca arie şi intensitate – de poezia mistică. Şi, probabil, 
Cronică (1993) vestea/ semnifica ruptura (prin ton, sub-
stanţă ideatică,viziune).

Iată, apăsaţi de nostalgie, constatăm că pes-
te patru decenii s-au scurs de la debutul său liric (Pax 
Magna,1972), un titlu cumva prevestitor, confirmând 
că avem dea face cu un scriitor cu program. Cu Elegii 
(2003), Eugen Dorcescu deschidea un nou filon, dezvol-
tat în Moartea tatălui (2005). Venind după Poemas del 
Viejo/ Poemele Bătrânului (2012), în traducerea Rosei 
Lentini, Las Elegias deBad Hofgastein, scrise în toamna 
lui 2010 şi apărute la Editura Mirton (2013), beneficia-
ză de traducerea (sobră) şi prefaţa doctă a lui Coriolano 
González Montañez. Acest buchet de elegii, preluând 
„tactilitatea inimii”, poate fi citit drept Cartea mamei, 
vorbind despre o imensă absenţă, îndurată ca „o prezen-

ţă negativă” a „cuplului de lut”: „Tatăl şi Mama s-au/ 
retras în pământ”. Traversând râul morţii, cea care i-a 
dat fiinţă moare zilnic, fiul recunoscând, în liniştea com-
pactă de la Bad Hofgastein: „nu te pot risipi, nu te pot 
aduna”. În „camera obscură a memoriei” sau răsfrânt 
pe cosmicul ecran, acest ecou negru bântuie în hăuri-
le eului, invocând o arhi-amintire: „cum poţi deplân-
ge/ pe cel care pleacă/ din propriu-ţi sânge?” A rămas 
golul, casa părintească pustie, încât sentinţa Epilogului 
(Adam) vine să recunoască imensa singurătate, urmaşii-
vrăjmaşi ai omului de pământ (ha’adham, ebr.). Pentru 
a conchide: „În adâncul ascuns,/ sub iluzoria lume a/ 
slavei deşarte,/Fiinţa-i sinteza de nepătruns/ dintre viaţă 
şi moarte”.

Cu lecturi întinse, cu program ferm, conjugând 
inspiraţia cu solida instrucţie/ educaţie literară, Eugen 
Dorcescu cinsteşte cerebralitatea scrisului. Alungă, ast-
fel, afectul? Îngândurarea metafizică, învăpăind textul, 
nu-l aruncă în braţele extazului mistic. Hiperconştien-
tizarea îl însoţeşte ca o umbră. Tot ce iese de sub pana 
sa suportă această necurmată veghe critică. Nesedus de 
„bătăliile canonice”, învolburând, vai, cinul poeticesc 
sub agresiva logică de front, Eugen Dorcescu rămâne 
fidel idealului clasicist. Indiscutabil, un profesionist de 
calibru, critic în tot ceea ce scrie. Chiar dacă fluxul afec-
tiv irigă subteranele textului şi poezia sa nu pledează 
pentru o nouă glaciaţiune lirică. În fond, „lecţia” Dom-
niei Sale ne re-descoperă canonul umilinţei. Poet impor-
tant, de anvergură europeană („como poeta europeo”), 
cum avertiza Andrés Sánchez Robayna (Universidad de 
la Laguna, Tenerife), străin de orice gesticulaţie fron-
distă, de o civilitate fără cusur, reprezentant de seamă al 
promoţiei-sandwich („prinsă” între explozia şaizecistă 
şi zgomotosul optzecism), Eugen Dorcescu ne obligă 
să-l redescoperim ca nume-reper. Însuşi cel în cauză se 
mărturiseşte în acest sens: „eu, ca poet, abia acum îmi 
adun publicul”...    n

candelabre
castanii în candelabre
şi poemul
în amieze sorine
deasupra largilor văi

se porneşte o ploaie
de cuvinte
 arse-n cerul gurii
şi un cântec 
fără egal
de  logostele
peste îmbrumate
păduri

arderea-de-tot
într-un fluier 
pe care doar ciobănaşul 
din lună îl are
sună cu tărie
septembrie
tresaltă duhuri
silvestre,

în foalele potcovarului
pretutindenea arămie –

arderea-de-tot 
cu fum nevăzut

iscălitură

în tinda
neantului
s-au ceruit ramele
gândului
îți regăsesc numele
pe-o stea-logostea
în ochiul fântânii
în cercuri de apă-ncepută
de un duh 
cu plisc sperios

amuţire
deschid fereastra
şi îngerul
mă atinge cu aripa
(cerul e-n gheare
de vifor)
de atâta zbatere
îi sângerează 
o aripă –

odată intrat în rama
din perete
îşi află odihna
şi definitiva lui
amuţire

atol în pacific
Fiicei mele, Anemona, din L.A.

în valea acestor
plângeri
e bine să ştiu
că exişti
atol în mijlocul
Pacificului
umbra ta mireasmă
de floare
adusă de vânt
aplecată pe culmi

cu tine însăţi
o rugăciune
dinaintea iconostasului
nu e decât o convorbire
cu tine însăţi 

nu te lepăda de veşnicie
fii fără teamă!    n

ZOIA ELENA DEJU
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– Semeni foarte mult cu EA, izbitor...
– Mi-au mai spus-o şi alţii... am confirmat 

cu amărăciune, abia mişcându-mi buzele.
Un spasm teribil, o durere fizică acută 

m-au împiedicat să mai rostesc o vorbă. Stăteam 
amândoi fără să facem nicio mişcare, fără să cli-
pim, fără să ne uităm la ceva anume. Nici mă-
car pe fereastră. Nicidecum unul la celălalt. Mă 
năucea mirosul lui, mă acapara. Şi răsuflarea îi 
era parfumată. Înaintau până în inima mea acele 
arome bărbăteşti, foarte impetuoase. Ele m-au 
trezit la realitate, ca nişte picături de eter. De la 
acea distanţă, m-am văzut în ochii lui. Probabil 
el realizase că de mult mă imprimasem în ver-
dele acela măsliniu, umed, permeabil, ce-l făcea 
irezistibil. M-a preluat altă dată, fără ca eu să 
simt, şi m-a reţinut acolo, fără ca eu să fi ştiut că 
exist, în vreun fel, pentru el. 

– Nu vreau nimic de la tine, Arina! Mă 
caut pe mine însumi. Nu mai am certitudinea că 
exist...

– Nimic?... Niciun argument, care, venit 
din partea mea...?

– Nu aştept niciun argument! Mă implor 
să-mi găsesc singur şi argumentele.   

Ne vorbeam şi, mai cu seamă, tăceam, de 
parcă puneam o piatră de temelie pentru ceva 
ce nu se definea încă, dar care merita să se în-
firipe. Clipa era densă, vâscoasă, plină de vechi 
şi nou. La fel de dureroasă, poate, pentru amân-
doi. Foarte încărcată de sens. De perspectivă. Ca 
soarele cu dinţi. 

Paşii îl purtaseră, până la urmă, spre 
mine... Dar ce puteam face eu pentru el? De ce 
eram atât de derutată, de ce nu credeam ceea ce 
percepeam în negura ce se accentua între noi?  

– Poate că un om ca mine, căruia nu-i e 
frică de nimic, nici de moarte, nu pare credibil 
atunci când e prăbuşit.

– Eşti singur, nicidecum prăbuşit. Acum 
descoperi ce înseamnă să fii singur. Adică, întot-
deauna singur. „Ca mine”, mi-am spus în gând, 
dar n-am adăugat nimic, obligându-mă să fiu 
demnă.

Mi l-am închipuit, la el acasă, fără să fi 
fost vreodată acolo, fără să ştiu unde locuieşte. 
Singur, pe fotoliul lui. Cercetându-şi corespon-
denţa. Singur, la birou, în faţa unui computer. 
Deschizând televizorul cu o telecomandă veche. 
Aprinzându-şi veioza. Răsfoind o carte. Ridi-
cându-se din pat. Trecând dintr-o cameră într-al-
ta. Deznodându-şi cordonul halatului, când intra 
în baie... Era neclintit în faţa mea şi eu îl vedeam 
altundeva, făcând tot felul de lucruri... 

Se înnoptase. Terminasem de mult orele. Nu 
mai puteam zăbovi în birou. Mi-am pus eşarfa şi, ca 
să-mi iau rămas bun cum simţeam nevoia, mi-am li-
pit obrazul de barba lui parfumată, adulmecându-i, 
încă o dată, mirosul intens. Şi-a trecut braţele uşor pe 
lângă talia mea, şi-a strâns mâinile pe spatele meu, 
aşteptând să primească un semn hotărâtor din parte-
mi.

– Poate că e prea devreme acum, dar... să ştii 
că... sunt doar la un pas-doi de tine!... i-am spus, gâ-
tuită de o emoţie nemaiîncercată. Am stins lumina 
şi am dat să deschid uşa. M-a oprit. M-a tras spre el.

– Îţi dai seama... ce mi-ai promis? îmi şopti sa-
cadat, foarte aproape de ureche. Îmi venea să închid 

ochii. Era imposibil. Mi-i săgetau razele de lună, in-
filtrate prin tăioasele jaluzele orizontale de aluminiu. 
Pe fundalul lor îl vedeam. Aureolat de fâşii de lumi-
nă. Înăbuşindu-mi în auz cuvinte de dragoste.

– Ce clipe minunate! Văd cum se reflectă luna 
în ochii tăi! Mă impresionează privirea ta! Sunt înne-
bunit de dragul tău!

Mă zdrobea. La propriu. De marginea biblio-
tecii. De zid. Îmi aruncă eşarfa violetă cât colo. 

 

* 
Într-o noapte, EA, desprinzându-se din îm-

brăţişarea lui, cu totul neaşteptat, i-a şoptit că „s-a 
terminat”. 

Nimeni nu se simţea confortabil văzându-
l singur pe străzile oraşului. „M-a părăsit”, spunea 
Teodoru, cu voce joasă, înclinându-şi capul, dacă 
cineva, neştiind ce se întâmplase, întreba, cu oare-
care timiditate şi îngrijorare, unde e soţia lui, sau îi 
transmitea salutări. Răspundea scurt: „M-a părăsit”. 
Se întuneca. Şi orice alt cuvânt ar fi sunat apoi prea 
greu.

Era atât de delicat să concepi o relaţie cu un 
om zdruncinat din temeliile sale!...  Pe de altă parte, 
nu reuşeam nicicum să mă eliberez de fiorul acelei 
întâlniri neprevăzute, în care orele au zburat, în timp 
ce noi ne priveam în ochi şi înaintam, unul spre ce-
lălalt, într-o tensiune şi cu o voluptate de nedescris.

M-am întors cu totul altfel, aseară, acasă. Nu 
mai recunoşteam oraşul, blocul, uşa. Am intrat di-
rect în sufragerie. Pe masa mare, din mijlocul ca-
merei, este portretul EI. M-am aşezat pe canapea. Şi 
m-am trezit că o întreb: „Tu mi-ai trimis-o?”

Al tău,
Teodoru

Deşi eram foarte obosită, mi-am pregătit ac-
tele de divorţ: certificatul de naştere, cel de căsă-
torie, cererea. Le-am pus în poşetă. Şi am dormit 
liniştită. De dimineaţă, la prima oră, am ieşit pe uşă 
mai hotărâtă ca oricând. M-am întors doar să verific 
dacă încuiasem de două ori. Fără nicio superstiţie. 
Lumina era gri. Ploua mărunt şi bătea un vânt rece. 
Nu mă lăsam deloc influenţată de condiţiile meteo. 
Trebuie să fiu ca EA. 

A ta,

Arina

M-am întâlnit cu multe femei după ce EA m-a 
părăsit. Numai pe tine te-am văzut cu adevărat. Um-
blam pe coridoare, urcam şi coboram scări. Mă aş-
teptam să-mi apară EA de undeva, ca să găsesc ros-
tul acestor drumuri, al nenumăratelor ocoluri. Până 
la urmă, s-a dovedit pentru cine veneam şi reveneam 
în acel loc.

Al tău,

Teodoru

 Am urcat scările Judecătoriei, simţindu-mă 
dintr-odată puternică. Săream treptele, din două în 
două. Trebuia să folosesc această energie pentru a 
face pasul decisiv, la care de mult mă gândeam. Nu-
mi lipsea curajul. Ci sprijinul unui bărbat. Poate şi 
alternativa... Am scos actele şi m-am aşezat la rând. 
Atât de mult îmi doream să fiu liberă. 

A ta,
Arina

*
Am amânat, cât am putut, apropierea noas-

tră. Ne-am mulţumit cu echivocul. Îmi scria pe 
muchie. Tot aşa îi răspundeam. Şi, de pe muchia 
aceea, niciunul nu făcea un pas înainte. Dar nici 
alături. Luni la rând...     

 – Acel dialog epistolar era mărturia sub-
conştientului nostru. Noi eram puternic atraşi 
unul de celălalt şi, blocaţi de conştiinţa lucidă, în 
loc să ne aruncăm unul în braţele altuia, ne con-
sumam îmbrăţişările prin substitutul conversaţi-
ei. Magda a avut dreptate când te-a avertizat că 
ne iubeam fără să ştim. Şi când a spus că era pe 
cale să ne îndemne: „Dar îmbrăţişaţi-vă odată!” 
Dacă am fi fost lupi, ca atunci, demult, ne-am fi 
iubit din prima clipă...

– Am fost ceea ce suntem. Am stat departe 
unul de altul, ne-am studiat... 

– Dimpotrivă, am stat cât de aproape pu-
team unul de altul. Nu aveam ce face... 

– Fiindcă EA... Şi convenienţele... 
– EA m-a îndreptat spre tine. Ţii minte 

acea conferinţă la care am stat prima oară ală-
turi? Te-am văzut intrând în sală, venind spre lo-
cul care îţi fusese rezervat. Când ai vorbit, m-a 
mişcat vocea ta – timbrul ei dramatic.

– Nici nu m-ai salutat, deşi mă aşezasem 
lângă tine. Eram contrariată...

– Atunci era şi EA, cu toată fiinţa sa, în 
aceeaşi încăpere cu noi... Poate că de aceea nu 
te  vedeam... Cred că, mult timp, o forţă mira-
culoasă ne împiedica, pur şi simplu, să ne re-
cunoaştem. Dar, într-un vis, tot EA m-a trimis, 
de-a dreptul, la tine... 

– N-ai mai fi putut trăi o zi fără dragoste.
– De unde ştii? 
– Am văzut cum ai venit la mine. Ca dintr-

un deşert de cenuşă. Erai de culoarea nisipului 
ars.

– Şi nu era firesc?
– Ba da. EA trebuia să ardă... până la ca-

păt.
– EA va rămâne mereu cu noi... insistă Te-

odoru, ridicând un braţ mult deasupra capului, 
ca să-mi fie clară această condiţie.

– Iniţial, când nu ştiam mai nimic despre 
EA, ţi-am spus că nu mă deranjează deloc. Apoi, 
m-am tot gândit... Mi-am dat seama că voi aţi 
trăit, de fapt, tot ce se putea trăi. I te-ai pus la 
picioare... Ce-ţi poţi reproşa? 

– Nu vreau să intru în detalii. Trebuie să 
înţelegi că o voi iubi toată viaţa. Şi dincolo de... 

– Cum să nu înţeleg?!...      n

_____________
Fragment din romanul omonim.

Mirela-Ioana BORCHIN

Celesta*
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Armura

În unghiul cald, oprit sub baldachin
Mă-ntorc spre zid. Sub streaşină, căldura
Rodeşte tainic. Bolta curge lin.
Mă-ntorc spre zid şi-mi scot încet armura.

În urmă cad creneluri. La asalt,
Ruina lor sporise, zarva încă
Pătrunde fumul, stâlpul său înalt.
Aici e-o apă calmă şi adâncă.

S-o treci înot. S-o-ntuneci dedesubt
Şi spuma ei de piept să ţi se prindă.
De-o parte şi de alta – valul rupt.
Şi tu şi val răsfrânţi ca-ntr-o oglindă.

Afară – colb. Tărâm necunoscut,
Visat acum când luna bate-ntinsul.
Şi ieri şi azi, la fel ca la-nceput,
Armura neagră-n colţ şi-aşteaptă insul.

În codrii fără capăt

În codrii fără capăt, verdea zare
A frunzelor, a ierburilor, lin
M-acoperă, de vis şi vreme plin,
Într-un vârtej de umbre mişcătoare.
Copitele, pe drumul de pământ,
Se-aud distinct, ca inima. Şi-n gene
Port toată mierea micilor poiene
Ce mă-nsoţesc vibrând, din când în când.
În vis e cavalcada? Sau aieve?
Imensa bucurie de a fi
Etern, într-o eternă noapte-zi,
Îmi umple gându-asemeni unei seve.
Am fost. Voi fi. Fusesem. Sunt. Ce preţ
Mai au acum aproape şi departe?
În ochiul amintirii fără moarte
Alunecă şi cal şi călăreţ.
Mă recunosc în mine însumi. Sunt
Cel ce purtase-o tulbure armură,
Cel ce ascultă-n dimineaţa pură
Copitele pe drumul de pământ.
Şi-naintez sub coama foşnitoare
A negrilor stejari. Spre tine vin,
Frumoasa mea, de vis, de vreme plin – 
În codrii fără capăt, verdea zare...

Râul

Într-o tăcere deplină, privirea-şi destinde
infinitele (duble) imagini.
Sunt frumoase, sunt misterioase, bizare
aceste văi
în care se scurg
(în care dispar şi revin)
imperceptibile fluxuri.
Iată, de-o parte e râul,
e cerul ceţos, e pădurea de sălcii.
O concreteţe ameţitoare, negând
încăperile reci ale sinelui.
Şi-n inima ei – concreteţea secundă,
ideea peisajului, chipul
pe care amintirea privirii 
(amintirea privită)
îl aduce din vid... Şi atunci
îi laşi închipuirii cealaltă jumătate a
vieţii. Împăcat, fericit,
lansat într-o singurătate
multiplă.
De-o parte, râul. De cealaltă,
râul...

Sfârşit de veac, 12

Îmbătrânind, constat că îmi e dor
de casă, de ogradă, de pridvor,
de cerul submontan, multicolor.
Aproprii simţământul şi-l devor,
are un gust dulceag, ucigător,
cobor în timp, şi urc, şi iar cobor —
Parfum de flori respir. Parfum de fluor…

Avatar
  
Un gnom, luând sublimul prea uşor,  
Nepricepând, în mâzga lui, cu cine  
Se-ncumentă, a ridicat spre mine  
Un braţ necugetat, dezgustător.  

Surprins de lovitură, am căzut.  
Dar, s-a trezit, în chiar fatala clipă,  
El, Lupus lupus, şi-a venit, în pripă,  
Să facă, şi acum, ce-a mai făcut.  

Priveam, printre crenele, câmpul gri,  
Pe care fiara fulgera, în goană,  
Spre arătarea tâmpă şi vicleană,  
Ce-a cutezat, rânjind, a ponegri.  

Şi-am contemplat, sub cerul mohorât,  
Al cruntei înnoptări medievale,  
Cum eu, însoţitorul Umbrei tale,  
Cum eu şi fiara i-am sărit la gât.  

Apoi, am stat, pe marginea genunii,  
Noi, dublul nepătruns, întunecat,  
Lupul şi eu, pe câmpul sfârtecat:  
Doi colţi însângeraţi, în raza lunii.  

Reminiscenţă

Oştenii tulburi, strânşi în grea armură.
Oştenii tulburi, care stau deoparte,
Privindu-ne, din tulburea lor moarte,
Din viaţa lor hieratică şi dură.

O rasă sunt, o stirpe. Cine-i ştie
Pierduţi prin târguri, sate şi oraşe,
Clătindu-şi nevăzutele panaşe,
Strângând în pumn o spadă sângerie?

Dar ei se recunosc: După privire!
După privirea-n care visul încă
Păstrează ctitoria lui adâncă
De poezie şi de-mpotrivire,

Păstrează prea-himerica-i cetate,
În care el, viteazul, trubadurul,
În care el şi eu vom fi de-a pururi,
Cu bărbăteasca-ne singurătate.

În tăcere

N-a fost cu neputinţă. N-a fost greu.
Aseară am vorbit cu Dumnezeu.
La fel de clar, de simplu, de senin,
Cum ai tăifăsui cu un vecin...
E drept că El tăcea. Sau, mai curând,
Iradia în fiecare gând,
În fiecare şoaptă şi impuls,
În fiecare zbatere de puls.
Doar eu grăiam. Şi iată că, treptat,
Discursul în tăcere s-a mutat,
Tăcerea s-a umplut de sens şi ţel,
Tăcerea era drumul către El.
Aşa-I vorbeam. Spunându-I tot, deschis,
Aşa-I vorbeam: Abis lângă abis.

Ioanitul

Mirelei-Ioana 

Bătrânul Cavaler se-ntoarce-acasă,
Frumos şi pur, la fel ca la-nceput.
Nici urmă n-a rămas din lănci şi scut.
Din strigătul de luptă - o grimasă.

Luna de jar şi soarele de fier, 
Ritmând, îi luminează Infinitul.
Mustesc de vid şi zorii, şi-asfinţitul,
În vidul greu dintre pământ şi cer.

Aşa se pierde el, spre Împăratul
Pe care-o viaţă-ntreagă l-a slujit:
Frumos şi pur. Şi mult prea fericit.
O rană-i taie inima, de-a latul.

Perfecţiunea informă

Lipsit de orice confuzie, golul
e fertil, generează
acest roi de cuvinte
ce-mi sonorizează întunericul,
veghea…
Prezenţa
era un vector uniformizator, inhibant,
rectiliniu. Absenţa este
(desfid paradoxul) perfecţiunea
informă. Abia acum – ca absenţă – 
exişti. Şi, brusc, luminozitatea
cuvintelor a umplut încăperea.
„Iată-mi destinul”, şoptesc.
„Ce ploaie luminoasă
mi-e sângele!”

Elegiile de la Bad Hofgastein

10

În ziua când mama
urma a fi pusă-n mormânt,
când durata trebuia, definitiv,
să se rupă,
în livadă, femei curate şi vrednice,
rostind rareori vreun cuvânt,
pregăteau bucate înmiresmate,
alese cu grijă,
pentru masa sfinţită de
după.
M-am ivit în capătul scărilor
şi-am privit, întâmplător, spre
femeile-acele. 
Şi-am văzut-o atunci
pe soţia mea, pe îngerul
meu,
trebăluind şi ea,
harnic, tăcut,
între ele,
laolaltă cu ele.
Stop cadru vibrant, 
clipă scânteietoare.
Profilul ei nobil, frumos,
decupat pe-un ecran 
de frunze-aurii şi
de soare…
Ca în port, când o corabie s-a 
desprins de la cheu, şi
s-a dus,
iar cei de pe ţărm abia
de-i mai văd, departe, în
zare,
prin lunetele lacrimii,
catargul şi vela.
Întregul mister
al unei asemenea 
metafizice falii
se concentrase-n profilul acela.    n

EUGEN DORCESCU
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1. Coborârea cu aripi-
le în lumea oamenilor

Se-ntâmplă uneori şi-n 
cer minuni, cum şi pe Pământ 
se-ntâmplă! Depinde cum le 
porţi sub tâmplă şi cum cutu-

mele o cer. Totu-i să le rosteşti precis, cum „Cartea 
sfântă” le-a prezis, şi cum lăsat e prin Cuvânt: „pre-
cum în cer, aşa şi pe pământ”.

Altfel, n-ar fi venit la mine, un manager cu 
gând de bine, să mă găsească în Cleşneşti, precis la 
numărul 50, mai jos de şcoală dacă treci şi ştii de 
câini să te păzeşti. Un sat pe care-l credeam eu c-ar fi 
uitat de Dumnezeu.

Era un sfânt, să te uimeşti: purta veşminte-
mpărăteşti. Dar de ce zic împărăteşti, odăjdiilor nalt 
cereşti, când sunt mai mult decât gândeşti?

Cu sabia în mâna stângă, de foc ce lumina pe 
lângă un scut, ţinut în mâna dreaptă, a fost văzut 
când se-ndrepta, drept, fără greş, spre casa mea. 
Cum ar fi spus mari învăţaţi, era din „sfinţii lu-
minaţi”. Neîndoios, putea a fi „un sfânt de sus în 
ierarhii”, însă trimis să vină-n lume şi să rămână 
fără nume, fiind (cum am şi bănuit) sigur un „sfânt 
acoperit”.

2. Îndrăzneala reprimată
Oricum, n-aş fi comis greşeala de a avea şi 

îndrăzneala să îl întreb, chiar şi cu teamă: „Mărite 
sfinte, cum te cheamă?”. Cum era-n taine încifrat, 
rămâne nedeconspirat, că nici nu s-a recomandat. 
Iar să nu-l cred era păcat, doar era sfânt adevărat. 
De aş fi fost prea indiscret, să-ntreb „de ce e sfânt 
secret?”, era posibil să regret.

Secret prea mare cred că nu-i, că are cerul 
sfinţii lui, puţini ca „sfinţi acoperiţi”, numiţi de 
marii Sfinţi părinţi.

De vechi evlavii fiind cuprins, când sabia 
de foc a-ntins, spre ochii mei, privindu-l drept, am 
socotit că e-nţelept, dacă mi-a dat (aş putea spune) 
cerul acea rară minune, să îmi prostern lumescul 
trunchi, privindu-i faţa în genunchi (doar nu-i e 
dat oricui, oricând, să-l viziteze-un mare sfânt!). 
Am fost atent la tot ce-a fost, să pot cândva ca, pe 
de rost, să spun minunea întâmplată, pe larg să fie 
comentată. Şi, de ce nu?, să dărui lumii povestea-
ntreagă a minunii, cum mi-a fost dat să o trăiesc, ca 
muritor. Un dar ceresc.

Aşteptam, deci, nerăbdător, să facem pasul ur-
mător, ori eu, ori sfântul voiajor. El să îmi spună cam 
ce-ar vrea, dacă-a venit în casa mea, iar eu să-i zic 
de la-nceput cu ce-aş putea să îl ajut, că-s credincios, 
dar nu bigot. Luând-o drept pe scurtătură, să-ntreb: 
„la mine-n bătătură va fi o sacră aventură, demnă 
de pagini de scriptură, ori – simulând – literatu-
ră?”. Sau a venit, mai poţi să ştii?, că versul meu 
până-n tării de ceva vreme a ajuns, ca de la Sacrul 
patronaj să îmi remită vreun mesaj?, mă încerca un 
gând ascuns.

3. Frâna la fantezii
Frână mi-am pus la fantezii, convins că n-am 

îmbătrânit, să fiu atât de ramolit, să m-ameţesc cu 
gând viclean, eu, vanitosul pământean, că până şi la 
Dumnezeu are drum liber versul meu, că Domnu-
n marea-i bunătate, prin cel venit vrea să-mi arate 
că sunt şi-n ceruri „o prezenţă”, ce-i confirmată prin 
cuvânt de-o „Diplomă de excelenţă”, purtând aromă 
de Duh sfânt, precum în cer şi pe pământ. Putea a fi, 
dar – ce păcat! –, diploma-n ceruri s-a uitat.

Sfântul venit m-a cercetat cu o privire – cum 

să spun?, ce n-anunţa nimica bun, ca pe-un beţiv ori 
un nebun.

„Mărite – am zis, plin de respect – aştept să-
mi spui în faţă, drept, la ce solie să m-aştept?”

Era, gândeam, şi de bun simţ, să nu îmi ies 
cumva din minţi. De-aceea am găsit firesc, orice va 
fi, să îndrăznesc în simple vorbe să-l îndrum să-mi 
spună şi „de ce” şi „cum” făcu Prea sfântul lungul 
drum?

Eram, fireşte, onorat că a venit la mine-n sat, 
se vede să-mi aducă veste din nesfârşirile celeste. Fie 
c-o fi bună sau rea, însă oricum era a mea. Deşi, o 
spun cinstit, vă jur, speram a fi de bun augur.

4. Cercetarea umilului pământean de către 
trimisul aerian

Sfântul mă cerceta ca sfântul. Greu nu i-a fost 
de-a-mi ghici gândul şi, milostiv cum sfinţii sunt, 
grăit-a îngeresc cuvânt:

„Că am venit direct la tine, e de-nţeles că-ţi 
pare bine, şi n-ar fi locul potrivit să-ţi ascunzi gân-
dul ipocrit. Cum limpede ai priceput, Celui de Sus 
eşti cunoscut. Da, eşti!, iar alţii pot să ştie, cum ade-
văr îţi grăiesc ţie, avându-mă ca sol garant, că-n ce-
ruri eşti om important. De vreme ce la tine mi-s, din 
partea Cerului trimis. Eşti muritor, e-adevărat, însă 
eşti unu însemnat. Dintre confraţi, în viitor, poţi fi şi 
mai nemuritor!”

S-auzi cum în cuvinte sfinte vin laude să te 
alinte, poţi – de eşti slab – să-ţi ieşi din minte! O 
recunosc, ce-i drept, şi mie pe chip petale de mân-
drie mi-a aşezat un falnic crin, ce-mi prevestea ales 
destin. Ca la comandă,-ntr-un minut, şi pipota brusc 
mi-a crescut. Noroc cu sfântul, ins profund, că, vigi-
lent, m-a pus la punct:

– „Să fii atent că sus nu-ncap cei care-şi au 
urcaţi la cap chiar şi mai micii gărgăuni, de nu mai 
ştii cum să-i îmbuni. E visul de mărire-n veac boală 
cumplită, fără leac. Când devii sclav la mari orgolii, 
ca lâna, eşti mâncat de molii!” 

Cum de-am uitat – negre momente! –, că sunt 
în obşte vreo doi-trei, ce-au declarat că-s monumen-
te, firitisindu-se-ntre ei, cum se cunoaşte în Cetate, 
priviţi ca vietăţi ciudate. Cum să ajungi în rândul lor, 
când i-ai privit neiertător, când fac din viaţa lor, uşor, 
pagini de-ntristător umor? Ţinând în braţe nedrepta-

tea, fură la alţii-nsemnătatea. Îi umilesc şi compro-
mit de zor, să se înalţe-n slavă soclul lor.

Şi gându-acesta Sfântul l-a ghicit, că nu de-
geaba-i „sfânt acoperit”, dar mi-a-ntărit, ca sfânt de 
mare hram, renumele pe care-a zis că-l am, şi sus, în 
ceruri, nu doar pe pământ. Cum să refuz îmbălsămat 
cuvânt, să nu-nţeleg că va veni momentul, să-nchei 
în scurtă vreme-angajamentul ce-l am, de-a vieţui-n 
Cleşneşti, să urc către nemărginiri cereşti?

5. Sfaturi sută la sută cereşti
– „Să nu te potriveşti la aparenţă – îmi spuse 

Sfântu-n marea lui clemenţă –, însă nici meritul ce-l 
ai n-ai dreptul ca altora prea generos să-l dai! Ori, 
meritele tale, îndeobşte, sunt cunoscute şi la voi în 
obşte, de vreme ce un unu’, mare-n breaslă, îţi poar-
tă preţuirea lui, aleasă, dar are şi un mare neajuns; 
că preţuieşte omul pe ascuns. Dintr-o atavică pru-
denţă, nu vrea să aibă concurenţă, ca să rămână în 

Cetate persoana cu întâietate. Nici o-ndoială să 
nu ai, că vrea şi el s-ajungă-n Rai, şi-acolo chiar 
de nu-i convine se va-ntâlni mereu cu tine. Aşa 
cum este-n legea firii, are damblaua nemuririi. 
Vrea să te ştie cumva mai în ceaţă, iar preţuirea 
nu ţi-o spune-n faţă. Se teme că, de te-ar vorbi de 
bine, s-ar micşora cumva pe sine. 

Dar să nu-ntindem vorba-n lung şi-n lat, 
când altă misiune m-a purtat. Eu sunt de Nalt 
Prea Sfântul delegat, din ceruri pe pământ să mă 
cobor, să-ţi cer să dai o mână de-ajutor, cum de 
îndată ai să vezi prin misiunea ce ţi-o-ncredinţez.

6. Misiunea Împărătească
Să trecem dar la treabă că nu-i vreme de-

ntârzieri prea mari, nici de dileme. Pe scurt, timp 
nu-i deloc de vorbă lungă, că vorba lungă-i să-
răcie-n pungă, cum spuneţi voi, cum ştiţi de când 
vă ştiţi, ca oameni de ispravă, chibzuiţi. Aşa că 
îţi voi tălmăci de-a dreptul de ce-s trimis la tine 
de Mult Prea Înţeleptul, şi ce solemnă misie mi-a 
dat Prea luminatul nostru împărat, stăpân a toate 
cele câte sunt, la noi în cer, la voi jos, pe pământ; 
dar şi al celor ce nu sunt, ce vor veni cândva şi pe 
pământ, din prea cucernica şi marea milă a Celui 

ce-a dat viaţă la argilă. Doar Cartea sfântă limpede 
v-a zis că mai sunt fapte ce-au rămas de scris.

Vrea Domnul să-nmulţească şi darurile sfinte, 
lansând în lume-o samă de cuvinte, ce spre a fi uşor 
ţinute minte, Înalt Prea Sfântul are-n manuscris, o 
„Cartea-a Poeziei”, cum mi-a zis, iar „cu problema 
ei” sunt eu acum trimis.

Cum bine îţi dai seama, e-o rară misiune, doar 
nu oricând se-ntâmplă în cer aşa minune, ca însuşi 
Cel ce toate le are-n sacră seamă să bage muritorii 
prin fapta lui în seamă şi să consacre astfel şi locul 
poeziei în nesfârşitul drum al veşniciei.

Nu ştiu ce raţiuni Luminăţia Sa le-a urmărit 
cu gândul prin cele ce-or urma: Să fie-o cercetare 
spre-a face o minune pe urmă şi mai mare? Ori, o 
fi vrând aceluia ce crede că el păzeşte rima, poezia, 
să-i pună la-ncercare talentul şi trufia, văzând că de 
o vreme-n cuvinte alămite, la fel ca Dumnezeu, sen-
tinţe-n şir emite?

Îţi dau să-i duci volumul ce Domnul i-l trimi-
te, supus spre judecată. În vorbe potrivite, să-i zici  
că Sfntu-aşteaptă cu mare-înfrigurare, o judecată 
dreaptă; desigur, şi-nţeleaptă!”

7. „Şovăielnicul” adus pe „Calea cea dreaptă”
Eu ce să spun, pândit de mefienţă? Că nu va 

fi primită cu prea bunăvoinţă umila mea prezenţă? 
Că acuzat pot fi că fac din rea credinţă, ce s-ar numi 

UN „SFÂNT ACOPERIT” ÎN MISIUNE PE PĂMÂNT
O poveste spusă de Nicolae Dragoş prin cuvinte ritmate şi aproximativ rimate,

despre un „sfânt acoperit”, trimis „cu treburi” pe la noi
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la noi, „trafic de influenţă”? Din nou, „Acoperitul”, 
ghicindu-mi urgent gândul, m-a-ncurajat urmându-şi 
convingător cuvântul: „Crede, nu cerceta, şi nu tă-
gădui! Acum, prin vocea mea, Prea Sfântul îţi vorbi. 
Şi nu uita că este „chirurgul poeziei”, nu doar un 
prizonier de marcă al trufiei; că tu, de mergi la el, 
va fi orice ţi-ar zice, de-i faci o rugăminte, şi mândru 
şi ferice. Spune-i deschis şi demn că, mijlocit prin 
tine, al nostru Mare zeu îi dă în fapt de ştire că e 
cam mare vâlva ce o stârnesc poeţii (iar vâlva asta 
este prea bine cunoscută de toţi drumeţii vieţii); că-i 
vană-a lor credinţă cum că le-ar sta-n putere, din 
veac în veac să sară pe-a gloriilor scară, ce-o fac 
fără reţineri şi fără pic de frică, şi-asemeni cu Prea 
Sfântul se cred, la o adică. Visând a fi prin ritmuri 
de vers nemuritori, se amăgesc s-o spună cam prea 
de multe ori. De-aceea s-a decis Cuvântul să-l înalţe 
Mai marele până-n adâncuri de tării; tării ce la-nde-
mână de pământeană mână, cum se cunoaşte nu-s. 
Că din atari motive, din gânduri concesive a izvodit 
Prea sfântul din zările tăriei şi „Cartea poeziei”; 
de-nţelepciune carte cât lumea să dureze chiar lân-
gă „Cartea sfântă”. Lecţie să le fie în veci la muri-
tori, din zori şi până-n seară, din seară până-n zori. 
O aurită carte spre-a fi de căpătâi şi pentru oameni 
mari, dar şi pentru copii.

Vezi, e o mare taină, şi ţi-o încredinţez, con-
vins că tâlcul ei bine l-ai înţeles. Doar pentru acest 
scop, la drum lung am purces. Capriciu-ar putea fi, 
dar poate şi-a nu fi, dacă Cel Mare-al nostru ţine 
morţiş a şti care-i verdictul dat de cel mai mare-al 
vostru. Arhanghel parcă-şi zice cel ce la voi în breas-
lă se spune că ar fi de o esenţă-aleasă. Aşa, dacă ţin 
minte, şi pe la noi se zice, iar eu te sfătuiesc să crezi 
la fel, amice! Vezi, tu mi-ai devenit, sper că-nţelegi, 
simpatic, iar pentru tine am un sentiment empatic. 
De-aceea-ţi deconspir că mulţi cârtesc şi-n Rai, că-i 
greu acces la vorba ălui vost’ să ai. 

Se spune c-ar avea, dar nemărturisită, credin-
ţa că nu e pe cât merită valoarea lui în obşte preţui-
tă. A vanităţilor ispită!

Auzi şi tu, Doamne fereşte!, ce-i trece exalta-
tului prin minte: se crede „Dumnezeu peste cuvin-
te”. Că el e destinatul să-mpartă-n lume gloria şi 
numai el mai poate literaturii lumii de a-i reda isto-
ria; iar fanii lui – cam firăvei, ce-i drept – îi poartă 
poza talisman la piept. Sunt mulţumiţi că le-ampărţit 
galoane după tot felul de şabloane.

Poate de-aceea Bunul Dumnezeu gândeşte cu 
temei cele ce-ţi spun şi eu. De nu mă-nşel, se pare că 
ceva dubii are, când poezia-i o ciudată stare, că nu 
degeaba nu prea poţi pricepe cam unde se sfârşeşte 
şi nici de unde-ncepe. Ori poate, cum ţi-am spus, i-o 
fi stârnit lui Dumnezeu mânia că prea i-a-nveşmân-
tat pe pământeni trufia, şi-o vrea să facă încă o-ncer-
care, să vadă dacă boala mai are vindecare.

Mergi dar şi spune-i toate câte pe larg ţi-am 
spus, că doar porunca asta la tine m-a adus. Du cât 
mai grabnic Cartea ce-a scris-o Dumnezeu, Înalt 
Prea Luminatul şi împăratul meu. Şi spune că, ur-
gent, Slăvitul Domn ar vrea, părerea pertinentă des-
pre ea. Nu cred că vreo lectură imprudentă să nască 
vreo părere contondentă.

Stai!, nu uita să spui – şi fără echivoc – că 
e o carte scrisă cu slove vii, de foc. Motiv suprem 
de-a se citi pe loc şi-a se rosti cu vorbe pământene 
verdictul ferm; că nimeni nu are motive de-a se teme 
să spună tot ce crede, ce simte şi ce vede, cu ochiul 
treaz, de Argus, în versurile sfinte, trimise-n dar la 
lume de Marele Părinte; care prin mine-aduce ce-
lesta sa solie, vrând bine să se ştie că-i armonie-n 
Rai, dar şi democraţie, iar dreptul la cuvânt a fost, 
este, va fi imperativul sfânt. Nu sunt îngăduite nici 
mici imixtiuni, nici genuflexiuni, ivite din oculte şi 
rele presiuni. Se ştie în Rai bine, cum vede orişicine!

Altfel, s-ar altera, s-o spun sunt în măsură, 
dreptul la existenţa pentru literatură, ce poate fi ori-
cum: absurdă şi obscură, simbolică şi pură. Totul 
depinde însă de cei care o-ndură.”

8. Cu inima în dinţi la „Dumnezeul de cuvinte”
Cam astfel mi-a vorbit sfântul acoperit şi-

apoi, învăluit în ceţuri de argint, spre înălţimi cereşti 
s-a îndreptat grăbit.

Mi-am revenit când, sigur, era de mult depar-
te. 

Când m-am trezit, ţineam pe palme Sfânta 
Carte, cu litere de foc vizibil desenate, ce-mi porun-
ceau laconic: „Citeşte-o foarte-atent şi dă-o mai de-
parte!”

Ne-nţelegând prea bine ce i-a venit să scrie 
Mai marele din ceruri acum şi poezie, m-am fost 
pornit să duc, demn, cartea mai departe, convins că 
poezia e vis ce n-are moarte; cum îmi părea să-mi 
spună prin litere de foc, ce mă grăbeau, arzânde, s-o 
iau urgent din loc.

Şi am ajuns, în fine, după un drum fierbinte, 

făcut fără ocoluri, privind tot înainte, în faţa celui 
care, spre a se ţine minte, crede că-i Dumnezeu stă-
pân peste cuvinte.

Declar că nu ştiam de-i bine-a cuvânta, să-
ncep spunându-i dulce, dar grav: „Măria ta!”. Di-
lema grea făcu, încă din adresare, să fiu întâmpinat 
de gazdă cu mirare. Privirea lui de laser, de rază în-
cruntată, părea a-mi sugera că pentru-ntâia dată îi era 
dat o faţă de biet slujbaş să vadă. Periculos, un gând 
mă îndemna să-ntreb, pe cel ce-n faţă-mi sta într-un 
costum superb: „Păi, bine, mă Cutare, cum îndrăz-
neşti să spui că noi, în anii tineri, n-am fost, cum ştii, 
colegi?”

Totuşi, am renunţat, ca vorba mea răstită mi-
sia-ncredinţată să nu mi-o compromită, şi am rostit 
atent, cu spunere firească, mesajul ce-l purtam, de-
ncredere cerească, din partea Celui care îi transmitea 
prin mine cuvânt de preţuire, adânci urări de bine. 
L-am informat că sunt deplin acreditat să-l înştiinţez 
că-i poartă la fel nemuritorii respect pentru-a lui artă, 
bine-nţeles urmându-l pe însuşi Dumnezeu, al cărui 
mesager eram, cum vedea, eu. 

Şi m-am grăbit apoi, spre-a nu fi pus pe fugă, 
să îi comunic simplu dumnezeiasca rugă de a-şi găsi 
răgaz şi să binevoiască acel sfânt manuscris cu ver-
suri să-l citească şi, liber, să decidă dacă ce Domnu-a 
scris e drept să nu rămână doar într-un manuscris. Să 
se pronunţe înţelept şi clar de-i vrednic manuscrisul 
de tipar.

Speram că, spus mesajul privind Cartea de 
foc, să aibă Dumnezeu, la rândul său, noroc, cartea 
fiind citită cu interes, pe loc. 

Nu m-aşteptam răspunsul ce mi l-a dat, râ-
zând, să mă arunce-n haos prin ce i-a dat prin gând:

9. Răspunsul stelar al marelui pământean
„Dacă e-ntr-adevăr aşa cum ferm îmi zici, 

că eşti de Dumnezeu trimis să vii aici, cu cerere din 
parte-i, ce-o vrea satisfăcută, anunţă-l că, în par-
te, mi-e ruga lui plăcută, dar şi că sper să aibă şi 
Dumnezeu răbdare, să stea la rând, cum ştii că stă 
la rând oricare. Doar nu e de loc simplu să vezi ce 
e-ntr-o carte: bună literatură sau doar maculatură. 

În chestia aceasta nu e exclus, fireşte, să poţi afla că, 
poate, şi Dumnezeu greşeşte, şi-ar fi mare greşeală 
s-ajungă la tipar un Dumnezeu cu versuri de biet ve-
leitar. Da, să nu uite nimeni, şi-n cer şi pe pământ, 
cuvântului i-e dat să fie veşnic sfânt, când fie şi-o 
fărâmă de-o prinzi din sacra glorie devii predestinat 
să intri în istorie. 

Comunică-i, de poţi, lui Dumnezeu, că pre-
tendenţi mulţi sânt, şi n-are încotro decât să stea la 
rând!”

Să nu mă îndoiesc de cele cu măreţie zise, 
zeiesc arătătorul mi-a îndreptat privirea şi am văzut 
în stânga un deal de manuscrise. M-am cutezat să-
ntâmpin cele ce sec mi-a zis, să sugerez că-i cazul 
de-a face-un compromis; că nu oricând se-ntâmplă 
ca însuşi Dumnezeu să ia condeiu-n mână. Mi-ar fi 
nespus de greu, să-i spun că se amână lectura cărţii 
sale chiar şi cu-o săptămână.

Am fost pieziş privit, cu aprigă-ncruntare: 
„Ce spui? O săptămână? Glumeşti, ai haz, amice, 
mă iartă c-am uitat pe nume cum îţi zice. Nu doar o 
săptămână, şi câţiva ani drept e, că-i doar începător, 
şi Dumnezeu s-aştepte!”

Cu mâinile nervoase, grav şi-a aprins ţigara şi 
a strigat strident: „Să vină secretara!”

Prompt, s-a ivit, de unde nu prea ştiu, o splen-
didă făptură cum rar se întâlneşte chiar şi-n literatură.

- „Ia manuscrisul acesta să îl înregistrezi. Pu-
ne-i data de astăzi şi vezi să-l programezi când o să-i 
vină rândul. Cred, peste vreo trei ani şi, ca de obicei, 
într-o adresă-i scrie că pe pământ de-o vreme înre-
gistrăm inflaţie de poezie. Te rog să fii atentă, acest 
răspuns îl dai lui Dumnezeu, din parte-mi, pe-adresa 
lui, la Rai. Iar dumneata, ce spui că eşti un mesager, 
mijlocitor, s-ar zice, între pământ şi cer, vino-ntr-o 
săptămână, când ai răspunsul scris, şi ştampilat în 
lege, doar bun de-a fi trimis!”

10. În loc de epilog – un delicat impas
Ajuns, bine se vede, în delicat impas, am mai 

putut să-ngaim cu mare spaimă-n glas, care-mi ve-
nea de mic, sfat de la tatăl meu, că n-ai nici un fo-
los dacă-ndrăzneşti să-l superi pe Bunul Dumnezeu: 
„Ţin să vă informez cu nesfârşit respect că eu cu Cel 
de sus nu am un fir direct, iar legătura mea, deja 
v-am prevenit, cu cerul o rezolvă un „sfânt acope-
rit”, şi mie nu-mi revine, fireşte, nici o vină dacă nu 
ştiu când dat o fi din nou să vină. Însă v-aş mulţumi 
dacă-n final, eu i-aş putea-nmâna răspuns oficial!”

…Într-adevăr, peste o săptămână, plecam spre 
casă cu un răspuns la mână, din care se-nţelege că 
eu n-am nici o vină. De-atunci, pe sfânt l-aştept iar 
pe pământ să vină. Nu a venit şi sunt profund îngri-
jorat. Nu cumva Dumnezeu ce vede toate, ştie cum 
eu de-al mare-al nostru am fost întâmpinat. Şi chib-
zuieşte-n mila lui cerească, pe vinovat cumplit să-l 
pedepsească. 

Nu mă-ndoiesc că Domnul ştie bine oricărui 
păcătos să-i dea ce se cuvine.    n
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*** 

Până la altarul păzit de Înger,

sfâşieri, întunecări, orbiri,
pe drumul celor care mai poartă în sine
ştiinţa străveche a centaurilor.  

Până la altarul păzit de Înger,

moartea păsărilor, în trupul meu astral,
cu nesfârşirea ei sonoră.

Până la altarul păzit de Înger,

forţele învolburate în mine de Zeul 
pentru care sunt dansator şi ofrandă.

***

Doar cei ce pot contempla râul stelar,
retrăind agonia lui Phaedon, fără să moară, 
sunt primiţi în Ellada pustiului.

Doar trei cuvinte am rostit lângă hotar
şi porţile mi s-au deschis.

Ţinutul enigmatic nu avea temple,
regi, sacerdoţi, altare.
Eremeţii erau zvelţi
şi tinereţea lor nu semăna cu tinereţea 
pământenilor.

Toţi trăiau treizeci şi trei de ani.

Brusc, Îngerul a început să-şi mişte degetele,
pe strunele unui buzuki plămădit în eter.

Stâncile uriaşe sunau, cum suna luntrea lui 
Charon
când trecea Orfeu apele Styxului, 
despărţit de Euridice pentru totdeauna.

Au murit atunci, de jur împrejurul meu, 
treizeci şi trei de bărbaţi.

Cum nu am murit şi eu, deşi făptura mea 
toată 
a cântat şi ea,
cu vocea din luntre, cu vocea sufletelor plecate 
mereu spre lumea întunecată, 
numai Îngerul care a murmurat Esi eisai 
Athanasios1

ştie!

1Tu eşti Athanasios, în gr. 

***

Când a venit întâi Îngerul,
în exuberanţa mea singulară,

am strigat, cu toată fiinţa din mine,
Nu opri, Doamne, nu opri fluxul vedeniei!

Îngerul meu, volbură de lumină
din lumina pe care Dumnezeu nu o
despărţise 
încă de întuneric,
în prima zi a genezei,
cobora înlăuntrul meu treaptă cu treaptă.

Cântărea toate vârstele iubirii, 
cum făcea, cândva, zeul Thoth, cu sufletele 
morţilor.
Neasemuite le-a găsit.
Ştiu eu, chiar dacă nu mi-a deschis nicio 
poartă atunci,
chiar dacă nu m-a învăţat rostirea
îngerească.

Apoi, s-a făcut nevăzut şi în mine a început să 
crească, pe neştiute,
cum un himeric fruct al vieţii de peste viaţă,
o tristeţe incandescentă.

Neîmblânzită, dogoarea ei tămăduieşte şi 
astăzi
orbi, nebuni, agonici din seminţiile nomade
care au dat rugăciunii mele
nesfârşirea unui cântec divin:
Nu opri, Doamne, nu opri fluxul vedeniei!

***

Îngerul, peregrin în noaptea solstiţiului,
îmi părea,
închis cum era în trup,
un tragedian superb,
al cărui chip ascuns 
după o mască strălucind rece şi trist,
a fost hărăzit pentru totdeauna
numai contemplaţiei divine.

Nu călca în cercul aerului sacru!
Mi-a spus în cuvinte omeneşti,
pe când aluneca în urzeala nevăzutului.

Am rămas încremenit sub văzduh,
până când golul dintr-o sferă a sufletului 
meu
s-a făcut, brusc,
dublă spirală sonoră.

***

Cunoştea arta de a rosti numele divin al 
focului
fără flacără, 
fără umbră,
fără cenuşă,
Îngerul dansator printre ruguri spectrale.

Cum un trup de fecioară hărăzită zeilor,

s-a mistuit pe lemn de cedru ceresc
tristeţea 
din sângele seminţiei mele.

Tristeţe pe care o preţuisem, 
de când mă ştiu,
ca unic rost al existenţei mele.

***

Eram singur în toată pustia.

Vedeam cu ochii morţii cum pleacă din mine 
păsări cu aripi imense, 
ducând cu ele viaţa aceea din mine,
care nu a fost niciodată a mea.
 
Nici cu mâinile nu mai puteam să mă rog,
când a pogorât la căpătâiul meu Îngerul.

Cu incantaţii celeste a întors păsările 
în pieptul meu, deschis ca floarea de lotus.
Cu braţe aproape omeneşti m-a răpit în 
lumina lui,
care creştea progresiv 
către singurătatea apelor de sus.

Cum, Doamne,
cum aş putea, 
cu ce sabie, făurită unde,
să ucid, în toate cele patru sfere ale
sufletului meu,
iubirea cea mai mistuitoare 
dintre toate iubirile de care trupul meu de 
sânge 
a rămas străin?

***

Prin sângele meu istovit, 
au trecut 
înfrigurări fără nume.

Nemişcat am rămas în pulberea imensă,  
strigându-te cu glas de moarte.

Te va striga şi moartea mea, cu glasul ei,
când trupul meu de carne va fi amorţit,
când trupul meu astral îşi va fi sfâşiat
ultima lumină.

De câte ori moartea mă apropie de tine,
vin îngerii 
şi sădesc focuri stranii
în rănile mele.

Unde sunt vracii,
să-mi vindece rănile,
cu ierburile lor exotice?    n

ELA IAKAB
Vin Îngerii
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Roșii roșii este a patra carte a lui Florentin Gabriel Niculescu, prozator 
cu vervă și umor fin, venit în literatură dinspre hotarele științelor exacte. Profe-
sor asociat la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale (ASE Bucureşti) 
şi profesor la Universitatea Politehnică Bucureşti, Florentin Gabriel Niculescu 
s-a preocupat în ultimii ani de activități cultural-artistice, coordonând proiectul 
,,Pictorii ASE-ului”, în cadrul căruia a organizat expoziții de pictură și fotografie 
foarte apreciate. Tot în această zonă a sensibilității artistice, situăm și cărțile sale 
de proză ce aduc în literatura noastră actuală un stil și un timbru de o intensitate 
egală, ușor sarcastică, un mesaj bine tâlcuit și, mai ales, o definiție în cheie pro-
prie a realității.

Volumul cel mai recent, cu un tiltu deconcertant la prima vedere, Roșii 
roșii (Ed. Eurogama, București, 2015), se situează în linia prozelor anterioare, 
impunând același stil amuzant, aluziv și ironic. Florentin Gabriel Niculescu a de-
butat în 2013 cu volumul Fâșoaica, beneficiind de un atent comentariu din partea 
criticului Eugen Simion,  a continuat în anul următor cu alte două cărți, romanul 
Soția mea ș-a ta (2014), alături de Criza D. și alte povestiri (2014), dovedindu-și 
atașamentul pentru proza scurtă, gen literar care pare să trezească tot mai mult 
interesul, deopotrivă printre cititori și autori. Observăm dinamica apariției aces-
tor titluri și deducem că autorul are un condei proaspăt și pregătit să gestioneze 
constructiv provocările scrisului.

Cele douăzeci și una de povestiri ale volumului Roșii roșii ne propun un 
discurs confesiv-memorialistic, un pact bine supravegheat între ficțiune și reali-
tatea exterioară, obiectivă, între memorie și imaginație, între ansamblu și detaliul 
sugestiv, între timpul trăit și timpul mărturisit. Pe scena acestei lumi figurează se-
meni mai mult sau mai puțin anonimi, personalități publice din sfera politicului, 
oameni întâlniți întâmplător și care și-au câștigat atenția prin atipicitatea com-
portamentului lor sau, dimpotrivă, prin firescul vreunei atitudini, replici, condu-
ite. Tematica prozelor este cât se poate de variată, Florentin Gabriel Niculescu 
dovedindu-se un fin observator al oamenilor, al societății, al caselor în care intră 
cu diverse prilejuri, al relațiilor interumane și interfamiliale. În ciuda unui ritm 
destul de alert al narațiunii, autorul își permite și lapidare divagații, comentarii 
cu tâlc, observații ce aduc la un numitor comun comportamente umane tipice.

Pornind de la concepția lui Jean Ricardou conform căruia ,,romanul clasic 
este povestirea unei aventuri, în vreme ce romanul modern este aventura povesti-
rii”, putem afirma că în cazul lui Florentin Gabriel Niculescu, vorbim de o proză 

parabolică în care contează deopotrivă fabula, povestea în sine, și felul în care ea 
este expusă (rostită). Dacă adeseori istoria de suprafață își are rădăcinile în rea-
litatea imediată, în fapte de viață curente, banale, tragi-comice chiar, substratul 
de semnificații trimite spre o zonă mai puțin vizibilă, cu aluzii livrești, culturale. 
Nu negăm o anume ambiguitate tipic postmodernă, un soi de fragmentarism în 
evantaiul tematic al unei actualități trepidante și zgomotoase. Evenimentele din 
jur sunt de o așa natură încât atrag atenția, iar pentru autor, acestea devin toposuri 
literare predilecte ce au ca punct de iradiere societatea bucureșteană (cu unele 
excepții: călătorii, expoziții în străinătate etc.).

Pofta vorbei, spiritul mucalit și curiozitatea însoțesc aceste pagini, fie că 
este vorba de autorul estet, analitic, fie că este vorba de călătorul ce observă 
detașat monumente, mănăstiri, peșteri, case memoriale, aeroporturi, peisaje noi, 
de aici sau de oriunde, pe care încearcă să le descifreze socio-psihologic. Privi-
rea nu se oprește niciodată în exterior, ea sfredelește până la limita insistenței, 
iar notațiile rezultate iau formă aluzivă, critică. Fraza devine subversivă, înre-
gistrând și sugerând lucruri grave, fără a le numi expres, căci ele se deduc din 
context (exemplul unor doamne care în cadrul unei expoziții probează haine, 
în loc să se ocupe de tablouri!). Acest fapt generează concluzia că unele lucruri 
(metehne) nu se schimbă așa ușor, ,,pentru că roșiile, în general, sunt roșii!”, 
pentru că în natura lor interioară, oamenii rămân aceiași.

Proza lui Florentin Gabriel Niculescu stochează felii de realitate într-o în-
cercare de recuperare și reevaluare a unor fragmente de timp. Văzutul și nevăzu-
tul (nepătrunsul) lumii sunt înfățișate din perspectiva unui spirit lucid și cerebral, 
foarte ironic, mizând pe forța dialogului și a replicii, pe amprenta autenticității 
faptului evocat. Așa cum sugerează și titlul, autorul are o predispoziție spre jo-
curile de cuvinte, spre subtilitățile expresiei, spre limbajul cotidian, marcat de 
oralitate, în toate aceste structuri narative, ghidându-se după un instinct parodic 
și ludic.

Volumul de proză scurtă Roșii roșii oferă o lectură interesantă și un spectru 
narativ ce multiplică realitățile din jur în scurte istorioare de viață, memorabile 
prin autenticitatea lor. Florentin Gabriel Niculescu își transformă experiențele 
cotidiene în literatură, interferând spațiul imaginarului cu cel al referențialității, 
într-o arhitectură epică atent controlată și purtând atributele prozei scurte: con-
cizie, lapidaritate, dinamism. Acest contur epic și această temperanță auctorială 
trasează un punct solid de plecare și pentru cărțile viitoare.    n

Roșiile, în general, sunt roșii
MONICA GROSU

VLADIMIR UDRESCU

Sentimentul traumatizant al aşteptării incerte 
şi febrile predomină în Nicăieri în oraşul acesta de 
Silvia Zabarcencu. Romanul a ieşit de sub teascurile 
editurii bucureştene Mantaua lui Gogol, în 2016, fiind 
o reeditare a cărţii cu acelaşi titlu, apărute în 1982. Nu, 
însă, o simplă reeditare, ci una „revăzută şi adăugită”. 
Pe facebook, autoarea explică: „Păstrând <povestea> 
iniţială, am regândit destinele personajelor principa-
le, am pus în acţiune figuri noi, pe altele le-am elimi-
nat. Am înveşmântat mănunchiul de idei cu scene de 
viaţă care să definească mai precis mediile sociale în 
care acestea se desfăşoară (mirifica Deltă a Dunării 
şi Bucureştiul), moravurile, idealurile, prejudecăţile, 
neocolind, acolo unde trebuia, situaţiile <pe muchie de 
cuţit> sau <contra curentului>”.

Procedeul e uzual. Cu o condiţie: acesta să nu 
denatureze scrierea originară, să nu deturneze mesajul 
iniţial. Operaţiunea în sine poate genera efecte benefice 
ori, din contra, poate avea urmări devastatoare. Două 
exemple, din apropiere, sunt edificatoare: Un port la 
Răsărit de Radu Tudoran, din 1941, şi Schimbarea la 
faţă a României de Emil Cioran, din 1936. Cărţi care, 
în comunism, au fost arestate. La retipărirea din 1998, 
Radu Tudoran a constatat că romanul pare a nu se mai 
potrivi “cu epoca noastră”, că “avea naivităţile vârstei, 
pe care nu le-aş mai fi admis astăzi”. Astfel că “Am re-
vizuit stilul, lăsând neschimbat fondul (…). Am vrut să 
rămână cartea de acum 50 de ani; aşa trebuie privită”. 
Aşa o privim şi astăzi, precum un Perpessicius atunci, la 
apariţie: “unul dintre cele mai  frumoase romane de iu-
bire din literatura noastră”. Şi “scepticul de serviciu”, 
Emil Cioran, a acceptat frisonat să i se retipărească in-
cendiara Schimbarea la faţă a României, în 1990. Dar 
în ce chip? Ciumpăvind-o silnic, modificându-i atât de 
brutal conţinutul, încât înrăiţii lui admiratori au rămas 
consternaţi: noua ediţie nu  mai semăna cu versiunea 

primă. Era forma catastrofală, deviantă a unei opere de 
moralist intransigent până la fanatism. 

Sunt numai două exemple despre riscurile 
reeditărilor revizuite. Radu Tudoran “n-a schimbat fon-
dul” cărţii; Emil Cioran şi-a mutilat din exasperare şi 
iubire o scriere care se constituise indirect într-un man-
ifest de generaţie. 

In situaţia romanului Silviei Zabarcencu, 
opţiunea a fost inspirată. Ceea e constituia nucleul 
esenţial indelebil n-a fost alterat de intervenţii otova: 
doar potenţat pentru eliberarea mai netedă a emoţiei 
estetice.

Sidonia (era să ne scape: Silvia!), personajul-
pivot al “poveştii” din acest roman de dragoste ardentă 
şi asceză anorexică, de dorinţe confuze şi deznădejde 
corozivă, îşi îndură existenţa în rama unei aşteptări 
patetice. In impulsurile impure ale vieţii cotidiene, îl 
caută, îl visează, îl aşteaptă pe El: “Partenerul ideal”. 
Fiindcă – îşi spune, examinându-se alergic – merită să 
fie fericită: “Intr-o zi, am să fiu foarte fericită, alături 
de un bărbat, fireşte”. Cel atât de dorit  “trebuie să ex-
iste undeva invulnerabil, răzbătător ca o undă fermă 
printre reţelele de bruiaj ale destinului”. Cu o biografie 
dramatic-distorsionată (părinţii înecaţi de un anafor/
vârtej pe Dunăre), Sidonia e nevoită să părăsească 
”paradisul Deltei” cu “neterminata mea copilărie” şi 
să ia calea asurzitoarei mari citadele, pătrunzând abrupt 
în viermuiala ei apocaliptică şi neîmblânzită.

Absorbită de oraşul-furnicar, spre a vorbi 
eminescian, de oraşul tentacular (Verhaeren), eroina, 
crescută singură, “nu vrea să se lase dezbrăcată de 
tărie”. Totuşi, este sortită să-şi târască “viaţa ei oarec-
are”, la o margine de mahala, scăpată de demolare. 
Deţine acolo, prin repartiţie, o confuză locuinţă, într-
o casă coşcovită cu trei niveluri, prin pereţii căreia 
străbăteau până şi şoaptele. A mai aminti de chiol-

hanurile de la mansardă ale ţiganilor ori de bârfele 
drăgălaşe ale coanelor vecine matusalemice este super-
fluu. Cleveteala rămâne imperativă şi ubicuă. Precum 
mizeria, sărăcia, biografiile şterse, stilistica limbajului 
gros şi rudimentar, virulenţa atitudinilor comunitare, 
natura decrepită a sentimentelor. Tiranică este şi îng-
hesuiala crâncenă de lucruri; mobilier vetust, delabrat 
şi greu de calmat cu privirea; viaţă stătută, în extincţie 
glorioasă. Un “cub” locuibil, totuşi, dar din care până 
şi “aerul ţâşneşte afară speriat”. Era firesc ca – într-o 
asemenea încăpere – pe Sidonia s-o cuprindă o teamă 
nelămurită: “O lua un fel de frică”, fără a şti exact mo-
tivul. “Cum să numeşti acest adăpost <casa mea>?” 
– se întreba iritant pictoriţa (absolvise Artele plastice şi 
lucra într-un institut de specialitate). Asta să fie “liber-
tatea cu care năvălesc vacarmul, aerul îmbâcsit, liber-
tatea cu care se descojesc şi se fărâmiţează pereţii sub 
ochii mei”?

Un spaţiu, desigur, claustrant, mohorât, kafkian 
în esenţă: “Unicul meu univers, ticsit de praf, de nervi, de 
bucăţi de tencuială şi de singurătate; cercul meu după 
care se întind, spre zări, nesfârşitele ceţuri”. Şi care 
reprezintă expresia neprihănită a violării intimităţii. Sub 
acestă carcasă de teroare existenţială, Sidonia Mucenic 
(a se reţine numele!) se simte deopotrivă aneantizată 
moral, strivită de mecanismul social agresiv, revoltată, 
fixată într-un spirit apter. Văzând-o la televizor, 
marcată de succesele expoziţiilor personale, vărul ei 
Ilarion (“purtătorul de mistere al unui colţ de lume”: 
satul ei natal din Deltă) şi consătenii sunt convinşi că 
Sidonia lor huzureşte în lux, neapărat într-o vilă. Ba 
chiar este posibil ca, în noile condiţii, să-şi fi schimbat 
chiar caracterul, deoarece – nu-i aşa? – viaţa opulentă 
transformă omul. Şi când colo… Când colo, Ilarion a 
rămas siderat de situaţia locativă a verişoarei lui, în mo-

In penumbra Marii Aşteptări
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mentul când a căutat-o cu un scop precis: acela de a o 
chema, la dorinţa localnicilor, să restaureze icoana Fe-
cioarei Maria Impărăteasa din biserica satului. Care sat 
poate fi chiar Chilia Veche, căreia prozatoarea îi dedică 
romanul (“Satului natal, Chilia Veche, cu oamenii şi 
frumuseţile de paradis ale Deltei împrejmuitoare”). 
După cum acelaşi malaxor politic a instaurat în soci-
etate trepidaţia mediocrităţii, refuzul discursului artistic 
de valoare, lipsa de caracter. Deşi cu o consistentă cotă 
în mass-media pentru ţinuta expoziţiilor proprii, artista 
Sidonia Mucenic este marginalizată, din pricina atitudi-
nii necomplezente faţă de regim. Drept explicaţie pen-
tru izolare, cineva i-a reproşat lipsa simţului realităţii. 
Ceea ce însemna doar o banală opţiune pentru practi-
carea compromisului! Bunăoară, de ce a refuzat să facă 
portretele oficiale ale Celor Doi? I s-ar fi deschis multe 
uşi, n-ar mai fi ajuns “să scâncească între cei patru 
pereţi din infernul de acasă”. Mai mult, nu s-ar mai 
fi aflat nici pe lista interzişilor. In schimb, ea a găsit 
de cuviinţă să se baricadeze după “un reflex tacit de 
autoapărare”. 

Dincolo, însă, de faptul că “o îmbolnăvesc 
vulgaritatea, trivialitatea, ipocrizia, neloialitatea, 
versatilitatea, turnătoria şi trădarea”, Sidonia este 
exasperată de lipsa de iubire sau, mai exact, de înşelarea 
acesteia. Motiv pentru care sufletul ei se află într-o 
statornică şi dramatică aşteptare: Marea Aşteptare. 
Căutând în permanenţă “adevărul”, este convinsă că 
acesta se întâlneşte numai în dragoste. Eşecul frapant 
în relaţia cu cineva despre care nu ştia că este căsătorit 
i-a risipit orice iluzie în aripa protectoare a iubirii. Pe 
domnişoara Sidonia nu aventura în sine o interesa, ci 
doar acel refugiu disperat şi ocrotitor în faţa dezastrelor 
din “împrejurul uman în vertiginoasă degradare”. Iu-
birile ei, câte au fost, au purtat pecetea dezagregării, 
a infirmităţii sufleteşti, a efemerului fără orizont: “o 
pâlpâire a ultimului rest necontaminat”. Făţiş ori sub-
versiv, visul împlinirii prin iubire, al aşteptării  “Parten-
erului ideal” i-a cotropit constant fiinţa. Cel dorit, cel 
bănuit, cel previzibil trebuia să se înscrie în codul ei 
moral şi sentimental, a cărui anvergură afectivă era mu-
sai să degaje  “omenească protecţie”. Să fie o tandră 
mângâiere, asemănătoare – cum altfel? – “cu tandreţea 
unui căţel care te priveşte în ochi cu acea recunoştinţă 
de-ţi seacă sufletul”.

Dar unde s-o găseşti ?– vot vaprosî, ca să ne 
exprimăm pre limba protagonistei, care-şi invocă şi 
origini slave. Deoarece, lungi perioade de timp, Sidonia 
a avut “senzaţia trăirii într-un timp incendiat, care se 
mistuie înaintea noastră, pentru ca noi să trăim numai 
în scrumul lui”. Şi, totuşi, credinţa în împlinirea des-
tinului – printr-o aşteptare mistuitoare – a salvat-o sen-
timental. Căci, parafrazând spusa biblică, Sidonia n-ar 
fi căutat iubirea, dacă n-ar fi găsit-o deja. Dragostea 
adevărată s-a ivit prompt, în cele din urmă, precum în 
poezia nichitastănesciană: “Leoaică tânără, iubirea/ 
mi-a sărit în faţă./ Mă pândise-n încordare/ mai de-
mult”. Intr-un fel, regăsirea de sine a eroinei ţine de un 
determinism, de un imperativ moral: “să trăieşti dis-
cret, în şoaptă”. Şi să speri îndârjit. Nu i-a prezis ei o 
vecină gureşă că “i-o veni şi ei soarta, pentru că fiecare 
floare are umbra ei sub soare”?

Prozatoarea aşază în ecuaţii epice ingenioase 
o seamă de acumulări conflictuale în stare a provoca 
“un cetăţean al nefericirii umane”, cum ar fi spus 
B.Fundoianu, să-şi resusciteze propriile energii şi reacţii 
întru declanşarea unui exerciţiu terapeutic. Aşteptarea 
obsesivă, aşadar, ca plasă de protecţie, recluziunea 
în eul profund, declanşarea unui resort revalorizator 
pentru regăsirea în plenitudinea liubovului . Diaconul 
Andronic, întâlnit incidental, s-a identificat, în cele din 
urmă, cu “Partenerul ideal”. Nu în zadar “inocenţa 
are în ochi raze de laser”! Precum o ţărancă din Deltă, 
care, tăcută, este “o pildă, doar faptă şi adevăr”. Pre-
cum acea bătrână pentru care “pacea din lucruri, din 
viaţă, o străbat ca o pânză de apă curată”. Intâlnind 
marea şansă a existenţei, iubirea reală, bărbatul ideal în 
care-şi proiectase toate idealurile de fericire, Sidonia îşi 
regăseşte identitatea morală, erotică, profesională. Se 
poate reîntoarce acum în Delta pe care a păstrat-o în su-
flet permanent. Prin căsătorie, diaconul e hirotonit pre-
ot şi-şi însoţeşte definitiv consoarta în satul de la mare, 
unde – coincidenţă ferice! – devine păstor al enoriaşilor 
de toate seminţiile etnice. Acolo, în acea localitate din 
răsărit de ţară, Sidonia, după câteva peripeţii dramatice, 
se implică artistic şi etic în restaurarea icoanei Maicii 
Domnului, iubite de localnici cu sfinţenie.

Romanul nu are, totuşi, o arhitectură epică line-
ară. Imaginarul narativ aglutinează –  prelucrat în cir-
cumstanţele aşteptării – în capilarele, nervurile şi stri-
aţiile lui, fermenţi evenimenţiali, stimuli conflictuali, 
o galerie policromă de personaje, mobiluri polisemice 
expresive. Peisajul natural şi uman al Deltei, în contrast 
cu acela citadin, vibrează deopotrivă în cultul duhului 
local, cu himerele şi fireştile păţanii pescăreşti, cu aerul 
lui cvasi-mitic şi hazardul flagelator al destinelor. Un 
tablou înfiorat uneori de derapaje gâlcevitoare sau ani-
mat de instict proteguitor. Un cadru contaminat de im-
bolduri civilizatorii, sigilat de tradiţii încă perpetuate, 
dar şi ofensat de brutalitatea realului radical. Un spaţiu 
care pendulează între inadecvare şi acceptare. Pricină 
pentru care cartea reclamă şi câteva incursiuni în istoria 
acestui spaţiu multietnic şi multicultural (în genere, ne-
conflictual, jalonat de concordie), precum şi câteva tan-
gente la ortodoxia nestâlcită a locului  (Iisus înscăunat 
în „centrul soluţiilor salvatoare”). Demers motivat de 
ideea de a releva mentalităţi variate şi a contura perso-
naje nu neapărat pitoreşti, inerţial programate, ci „rupte 
din viaţă”, nemortificate. Se distinge şi o intenţie salu-
bră de recuperare a lirismului şi fabulosului, cum îi stă 
bine unei zone, cum ar veni, „de dincolo de negură”. 
Se încheagă astfel o panoramă memorabilă de netru-
cate „chipuri şi privelişti” captivante, care potenţează 
sensibil dinamica narativă. Evitarea tuşei paseiste, a 
joncţiunii cu păşunismul şi voinţa de autenticitate ră-
mân constante ale acţiunii scriptice.

Satul de la porţile cerului, la răsărit de mare şi 
de ţară, de unde Sidonia niciodată n-a uitat că a ple-
cat, dăinuie în paradigma unui real congestionat, dar 
şi în registrul poveştii. In textura prezentului nervos se 
infiltrează adesea reflexele deopotrivă perfide şi tămă-
duitoare ale istoriei, adierile mitice, glasul străbunilor, 
farmecul amintirii. Viaţa e nemiloasă, oamenii trudesc 
fără zăbavă, suferă şi petrec. Speră. Şi aici se trăieşte 
şi se moare, se plânge şi se iubeşte, se forjează alianţe 
sufleteşti şi se destramă destine. Tutelară, tronează doar 
Delta, ilustrată şi de „o tonică scăpare pe cărări de ape”. 
Deasupra existenţelor tulburate, noaptea, se profilează 
„panoplia de stele înviate” şi, în vreme ce „bate luna 
peste toate”, ţârâie greierii până la „suflarea albastră a 
zorilor”, când „pe sălciile aplecate spre ape scânteiază 
lumini ca din altare”. „Noi, sortiţi bucuriei smerite – îi 
spune Maria, nevasta lui Moisei, copiliţei sale, Haritina 
(iarăşi ne scapă: un alter ego al Sidoniei?) – ni-i dat să 
ştim cât trebuie ca să ne mântuim”. „Măicuţa” îşi povă-
ţuieşte fetiţa să înveţe să-şi rabde durerile: „Să te supui, 
să taci şi să-ţi sugrumi sufletul”. Ea însăşi îşi înăbuşe 
durerea, pricinuită de infidelităţile soţului Moisei, care-
şi petrece nopţile pe la „tanti Hivra”, din casa vecină. 
Când nu va mai putea să rabde, Haritina să cânte, o în-
deamnă mama răzbită de înfrângeri şi care se va stinge 
în curând. In tinereţea ei românească din Bugeac, de 
unde „o furase” ucraineanul/zaporojeanul/haholul Mo-
isei, „fermecat de făptura ei sfioasă şi visătoare”, cânta 
din toată inima. Haritina ei, însă, va trebui să cânte şi să 
plângă astfel încât să nu fie auzită de nimeni. Motivul? 
Acum, este „un timp al vrăjmăşiei fără seamăn”. 

Cu asemenea îndemnuri a crescut Haritina în 
Deltă, în satul mărginit de „tivul de sălcii” al Dunării 
şi de „hăţişurile halucinând domol” sub cerul nesfârşit. 
Acolo, vieţuind printre români şi ucraineni, greci şi tur-
ci, tătari şi bulgari, italieni şi lipoveni, pe acele grinduri 
(ne)prielnice. Jocul încâlcit de-a dragostea al Haritinei 
cu inimosul profesor-patriot de istorie Ilarion, cel împă-
timit în ideea de a le transmite copiilor pasiunea pentru 
tradiţiile locale, se sfârşeşte euforic: logodnă şi, apoi, 
căsătorie. Fiindcă eroinei îi lipsea sentimentul aţâţător 
al aventurii, acela de a-şi părăsi locul în care s-a ivit pe 
lume. Spre deosebire de Sidonia, fata cu gustul saltului 
în necunoscutul misterios.

Pe scena pestriţă a aşezării se derulează împre-
jurări, personaje şi destine care-i colorează compozit 
existenţa. Moisei pescarul este şi un stâlp de statornicie, 
un păstrător pătimaş al datinilor şi credinţei ortodoxe a 
locului. Resturarea Sfintei Icoane este, în fond, opera 
obsesiei şi abnegaţiei lui. Un cuplu exponenţial pentru 
viaţa tumultuoasă a Deltei se coagulează în persoana ti-
nerilor Mălina şi Mihai. Trista, încântătoarea şi discreta 
Mălina este, la propriu, o străină, venită de nu se ştie 
unde. In pitoreasca ei rochie (o plasă pescărească), gin-
gaşa făptură cu „ochii încercănaţi de nesomn”, împle-
teşte din papură coşniţe şi pălării. Şi-l iubeşte pe Mihai, 
barcagiul care cară coşuri de peşte, snopi de papură, 
ouă de lişiţă şi alune de baltă. La cârciuma satului, o 

copy-paste a fierăriei lui Iocan, adastă şi pun treburile 
localităţii la cale bătrânii pescari Moisei, Pavluşca şi 
Marcov, volubilul profesor Boiernaş („Fugim din rai să 
căutăm bezmetici rostul vieţii”), junele barcagiu Mihai, 
profesorul de istorie Ilarion Mucenic şi încă alţii. Icoa-
na Fecioarei Maria, bunăoară, trebuie refăcută, aşa cum 
se află acum deteriorată de straturile de fum de la lu-
mânări şi tămâie. O dată reparat acoperişul bisericii, şi 
prin implicarea primăriţei Georgeta, se caută un meşter 
iscusit pentru refacerea icoanei care stăpâneşte spiritul 
obştei. Se cade de acord că cea mai potrivită alegere 
este verişoara lui Ilarion, Sidonia Mucenic, artista deja 
cunoscută de la televizor. „Nebuna” Birbirica, un soi 
de paparudă a localităţii, focoasă, „fiară încinsă”, l-a 
ademenit chiar şi pe Ilarion, spre disperarea Mălinei, 
pe care, totuşi, acesta o iubeşte hămesit. Şi cu care îşi 
va uni destinul sub „greul văzduhului aprins”. Panop-
ticul este întregit de învăţătoarea Elena Nicolau, ajunsă 
acum colegă de cancelarie chiar cu Sidonia, de bătrânul 
preot care, din cauza vârstei şi a suferinţelor trupeşti şi 
sufleteşti deprinse în temniţele comuniste, îşi încheie 
misiunea, lăsându-l urmaş pe Andronic, soţul Sidoniei, 
ca paroh al bisericii. 

Expresia stilistică impune prin acurateţe şi 
eleganţă. De altminteri, condeiul de prozatoare şi l-a 
exersat şi în romanele Grinduri, 1980, Thalassa...! 
Thalassa...!, 1982/2011, Revelion la vamă, 1985. Au-
toarea a practicat gazetăria şi critica literară şi a publi-
cat două plachete de versuri: Nervuri imune, 1980, şi 
In fiecare zi, regăsirea, 1998. In Nicăieri în oraşul 
acesta, scrisul are substanţă ideatică, portretele sunt 
schiţate în linii categorice, în măsură a caracteriza con-
cordant un profil psihologic. Romanul e ridicat, nu o 
dată, la măsura de aur a lirismului debordant, ceea ce 
nu bruiază trama epică. Chiar şi paginile de jurnal sunt 
convocate în construcţia narativă. Iese cu prisosinţă în 
relief indenegabila cunoaştere a limbii române, proza-
toarea fiind, de altfel, multilingvă. Iscusinţa de a gesti-
ona un vocabular plastic şi evocator, dibăcia de a tăia în 
linii şi muchii precise şi expresive o felie ficţională ţin, 
desigur, de formaţia culturală a autoarei şi a certului ei 
talent. La tot pasul, în carte, se ivesc imagini pregnan-
te, sugestive, de electrizantă distincţie şi rigoare. Când 
plonjează, de pildă, în lumea Deltei Dunării, paradigma 
lexicală este infestată cu un pitoresc spiritus loci. Glo-
sarul specific zonei pătrunde degajat – fără fandoseli 
contorsionate sau artificii – în structura poveştii. Voca-
bularul se află acasă. Este o demonstraţie de rafinament 
şi detentă imaginativă.

Nu este întâia oară când un scriitor abordează 
cu aplomb asemenea tematică: aceea a aşteptării în-
frigurate, a prăbuşirii în iluzie, a amuşinării utopiei, a 
visului erotic implantat în spaţiul de răsărit al ţării. Nu-
mai două exemple. Locotenentul Ragaiac, din romanul 
Rusoaica de Gib I. Mihăescu este trimis cu un detaşa-
ment de pază la graniţa de pe Nistru. Din bordeiul lui, 
de pe malul fluviului, în acea atmosferă sufocantă de 
recluziune cazonă, ofiţerul îşi reevaluează viaţa. Oca-
zie de a-şi descoperi personalitatea într-un ideal erotic: 
visul asfixiant al unei rusoaice de dincolo de ceţurile 
stepei, tânjrea bolnăvicioasă după un iluzoriu feminin. 
O aşteptare mistuitoare, misterioasă şi zadarnică a unei 
fiinţe inaccesibile.

Tot cu o aşteptare obsesivă se întâlneşte cititorul 
şi în romanul Un port la Răsărit de Radu Tudoran. 
Comandorul Maximov, din oraşul Cetatea Albă, de la 
Limanul Nistrului, este, şi el, pradă unui vis de evadare. 
După cum şi inginerul sosit aici e nevoit, în cele din 
urmă, să rămână captiv împreună cu iubita lui, Nadia, 
într-un mediu fatal oricărei desprinderi: voinţa de sal-
vare prin iubire este anihilată. Doar atât: se trăieşte în 
vis, taumaturgic, alergând după o himeră.

In penumbra aşteptării îşi duce existenţa şi Sido-
nia din Nicăieri în oraşul acesta de Silvia Zabarcencu. 
Ba chiar şi alte personaje din carte: Haritina şi Mălina. 
In toate aceste trei romane, unul sau mai mulţi topoi 
(Delta Dunării, Nistrul, Cetatea Albă, Dunărea, Limanul 
Nistrului, Marea Neagră) sunt prezenţi, câteodată fiind 
chiar personificaţi. Spaţiile acestea constituie fundalul 
unor întâmplări şi aventuri dramatice ori emotiv-purifi-
catoare, decepţionante sau euforice, dizolvante afectiv 
ori tonic-fragrante. Indiscutabil, în aceste scrieri, per-
sonajele de prim plan, mai cu seamă cele feminine, ex-
perimentează cu acuitate pragmatică, până la mistuire 
sufletească, un soi de bovarism original.    n
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După un debut întârziat, dl. Ion Dincă (născut 
la 31 martie 1938) a cultivat multă vreme proza scur-
tă umoristică, bine primită, promovată şi apreciată 
pe plan local, concretizată în mai multe volume: “Ca 
la dentist” – 1995 ; „Răcnet de sub papuc” – 1998 ; 
“Un zâmbet în tranziţie” – 2000; “Nepotul Căpita-
nului – 2005 ; şi culminând cu un roman, “Când se 
încurcă iţele”.

Vechea prejudecată a provinciei ca spaţiu 
marginalizat şi bovaric, de inerţie şi ratare unde se 
macină visele himerice de a ajunge la Centrul tutu-
ror posibilităţilor nu mai are  astăzi, odată cu ideile 
globaliste şi europeniste, aceeaşi semnificaţie. Mici-
le comunităţi îşi au avocaţii, bucătarii, poeţii lor care 
nu vor mai migra toţi la centru unde să aştepte sau să 
reprezinte solicitările marginale. Este cazul multor 
centre culturale de forţă, între ele şi Piteştiul d.lui Ion 
Dincă. În mileniul al II-lea nu prea se mai vorbeşte 
de provincie – nici în cultură, nici în economie, aşa 
ca în vremurile anterioare, când provinciale erau şi 
personajele  lui Kafka, marginale în raport cu centrul 
unui imperiu în disoluţie, provincială era şi Domni-
şoara Nastasia din mahalaua metropolei balcanice 
care voia să.şi depăşească fatala condiţie şi să treacă 
dincolo de bariera de la Popa Nan. 

Dl. Ion Dincă este un tradiţionalist cu rădăcini 
bine înfipte în lumea rurală şi provincială, cu habitu-
dini rutiniere şi o tipologie bine aspectată, într-o epo-
că încă neaşezată între două regimuri politice şi două 
milenii neliniştite. Ţăranul său, ca arhetip spiritual, nu 
poate să nominalizeze multe personalităţi populare, 
ca Ilie Moromete sau ca personajul liric din „La 
Lilieci”, din celebrul spaţiu  spiritual oltenesc creat 
de Marin Sorescu  în mod epopeic, în nu mai puţin 
de şase cărţi. 

Satiric, cu simţul umorului dar şi moralist fără 

prejudecăţi morale, dl. Ion Dincă se obiectivează 
în medii ale oamenilor obişnuiţi şi caracteristici 
pentru lumea românească, greu încercată în ultimele 
trei decenii, cu represiunea finală a comunismului, 
cu o revoluţie sângeroasă şi cu o mare migrare a 
românilor simpli spre Vestul European, bogat şi 
dezvoltat. Satul a revenit la ciclurile sale naturale şi 
“noii ţărani”, departe de fi devenit fermieri, nu mai 
seamănă nici cu aceia pe care Marin Preda îi proiecta 
pentru mileniul trei, nici cu vesticii lucrători din ag-
ricultura devenită o industrie.

Autorul pune sub lupă societatea contemporană  
autodefinită “de tranziţie”, tranziţie care se ştie de 
unde începe, dar nu se ştie spre ce tinde şi cât poate 
să dureze. Se vor atinge în curând trei decenii de 
căutări neconvingătoare, de aspiraţii obscure, de false 
repere morale concretizate în fantomatice construcţii 
instituţionale, o epoca haotică a dezbinării, în care au 
apărut noi variante ale vechilor tipologii, cum ar fi cele 
ale arivistului fără scrupule, ale îmbogăţitului fără prin-
cipii, ale politicianului fără Dumnezeu, fără ideologie 
partinică, sărind dintr-un partid într-altul cu uşurinţa 
unui cangur. Ion Dincă se aşază în colţul său modest 
şi, “privitor ca la teatru”, cum zice Eminescu, încearcă 
să înţeleagă, să justifice şi mai ales, să redea într-un 
mod credibil ceea ce se petrece în jurul său într-o lume 
cu mişcare browniană, fără principii organice, fără 
dominaţii morale, fără planuri de viitor viabile.

Autorul, cu o privire critică şi un zâmbet com-
prehensiv pe buze, are o înţelegere superioară pentru 
lumea sa ficţională, descoperită la nivelul cotidianu-
lui, în mahalaua suburbană sau în satul de tranziţie. 
El are darul de a-şi înţelege personajele, de a le in-
tegra în relaţii complexe şi a le acorda o identitate, 
de a inventa situaţii excepţionale. Iată un tânăr care 
îşi caută tatăl în…cimitir: 

“Prigonit de văpaia care-i pârjolea piep-
tul, porni singur în noapte spre cimitir. Calea era 
umbrită; luna coborâse mult deasupra pădurii, şi 
prima jumătate se şi pierduse, aruncând umbre lun-
gi. Cu inima pătrunsă de fiori, se opri lângă poarta 
mare, grea a cimitirului unde atâtea trupuri, lăsând 
ranguri, măriri, grijile vieţii, dormeau somnul de 
veci. Propti de poartă umărul, şi un scârţâit jalnic 
îi lăsă cale liberă spre crucile sinistre. Pătruns în 
cimitir, singur în atmosfera sumbră, se simţi neaju-
torat. Primul imbold fu să aibă lumină. Aprinse un 
chibrit şi, lângă prima cruce, zări o lumânare; o ap-
rinse şi, cu ea în palmă ţinută felinar, porni din cruce 
în cruce cercetând numele celor duşi, anul plecării 
lor. Nimic. Se dusese demult în hăuri luna şi, spre 
răsărit, cerul ardea în vâlvătăi. Se revărsau spre 
lume zorile; se apropia ziua şi…nimic; nici urmă 
de mormânt pe a cărui cruce să scrie “Teofil” . Era 
frânt, istovit!  “Unde eşti, tată? – se opri izbucnind 
în plâns. “Ajută-mă! Sub care morman de pământ 
zaci? Blestemat fie obuzul care ţi-a adus moarte! Şi 
cei care au lăsat războiul! Şi voi care l-aţi depărtat 
de mama! Că, de trăia, nu m-ar fi părăsit; eram 
băiatul lui; el nu m-ar fi lăsat să rătăcesc prin lume! 
Tată, de ţi-aş găsi mormântul, ce l-aş mai săruta!... 
Ce l-aş mai îmbrăţişa!... Mi-aş lipi de el faţa şi aş sta 
până ce ţi-aş simţi răsuflările calde…”.

Iată cum proza de observaţie socială are şi o 
componentă psihologică şi se dovedeşte viguroasă, 
instituţiile cu vechime – familia, armata, căsătoria - 
au încă un rol cenzurator şi  încercările de evadare 
sunt prohibite cel puţin declarativ, în condiţiile în 
care tipologia rămâne în specificul neamului. O 
asemenea proză îşi descoperă repede un cititor dis-
ponibil, cu empatie pentru firea, caracterul şi destin-
ul personajelor.    n

ION DINCĂ – un prozator satiric, umorist şi moralist
N E P O T UL  C Ă P I T A N U L U I (Nuvele  cu  belele), Ed. „Zodia Fecioarei”; Piteşti, 2005
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Într-o prefață la volumul de poeme intitulat Floarea de Lotus (Ed. Rotipo, 
Iași, 2016), semnat de Domnița Flori Neaga, profesorul madrilen Diego Vadillo 
Lopez ‒ politolog, prozator și critic ‒ reținea, din perspectiva textelor traduse în 
limba lui Federico Garcia Lorca,  înclinația autoarei spre un peisaj ușor de par-
curs în aparență, alteori complet dificil, datorită terenului discursiv, anevoios și 
datorită exuberantei compoziții metaforice a textului, de unde se vede încă o dată 
cât prețuiește un bun traducător, pentru că între limba spaniolă, în care sunt 
asimilați confortabil mulți poeți români, și limba în care ei au gândăt și au simțit 
nu sunt mai deloc incompatibilități de semnificare, ci ușoare dificultăți de tradu-
cere. În acord cu Vadillo Lopez, recenta antologie Toamna ca o fregată (Ed. 
Neuma, Cluj-Napoca, 2017), citită fără intermediar și prefațată de Horia Gârbea, 
permite o observație în aceeași idee, dar ceva mai nuanțată: Poezia aceasta culti-
vă peisajul în sine, purtător de sens pentru un privitor care este evident eul liric, 
subiectiv, dar înclinat spre percepția realistă. Într-adevăr, în aceeași ordine de 
idei și din aceeași perspectivă, Domnița Flori Neaga, consecventă rostirii în for-
mule clasice, pune în tipare îndelung performate nu teme ale reflexivității 
existențialiste, ci le traduce în paradigma fiindului său excelând în rezonanțele 
iubirii, despre care ne înșelăm de fiecare dată când credem că nu ar mai fi nimic 
nou sub soare. Pe o scală bine controlată, între notativ și contemplativ, lumea 
poetică își rămâne consecventă: juvenilul (Zburau în aer păsări-paradis, p.63), 
introspecția (Trupurile noastre, la soare,/ Două coloane răsturnate,/ Ce susțineau 
cândva/ Altarul iubirii, p.23), tardivitatea (Privește cum se desfrunzesc păduri,/ 
Dezvăluindu-și limpede misterul,/ Cum ramuri goale țin pe brațe răni,/ Să nu se 
prăbușească în noi cerul, p122), referentul homeric (Așa cum mă-nvățară vechii 
greci,/ Mi-astup urechile când trec prin mare, p.32), sensibilitatea feminină ‒ ele-
vată, subtilă și totuși sinceră ‒ dă o notă aparte poeziei  (regretul feminin vs 
dorința masculină). Eroticul feminin, în poezia Domniței Flori Neaga, poartă, nu 

doar ca o nostalgie, amprenta literaturii medievale, cavalerești: în memorabile 
sonorități (Tot auzeam cum bate orologiul/ Din turnul vechi cu trepte de granit, 
p.12), în referenți de recuzită (Iar tu m-ai apărat cu sabia,/ Ca un vrednmic cava-
ler medieval..., p.124), în aspirații și în fantezii nubile (În așteptarea Prințului 
Albastru/ Pe calu-i cu căpăstrul de argint./ Să mă arunce-n șaua de mătase,/ Să 
ne-avântăm de-a dreptul către cer,/ Pe căi regești. Apoi să mă oprească/ La scara 
din castelul efemer, p.74), ca în estetica fabulativului fantastic. De aici, sau în 
legătură cu asta, bucolicul decorează poezia Domniței Flori Neaga ca la mai toți 
clasicii poeziei românești adăugând ecouri identitare prin marele exilat din Pon-
tul Euxin (Ovidiu: Iar mâinile, la masa de scris,/ Destrămau Ponticele/ Și mai 
ales Tristele, p. 21), prin Tudor Arghezi (Niciodată toamna nu fu mai frumoasă, 
p.128) sau asumându-și reflexe eminesciene, macedonskiene, bacoviene, stănes-
ciene etc. Dragostea și rememorată (L`amour est la poésie des sens, spunea Bal-
zac) este încă poezie a simțirii și poate că de aceea se însoțește cu nostalgia idi-
licului, cu pastelul: Te caut în căldura poveștilor de iarnă (p.51); Am colindat 
apoi înverșunată/ Meleaguri de povești cu prinți și zmei (p.87); Pe poteca îngus-
tă dintre dealuri: /Mirosea a coasă,/ Mirosea a fân...(p.70); În vatră, cărbunii de 
mult s-au răcit,/ Mai stăruie-n aer scântei colorate,/ Din margini de lume, un as-
pru vânt bate...(p.81); Ninge peste oraș,/ Ninge antarctic,/ Iar în suflet se face 
frig...(p.115). Un evident ton elegiac revede decrepit iubirea de demult, rememo-
rându-i senzualul: Gând de magică iubire viscolește-n iarna mea (p.138); Din 
timpul nostru,/ Am rămas numai eu,/ De două ori pierdută/ Din iubire...(p.49); 
Cad frunze arămii din zare,/ Peste tristeți, peste tăceri,/ La noi în suflet este toam-
nă,/ Prilej de taine-adieri (p.52). Senzualul stins într-un joc adolescentin își caută 
accentul de simbol: Ne atingeam mâinile-n grabă/ Și ne-ascundeam ca doi 
proscriși (p.75; La foc aprins (va fi căldură-n casă),/ Îți voi citi în palmă, (un 

IULIAN CHIVU
Despre imanența atributului:

DOMNIȚA FLORI NEAGA, TOAMNA CA O FREGATĂ
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destin)...(p.77) etc. Autoarea este în căutare de simboluri și le presimte la margi-
nea metaforicului (Frunzișul verii dă năvală-ncins/ Cu tot alaiul nunții de apoi; 
p.45), are simțul lor și le valorifică atent și inspirat: Prin Universul celor Patru 
Sori,/ Te-oi aștepta ca altă Penelopa,/ Să germinăm sub caldele ninsori (p.62). 
Alteori  le sugerează prin reluări succesive (mare, ger, toamnă, crin, far), până la 
obsesiv (fregata, floare de lotus etc.). Deși Domnița Flori Neaga nu incriminează 
nici sub obsesive presiuni elegiace jocul nedrept al destinului implacabil, el se 
conturează din zădărniciri tacite: Când sănii stranii, fără zurgălăi,/ Mă bântuiau 
suav, în lung și-n lat.../ Floare de măr, căzută peste zori,/ Ai fost și foc, și aer, și 
păcat (p.35) sau ca un dans fantastic, destinal (În blânda desfrunzire de pe urmă,/ 
Curgeau din cer luceferii șuvoi,/ Ne îmbrăcam în pulbere stelară,/ Să nu mai fim 
atât de triști și goi, p.142). Poezia scrisă de Domnița Flori Neaga în dulcele stil 
clasic reușește imagini excelente (Pe-un peron de gară veșnic mișcător,/ Taie în 
lumină fluturii de nea;/ Trenuri trec grăbite, păsări fără zbor,/ Și e-o seară lungă 
așteptarea mea, p.36), construcții speciale: comutativități cauzale ( Culegem vi-
surile, sau ele ne culeg,/ Alungăm sălbăticiunile din suflet,/ Sau ele ne alungă,/ 
Urcăm treptele abisului,/ Sau ele ne urcă..., p.41), asocieri neașteptate (Pe cer, 
potcoava Lunii, vechi totem, p.57), antinomii (Icoană profană, p.94), topici su-
gestive (Privirea, de Albastru-Voroneț, p.123) etc. Cu un stil minuțios elaborat, 
dinspre subtilități de limbă (alternațe disociative: Am vrut să fim, dar... n-ai putut 
să fii, p.111) se avansează spre detașări de sine: Mă smulg din clipa prezentă/ Și 
plutesc peste necunoscut,/ Într-o totală uitare de sine (p.113). Un sine care se 
regăsește și se definește în iminența atributului (În era nucleară, în anotimp ato-
mic,/ Îndrăgostita retro de umbra ta eu sunt, p.51; Eu o Scânteie; tu un Foc divin, 

p.71; Eram înflorire, eram răsărit, p.82). Definirea sinelui se face prin atributele 
lui, o atributivitate a identității și chiar a dedublării: Domnița Neaga,-n astă zi de 
vară,/ Să destupăm o sticlă de vin vechi (p.87). Și fiindcă sentimentele au și ele 
o ontologie a lor, patina timpului mlădie între resentiment (Câți vor atinge cul-
mea blestemată,/ Să-și ia asupra timpului revanșă, p.11), atributul ireversibilității 
(De ar mai fi cu putință,/ Vârstele existenței primare, p.113),  al amânării (Și 
așteptăm să iasă la lumină/ Corabia cu timpul netrăit, p.121), al alterității perce-
perii (Ale timpului nostru/ Trăit în lumi paralele, p.93) și al nimicitorului (Tim-
pul vreau să-l înfrunt/ Însă tu nu mai ești,/ Iară eu... nu mai sunt, p. 60). Așadar, 
o reflexivitate în care se ameliorează mineralul (Ne aruncăm în apă/ Și plutind,/ 
Ne-am dat nemărginirii, p.29), se conceptualizează prin virtuțile atributivității 
intrinseci (Povara iubirii e-o cruce/ Din cel mai serafic granit, p.61), prin con-
trarietate (În mine, doi dușmani înverșunați/ Și-o singură dispută, om-destin, 
p.80) și prin comutativitatea calității (Caii mei pasc în poiană/ Iarba-ger și iar-
ba-teamă, p.16), cunoscute mijloace criptice ale metaforei. Iată așadar suficien-
te indicii care anunță desăvârșirea poetică a Domniței Flori Neaga în zariștea 
poeziei clasice, ale cărei canoane le probează cu multă abilitate și în interiorul 
cărora se mișcă natural, cu acele instrumente care nu trădează comunicarea; 
alocutiv și colocutiv, discursul liric transpare confidență, însă construiește intro-
spectiv cugetare. Domnița Flori Neaga răspunde așadar postmodernității nu cu 
postmodernismul și nici cu post-postmodernismul himerismului sau al fractru-
rismului altor experiențe, ci cu tiparul versului clasic în care încap, cum am în-
cercat să relevăm, și idei, și emoții în acord cu exigența de valoare a axiologiilor 
moderne.     n

O zi insorită de început de toamnă. Drumul 
șerpuiește , urmând malul lacului Leman, trecând 
prin păduri și sate cochete.  Ne oprim la Mon-
treaux pentru prânz, în timpul căruia  ne bucurăm 
de  frumusețea acestui  oraș, cu aspect mediteranean 
și admirăm ambarcațiunile care forfotesc pe apă.

Castelul  e construit pe o stâncă ovală de cal-
car ce avansează, ca un pinten, în lac, între Montreux 
si Villeneuve, apărat într-o parte de un versant 
abrupt și într- alta de apele adânci ale lacului. Era un 
loc strategic, pentru că putea păzi trecătorile alpine 
, drept care a fost folosit încă din antichitate; putea 
fi păzit doar de o garnizoană și  astfel controla, mili-
tar și commercial, drumurile către Italia, percepând 
vama.

 Primele  fortificații, sub forma unui don-
jon pătrat durează din 1005. O sută cinci zeci de 
ani mai târziu, un document care acorda libera tre-
cere călugarilor cistercieni, semnat de un conte de 
Savoia, atesta  dominația Casei de Savoia (strămoșii 
reginei Anna a României), asupra Chillonului. Sub 
stăpânirea acesteia, castelul e fortificat, construin-
du-se  trei turnuri și a doua centură a incintei. Era 
folosit ca  închisoare și depozit de materiale si vin-
uri (în subterane), dar  existau și camere de locuit, 
precum și săli de ceremonii, cu pereții pictați. 

Regiunea fiind umedă și friguroasă, conții o 
foloseau rar, lăsând totul în grija unui administrator.

 Anul 1348 e un moment trist în istoria Chil-
lonului; după o teribilă epidemie de ciumă (adusă, 
presupun, de negustori, în baloturile de marfă), 
evreii din partea locului sunt arestați și torturați, 
sub acuzația că au otrăvit fântânile.  Mărturisirile 
obținute prin schingiuri, stârnesc  furia populației, 

ducând la masacre și alungări. Trei sute de 
comunități sunt astfel desființate, fără ca se-
niorul să intervină.

Constat cu tristețe că violența si 
intoleranța oamenilor nu e o noutate și nici 
nu s-a ameliorat prin civilizație... 

În  celulele  umede din subsoluri, 
zăceau bandiții și ereticii din regiune. Între 
1530 și 1536 este închis aici Francois Boni-
vard, eroul  poemului „Prizonierul din 
Chillon”, scris de Byron în 1816, când a 
vizitat castelul. 

Acest  F. Bonivard, din care  Lor-
dul Byron face un subiect romantic, a fost 
un preot catolic, a studiat în Italia, la To-
rino, unde s-a ținut mai mult de petreceri , 

decât de carte. În 1510, după obiceiurile feudale, îi 

urmează unchiului său la stăreția 
mănăstirii St.Victor, situată chiar 
lânga zidurile Genevei. Supărat 
însă pe Ducele de Savoia, care 
confiscă averea familiei sale, 
îmbratișează cauza patriotică a 
genevezilor și , în 1519, deghizat 
în călugăr, îi anunță că se apropie 
armata savoiardă. Trădat și ar-
estat, scapă și continuă agitația. 
Închis  în 1530 la Chillon, e elib-
erat datorită atacului trupelor ber-
neze, care cuceresc castelul. 

Geneva îl primește cu 
brațele deschise, îi dă un fel de 
pensie și omul nostru se însoară; 
de patru ori! Ultima oară cu o 

fostă călugăriță „ca să închidă gura vecinilor care se 
plângeau autorităților, de chiolhanurile lui zgomo-
toase”, spun documentele vremii.

Dator perpetuu, din cauza vieții pe picior 
mare, pe care o ducea, ar fi fost uitat dacă Byron  nu 
l-ar fi făcut nemuritor.

Castelul însî e superb și impunător. În curtea 
de onoare ne așteaptă câteva domnițe și cavaleri, 
care se preumblă de colo-colo, în costume de epocă, 
sub ochii  poetului romantic, interpretat de un bărbat 
ușor corpolent, care stă aproape nemișcat, într-o 
poză hieratică. De fapt, reproduce imaginea Lordu-
lui Byron, care acoperă aproape un perete întreg.

Interiorul e deosebit de interesant și, după 
impresia mea, cam labirintic, deoarece urcăm scări 
înguste, intrăm și ieșim prin coridoare nebănuite, 
până când picioarele mele spun că le-a ajuns și 
cobor să aștept copiii în curtea castelului. Tocmai 
la  timp ca să asist la dezbrăcarea prozaică a costu-
melor somptuoase!

Domnițele-si trag, pur și simplu, rochiile 
peste cap, rămânând în hainele secolului  XXI, 
grăbite să ajungă acasa, iar poetul scoate peruca 
buclată, cu codiță si fundă, și se șterge ușurat, de 
transpirație.

Sic transit gloria mundi! 
 Până la închidere, mai avem timp să facem 

câteva poze ca să ne amintim de frumusețea acestor 
locuri și să cumpărăm un cavaler medieval, călare, 
cu scut și spadă, pentru Matei.    n

Elena BRĂDIȘTEANU

Itinerar elvețian
CASTELUL CHILLON
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De formație umanist-filosofică, poetul severinean 
Marius Popescu și-a rotunjit treptat un alodiu liric distinct, 
oarecum solitar în peisajul poeziei noastre de azi, prin de-
cantarea tot mai expresivă a gândurilor și sensibilității sale 
într-un regim înalt al ideilor, ușor de identificat în cele șase 
volume de până acum: Anatomia speranței, 2010; Cânte-
cele plânsului, 2012; Fântâna Timpului, 2013; Trepte spre 
infinit, 2016.

Labirintul de gheață (Scrisul Românesc, 2015) 
este, însă, de departe, volumul cel mai bine structurat și 
capabil să-i exprime pe deplin regimul artistic al creației 
cu acutele reflecții despre lume și viață, în centrul cărora se 
află propriu-i destin poetic. Însăși metafora „labirintului de 
gheață” articulează, într- un crez artistic specific, itinerariul 
plin de neliniști în tărâmurile meditațiilor poetice. Alcătuit 
din 57 de secvențe (poeme), poemul eponim al volumului 
surprinde, în varii ipostaze scripturale, situarea sa față de 
ineluctabilă aventură a ideilor care, fiind totodată și una 
a intranzitivității stilistice (T.Vianu), îi definește trăirile, 
convingerile, opțiunile. Încă de la început avem exprimat, 
în strofe de limpidă prozodie clasică, noul crez, întemeie-
tor mai ales sub aspect conținutistic: „Eu nu gândesc la zi-
lele acelea/ cu treceri mari în neguri poleite/ când Sf. Duh 
plutește printre stele/ purtat de-un vânt cu plete veștejite.// 
Nu vreau să văd un capăt de lumină/ lângă furtuni ce ma-
cină vecia/ nici moaștele la care toți se-nchină/ hrănindu-și 
neputința și trufia.// Mă voi întoarce-n alte zări discret/ pe 
portativul unor gânduri noi/ altare să înalț într-un sonet/ 
din simfonii cântate prin zăvoi.” (II). Avem, așadar, aici, 
intuiția unui spirit orfeic hotărât a întoarce spatele vechilor 
credințe în ideea întemeierii unor noi «altare», unor noi 
«cântări» simfonice. 

Drumul înspre acel visat „palat al poeziei” este, de-
sigur, unul nebătătorit, plin de primejdii, dar, odată trecut 
«labirintul de gheață» ca tărâm al unui Chiteron plin de 
capcane și cruzimi infernale, spiritul poetului tinde la ide-
ea de salvare/ iluminare/ răscumpărare din „lunga noapte”, 
o ieșire din captivitate, o depășire, „negare” („încercare”, 
cum i-ar zice Mircea Eliade) a «labirintului”, un triumf al 
condiției creatoare prin regăsirea ritualică a „centrului”/ 
atman: „Mărșăluiesc pe cărări neștiute/ insomniile ca niște 
bombe mă urmăresc/ undeva meditează pe treptele tim-
pului/ un palat al poeziei/ în care versurile sunt mute în 
uitare./ Așteaptă să intre cei ce au străbătut/ labirintul de 
gheață/ învingând tristeți, dureri, drame, umbrele/ capcane 
spre gândurile lor, care așteaptă/ zmeii drumurilor infer-
nale, mâncători de poeți/ păzesc labirintul./ Undeva bat 
clopote dincolo de rugul aprins/ pentru lunga noapte a po-
etului/ drumeții așteaptă diminețile labirintului.”

Ce poate fi această trecere prin «labirintul de 
gheață» decât o călătorie inițiatică, transfigurând mitul te-
zeic, cu succesive pierdei și regăsiri de sine, „prin frigul 
ideii”, asumat de poet ca „frig al înțelepciunii”… Este, în 
toate cele 57 de piese lirice, un secvențiariu al clădirii de 
sine întru poezie, mărturisind aproape cartezian trăiri deloc 
epidermice ci ideatice ale unui veritabil complex «frigian» 
(să-l numim astfel, cu rezonanța și sugestivitatea mitică a 
lexemului, având în vedere numeroasele referențialități și 
relaționări la mitologia greacă). Poezia aceasta ne-a rea-
mintit de „măreția frigului” nichitastănescian (volumul din 
1972), fără a avea desigur anvergura ideatică a aceluia, nici 
spinteneala insolită a stilului și plutirii într-o «poezie a po-
eziei» (E. Simion). Mai apropiat, însă, ni se pare joncțiunea 
cu abstractul lirism barbian din faza parnasiană, mai exact 
apropierea de «castelul de gheață» al gândirii, după a că-
rui «topire» a izvorât poezia din a doua etapă (baladică 
și orientală), Ion Barbu fiind mai întâi un poet al ideii, al 
raționalității reci, «de gheață», pe care o va părăsi, precum 
lapona Enigel, pentru lumea caldă a Sudului, a umaniză-
rii („Castelul tău de gheață l-am cunoscut, gândire,/ Sub 
tristele arcade mult timp am rătăcitt/ De noi răsfrângeri 
dornic, dar nicio oglindire,/ În stinsele cristale ce-ascunzi, 
nu mi-a vorbit.// Am părăsit în urmă grandoarea ta polară/   
Și-am mers, și-am mers spre caldul pamânt de miazazi,/ 
Și sub un pâlc de arbori stufoși, în fapt de seară,/ Cărarea 
mea, surprinsă de umbră, se opri.  …” – Umanizare). 

Iată-l și pe poetul nostru călătorind prin ținuturi 
reci, cu pustiul de gânduri în suflet, într-o autumnalitate 
a reflecției, exprimându-se în versuri solemne din care re-
verberează în final metrul antic: „Călătorind singur prin 
frigul ideii/ înfrânt și ne-nfrânt spre țărmuri care-au fost/ 
mă pierd, mă regăsesc în circul vieții mut/ învățând să caut 
în a, b, c-ul veșniciei./ Mă poartă pași nesiguri în pusti-

uri de gânduri/ așteaptă zorii zilei cu zei care mă ceartă/ 
încărunțit ca ostașii uitați pe câmpurile de luptă/ pe fața 
mea plutește umbra toamnei/ căutând zadarnic treptele 
anotimpurilor/ prin frigul înțelepciunii.” (XXXVI). Asu-
mantul sentiment al autumnalității îi iluminează, în scă-
părările din răstimpuri, ipostazele unor ideatice scrutări de 
sine: „Vino seară, sfințește altarul toamnei/ dimineața s-a 
pierdut în larg (…)/ Gândule ia aminte, lumina așteaptă/ în 
zbor se frânge pasărea visând/ un vers ce suna/ mirat prin 

veacuri (…)/ Mă întorceam mai tânăr cu un vis/ ziua dan-
sa ca o mireasă-înger/ căutătorule de oaze prin pustiu/ ce 
cauți cu orizonturi pătate/ în aer de cristal?” (LVI)

Același «frig» în secvența LV, care evocă vremuri 
trăite de prorocul creștin într-un Ev Mediu al Bizanțului 
căzut sub loviturile Semilunei: „Când Mahomed se trans-
forma în moschee/ când Augur prevestea viitorul/ după 
zborul păsărilor și credea/ că este adevărat/ proorocul ca 
un tigru siberian/ mergea solitar prin năpraznicul ger/ scu-
turând frigul care i-a albit respirația…” 

De altfel, raportările și relaționările la mituri bibli-
ce vetero și neo-testamentare este mai peste tot prezentă, 
deși poetul se declară încă de la început un liber cugetător: 
„Fac parte/ din Biserica apocaliptică/ Zadarnic duc povara/ 
insuportabila povară/ a celor trei mii de sfinți/ ei n-au loc 
în altarul meu de gânduri (…)/ Toată învățătura lor primi-
tivă/ arde în deșertăciunea sufletească/ numai frică și spai-
mă/ pentru toată viața./ Oare omul a fost creat să trăiască/ 
numai din frică și spaimă pentru că așa dorește/ Biserica/ 
(XXXII).  Departe, așadar, de a crede în «revelații» și «mi-
nuni», poetul Marius Popescu este un cartezian, care crede 
mai mult în statutul «mirării» filosofice, stârnind un interes 
special și o neliniște creatoare. Este, de fapt, și regimul sub 
care se situează deambulările aspirației sale metafizice: 
„mirările m-au așezat la răscruce de drumuri/ (…) și dus 
am fost pe o cărare umbroasă spre o vocală/ de veșnicie” 
(XXX). Elogiul ideii este, în definitiv, expresia căutărilor, 
interogațiilor, neliniștilor, ce marchează orice întâmplare 
a vieții: „Ideea are o inimă care bate pentru neliniște/ și 
crește viața între neliniște și liniște ca rodul/ pământului/ 
neliniște este orice întâmplare a viații (…)/ inima ideii este 
numai a ideii, ea conduce/ pe toate drumurile/ făpturile ne-
mplinite ce suntem.”

Poezia ia uneori forma unor reflecții livrești, la 
un moment dat fiind citat o faustiană meditație goethea-
nă: „«Divinitatea nu a dăruit omului cel mai nobil/ dintre 
instinctele/ sale pentru a-l face nenorocit în eternitate»/ 
cum spunea Faust./ Sentimentul are rădăcini care cuge-
tă/ deschide porțile apelor oceanice/ când se sprijină pe 
frumusețea lumii/ iar universul este un poem.” (XXVI)

Undeva «labirintul» este definit drept «junglă a 
neliniștii» (XLVIII), în care poetul se afundă căutând răs-
punsuri la chinuitoare întrebări și dubitații: „cum să răs-
pund la toate întâmplările lumii/ care-mi cuprind viața ca o 

caracatiță/ și nu mă lasă să respir aerul răspunsurilor/ răsu-
cite în eprubeta sufletului/ până la descompunere.”   

Acest lirism, prin excelență eseistic, dezvăluie 
nu numai formația profesională a autorului, dar mai ales 
apetența spre livresc și mitologie, cu propensiuni etice, 
precum în această piesă în care meditația poetică atinge 
statutul prin vremuri al românității noastre, aici, la apa 
Danubiului, reiterând însă, în forme ale unui mit întors pe 
dos, răstălmăcit insidios, celebrul pasaj biblic, cu o teri-
bilă și mușcătoare ironie colocvială, demistificantă: „«La 
voroava ce ne strânsem»/ lângă apa Vavilonului/ «acolo 
statum» și bârfirăm/ jelind de țara nimănui./ Și așa am stat 
noi în istorie/ jelind și bârfind lângă apa Dunării/ lângă apa 
Oltului/ lângă apa Jiului/ lângă apa Prutului, a Mureșului/ 
dar mai ales lângă apa de ploaie/ și lângă apa chioară/ cu 
care ne-am hrănit sufletul/ de două mii de ani.” (XII) Ese-
ism poetic având în vecinătăți convingeri fie cioraniene, fie 
miloșiene (Ion Miloș), ba chiar o filosofie a speculațiilor de 
finețe („Iubirea există cât există durerea/ care o întreține”).

Opțiunea poetului de a trăi în acest «Paradis al în-
trebărilor» este una de neclintit, de aici relaționarea cu mi-
tul biblic pillatian și convingerea exprimată destul de lim-
pede în finalul poemului XLIII („știu că trebuie să sufăr și 
să duc până la capăt crucea”): „Au existat femei au existat 
bărbați/ care au trudit și au plâns, care au plâns și au trudit/ 
duceți-mă spânzurat de o sfântă idee…/ în Paradisul între-
bărilor, să caut în comorile lor/ acolo voi cunoaște lumina 
și voi întreba asemenea/ lui Pillat din Pont: «Ce este ade-
vărul?»” Cât e poezie și cât este reflecție filosofică, etică, 
religioasă, gnoseologică, în aceste versuri – este greu de 
spus. Vom constata o îngemănare a poeticului cu ideaticul 
de sorginte eseistică, războiul fiind în primul rând unul al 
«ideii» raționaliste, după cum grăiește începutul poemului 
XLI: „Ideile pleacă la război cu realitatea/ nu mai au cap, 
poartă o cruce și o sabie/ mă uit cum nu pot să mă-ntreb: 
de ce nu pot?” 

Uneori meditația poetică atinge statutul condiției 
onto-gnoseologice, cu referință iarăși la mitul biblic: „Sunt 
un animal condus/ de sentimente și de foame/ prea plină 
este gândirea mea/ de rostul lor, de nevăzutele lor aven-
turi/ mare a fost darul Domnului pentru rațiune/ mică este 
putința noastră de-a privi universul/ printre ramurile ei 
palide și tremurânde…” Atunci, o rugă adresată Părintelui 
suprem aduce în poezie adierea psalmică a unui Arghezi 
tânjitor către cerul ferecat: „Sunt nopți de iarnă în care/ 
scame de neguri/ pătează aștrii urâțind suflarea./ Luminea-
ză Părinte mintea/ și cărările pentru creația Ta umană (…)/ 
O noapte s-a lăsat/ pe văzut, pe auzul, pe mersul/ minții 
noastre/ și mergem ca o moară/ care nu are ce măcina/ și 
moare încet, încet/ adevărul.” (LI)

Sau această meditație de «fulger alb», de 
intenționalitate portretistică: „Pe pragul de jos al speranței/ 
ca o statuie de ceară neterminată/ sunt copleșit de întrebări/ 
dincolo de mituri și legende/ fulgerul alb.” (VII)

Multe versuri trimit săgeți la adresa spiritului sufi-
cient al semenilor, la zădărnicia alienantă a veacului, po-
etul resimțindu-se întrucâtva de noul  mal du siècle  de la 
cumpănă de milenii: „Drumul multora duce/ în pădurile 
africane/ în lumea maimuțelor./ Nu te mai obosi/ ai termi-
nat căutările/ și nu ai găsit nimic/ dar ai ajuns acasă/ acesta 
este locul/ în care știi că trăiești/ locul în care/ meriți să 
trăiești.”(XXVIII).

Și încă o fațetă a acestui lirism reflexiv în raza 
căruia nu puteau să nu intre și aspecte mai concrete ale 
vieții românești, eticul și socialul corporal rotunjind unele 
mici fabule cu aluzii străvezii la năravuri mai recente ale 
politicienilor, precum în secvența a XXXIII-a, de un gro-
tesc umoristic aparte: „Dosarul «caltaboșul» a născut/ un 
călugăr/ a luat ministrul finanțelor de cap/ și l-a înghițit/ 
devenind ministru-caltaboș/ politicienii i-au spus caltaboș 
iritabil/ cu porțile deschise spre cancer./ Ptiu… drace zise 
ministru-caltaboș/ ca Iona din pântecele chitului/ dacă fu-
geam de ispită/ ca Iona/ ajungeam în gura guvernului/ sau 
în… intestinul subțire al premierului/ drumul către mine 
însumi/ este cel mai greu/ în curând voi face/ primul pas.”

În totul, Labirintul de gheață marchează un mo-
ment de coagulare și definire valorică în creația poetu-
lui Marius Popescu, spirit cultivat și o voce distinctă a 
generației optzeciste, căruia îi sugerăm să-și strunească  
mai mult vocația reflexivă și să lase să curgă în versuri 
substanța expresivă a poeticului, autenticitatea și specifici-
tatea unui modus cogitandi compatibil cu virtuțile stilistice 
ale lirismului.    n

MARIUS POPESCU:

„Labirintul de gheață”
(Scrisul Românesc, 2015, 84 p.)
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De la regretatul și puțin cunosutul azi scriitor 
gorjean SABIN VELICAN (1909-1999) – reținut într-o 
succintă caracterizare de  G. Călinescu în „Istoria…” sa 
din 1941 – au rămas o seamă de manuscrise, din care 
abia acum vede lumina tiparului volumul de evocări 
portretistice Amintiri despre oameni și neoameni (Ed.
Anamarol, București, 2016,328 p.). Editat prin grija dlui 
jr. Sabin Popescu (vicepreședinte al Uniunii Juriștilor 

din România, membru corespondent al Academiei de Științe Juridice, președinte de 
secție la Consiliului Legislativ cu rang de ministru Secretar de Stat,  nimeni altul 
decât discipolul  de altădată al învățătorului prozator Sabin Popescu-Lupu), pe baza 
manuscrisului (16 caiete) pus la dispoziție de nora scriitorului, Dna Olga Popescu-
Lupu, unica moștenitoare, volumul consistent de povestiri cuprinde o suită de 70 
de texte, istorioare și portrete ale unor contemporani, cu care scriitorul a venit în 
atingere, fie încă din vremea studiilor la Școala Normală din Tg.-Jiu, fie în itineran-
ta sa biografie de învățător desfășurată între 1929 și 1940 în Basarabia, apoi, după 
Diktatul de la Viena, în Gorj.

Condamnat în 1952 pe nedrept, fără a fi judecat, pentru că a susținut în ar-
ticolele publicate în presa de la Chișinău și Tg.-Jiu că „Basarabia este pământ ro-
mânesc”, talentatul gazetar Sabin Popescu-Lupu 
(căruia i-am dedicat cândva un serial publicistic 
în „Gorjeanul”), a ispășit ani grei în pușcăriile  din 
Craiova, Ghencea, Gherla, Caransebeș, lăsând o 
mărturie zguduitoare în romanul „Fărădelege” (2 
volume, încă în manuscris), despre care am publi-
cat un material în presa gorjeană.

Până la ostracizarea sa de către regimul 
comunist (față de care a avut totdeauna o recti-
tudine morală ireproșabilă, care însă l-a costat 
scump!), Sabin Velican avea tipărite câteva volu-
me, după cum urmează: Pământ viu, Editura So-
cec, București, 1939; Drumul Sevastopolului, Ed. 
„Cuvânt moldovenesc”, Chișinău, 1942; Frumoa-
sele, nuvele, Ed. „Cuvânt moldovenesc”, 1942; 
Rusalin – povestea viteazului din munți, Ed. „N.D. 
Miloșescu”, Târgu-Jiu, 1945. 

Despre opera lui scriseseră Liviu Rebreanu, 
G.Călinescu, Cezar Petrescu, Pamfil Șeicaru, Vic-
tor Ion Popa, Perpessicius ș.a.

După război, nemaiputând publica nimic 
din cauza situației sale de «dizident» politic, Sabin 
Velican nu a încetat niciodată să scrie, convins că 
teroarea nu va dura la nesfârșit și că va veni timpul 
justițiarității și reparațiilor morale. S-a strâns ast-
fel în sertare o opera  impresionantă de mii de file, 
din care au  văzut lumina tiparului, începând din 
1990: Încântare, roman, Ed. „Al. Ștefulescu”, Tg.-
Jiu, 1994; Împărăția luminii, basme pentru mici și 
mari, Ed. „Al. Ștefulescu”, 1994; Răzvrătitul, ro-
man, Ed. „Al. Ștefulescu”, 1995; Docan, roman, 
vol.I, Ed. „Gorjeanul”, Tg.-Jiu, 1995; vol. II, Ed. 
„Punct”, Tg.-Jiu, 1997; Greșeala lui Dumnezeu, 
nuvele, Ed. „Spicon”, Tg.-Jiu, 1997; Poezii, Ed. 
„Ager”, Tg.-Jiu, 1997; Robii destinului, roman, 
Ed.  „Al. Ștefulescu”, 1999; Micul vrăjitor, basme, Ed. „Al. Ștefulescu, 1999.

„Amintiri despre oameni și neoameni” completează „ciclul gorjenesc” al 
scrierilor sale, care rămâne deschis (în eventualitatea unor noi apariții din opera 
postumă), spre deosebire de „ciclul basarabean”, definitiv închis odată cu revenirea 
scriitorului în Gorj (lucrările publicate înainte de 1946). Cartea se adaugă la operele 
publicate începând din 1990 (a treia etapă, recuperatorie, a scriitorului): Încântare, 
roman, Ed. ”Al. Ștefulescu”, Tg.-Jiu, 1994; Împărăția luminii, basme pentru mici și 
mari, Ed. „Al. Ștefulescu”, 1994; Răzvrătitul, roman, Ed. ”Al. Ștefulescu”, 1995; 
Docan, roman, vol.I, Ed. „Gorjeanul”, Tg.-Jiu, 1995; vol. II, Ed. „Punct”, Tg.-Jiu, 
1997; Greșeala lui Dumnezeu, nuvele, Ed. „Spicon”, Tg.-Jiu, 1997; Poezii, Ed. 
„Ager”, Tg.-Jiu, 1997; Robii destinului, roman, Ed.  „Al. Ștefulescu”, 1999; Micul 
vrăjitor, basme, Ed. „Al. Ștefulescu, 1999. 

Recentul volum de memorialistică portretistică despre „oamenii” și „neoame-
nii”  din viața sa marchează o nouă etapă în valorificarea  operei lui Sabin Velican. 
Fiind prin excelență narațiuni subiectivizate, povestirile acestea  se citesc azi cu 
detașată placere, dar și cu un interes documentar de către cei ce au cunoscut o parte 
dintre personajele cărții. Iată-i pe profesorii Teodor Gâlcescu, Vasile Isac, Constantin 
Cheată, Constantin Cruceru, Ilie Dulcu, C. V. Cătuț, Victor Andrițoiu, Radu Raita, 
Bică Sterescu, Cornel Cârstoiu, Eugen Mihuț, Vasile Romanescu, Dumitru Ciocârlie 
ș.a., alături de învățătorii Alexandru Crăciunescu, Ion Giugulan, Constantin Buzu-
loiu, Vasile Eremia, Ion Vulpe, Ion Dogaru, Al. Stoichițescu, Ionică Bardan ș.a. O 
categorie interesantă  cuprinde politicieni din ambele regimuri, precum:  Ion An-
tonescu, Gh. Tătărescu, Nicolae Hasnaș, Sandu Frumușanu, Ion Nicola, Cârstea Gri-

gore, Ion Paicu ș.a. Foarte interesante sub aspect documentar sunt portretele dedicate 
unor gazetari, cărturari, scriitori (Jean Bărbulescu, Nichifor Crainic, Liviu Rebreanu, 
Mihail Drumeș, Vasile Țepordei ș.a.), artiști (Constantin Brâncuși, Matei Bazavan 
ș.a.), preoți (Aurică Barbici, Aristică Geamănu ș.a.), militari, oameni de rând, țigani-
oameni ș.a.m.d., în total 70 de evocări din care nu lipsește vocația nuvelisticii (specie 
ilustrată altădată în registrul realismului magic și de senzație).

 Toți aceștia, ba chiar și alții se regăsesc în aceste evocări portretistice fie sub 
semnul „omeniei” (Liviu Rebreanu, Jean Bărbulescu, Vasile Cernăianu, Ilie Dulcu, 
Vasile Țepordei, N. Hasnaș, Sandu Frumușanu ș.a.),  fie sub cel al „neomeniei” 
(precum frații Sinești, scandalagiii Celeilor, învățătorii delatori Costică Rustoiu, Al. 
Stoichițescu și Orest Popescu, inspectorii școlari Dumitru Ciocârlie, Ionică Bardan și  
Grigore Mihuț, politicianul Ștefan Voitec, politrucii locali Ion Paicu, Cârstea Grigo-
re, sindicalistul „cu mâna în sac” Victor Șerban ș.a.) , - conturând o panoramă social-
morală a epocii, ca în romanul social și de moravuri „Docan” (2 vol.), tipărit în anii 
din urmă ai vieții sale. Sunt portrete „nu exclusiv didactice”, ci „puțin romanțate”, 
dacă e să dăm crezare opțiunii autorului exprimate în fața vicepreședintelui Con-
siliului Județean Gorj, Ion Nicola („om din tânăra generație de intelectuali crescuți 
de regimul comunist”), atunci când acesta îi cere să facă parte dintr-un colectiv 
însărcinat cu elaborarea unei monografii a județului, competență pe care Sabin Veli-

can și-o declină, în favoarea realizării unor scrieri 
despre „oameni de seamă ai Gorjului”. Din această 
primă formă rămasă nepublicată (ca și monogra-
fia concepută la nivel de județ, încă o dovadă că 
«domniile» politice sunt trecătoare!) s-a născut lu-
crarea mai amplă despre „oamenii” și „neoamenii” 
din viața sa (din perioada cea „neagră”, anii opresi-
unii comuniste). Sabin Velican a lucrat cu pasiune 
vădită și cu un acut simț al conștiinței scriitoricești, 
toate aceste proze fiind scrise în perioada 1974-
1977, bineînțeles cu incursiuni în timp în realizarea 
portretisticii respective, oarecum biografiste. Dacă 
la data respectivă, unele din personajele cărții erau 
încă în viață, acum autorul și toți cei portretizați  
fiind trecuți în lumea de dincolo, cu meritele și 
păcatele lor, rămân la judecata posterității... Amin-
tirea acestora, însă, dăinuie în memoria celor ce 
i-au cunoscut și care pot realiza cât de obiectiv a 
fost autorul cu fiecare în parte…

Această portretistică, subiectivă desigur, 
care este deopotrivă memorialistică și confesiune 
vindicativ-despovărătoare, vădește din plin un ales 
dar/ har de a povesti, autorul stăpânind într-o bună 
manieră clasică modurile de realizare artistică, 
între care dialogurile și monologurile se dovedesc 
vivace, plină de acea savoare autentică a comporta-
mentului individualizat social și psihologic, de acea 
naturalețe fluentă a radiografierii portretului moral 
în varii împrejurări. Ca întreaga sa proză, și aceste 
povestiri despre „oameni și neoameni” pornesc din 
realități trăite, reușind a contura destul de pregnant 
și cursiv o perioadă de câțiva ani buni din istoria 
socială, politică și culturală a Gorjului postbelic, 
accentul căzând pe abuzurile și ilegalitățile regimu-
lui comunist de import, care și-a găsit repede, une-

ori cu surprindere, iudele și caiafele… Cu mulți din acești ipochimeni cameleonici, 
învățătorul Sabin Popescu-Lupu a avut de luptat, plătind pe nedrept pentru convin-
gerea exprimată publicistic că Basarabia și Transnistria sunt pământuri românești, 
sau pentru convingerile sale moral-civice și politice.

Peste tot, ca în întreaga sa opera, triumfă spiritul adevărului și al moralității, 
multe din aceste proze constituind adevărate „lecții de morală”, chiar dacă ele ating 
uneori și un timbru „rechizitorial”, vituperant, de pastă epică grotesc-caricaturală. 
Lupta cu impostura, în general cu „răul” mereu ieșindu-I în cale, se sfârșește cu tri-
umful victoriei rationale, care-i oferă satisfacție și reparație morală. Deși eticismul 
acesta pronunțat, mai pronunțat decât bunăoară la Ioan Slavici, merge împotriva 
esteticului, afectându-I statutul axiologic…

Sabin Velican s-a dorit totdeauna un prozator cinstit cu sine și cu cititorii săi, 
preferând expresia limpede și „pe șleau”, cum se zice, în narațiuni plăcut cursive, 
netrucând adevărul, nemistificând lucrurile ori lăsându-le în coadă de pește... E o 
limpezime de cristal, clasică, care cucerește prin franchețe dar și prin darul/ harul 
de a povesti, nu povești adormitoare ci întâmplări la care a fost fie martor, fie actant, 
marcându-i adesea ultimele decenii de viață (anii 1950-1970).

La cei 17 ani de posteritate, lucrarea Amintiri despre oameni și neoameni rea-
duce în fața gorjenilor (și nu numai) figura unuia din cei mai pregnanți scriitori clas-
ici ai acestor meleaguri, unul din puținii condeieri ai vremii înzestrat cu o adevărată 
conștiință scriitoricească.     n

Zenovie CÂRLUGEA  

O recuperare postumă – eveniment de grad zero în cultura gorjeană:

POVESTIRI DESPRE „OAMENI” ȘI „NEOAMENI” DIN VIAȚA SCRIITORULUI
SABIN VELICAN
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Printr-un concurs de împre-
jurări favorabile nouă, am ajuns în 
posesia mai multor cărți de căpătâi, 
fără nicio obligație financiară, scri-
se de către doi distinși intelectuali 
și scriitori de marcă, soț și soție, 
Victoria Dragu-Dimitriu și Ștefan 
Dimitriu, apărute în prestigioase 
edituri („Eminescu”, „Cartea Ro-
mânească”, „Vremea”).

Victoria Dragu-Dimitriu, 
care a fost timp de patruzeci de ani 
realizator la Redacția Culturală a 
Radiodifuziunii, pe lângă volume 
de versuri și romane, este și au-

toarea unor cărți de convorbiri: „Poveștile Doamnelor din București” (2004 și 
2006), „Povești ale Domnilor din București” (2005), „Alte povești ale doamne-
lor și domnilor din București” (2006), „Poveștile unui domn din București, Dinu 
Roco” (2007), „Doamne și Domni la Răspântii bucureștene” (2008), „Povești ale 
comorilor din București” (2013). Toate au apărut la Editura „Vremea”.

Distinsa autoare întreprinde o captivantă incursiune în istoria Bucureștilor, 
a caselor care au adăpostit personalități de mare vogă. Stând de vorbă cu urmașii 
acestora, află poveștile adorabile ale unor culmi de viață, comori pe care le strân-
ge în paginile acestor fermecătoare cărți cu o valoare documentară inestimabilă. 
O lume dispărută, care trăiește în amintirile celor puțini rămași.

În cartea „Doamne și domni la răspântii bucureștene”, pag. 106, apare 
convorbirea „Cu Sorana Georgescu – Gorjan, la Răspântia cu Dud și la Răs-
pântia cu Oțetari”. Din aceste convorbiri, aflăm prețioase informații despre tatăl 
Soranei, inginerul Ștefan Georgescu-Gorjan, și despre Constantin Brâncuși.

Filolog, redactor la publicațiile în limbi străine ale Editurii Academiei Ro-
mâne, redactor de carte la „Dicționarul Englez – Român al Academiei” (1974, 
2004), membră în colegiul de redacție al revistelor „Brâncuși” și „Portal – Mă-
iastra”, din Târgu-Jiu, Sorana Georgescu – Gorjan s-a născut în 1939, când tatăl 
ei, inginerul Ștefan Georgescu – Gorjan, în urma vânzării a trei mii de exem-
plare din manualul „Principii de electrotehnică”, a cumpărat un Buick de mare 
eleganță, ultimul model. „Ce copil norocos, care are Buick la poartă!” – spuneau 
cunoscuții. Sorana Georgescu – Gorjan este deținătoarea arhivei legate de partea 
tehnică a construcţiei Coloanei Infinite, autor inginer Ștefan Georgescu – Gorjan 
(1905 – 1985). Ea este autoarea a cinci cărți și a peste 170 de contribuții la cer-
cetarea creației brâncușiene. Traducătoare de cărți și articole din și în română.

Tatăl lui Ștefan Georgescu – Gorjan și bunicul Soranei, Ioan Georgescu 
– Gorjan, era de origine din Gorj, din localitatea Godinești, lângă Tismana.  La 
fel ca Brâncuși, a plecat de acasă la 10 – 11 ani și s-a dus la Craiova. Inteligent 
și harnic, a ajuns prim – vânzător la o prăvălie din Strada Madona Dudu. Mai 
mic decât el cu șapte ani, Brâncuși a plecat din Hobița la 11 ani, ca ucenic la 
Târgu-Jiu, apoi la Craiova, la un magazin de pe aceeași stradă. Destine asemă-
nătoare, ambii orfani, Ioan Georgescu – Gorjan de ambii părinți, iar Brâncuși, 
de tată. Fiind din comune apropiate, s-au cunoscut și între cei doi s-au stabilit 
relații de prietenie, un timp Brâncuși a locuit în casa bunicului Soranei, căruia 
i se adresa cu apelativul „nașul”. Ioan Georgescu – Gorjan și alți negustori din 
Craiova l-au sprijinit pe Constantin Brâncuși să intre la Școala de Meserii și Arte 
din Craiova, apoi la Școala de Belle – Arte din București. În semn de priete-
nie și recunoștință, absolventul Constantin Brâncuși al Școlii de Belle – Arte, a 
prezentat, ca lucrare obligatorie, „Portretul lui Ioan Georgescu – Gorjan”, gips, 
1902, bust aflat la Muzeul Național de Arte din București. Relațiile au continuat 
și după ce Brâncuși a plecat la Paris, prin corespondență, cărți poștale adresate 
„nașului”, care, din păcate, s-au pierdut.

Așa s-a ajuns la colaborarea dintre fiul lui Ioan Georgescu – Gorjan, 
Ștefan, și Brâncuși.

Ștefan Georgescu – Gorjan, tatăl Soranei, a urmat cursurile Liceului Ca-
rol din Craiova, cu profesori temeinic pregătiți și severi, de la care a învățat să 
gândească. A învățat în liceu limba latină, limba germană și franceză, iar singur 
a studiat engleza, italiana și spaniola, deci a terminat cu serioase cunoștințe de 
limbi străine. Deși avea o formaţie umanistă, a fost orientat spre inginerie, pro-
fesie mai profitabilă. A urmat cursurile Școlii Politehnice din București, Secția 
Electromecanică, paralel, a frecventat în primele trei semestre, și cursurile 
Facultății de Filosofie și Litere, Secția Italiană, audiind expunerile unor profe-
sori celebri: Ramiro Ortiz (italiană), Constantin Rădulescu – Motru (psihologie), 

Mircea Florian (filosofie), Nae Ionescu (logi-
că), Nicolae Iorga (istorie), M. Dragomirescu 
(știința literaturii). A urmat, de asemenea, cur-
surile de istoria artei, până la sfârșit, ținute de 
Tzigara – Samurcaș, unul din directorii „Con-
vorbirilor literare”.

Pentru a câștiga un ban în plus, pentru 
întreținere, a litografiat cursuri spre a le vin-
de colegilor, desena proiecte pentru colegi sau 
făcea pe popotarul cantinei universității, pri-
mind masă gratuită și o mică indemnizație. În 
1928, inginerul Ștefan Georgescu – Gorjan, 
proaspăt absolvent, cu rezultate foarte bune, 
merge la Viena, 6 luni în practică, la Siemens 
– Schuckert, ocazie de a învăța dialectul vie-
nez, pe lângă germana pe care o știa din liceu, 
după care cere să meargă în Valea Jiului, la Petroșani, 1929. După un stagiu în 
subteran, a început să lucreze la Atelierele Centrale, timp în care era conferențiar 
la Școala de Maiștri Mineri și Mecanici. Pentru că literatura tehnică în limba 
română era foarte săracă, cursul pe care-l preda l-a șapirografiat pentru a-l distri-
bui elevilor. Bucurându-se de aprecieri, în calitate de inginer-șef, la Petroșani, la 
Atelierele Centrale, face mai multe deplasări în străinătate, ajungând și la Paris. 
Prima vizită o face la atelierul lui Brâncuși și, cuprins de o neașteptată admirație 
și emoție de cele văzute, imediat scrie o carte poștală părinților, în care își expri-
ma impresiile. În 1935, pe 7 ianuarie, de Sfântul Ion, este invitat la Paris pentru 
a-l sărbători pe tatăl lui Ștefan, „nașul”.

Brâncuși primise o invitație din partea Aretiei Tătărăscu să facă la Târ-
gu-Jiu un monument în cinstea eroilor dispăruți în Primul Război Mondial. L-a 
întrebat pe tânărul inginer dacă s-ar putea realiza, la Atelierele Centrale din 
Petroșani, o coloană așa cum o cioplise el în lemn. Inginerul Ștefan Georgescu – 
Gorjan vine cu o soluție care îl încântă pe celebrul sculptor: să se înfigă într-un 
bloc solid de beton un stâlp de oțel pe care să se înșire, ca niște mărgele pe ață, 
elementele repetate ale Coloanei!

În situația aceasta, Brâncuși a început demersurile oficiale necesare, a 
obținut acordul Aretiei Tătărescu și a conducerii Societății Petroșani, care avea 
Atelierele Centrale, unde existau o turnătorie, o secție de structuri metalice, un 
serviciu de proiectări și un atelier mecanic, cu meșteri temeinic pregătiți. Au 
urmat doi ani de cercetări, timp în care inginerul Ștefan Georgescu – Gorjan a 
întocmit documentația tehnică necesară.

Sosit în 1937, în țară, la Târgu-Jiu, doamna Aretia Tătărăscu i-a acordat 
toată libertatea să aleagă locul, tema și colaboratorii. Brâncuși își propune să 
realizeze un ansamblu de monumente, plecând de la malul Jiului, locul bătăliei, 
motiv de mândrie pentru locuitorii orașului declarat localitate de interes turistic. 
Mai întâi a realizat Masa Tăcerii, apoi la intrarea în parc, Poarta Sărutului. Urma 
Calea Eroilor, prin efectuarea unor exproprieri, biserica destul de veche, aflată pe 
același ax, ducând spre terenul viran unde Brâncuși stabilise locul unde va fi am-
plasată Coloana, împreună cu inginerul Ștefan Georgescu – Gorjan. Scopul era 
de a uni între ele monumentele care aveau să alcătuiască Ansamblul de la Târgu-
Jiu. Apoi s-au deplasat la Petroșani, unde Brâncuși a locuit întreaga lună august 
în casa inginerului Ștefan Georgescu – Gorjan. Mai întâi, Brâncuși a cioplit din 
lemn de tei modelul unui modul, împreună cu meșterul Carol Flisek, artist în 
meseria lui. La începutul lui septembrie, Brâncuși a trebuit să plece din țară, a 
revenit la începutul lui noiembrie, asistând la tragerea a două module pe stâlpul 
de susținere, gândit în trei tronsoane. Liceanul I.D. Sârbu, nevoit să întrerupă 
cursurile, din motive financiare, este încadrat ca ucenic la Atelierele Centrale 
Petroșani, tocmai când se turnau acele forme trapezoidale. Acesta își amintește: 
„Directorul Atelierelor Centrale, Ștefan Georgescu – Gorjan, venea însoțit de un 
popă mic și al dracului, care controla și amenința. Și popa acela care ne înjura 
gorjenește era Brâncuși”.

Pentru că trebuia să plece în India, Brâncuși lasă restul operațiilor în sea-
ma inginerului Ștefan Georgescu – Gorjan. A revenit în țară în 1938, ocupându-
se de supravegherea metalizării. Stâlpul urma să fie înfipt într-o fundație în formă 
de trepte, în trunchi de piramidă, de cinci metri adâncime. S-au turnat 75 de metri 
cubi de beton (165 de tone).

Perioada realizării acestui Ansamblu a coincis, în parte, cu ministeriatul 
lui George Tătărăscu (prim-ministru), așa că s-a bucurat de tot sprijinul înaltului 
demnitar. 

Victoria Dragu-Dimitriu în convorbiri cu Sorana Georgescu-Gorjan,
la Răspântia cu Dud și la Răspântia cu Oțetari

„Noi am socotit că nicio jertfă bănească nu este de prisos când e vorba de a pune în mâna unor copii sortiți mai mult muncii fizice o carte 
care să le facă plăcere și care să-i atragă către cuvântul tipărit, către cultură” (Ștefan Georgescu-Gorjan)

„Domnului inginer Gorjan, finului intelectual și omului cinstit, care știe să transforme editura într-un misionarism” (Vintilă Horia, 1942)

Const. E. UNGUREANU
pag. 42
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Societatea din Petroșani, condusă de Ion Bujo-
iu, un om deosebit, a subvenționat costurile Coloanei, 
iar Liga Națională a femeilor s-a implicat financiar 
pentru restul Ansamblului. În total, spune Sorana 
Georgescu – Gorjan, a costat în jur de zece milioa-
ne, pe când bugetul județului era doar de 5 milioane. 
Brâncuși n-a primit niciun onorar pentru această ope-
ră. Inaugurarea a avut loc pe 27 octombrie 1938, fără 
participarea inginerului Ștefan Georgescu – Gorjan, 
plecat din țară, și a lui Constantin Brâncuși.

După 1938, Brâncuși n-a mai revenit în țară, iar 
în perioada comunistă, a sovietizării țării, personalita-
tea marelui sculptor n-a fost agreată, arta lui fiind con-
siderată suprarealistă și decadentă (arta burgheză). Pro-
letcultismul făcea ravagii și în țara noastră. Activiștii 
politici de atunci, analfabeți, 1953, au încercat să de-
moleze Coloana pentru fier vechi, fără izbândă. 

În timp ce eram elev al Școlii Pedagogice din 
Târgu-Jiu (1952 – 1955), nimeni nu ne-a vorbit des-
pre Constantin Brâncuși și despre operele sale, deși 
treceam mereu pe lângă ele. Statul român de atunci a 
refuzat moștenirea. „Ce dureroasă lipsă de viziune!” 
– exclamă Sorana Georgescu – Gorjan. Desigur că 
regretăm și atitudinea Academiei Române din vre-
mea aceea. Un vot de blam. Cu toate acestea, statu-
lui român i-a rămas „un lucru unic în lume” (Sidney 
Geist), Ansamblul sculptural de la Târgu-Jiu, cu care 
s-ar putea mândri oricare oraș din lume.

Sorana Georgescu – Gorjan vorbește pe larg 
despre acțiunea de demontare a Coloanei, în prag 
de iarnă, 1996, despre vizita unor specialiști străini 
pentru a analiza situația monumentului, prilej de a 
constata că acest monument „este nu numai o capo-
doperă de artă, ci și una de inginerie și tehnică ro-
mânească”.

Bine că s-a renunțat la soluții aberante care ar 
fi pus în pericol respectarea integrității monumen-
tului, fapt pentru care distinsa doamnă s-a bucurat, 
după multe emoții petrecute.

Autoarea acestor convorbiri a putut să vadă 
obiecte atinse cândva de Brâncuși.

După episodul Brâncuși legat de viața ingine-
rului Ștefan Georgescu – Gorjan, fiica acestuia face 
prețioase destăinuiri despre Editura Gorjan, creația 
tatălui său, înființată în Capitală. Cu ocazia tipăririi 
manualului „Principii de electrotehnică”, la Tipogra-
fia Miloșescu, în 1931, inginerul Ștefan Georgescu 
– Gorjan și-a făcut și ucenicia de redactor, de corec-
tor, de tehnoredactor, de editor și difuzor de carte, 
operațiuni îndeplinite de către tatăl său. Dă amănun-
te despre lucrătorii Editurii, având tipografie proprie 
(1943), despre cărțile apărute, beletristică, debuturi 
importante, traduceri, ediții bibliografice.

Iată profesiunea de credință a editorului Ștefan 
Georgescu – Gorjan:

„Noi am socotit că nicio jertfă bănească nu 

este de prisos când e vorba de a pune în mâna unor 
copii sortiți mai mult muncii fizice o carte care să le 
facă plăcere și care să-i atragă către cuvântul tipărit, 
către cultură”.

Puterea comunistă i-a interzis să mai publice, 
soartă pe care o aveau toți editorii, pentru alte moti-
ve inventate, a fost arestat și a petrecut câțiva ani la 
Canal.

La vârsta pensionării, inginerul Ștefan Geor-
gescu- Gorjan dă la iveală scrierile sale despre Con-
stantin Brâncuși, începând cu 1964, „articole despre 
colaboratorii săi la construirea Coloanei, despre felul 
cum s-a făcut Coloana, despre toate Coloanele lui 
Brâncuși, despre ovoid în opera sa, amintiri despre 
templul din Indor și altele”. Toate au apărut sub for-
mă de articole, n-a avut șansa să-și vadă tipărite ma-
nuscrisele cărților sale, decedat în 1985. O parte a 
apărut după 11 ani, la Editura ,,Scrisul Românesc”, 
iar cealaltă, după 20 de ani, la Editura ,,Mihai Emi-
nescu”.

N-a avut satisfacția să-și vadă tipărite aceste 
cărți. Manuscrisul integral a apărut abia în 2004 la 
Editura Universală: „Am lucrat cu Brâncuși”.

Bunicul, tatăl Soranei și alți membri ai famili-
ei Gorjan sunt îngropați la Cimitirul Bellu, nu depar-
te de mormintele lui Luchian, Andreescu, Pătrașcu și 
Pallady, vegheate de ,,Rugăciunea” lui Brâncuși, o 
copie a ,,Rugăciunii” de la Buzău.    n

Victoria Dragu-Dimitriu în convorbiri cu Sorana Georgescu-Gorjan...

Dacă

Dacă zilnic 
la radio
sau /şi la televizor
s-ar transmite
câte o poezie
clasică
sau contemporană
interesul general
pentru poezie
ar putea creşte
considerabil.

Noaptea

Noaptea
să vezi
şi să auzi
fuga condeiului
pe foaia albă
înnegrind-o
cu gândurile
şi visele tale.

Constatare

Ce-i viaţa
dacă nu un şir
nesfârşit de întrebări.

Se pun mai multe întrebări
decât se dau răspunsuri.

Intervalul
dintre întrebare şi răspuns
întotdeauna fierbe…

Socialism

Cutii de chibrite
peste cutii de chibrite 
- astfel înţelegeau ei
să construiască 
viitorul…

Ghicitoare

Între doi oameni
un turnător.

Cine era al treilea?

X X X

Dintre plopii fără soţ
unul rămâne mereu
singur-singurel 
în noapte
şi nimenea
nu se gândeşte
niciodată
la el.

Scrisoare

Nu mai am prieteni,
toţi mă ocolesc.
Doar o prietenă,
de fapt nu o doresc.
Ci ea se ţine (aproape)
scai de mine.
Mă vizitează  
din cînd în cînd.
Nu stă mult.
Doar mă întreabă 
ce mai fac.

Respir, mă străduiesc,

- îi vorbesc –
deci mai trăiesc.

Macii

Macii roşii
din lanul galben de grâu 
ne privesc
ne zâmbesc
şi ne vorbesc
în cuvinte înflăcărate.

Trece

Trece ziua
trece noaptea 
trece săptămâna
trece luna
trece anul

trece viaţa.

X

Încerc 
în cerc 
să mă înscriu.

X

Ascult tăcerea 
care se ascunde 
într-o pagină albă.

Constatare

Tras pe cutie
băţul de chibrit
face un zgomot
ameninţător.

De aceea

prefer eu
bricheta…

Estivală

Suntem în toiul verii
în luna lui cuptor
şi afară e o căldură de mor

tocmai am terminat de scris
o poezie contra căldurii
şi cu tristeţe constat
că fiecare literă a transpirat
şi chiar eu, fără  să vreau, parcă
sunt ud leoarcă…

X X X

Dat fiind că trebuie să mori
e cel mai bine 
să mori de sărbători:
de Crăciun, de Paşti ori de Ru-
salii
în felul acesta, cei rămaşi
au ziua morţii tale de ce lega
şi nu te vor uita.

Desigur că poţi muri
de 1 Mai ori 1 Decembrie 
tot neuitat vei fi
dar într-un mod…mai prozaic.

Adevăr și 
minciună

Dincolo de adevăr 
zace minciuna
adevăru-i un măr
minciuna-i mătrăguna

adevăru-i minciuna
merg braț la braț

mai întotdeauna
ca doi vitregi frați

adevăru-i adevăr
chiar și tras de păr
minciuna-i tot minciună
chiar dacă-i destul de bună

adevărul poate fi minciună
chiar și minciuna adevăr
dacă amândouă împreună
atârnă de-un fir de păr.

Viața

Viaṭa seduce -

Viaṭa se duce
ca o boare de vȃnt
şi ȋntr-o zi
fi-voi pămȃnt.

Sfat

Bucură-te,
bucură-te
din tot sufletul
de clipa frumoasă!

Ea nu durează 
decât o clipă
dar poart-o cu tine
în tine, o viaţă!

Epitaf

Scriu, tot scriu,
cât timp sunt viu
îmi fac sicriu
din vorbe, ştiu.     n

Mircea M. POP
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VLADIMIR UDRESCU

Moscopole

vântul scânceşte-n văzduhul
ruginit de hai sictir
sub pietre somn hercinic de armâni
o ciornă a văzului e cetatea nimicită
o pulbere pe mâni

au încolţit pe latina din veac
deşert şi foc şi pucioasă
pe kjo shtëpi është e vjetër
arnăuţeşte pe fiecare veche casă
muşata fantomă un izotop
destrămat de mutanţi în pustie

în munţi curenţii
de lavă ai nostalgiei fărşerote
inundă Dacia Traiana-Aureliana
botezul focului a haşurat 
fregata de aur a serii
pe furiş intră sfinţii în biserica Shën Kollí
cum ar veni Sfântul Nicolae

în oraşul de feldspat şi piatră
doar câinii traci mai latră
ş-dispun aumbri pristi loc

un metal rece e afunda beznă
pe boltă doar ochi de băjenari
şi chervanele celnicilor
prin cărvăsării la trecători
în paragini învie un neam de păstori
grailu-a meu di mumă
grailu-a meu di tată

acolo şezum şi plânsum
printre şerpi şi bahtari şi fiare
după căderea nopţii răsare şi steaua orbului
cu ochi îmbrobodiţi deprinzi
originea eresului

tulnice de oieri irigă
somnul pământului de cârtiţe
pe păşuni bitolene herghelii cu poveri
turme de capre şi mioare
ca un cearcăn sub streşini
se aprinde focul în Pind şi Rodopi

vezi feate muşate pentru peţit
în harabale de negustori
casele au roţi necuprinse şi urcă
la cer în văzduhul de stânci şi hude
şi nouri precum nişte cloşti
până în Şipsca până-n Grebena
până-n Tessalia până-n Gramoşti

în ţara pierdută timpul e mort
precum un chervangiu prădat
în codrii Bermionului
mănăstirea Prodromos nu mai este
cea din Ohrid stavropighie
peste năluca peninsulei
ca o tichie

auzi teascurile tipografiei

şi nevroza Academiei
peste pojghiţa înstrăinării
slovele în flux irigă
sămânţa balcanică
distilată de o voce în panică

numai plânsul picurarlui
di dor cutrimburat
răzbate din ceaţa cuţovlahă
a Legiunii a cincea
Macedonica
un miracol e duhul adăpostit
în cuvinte rrămâne
nenăscuţi şi născuţi deopotrivă
privesc întâmplările cu sfială

este clipa dalmată când
se înteţeşte gerul iliric
în rezervaţia de utopii
de la Blaţa şi Ponicva

se-ngână condacul
primul abecedar aromân
ca un chilim migălit în surpări
de destine cu spata şi acul

dimândarea părintească
a lui Costa cel socotit
o diată pe lespezi de morminte
care-şi lasă limba lui
s-lu-ardă pira focului

arare peste ruine
se curbează sclipătul tainei din urmă
Voshopolea se-agaţă
ca un călugăr de schit
de ivărul nopţii filocalice

la focurile dinspre răsărit
tivite din spuza 
unor sirepe imperii
picurarlu de la Pind îngână
în grailu armânescu
Tatî a nostru
Cari hii tu ţeru,
s-aiseascî numa a Ta,
s-yinî amiral’iea a Ta,
s-facî vrearea a Ta,
aşi cumu-n ţeru, aşi ş-pisti locu.
Pânea a noastrî aţea di tuti dzâlili
dă-nî u a noauî adzî
ş-nî li l’artă amărtiili noastri,

aşi cumu li l’rtămu ş-noi unu a lântui.
Ş-nu nî du pi noi la cârtiri,
ma  nî aveagl’i di aţelu arău.
Cî a Ta easti amiral’iea ş-putearea,
a Tatălui ş-a Hil’iului ş-a Spiritului Sântu,
tora, totana şi tu eta etiloru.
Aminu.

acum numai îndemnul
ca o lumină di steauă
din ţara armână
haidi bre     n
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Aptitudini, talent, geniu – de finanțist, de bancher 
– sau toate la un loc? „Pe mine să mă puneți să adminis-
trez banii, să rezolv probleme financiare. Cum?  Asta e 
meseria mea, e treaba mea! Am un simț aparte în aceas-
tă direcție, un simț al banilor ? Poate! Dar, nu poate, ci 
sigur.” Dar dacă cineva are aceste calități, vrea nu vrea, 
devine și om politic. O impune viața, vremurile. Nu poți 
sta de-o parte. Și dacă e să devii om politic, musai să devii 
unul remarcabil. Altfel, nu ajungi lider. 

Fiecare om are destinul său. Te naști cu el. Apti-
tudinile, talentul, geniul ți le descoperi. Dacă nu… nu. 
Rămâi un om obișnuit.Viața, vremurile, norocul, poate, 
ori Cel de Sus, hotărăsc… Vine apoi familia, neamul. 
Indiscutabil și ele joacă un rol major… A fost un fel de 
Eugeniu Carada, un fel, sau poate, mai de grabă un altfel 
de Carada… E greu de spus. Oricum, a fost o mare perso-
nalitate. Da, dar, în fond, cine ai fost dumneata, domnule 
Constantin Neamțu?

CONSTANTIN NEAMȚU (Costică, cum îi spu-
neau familia, intimii) s-a născut la 25 mai 1867, în co-
muna Iași, din județul Gorj. A fost al treilea copil al fa-
miliei Gheorghe și Ioana Neamțu1. După tată, familia se 
trăgea din Ardeal. Pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, 
un anume Trașcă a venit la Iași să cumpere vite. Se ocupa 
cu negustoria. N-a mai plecat din Iași. Din ce motive nu 
știm. A avut un fiu, Necula. Acesta a rămas orfan. Era 
blond și venit din Ardeal („Țara Nemțească”). Din unul 
din aceste motive, sau din amândouă, băiatului i s-a spus 
„Neamțu”. Și Neamțu i-a rămas numele. A fost un copil 
isteț. S-a descurcat. A devenit ispravnicul moșiei boieru-
lui Măldărescu. Necula – Neamțu – s-a căsătorit și a avut 
trei copii: Dumitru (zis Albu, care a trăit 105 ani), Anița ( 
căsătorită Butan) și Gheorghe (Gheorghe Neamțu, căsă-
torit cu Ioana, fiica Aniței - Mama „Zmeoaica”, cum i se 
zicea. Aceasta era din Urechești, avea avere și se spunea 
că a fost gazdă de haiduci,  umbla cu haină lungă, legată 
cu cruce. La brâu, în curea, purta pistoale, ca bărbații și 
umbla călare. „Zmeoaica” nu vrea să-și dea fiica, pe Ioa-
na, după Gheorghe, pentru că acesta era sărac. Nu avea 
decât o iapă. Cât timp Gheorghe a fost plecat la armată, 
șapte ani , Ioana l-a așteptat. Când acesta a venit, ea avea 
26 de ani, au fugit și s-au căsătorit.). Gheorghe Neamțu 
(1830-1902) a făcut armata la cavalerie, șapte ani, fiind 
călăraș cu schimbul. A luat parte la Războiul Crimeii, fapt 
pentru care a primit, de la ruși,  un inel, o decorație și o 
mică pensie care să-i ajungă pentru „pâine și sare”. Când 
se ducea lunar la Târgu Jiu să-și ridice pensia Gheorghe 
se îmbrăca de sărbătoare. El a „ținut în arendă la Iași fos-
ta moșie a lui Măldărescu de 600 de pogoane, cumpărată 
de Ploieșteanu… La Tâlvești și Urechești, el mai arenda-
se moșia d-nei Cornea și a fratelui ei Sever Pleniceanu. 
Avea vie la Chiciora și la Văcărea… Se spune că pe când 
era călăraș a găsit o căldare plină cu galbeni. Gheorghe 
1Majoritatea informațiilor despre Constantin Neamțu le deținem 
de la nepotul acestuia, domnul Alexandru Missirliu, fapt pentru 
care îi aducem mulțumirile noastre.

Neamțu și-a făcut casă nouă, dar într-o noapte aceasta a 
ars. Aurul ascuns în pivniță s-a topit, așa că l-a vândut 
lui Săftoiu și Iunian, bătrânul. Aceștia l-au păcălit și i-au 
dat doar 2000 de lei pe el. La câtva timp după ce a ars 
casa, nevasta lui Gheorghe Neamțu, Ioana, s-a prăpădit (în 
1873). Unii spun că de supărare, alții că de tifos… După 
un timp Gheorghe s-a recăsătorit cu Măria lui Ieșeanu 
(Muica)”2… 

Din căsătoria lui Gheorghe și Ioana Neamțu au 
rezultat patru copii : 1.- Tudor, zis Luță, 2.- Constan-
tin, zis Bădin, (Cezianu), 3.- Constantin (Costică, zis 
Șoșoi=Iepuraș, când era copil) și 4.- Ioana. Cu cea de 
a doua soție, Măria lui Ieșeanu („Muica”), Gheorghe 
Neamțu nu a avut copii. Ea era mai tânără ca el cu 20 
de ani și avea dintr-o căsătorie anterioară doi copii, care 
au murit mici. „Muica” era o femeie frumoasă, cu ochii 
albaștri. Ea a avut grijă de copiii lui Gheorghe3.

1.- Tudor (Luță) Neamțu s-a născut în 1858. A 
fost un bărbat frumos, înalt, însurat cu Lina Stolojan-
ca. Socrul i-a făcut o nuntă ca-n povești, fiecare mesean 
având tacâmul său și sticla cu vin. A moștenit casa bunicii 
sale, Zmeoaica. Era prieten cu boierul Moangă. A avut un 
băiat, Ghiță. Tudor a murit de congestie, în 1885, la vârsta 
de 27 de ani. Văduva lui s-a recăsătorit și nunta i-a făcut-o 
Gheorghe Neamțu. Ghiță, băiatul lui Tudor, era înalt, avea 
1,96 m., a făcut armata la Garda Călare, a fost apoi primar 
în sat. A murit, se pare, de tifos, la 32 de ani. Fiul său, 
Sevastian, a fost crescut de Gheorghe Neamțu.

2.- Constantin (zis Bădin), s-a născut în 1860. A 
urmat Școala Normală la Râmnicu Vâlcea, a fugit apoi 
în Argeș ( din ce motiv nu știm) și și-a schimbat nu-
mele în Cezianu. După un timp s-a întors la Iași, unde 
a fost învățător. A avut urmași, un băiat, Costică (C. C. 
Neamțu, zis și Neamțu ăl Mic) și o fată, Lenuța, căsătorită 
Pâinișoară, de la care a avut nepoți.

3.- Constantin (Costică), de care ne ocupăm, mai 
apoi, în mod special. 

4.-Ioana, s-a căsătorit cu preotul Vasile Negrescu, 
din Bălănești, cu care a avut patru copii ce i-au trăit4. 

Gheorghe Neamțu a murit în 1902, în vârstă de 
72 de ani. Era un om foarte curat. „Schimba peșchirul de 
la brâu și ciorapii în fiecare zi. Se purta în nădragi albi de 
dimie, cu găitan, cusuți de meșter, în Târgu Jiu… Pe sub 
nădragi purta izmene, altfel tot în nădragi. Purta cămăși 

de bumbac cusute de „Muica”, ea punea oala de croit la 
gât ; le lucra cu platcă. Erau simple de tot, fără râuri nici 
șabace – așa purtau toți cei e vârsta lui. De toate zilele 
avea bentițe la mâneci – de zile mari, mânecile slobo-

2 Alexandru Missirliu, Din amintirile descendenților familiei 
Neamțu, în  „Litua”. Studii și cercetări, Muzeul județean Gorj, 
Editura „Rhabon”, Târgu Jiu, 2003, p. 369-372.
3 Idem, p. 372.
4 Idem, p. 372-376.

de. Gulerul era drept, cu chiotori. Singurele podoabe ale 
cămășilor bărbătești erau cheițele pe su-ac și crețurile. 
Purta căciulă moțată, sau pălărie de paie lucrată în sat. În 
picioare purta ciorapi albi de lână… La pantofi și la ghete 
le spunea iminei. Iarna purta cizme lungi – aduse de la Si-
bii. Minteanul lui era drept, de lungimea unui sacou ; avea 
un singur chenar de găitan negru, căci taica nu putea su-
feri înfloriturile schilărești. La drum nu pleca fără epingea 
de dimie cafenie, cusută cu găitan cafeniu împletit cu alb. 
Epingeaua nu avea mâneci ; venea cam ca o pelerină de 
scotea  mâinile pe deschizături. Avea glugă mare, pe care 
la vreme rea, o dădea peste cap. Taica nu purta giubea.

 Muica se purta cu părul împletit în două cozi, le-
gate la spate, la ceafă. Erau petrecute de formau ca un fel 
de opt culcat. Mai sus de conci purta fes, ca cele turcești 
și se lega cu o basma de mătase. Nu se vedea fesul de loc, 
doar basmaua de sub cârpă…”5 

Într-o zi Gheorghe Neamțu a avut o criză de ficat. 
A mers la doctor la București și acesta i-a prescris regim 
și să nu mai bea. L-a respectat. A mers  cu trăsura la nunta 
lui Dincă Schileru cu doi curcani fripți, câte o damigeană 
de vin și țuică de 20 litri  fiecare și șase pâini făcute la 
țest. Le-a dat celor veniți de la oraș, „că sun nemâncați”. 
El și ai lui au plecat flămânzi. Îi plăcea să primească mu-
safiri și să-i omenească. Avea în grajd trei perechi de cai 
și trăsură cu roți pe cauciucuri. Era un om darnic. El îi 
cununa și boteza pe mai toți din sat. Respecta sărbătorile 
și obiceiurile…6 

Cel de al treilea copil al lui Gheorghe Neamțu, 
a fost, așa cum am arătat, CONSTANTIN NEAMȚU 
(COSTICĂ), care s-a născut la 25 mai 1867, în comuna 
Iași, județul Gorj. La vârsta de șase ani, în 1873, a ră-
mas orfan de mamă. O mătușă, din partea mamei, Lița, 
văduvă și fără copii, a avut grijă, în mod deosebit, de el. 
Ea îi spunea Șoșoi, adică Iepuraș. Peste ani, Constantin 
Neamțu i-a asigurat o pensie viageră.  Școala primară a 
urmat-o în comuna natală, Iași, apoi gimnaziul la Târgu 
Jiu. După absolvire a dorit să-și continue studiile, astfel 
că s-a înscris la Șoala de Comerț din Craiova  (înființată 
în 1871, de Gheorghe Chițu, pe când era ministru). A stat 
la pensionul N. Mallion, unde, pentru a mai câștiga un 
ban, medita elevi din clasele mai mici. După absolvirea 
scolii comerciale s-a înscris la un concurs, la București, 
pentru „Bursa Năsturel”, a Academiei Române, care ofe-
rea un loc la Institut Supérieur du Commerce, din Anvers 
(Belgia). Au fost 29 de concurenți și a ieșit primul. Pe 
cinstite. Înaintea concursului tatăl său i-a spus să nu-și 
facă inimă rea dacă nu ia, că el are posibilitate să-l trimită 
la studii pe cheltuiala sa. A plecat la studii îmbrăcat în 
costum popular („în țoale țărănești, în ițari și cu traista-n 
băț”). Avea colegi din diferite țări. Printre ei și un român, 
un oltean, Marin Mirică, al doilea fiu al moșierului Vasile 
Mirică, din Dolj. Studiile la Anvers au durat doi ani, în-
5 Idem, p. 377-378.
6 Idem, p. 379-383.

150 de ani de la moartea „distinsului om de bancă 
şi  mare oltean” CONSTANTIN NEAMŢU

Prof. univ. dr. PAUL REZEANU

Constantin Neamțu
Constantin Neamțu și soția sa Eugenia

Constantin Neamțu în campanie electorală
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tre 1888-1890. A fost șef de promoție. În toamna anului 
1890 s-a întors în țară cu diploma și s-a angajat contabil 
la Banca Națională a României, la București. Peste un an 
s-a transferat la sucursala din Craiova, unde era director 
Elefterie Cornetti. Curând, după aceasta, în 1893,  a con-
curat pentru un post de profesor la catedra de contabilita-
te de la Școala Comercială (mai apoi liceu), din Craiova, 
școală la care cu ani în urmă fusese elev. La 4 mai 1895, 
prin Înalt Decret Regal, a fost numit profesor cu titlu de-
finitiv. A fost aici profesor timp de 40 de ani. A profesat 
mai mult din plăcere. A fost un profesor bun, „care băga 
contabilitatea în capul elevilor”. Pe cei mai buni i-a anga-
jat, mai apoi, la Banca Comerțului. A scris și tipărit mai 
multe manuale de contabilitate. În iunie 1892 a fost numit 
„capul” contabilității al sucursalei din Craiova a Băncii 
Naționale  a României.  La 25 ianuarie 1904 Constantin 
Neamțu s-a căsătorit cu Eugenia Albeanu, din Corabia, 
fiica lui Mihai Albeanu, moșier. Aceasta i-a adus ca zestre 
moșia Brastovățu (Romanați), care era arendată lui Nae 
Gheorghiu, zis „Spaima lumii”. În 1907, când țăranii s-au 
răsculat, au dat foc conacului, iar Nae Gheorghiu a fugit 
la Craiova, unde a murit curând de supărare. Constantin 
Neamțu a refăcut conacul și a arendat pământul în condiții 
omenoase. Mihai Albeanu (1834-1907), tata socru, a por-
nit de jos, a rămas orfan la șase ani, a făcut ceva școală la 
Craiova (când, se pare, s-a împrietenit cu Theodor Aman), 
a fost băiat de prăvălie la un negustor, apoi omul de încre-
dere al tatălui lui Iancu Pleșia (însoțea carele cu cereale 
de la Craiova la Giurgiu. Drumul dura trei săptămâni). La 
24 de ani a devenit arendaș în Romanați. S-a însurat la 50 
de ani (după ce a făcut avere), cu Anastasia Săvulescu, de 
18 ani (născută la 1866), fiică de moșier. La început au 
locuit la Celei. Aici, „tot satul era din bordeie. Chiar și 
Dobre Șapcă, fiul lui Popa Radu Șapcă de la Izlaz, locuia 
într-un bordei frumos ca o casă, cu gârlici și patru camere. 
În dreapta bordeiului locuia Popa Dobre. În stânga locuia 
fiul lui, însurat cu o bucureșteancă… În 1891 Albenii au 
cumpărat casa lui Manea, din Corabia… În 1907, după 
răscoală, Mihai Albeanu a murit de inimă rea, în vârstă 
de 73 de ani”.7 Constantin și Eugenia Neamțu au avut 
cinci copii : 1.- Barbu, 2.- Cella, 3.- Maria, 4.- Niculina, 
5.- Tudor. 

Barbu Neamțu (născut la Craiova, în 1904, a de-
cedat la București , în 1978) a făcut studii economice la 
Oxford. Constantin Neamțu l-a ales deputat , în lipsă ! 
Când Barbu s-a întors la Craiova, prin 1936, a venit cu 
diploma și … căsătorit cu o negresă, Zaidee Jackson, 
cântăreață și dansatoare la un șantan, „Le boeuf sur le 
toit”, din Paris. Stupefacție în familie, în Craiova. Familia 
a repudiat-o, nu era admisă. Ea nu vorbea decât engle-
za. Au locuit într-o casă, undeva pe lângă Liceul Militar. 
Zaidee a fost prima femeie negresă pe care craiovenii o 
vedeau. Când ieșea în oraș copiii se țineau după ea ca la 
circ ! Unii, mai îndrăzneți, se apropiau și o atingeau pe 
piele să vadă dacă negreala se ia. După război, după ve-
nirea rușilor, s-au mutat la București. Barbu fiind închis 
trei ani, ea a început să cânte. Prima apariție a fost la circ, 
călare pe o cămilă. A avut mare succes. Apoi a cântat și-n 
alte locuri. Când Barbu a venit din închisoare și-a găsit 
de lucru în provincie, ea a refuzat să-l urmeze, au divorțat 
(1955) și  a plecat în S.U.A.(1956), unde avea un frate8.

Cella Neamțu a fost al doilea copil, fiica cea mare 
a lui Constantin Neamțu. S-a născut la Craiova, la 8 iunie 
1905. A studiat pictura la Academia de Beaux-Arts din 
Paris și a trecut prin atelierul lui Theodor Pallady. A făcut 
pictură din plăcere, dar nu a făcut din ea o profesiune. A 
fost pasionată însă de arta românească, de costumul popu-
lar, pe care l-a colecționat și adesea purtat. De altfel a fă-
cut cercetări și a scris mai multe studii despre obiceiurile 
și portul țăranului român. În 1926 s-a căsătorit cu doctorul 
Vladimir (Valodi) Missirliu (1892- 1970), care făcuse stu-
dii de medicină la Paris și studențise cu frații Gheorghe 
și Nicolae Vrăbiescu. Acesta era la origine macedonean 
(vlah) din Moscopole. Străstrăbunicul său fusese omorât 
de turci, iar soția acestuia s-a refugiat cu copiii în Valahia, 
unde au luat totul de la capăt. Un Missirliu, bunicul său, a 
fost copil de trupă, a participat ca subofițer la Războiul de 
Independență și a fost decorat cu Crucea Sfântul Gheor-
ghe, apoi și-a continuat cariera militară, ajungând la gra-
dul de colonel, comandantul unui regiment de Roșiori. Se 
românizase complet și se căsătorise cu o olteancă.

Cella (Cellica) și doctorul Valodi Missirliu a avut 
doi copii, doi băieți, Dinu  (1927-2003) și Alexandru 
(născut în 1929). Ambii au învățat limba franceză din fa-
milie. Dinu a făcut Facultatea de Medicină și în timpul 
7 Alexandru Missirliu, Op. cit., p. 383-384.
8 Informații de la d-na Simona Vrăbiescu Kleckner și d-l Ale-
xandru Missirliu.

războiului a rămas la Paris. S-a căsătorit cu o franțuzoaică, 
Mer de Chatillion, cu care a avut cinci copii. Întâmplarea a 
făcut să fie medicul pediatru al copiilor fratelui lui Valéry 
Giscard dꞌEstaing. Aceștia l-au ajutat să-și scoată din țară 
mai întâi mama, pe Cella  Missirliu, apoi pe fratele său, 
Alexandru (căsătorit la Paris cu Dina, fiica lui Dan Brătia-

nu, fratele lui Vintilă Brătianu - și care au împreună o fiică, 
Michele).  Alexandru Misirliu, într-un interviu acordat și 
publicat în iunie 1993, în „Cotidianul”, lui Vartan Arache-
lian, își trece în revistă viața9. Primele amintiri sunt legate 
de vizitele primului ministru I. G. Duca, la Târgu Jiu, prin 
1932-1933, la bunicul său, bancherul Constantin Neamțu, 
șeful liberalilor din Gorj și Dolj. Și tot el povestește, cu 
umor, de prima bătaie politică pe care a mâncat-o. Astfel, 
la școala primară, la Craiova, în 1936,  părinții l-au dat la 
școala germană. Din toamna anului 1939 orașul era plin 
de polonezi. Într-o oră învățătorul i-a întrebat : ei cu cine 
țin. În clasă erau patruzeci de elevi, din care șapte sau 
opt  români. El, cu sinceritate și naivitate a răspuns : „cu 
polonezii”. Stupoare. În pauză colegii germani i-au admi-
nistrat o sfântă de bătaie…, pe care n-a uitat-o nici acum. 
Împlinind vârsta, s-a înscris în partidul liberal. A fost ales 
președinte al organizației de partid al elevilor din liceu, 
apoi al organizației elevilor liberali pe țară. Pe când era   
student la Facultatea de Drept din București, în ziua de 3 
iunie 1948, a fost arestat. Au urmat ani grei, dar speranța 
și lupta pentru de salvarea țării de comuniști n-a încetat. 
A avut apoi loc vizita în România a președintelui Franței 
Valéry Giscard dꞌEstaing și acesta a prezentat o listă cu 
românii cărora să li se permită să plece în Franța. Era pri-
mul pe listă… Astfel, plus 6.000 de dolari (era cumpărat), 
Alexandru Missirliu a plecat în ziua de 9 martie 1965, la 
Paris. Și – viața a mers înainte. A revenit în România pe 
23 aprilie 1990, ca reprezentant al marii firme franceze de 
construcții Boygues. Primul proiect realizat a fost clădirea 
centrului internațional de comerț „World Trade Center”. 
Au urmat altele și Alexandru Missirliu a început să facă 
un fel de navetă între Paris și București10. A revenit, desi-
gur, în acești ani, în mai multe rânduri, la Craiova și Târgu 
Jiu, orașele copilăriei sale… 

Ocuparea țării de către ruși în 1944 și preluarea 
puterii politice de către  comuniști a bulversat viața soci-
ală în România. Cella Neamțu Missirliu a trăit momente, 
ani de grea cumpănă. La 14 aprilie 1951 a fost arestată 
„pentru trădare R.P.R.”, odată cu lotul soțiilor sau copiii 
foștilor fruntași politici ai țării.  A fost internată în lagărul 
de muncă de la Popești Leordeni. Erau 40 de foste doam-
ne din înalta societate românească, întru-un dormitor 
(bineînțeles, iarna neîncălzit). Lucrau zi lumină la diguri, 
cărau cu roaba pământ. Aveau normă de îndeplinit. A fost 
apoi trimisă la muncă la ferma din Pipera, după care a fost 
închisă în penitenciarul de la Dumbrăveni. N-a fost jude-
cată, condamnată… A fost eliberată, după trei ani, la 19 
aprilie 1954. După 1960 fiul său Dinu a scos-o din țară… 
Contra plată, desigur, către statul român comunist. A mai 
trăit aproape douăzeci de ani. A murit la Paris, 16 ianuarie 
1982. Urna sa funerară a fost adusă în țară și depusă la 
mormântul tatălui său, în cimitirul de la Jilava…Amin-
tim apoi pe celelalte două fiice ale lui Constantin Neamțu: 
Maria (Marioara), căsătorită cu arhitectul–scenograf 
de teatru Bortnowschi și Niculina. Despre ele nu știm 
mai nimic și nici nu ne-am bătut capul să aflăm. Al cincilea 
copil al lui Constantin Neamțu, cel mai mic, a fost Tudor. 
A studiat dreptul, a fost avocat, dar n-a prea profesat. A 
avut, la Craiova, pe strada Carol I (Gării), un atelier mare 
de reparat automobile. A fost „craiul” familiei. A fost că-
sători oficial de trei ori. Prima oară pe la începutul anilor 
ꞌ40, dar căsătoria n-a durat nici un an, pentru că „doamna” 
a fost repudiată de familie, a doua oară, în timpul studiilor 
9Vartan Arachelian, Europa trebuie să intre în România, 
„Cotidianul”(București), 8 iunie 1993.
10 Ibidem.

la Paris, cu Smaranda Săulescu (de neam bun, din Cra-
iova, o persoană cultă, inteligentă), de care s-a despărțit 
prin 1945/1946 (Se pare că după aceea ea „s-a ținut” mai 
mulți ani cu Păstorel…)11 A treia sa căsătorie a fost cu 
Marie-Jeanne, fiica lui Argetoianu. Mare amor, la început, 
prin 1947/1948, fără căsătorie. Tudor a fost însă arestat 
și „trimis la odihnă”, la Canal. Ea l-a așteptat. Când el a 
revenit acasă, prin 1953/1954, s-au căsătorit oficial. Ce a 
urmat, nu știm. Prin 1970 Tudor a apărut la Paris, a reluat 
legăturile cu familia, prietenii, cunoștințele. S-a încurcat 
atunci repede cu o „doamnă tânără”, pentru care a trebuit, 
la un moment dat, să facă rost de lenjerie intimă fină. În 
1972 Tudor a murit subit în apartamentul „doamnei”. Își 
doarme somnul de veci la Jilava, lângă mormântul tatălui 
său.

 Revenim, după aceste lungi paranteze, la CON-
STANTIN GH. NEAMȚU, omul, bancherul...El era 
deci, din iunie 1892, „capul” (șeful) contabilității al 
sucursalei din Craiova, a B.N.R., deci al doilea om din 
bancă, după directorul Elefterie Kr. Cornetti și din 1893 
profesor de contabilitate la Școala Comercială din Cra-
iova. Dotat cu un remarcabil simț al banului și fiind un 
excelent finanțist, Constantin Neamțu a luat inițiativa 
înființării „Băncii Comerciale din Craiova, constituită 
legal la 12/24 decembrie 1897, ca societate de credit și 
economii, cu un capital inițial de 200.000 lei, subscris de 
90 de acționari”12. În 1899 „Banca Comerțului din Cra-
iova și-a modificat forma juridică, transformându-se în 
societate pe acțiuni 13” și și-a mărit capitalul la 1.000.000 
lei. Era o bancă pur românească, cu acționari proprietari 
și comercianți  din Oltenia. „Succesul afacerii l-a adus 
în prim plan pe C. Neamțu, cel care avea să devină cel 
mai cunoscut bancher din această regiunii a țării14”. În 
toți acești ani el a rămas șeful contabilității la sucursala 
din Craiova a Băncii Naționale a României. Deci, al doi-
lea om în conducerea băncii. La sfârșitul lunii octombrie 
1907 Elefterie Cornetti s-a retras de la conducerea sucur-
salei. De curând îi murise soția, iar el era înaintat în vâr-

stă. Astfel, în locul său, „capul” contabilității, Constantin 
Neamțu a fost numit  director. N-a rămas în acest post de-
cât până în mai 1909, când și-a dat demisia pentru a deve-
ni directorul general al Băncii Comerțului din Craiova. În 
cei aproape cincizeci de ani cât a fost directorul ei, a făcut 
din aceasta una din cele mai puternice bănci din România.

 La începutul secolului al XX-lea Constantin 
Neamțu s-a implicat în politică. S-a înscris în rândurile 
Partidului Național Liberal și în câțiva ani a devenit un 
membru marcant.Apoi, după retragerea doctorului Culcer 
de la conducerea P.N.L.Gorj, a preluat el președinția, iar 
peste câțiva ani și pe aceea  a județului Dolj. Caz rar, dacă 
nu unic. „Calitățile sale de om politic abil, înalta lui ținută 
profesională și morală, i-a determinat pe gorjeni să-i ofere 
încrederea lor și l-au ales să-i reprezinte în Parlamentul 

11Da, gura lumii…
12 Gheorghe Gherghinescu, Banca Națională a României – Su-
cursala Craiova, Băncile în Cetatea  Băniei, Vol. I, Editura 
Oscar Print, București, 2015, p. 247.
13 Idem, p. 248.
14 Ibidem.

Alexandru Missirliu și mama sa Cella
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țării de patru ori, ca senator și deputat”15. La începutul 
anului 1910 directorul Constantin Neamțu l-a angajat pe 
arhitectul Ion Mincu să facă o clădire/sediu propriu Băncii 
Comerțului din Craiova. Înainte de a face planurile băncii 
l-a invitat să facă o călătorie de documentare prin Euro-
pa. Ceea ce arhitectul a făcut. Bineînțeles, pe banii băncii. 
Lucrările au început în toamna aceluiași an. Întâmplarea 
a făcut însă ca la 6 decembrie 1912 arhitectul Ion Min-
cu să moară. Lucrările construcției băncii au fost preluate 
și continuate după planurile lui Mincu de către arhitectul 
Constantin Ioțzu. Au fost terminate în vara anului 1916, 
înainte de intrarea României în război. Se spune că ul-
tima problemă care a trebuit rezolvată a fost aceea a…
clanțelor. N-au găsit nimic mulțumitor în țară. S-a cău-
tat în alte țări. Au aflat de o fabrică la Paris. Constantin 
Neamțu l-a chemat pe arhitectul Alfred Vicentz și i-a spus 
că a doua zi pleacă împreună cu trenul la Paris. Zis și fă-
cut. Erau ultimele zile ale lui iunie 1914. Ajunși, au luat 
un taxi și direct la fabrica respectivă. Au ales ce le-a plă-
cut, au comandat, au achitat. S-a cerut ca lucrarea să fie 
executată urgent, foarte urgent și să fie imediat trimisă în 
România. Au plecat apoi direct la gară, să ia primul tren. 
Vicentz i-a cerut lui Neamțu să-l lase câteva zile la Pa-
ris, să vadă orașul, că n-a fost niciodată… Măcar trei zile, 
două, una. Nimic. Bineînțeles, Vincentz a fost supărat foc. 
Peste puțin timp a izbucnit războiul…

Când în noiembrie 1916 Craiova a fost ocupată 
de germani, la Banca Comerțului maiorul  Schwabe și-a 
stabilit comandatura. Constantin Neamțu  cu familia lu-
ase calea refugiului în Moldova, la Iași,  iar de acolo la 
Odessa. Dar, la Odessa, i-a prins revoluția rusă și până 
la Pacea de la Brest Litovk au rămas blocați acolo. Dru-
mul spre România, spre Craiova a fost apoi o altă aventu-
ră… În acest timp, de aproape doi ani, ocupanții sediului 
Băncii Comerțului n-au stricat nimic, n-au luat nimic, iar 
banca a supraviețuit în altă locație. Apoi, în decembrie 
1918 și-a reluat activitatea în sediul nou. Erau însă vre-
muri grele. Leul se depreciase, era criză în aprovizionare, 
lipseau alimentele, îmbrăcămintea, lemnele, medicamen-
tele, salariile au devenit ridicole, iarna era aspră, grea. 
Era criză… Și totuși s-a mers înainte. Înainte de război 
Constantin Neamțu i-a cerut arhitectului Constantin Iotzu  
să-i facă planurile pentru o nouă clădire monumentală, 
Casa Albă, sau Palatul Nou. Aceasta urma să fie situată 
vizavi de Banca Comerțului și era destinată a fi locuințe 
funcționarilor băncii. Terenul a fost cumpărat de la I. Be-
lingrădeanu. A fost construită între 1923-1926. Clădirea, 
în formă de lamă, cu cinci nivele, în stil neoromânesc, a 
fost dotată, încă de la început, cu lift hidraulic, primul din 
Craiova. La parter erau magazine, iar la etaje apartamen-
te puse la dispoziția funcționarilor băncii. În felul acesta 
distanța dintre locuințele funcționarilor și locul de muncă 
era doar traversarea unei străzi. În 1926 Casa Albă a de-
venit funcțională.

 În 1919-1920 Craiova și-a revenit treptat din punct 
de vedere economic. S-a intrat în normal, chiar, într-o 
perioadă de avânt economic. În 1920 Banca Comerțului 
din Craiova era considerată o bancă puternică, una din 
primele zece bănci din România. Și, deși s-a trecut prin 
criza economică din 1929-1933, prin anii celui de Al 
Doilea Război Mondial, prin devalorizarea leului după 
război, prin stabilizarea din 15 august 1947, ea a rămas, a 
fost considerată, până la naționalizare, în iunie 1948, una 
din primele zece bănci al țării. Totul se datora conducerii 
sale, directorului Constantin Neamțu și funcționarilor 
băncii.

 În perioada interbelică, omul, bancherul Constantin 
Neamțu a fost o personalitate politică de prim rang la nivel 
național. De altfel a făcut parte din Comitetul Executiv 
al P.N.L. pe țară. A fost președintele organizației P.N.L. 
din județele Gorj și Dolj și ales deputat și senator în zece 
legislații. În 1932 a încredințat  conducerea organizației 
de partid a județului Gorj lui Gheorghe Tătărescu, care 
va ajunge în curând prim - ministru al țării. Constantin 
Neamțu a fost primar al Craiovei în 1923-1924, funcție 
pe care a încredințat-o apoi  nepotului său Constantin 
Negrescu (1885-1939). Acesta a fost primar între 1924-
1926, era funcționar  la Banca Comerțului și devotat cu 
trup și suflet unchiului său. De altfel Neamțu l-a ajutat 
să facă carieră politică. În 1927-1928 el a fost prefect 
de Dolj, apoi deputat între 1933-1937, primar numit al 
Craiovei între 1934-1937 și primar ales în 1937-1938. 
A fost un om onest, a murit sărac și dator. Cunoscând 
situația, Constantin Neamțu i-a acordat o pensie viageră 
15 Prof. Niculina Bârsan, O personalitate a Gorjului . Constan-
tin Neamțu (1867-1953), în „Litua”. Studii și cercetări, Târgu 
Jiu, 2003, p.296.

soției lui Negrescu. Timp de aproape patru decenii, până 
la naționalizare, Banca Comerțului din Craiova, a fost cea 
mai importantă bancă din Oltenia. Unii, din invidie, îi 
spuneau „vaca de muls a negustorilor olteni”. Banca avea 
agenții la Caracal, Târgu Jiu (sediu nou, construit după 
planurile arhitectului Iotzu), Turnu Severin, Drăgășani și 
comuna Romanești (Gorj). Toate dețineau localuri proprii. 
În afară  de acestea banca mai avea proprietăți imobiliare 
la Balș, Craiova (pe strada Cuza Vodă nr.4, Calea Uni-
rii nr.72 și strada Severinului nr.43), București, pe Calea 
Victoriei colț cu Lipscani (imobil cu parter cu 12 prăvălii, 
două etaje și mansardă), precum și o magazie la Corabia 
( Romanați) cu o capacitate de 40 de vagoane, Muntele 
Zănoaga – Gura Potecului, din comuna Poenari (Gorj), 
cu 156 ha. poieni, 11 ha. teren stâncos și 1.194 ha. păduri, 
teren în comuna Oloșag (Severin), pădure de 20 ha. în co-
muna Balota (Dolj) ș.a.

 Și toate aceste investiții s-au făcut la inițiativa 
bancherului Constantin Neamțu…Între timp Constantin 
Neamțu a înființat numeroase societăți comerciale, a 
finanțat proiecte importante, a efectuat o administrație 
eficientă, a făcut nenumărate acte de caritate, filantropice. 
Pe plan politic și economic era o personalitate de prim 
rang, de înaltă ținută morală și profesională. Fără a da 
dovadă de lipsă de modestie, în 1926  el declara : „Am 
convingerea că nu e nimic în țara aceasta pe care să nu-l 
pot avea”16.Și, poate, că avea dreptate. „Cu o mână de fier, 
Constantin Neamțu dirija politica la Craiova. Ca un ade-
vărat șef el avea prefectul într-un buzunar, iar primarul în 
altul.17”

 Când pleca din localitate încredința conducerea 
Băncii Comerțului lui C.C. Neamțu, nepot, fiul cel mic 
al fratelui său Bădin. Avea un automobil „Lincoln”, dar îi 

plăcea să circule mai ales cu trăsura. În 1922 a cumpărat 
de la contesa Constanța Talievici18 casa părinților aceste-
ia, din Craiova, de pe strada Buzești și după ce a pus-o 
la punct s-a mutat în ea. O casă splendidă. Avea pereții 
camerelor acoperiți cu mătase de Lyon, sau cu piele de 
Cordoba, plafoanele pictate de Francisc Tribalsky… Tot 
în anul 1922 a cumpărat, pentru familia sa, Cula de la 
Curtișoara, care a fost restaurată conform planurilor Co-
misiei Naționale a Monumentelor Istorice, de către arhi-
tectul Horia Theodoru (Tot atunci a restaurat și biserica 
din apropiere, pe banii săi). Constantin Neamțu și fiica sa 
Cella au fost pasionați de tradițiile spirituale al poporu-
lui român. Au colecționat costume populare, ii, ceramică, 
piese din lemn, create de meșteri populari19. A cumpărat, 
de asemenea, în anul 1922, tot de la contesa Talievici,  
Casa lui Popa Stoica din Fărcașul de Jos (Romanați), a 
refăcut-o din temelie și a  păstrat, ce se mai putea păstra, 
16Dr. Charles Laugier, Igena Craiovei, Editura „Scrisul Româ-
nesc”, 1926, p. 3
17 „Curierul Olteniei”, Craiova, 10 iunie 1926, p. 1
18Căsătorită, prima oară, cu  Constantin Argetoianu.
19Multe, din acestea,  au ajuns, mai apoi, la Muzeul Țăranului 
Român.

din vechea arhitectură a casei-conac de moșie, precum și 
Conacul Olari (Romanați), care fusese cândva proprieta-
tea Elenei Zissu-Cornetti20. Constantin Neamțu era pro-
prietarul Fabricii de cărămidă de la Cernele (Craiova), 
Fabricii de pâine „Traiul” (Craiova), Fabricii de țesături-
stofe „Munca” (Craiova), era acționar principal al Insti-
tutului de Arte Grafice „Scrisul Românesc” (și director, 
apoi, în 1922, direcția a dat-o lui Emanoil Tătărescu), a 
fost „Membru în direcția Societății Petroșani, în Credi-
tul pentru întreprinderi electrice, în S. A. R. de navigație 
pe Dunăre, în Agricola-Fonciera ș.a.”21 În 1923-1924, pe 
banii săi s-a construit localul Școlii Primare „Ion E. Rădu-
lescu”, din Craiova, a sprijinit material arta și cultura, pe 
artiști și instituțiile de cultură. A fost colecționar de pictu-
ră (avea în casă șapte tablouri de N. Grigorescu și I. An-
dreescu, care i-au dispărut, când a fost arestat și au apărut 
apoi la vânzare  la Consignația din București), artizanat 
și piese istorice ( printre care și un cazan hunic, pe care 
l-a recuperat C.S.Nicolaescu-Plopșor și l-a predat Muze-
ului Național de Istorie). Amintim apoi că în 1929 Tudor 
Arghezi, într-o tabletă a  privind personalitățile gorjene, a 
făcut un „portret al celui mai destoinic finanțist din întrea-
ga epocă a lui Vintilă Brătianu – distinsul om de Bancă și 
mare Oltean Constantin Neamțu”22. Și, ca să vedem ce 
om era bancherul nostru, amintim două întâmplări. Astfel, 
în 1921 l-a chemat pe arhitectul A. Vincentz, i-a spus că îi 
e dator, i-a dat bani și l-a trimis la Paris „să-și vadă visul 
cu ochii”. Sau, prin 1930 și  - a chemat la el un funcționar 
angajat de curând,  l-a întrebat cum a fost în deplasarea 
sa de la agenția de la Drăgășani. După ce l-a ascultat i-a 
spus: „Dumneata reprezinți Banca Comerțului. Altă dată 
când pleci, să mergi la gară cu trăsura, iei bilet de tren la 
casa I și după ce îți faci treaba inviți pe șeful agenției, pe 
contabil și pe cine mai crezi la restaurant. Nu te uiți la 
bani. Reprezinți Banca Comerțului.”

Merită să amintim apoi și faptul că în anul 1932 
Constantin Neamțu a cumpărat Casa Romanescu. El, 
ca om și banca, ca instituție, erau pe val. Asta, până în 
septembrie 1944, când Armata Roșie a intrat în Craiova. 
Vremurile au devenit însă imediat tulburi, nesigure, așa 
că a considerat că e mai bine să plece, pentru un timp, la 
București. Avea o casă pe strada Arcului… Spera că vre-
murile se vor schimba în bine, lucru, ce nu s-a întâmplat. 
Din contră. Între timp Tudor a fost arestat, apoi Cella. Și, 
în noaptea de 15 spre 16 august 1952 a fost și el arestat. 
Avea 85 de ani… Ce să mai vorbim. Organele de securita-
te au început să-și facă datoria…

În ziua de 5 decembrie 1952 Constantin Neamțu, 
marele finanțist, politician, OM, a murit. A murit ? Nu, nu 
e bine zis. A fost ucis!    n

20Conacul, naționalizat, a fost retrocedat și donat, în anul 2005, 
de Șerban Neamțu (nepot de frate a lui Constantin Neamțu), 
Uniunii Arhitecților din România.
21Lucian Petrescu, Enciclopedia României…, București, 1999, 
p. 588.
22 Informație pusă la dispoziție de prof. Zenovie Cârlugea.

150 de ani de la moartea...

Gheorghe si Ioana Neamțu, părinții lui C.Neamțu

Constantin Neamțu la 21 de ani
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Arghezi este poetul care „trăieşte sacrul ca pe o stare de puritate naturală 
a fiinţei, nealterată în esenţă de complicaţii de ordin teologic sau metafizic. S-ar 
putea spune, în termeni biblici, că sentimentul sacrului în lirica argheziană se află 
în corespondenţă cu „starea de sublimă ignoranţă a sufletului”. E starea de graţie 
dumnezeiască a poetului, de o nesfârşită candoare, şi nimic extravagant livresc nu 
pare să tulbure această relaţie organică, de consubstanţialitate inocentă cu creaţia 
primordială revelată şi mărturisită apoi, direct sau indirect, în toată opera. [...] Chiar 
şi în exerciţiul poetic, el rămâne un homo religiosus de cea mai curată speţă.”1 Po-
etul „cuvintelor potrivite” este autorul unei opere vaste, în care 
reverberaţiile sacrului se resimt de la primul şi până la ultimul 
volum. Regăsim în poemele sale ecouri biblice, universul liric 
fiind marcat, profund, de conştientizarea existenţei divine şi ne-
cesitatea primordială de a dialoga cu aceasta. „Cuvântul potri-
vit” este purtător al mesajului divin, Logos creator, act revelator 
al spiritului, viziune creatoare religioasă. Şi totuşi, dialogul cu 
divinitatea nu se poate măsura în cuvinte, el rămâne monologul 
„celui care glăsuieşte în pustiu. Vox clamantis in deserto – for-
mula ce s-a aplicat profetului ales şi trimis de divinitate, dar 
neascultat de semeni. Vocea poetului este, însă, a omului glăsui-
nd pe un promontoriu înaintat, adresându-se Domnului în hău, 
deci voce pierzându-se în pustiu. Nici un răspuns din marele gol. 
Monologul nu ajunge niciodată să devină dialog.”2 

Nu doar Psalmii fac din Tudor Arghezi un poet religios. 
Ecourile biblice din versurile sale apar ca un fel de „gâlceavă” 
cu Dumnezeu, o parafrazare modernă a luptei lui Iacob cu îng-
erul, pentru a-i câştiga încrederea divinităţii. Poeme precum 
Duhovnicească, De-a v-aţi ascuns, Rugă de seară, Priveghere, 
Muntele Măslinilor, Testament, Cântec de adormit Mitzura, In-
scripţie pe o casă de ţară, Heruvim bolnav, Inscripţie pe Biblie, Închinăciune, Denie 
cu clopote, Incertitudine, Denie sunt mici poeme de suflet în care poetul pare a se 
juca croşetând în ţesătura poetică imaginile arhetipale ale lui Dumnezeu, ale îngeril-
or, ale cerului, ale heruvimilor. 

În concepţia lui Nichifor Crainic „religiozitatea poeziei lui Tudor Arghezi e 
o incertitudine subiectivă pe de o parte şi o certitudine obiectivă pe de alta. Aceste 
două moduri de a simţi religios nu sunt la acest poet două momente în raport de 
succesiune, evolutive ca de la ceva imperfect la ceva împlinit, ci ele coexistă paralel, 
deşi lucrul are aerul unui paradox.”3 Tudor Arghezi a scris poezie de inspiraţie reli-
gioasă, marcată de fiorul prezenţei/ absenţei sacrului. Pot să amintesc în acest con-
text şi poemele: Înviere, Heruvic, Abece, Priveghere, Colind, Har, Rugăciune, Ogor 
pustiu, Mă uit la flori etc. Dar niciunde nu apare ca-n Psalmii în proză profunda 
religiozitate a poetului, împăcarea lui definitivă cu acel Deus absconditus, pe care-l 
invoca cu atâta sfâşiere lăuntrică şi revoltă în versuri. 

Inscripţie pe o casă de ţară fixează frumuseţea rugăciunii personale pe care 
poetul o lasă posterităţii. Pioasa aducere-aminte este îngemănată cu imaginile ico-
nice răspândind miresmele unice ale inimilor-flori în care se va pregăti sălaş pentru 
eventuala vizită a lui Iisus, Mântuitorul: „Voi îngriji ca-n fiece seară/ Să-ţi ardă-n 
vârf nestinsa noastră stea,/ Pe care voi aprinde-o solitară/ Cu sufletul şi ruga mea./ 
Iar pentru prunci şi ochii-odihnitori/ Ai Preacuratei ce ne-nchise drumul./ Vom răs-
pândi prin încăperi parfumul/ Care preschimbă inimile-n flori./ Şi-ntr-un ungher, 
vom face din covoare/ Un pat adânc, cu perinde moi,/ Dacă Isus, voind să mai sco-
boare,/ Flămând şi gol, va trece pe la noi.” Creator al heruvimilor ce-şi sanctifică 
boala, mic Demiurg al cuvintelor plăsmuitoare de frumuseţi, Tudor Arghezi simte 
o Incertitudine a actelor sale poetice, tocmai când „Îmi atârnă la fereastră/ Iarba 
cerului albastră/ Din care pe mii de fire,/ Curg luceferii-n neştire”. Creaţia se mani-
festă deplin, alungând tristeţea nopţii şi-n febrila căutare a identităţii şi a cunoaşterii 
de sine însuşi, „Genele lui Dumnezeu/ Cad în călimarul meu”. Divinitatea apare în 
viaţa omului, nu este loc de tăgadă în acest sens. Încarcerarea interioară nu are ne-
voie de semne şi minuni. Crucificarea e semnul thanatic care ar trebui să fie învins 
de viaţă, de puterea credinţei. Si totuşi, spaima, angoasa, epuizarea totală determină 
singurul gest posibil în plan uman care este, la Tudor Arghezi, fuga de pe cruce: ”Ei! 
Cine-i acolo-n haine-ntunecate?/ Cine scobeşte zidul cu carnea lui,/ Cu degetul lui 
ca un cui,/ De răspunde-n rănile mele?/ Cine-i pribeag şi ostenit la uşă?/ Mi-e limba 
aspră ca de cenuşă./ Nu mă mai pot duce./ Mi-e sete. Deschide, vecine./ Uite sânge, 
uite slavă,/ Uite mană, uite otravă./ Am fugit de pe Cruce./ Ia-mă-n braţe şi ascun-
de-mă bine.” Simbolurile biblice sunt astfel decantate sub emoţiile date de taina 
vieţii, mană cerească, pe când sângele pulsând viaţa, otrava, rănile, cuiele sunt mate-
rializate la modul sublim. Iar vecinul nu poate fi decât Cel ce este, adică Dumnezeu. 

Lamentaţii biblice sunt şi poemele intitulate Psalm. Ecourile psaltice se re-
simt desigur în tonul de revoltă şi durere a părăsirii. Psalmii arghezieni în versuri dar 
1 Cornel Moraru, Sentimentul sacrului în lirica argheziană, în vol. Sacrul în poezia românească. Studii 
şi articole, coord. Aurel Pantea, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007, p. 75
2 Nicolae Balotă, Opera lui Tudor Arghezi, cap. Scholii la Psalmi, Editura Eminescu, Bucureşti, 1979, 
p. 149.
3 Nichifor Crainic, Spiritualitatea poeziei româneşti, Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 1998, p. 
138.

mai ales Psalmii în proză, publicaţi sub titlul generic Ce-ai cu mine, vântule?, sur-
prind ecouri din Vechiul şi Noul Testament. În opera argheziană „un proces dramatic 
se consumă între om şi Dumnezeu, acesta din urmă nefiind conceput ca o abstracţie, 
ci ca un Părinte. Drama omului nu se referă la absenţa unui Dumnezeu în sine, ci la 
absenţa oricărui semn concret prin care El ar putea să-i fie accesibil. Asemenea lui 
Iov şi psalmistului David, poetul are sentimentul părăsirii, şi suferă că Dumnezeu 
şi-a întors faţa de la el, că l-a lăsat singur, că între El şi om a tras o perdea de nepă-
truns, că s-a învăluit într-o taină neagră, asemenea întunericului.”4

„În Psalmii arghezieni surprinzi mult mai des ecouri ale 
Vechiului decât ale Noului Testament. Poetul e un emul al ace-
lor mitic-arhaici homo religioşi care s-au luat la harţă cu Dom-
nul lor, l-au înfruntat, au violentat cerul, s-au luptat cu îngerul. 
Tonul său, în genere, este acela al lui Iov, bărbatul care nu cede-
ază, nu acceptă nici compromis, nici resemnare, care se-afirmă 
pe sine în faţa unui Iehova pierdut în tăcere şi tenebre. Cuvântul 
său este stârnit chiar de Tăcerea absolută căreia i se adresează şi 
în care se aude pierind”5: „Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş,/ 
Copac pribeag uitat în câmpie,/ Cu fruct amar şi cu frunziş,/ 
Ţepos şi aspru-n îndârjire vie”. Şi totuşi, Dumnezeu e absent, 
Deus absonditus nu răspunde, însingurarea e supremă, măcina-
tă până la eter, avatarurile fiinţei marginalizându-se de lume...

Metafora „copacului pribeag” nuanţează expresia unei 
teribile căutări care se vrea o înălţare spirituală, până la cer, 
pentru că el creşte-n Altarul cosmic. Poetul strigă şi vrea să 
fie auzit până dincolo de ceruri, parafrazându-l pe psalmistul 
David care spunea ”Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă;/ 
Ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine./ Să 
se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta” (Psalmul 

140, 1-2): „Nalt candelabru, strajă de hotare,/ Stelele vin şi se aprind pe rând/ În 
ramurile-ntinse pe altare –/ Şi te slujesc, dar, Doamne, până când?” Precum Iov, 
deznădăjduit şi epuizat, îi cere socoteală lui Dumnezeu: „Ascultă-mă Tu, Doamne, 
ca să grăiesc şi eu ;/ eu să Te-ntreb pe Tine, iar Tu să mă înveţi./ Te auzeam-nainte 
cu-auzul, şi atât;/ dar astăzi şi cu ochiul vederii Te-am văzut./ De-aceea eu pe mine 
m-acopăr cu dispreţ,/ eu, care-n mine însumi pământ sunt şi ţărână” (Iov 42,4-6), 
Arghezi reproşează el însuşi divinităţii absenţa din viaţa omului, vrea să o forţeze 
aducând argument sfârşitul timpului istoric: „De când s-a întocmit Sfânta Scriptură/ 
Tu n-ai mai pus picioru-n bătătură/ Şi anii mor şi veacurile pier/ Aci sub tine, dede-
supt sub cer.”

Psalmistul nu ezită să-şi recunoască vina: „Sunt vinovat că am râvnit/ Mereu 
numai la bun oprit” şi să considere că merită să-şi asume suferinţa, deoarece „su-
ferinţa psalmistului, patosul său nu aparţin registrului larg, obişnuit, al suferinţelor 
preaumane. E o suferinţă esenţială – nemotivată din pricini ce ţin de această lume 
– o suferinţă a omului rănit la „rădăcinile” sale, a omului care descoperă un gol de 
neumplut în existenţa sa, în rostul său. E o suferinţă ontică, a fiinţei umane. Ne doare 
„lipsa”, „vidul” – fie el şi aparent – al lui Dumnezeu în viaţa noastră.”6 

Această suferinţă a poetului e, fără îndoială, metafizică, transcende limitele 
ontologice ale firii, pentru că, psalmii însingurării omului, ai părăsirii, poartă adânc 
în ei cuvintele evanghelice „Eli, Eli lama Sabahtani?”, sau cele ale lui David: „Dum-
nezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?/ Departe sunt de mântuirea 
mea cuvintele greşalelor mele./ Dumnezeul meu, striga-voi ziua şi nu vei auzi” 
(Psalmul 21, 1-2). Cronotop sacru, poemele psaltice argheziene ascund un univers 
divino-uman, în care se ascund, de fapt, arhetipurile unei mitologii biblice în care 
fuzionează tainic mitul creării omului cu mitul paradisului pierdut şi al alungării 
omului din rai. Lipsa de răspuns a divinităţii este doar o mască a sacrului. De aceea, 
„e nevoie de a simţi sacrul, de a comunica organic cu el, care corespunde viziunii 
sacre a lumii şi a vieţii ca împlinire în rod. Foamea tactilă a necredinciosului, a lui 
Toma, face ca sacrul pentru Psalmist să apară drept satisfacţia supremă a palpabilu-
lui”7. Versurile sunt metafore ale tăcerii sacre, gesturile psalmistului sunt zadarnice, 
iar cuvintele menite să realizeze legătura între lumea de jos şi lumea de sus devin 
complementare strigătului în van: „M-aş umili acum şi m-aş ruga:/ Întoarce-mă, 
de sus, din calea mea./ Mută-mi din ceaţă mâna ce-au strivit-o munţii/ Şi, adunată, 
du-mi-o-n dreptul frunţii”. Izbăvirea este aşadar tot în seama lui Dumnezeu care 
se refuză văzului, auzului, pipăitului. Comparând Psalmii lui Arghezi cu poemele 
din ciclul Sagesse al lui Paul Verlaine, Nicolae Balotă face o observaţie deosebit de 
interesantă pentru continuarea analizei ecourilor biblice în opera lui Tudor Arghezi: 
„poetul-psalmist român refuză idolii. În Psalmii săi recursul la antropomorfismele 
oarecum obligate ale imaginarului religios sunt extrem de rare. Ele apar abia în 
ciclul psalmilor în proză (s.n. M.D.P.). Adevărul absolut, la Verlaine, are un nume, 
un corp, o existenţă personală. Nu şi la Arghezi. Sacrul este pentru poetul francez 
4 Bartolomeu Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, Poezia religioasă română moder-
nă. Mari poeţi de inspiraţie creştină, Revista „Studii teologice”, Revista Facultăţilor de Teologie din 
Patriarhia Română, Seria a II-a, Anul XLVI, Nr. 1-3, ianuarie-iunie 1994, p. 8-9.
5 Nicolae Balotă, op. cit., p. 150.
6 Idem, Calea, Adevărul şi Viaţa. Meditaţii religioase, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999, p. 10.
7 Idem, Opera lui Tudor Arghezi, ed. cit., p. 188.
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„Cineva”, la poetul român e „Nimeni”. Aceasta pentru 
că poezia lui Verlaine este axată pe misterul întrupării. 
„Domnul” care vorbeşte în sonetele din Sagesse este 
Crist, iar poemele din Liturgies intimes sunt construite, 
toate, în jurul misterului liturgic, deci cristic.”8 

Ciclul Ce-ai cu mine, vântule?, subintitulat 
Printre psalmi aparţine în totalitatea poemelor sale 
poeticii argheziene, deoarece pentru Arghezi „versul 
este cristalizarea geometrică a Poeziei” (cum declara 
în articolul programatic Vers şi poezie) iar „poetul se 
identifică cu cioplitorul care împlineşte actul iniţial 
al creaţiei: a plăsmui fiinţe vii. Frământând cuvântul 
asemenea olarului aplecat peste un şubred vas de lut, 
asemenea făurarului a cărui statuie se desprinde vie de 
pe soclu, visul său e acela al marilor creatori: a da viaţă 
Corpului Glorios. Căci a scrie e a face din nou, creaţia 
poetică repetând creaţia cosmică.”9 Aceste poeme în 
proză sunt emblematice pentru opera lui Tudor Arghezi 
deoarece ele acoperă, aproape în întregime, elementele 
de religiozitate specifice poeticii argheziene. 

Psalmii în proză au ca temă majoră Iubirea lui 
Dumnezeu, alături de alte teme mari ale poeticii arghe-
ziene: viaţa, moartea, creaţia, timpul. Arghezi înţele-
ge şi dă mărturie că „atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea...”. După ce-a căutat îndelung Iubirea care este 
Însuşi Dumnezeu, poetul o află atât de aproape de el, 
pentru că a învăţat să-i desluşească pasul lin care „trece 
şi pipăie ca fulgul”, pas pe care-l ascultă acum „cu ure-
chea din palmă”. Mai mult de-atât, poetul dialoghează 
cu eventualul cititor şi-i spune cu profundă convingere: 
”Tu faci ce face Dumnezeu, fără să ştii. Domnul e în 
tine o fărâmă, o mărgică, o mireasmă. Păstreaz-o în 
dreptul sufletului, necontenit. Tu porţi pe Dumnezeu în 
tine, mai uşure decât pruncul femeii. Ai să-l cunoşti. 
Închide ochii şi ascultă: trece gândul. Tot pasul lui e. 
Omul e poteca goală – pasul Domnului calcă, şi po-
teca zvâcneşte. Potecile dau una într-alta, împânzind 
pământul.”

Marcat de căutarea necontenită a divinităţii de la 
care dorea semne, Arghezi ajunge să-i spună lui Dum-
nezeu: „Doamne, tu trebuie să fii mai fraged ca spicul 
de săcară şi mai smerit ca vioreaua. Şi de-aceea poa-
te că noi nu te putem desluşi.” În căutarea atâtor răs-
punsuri existenţiale, poetul află credinţa cea adevărată, 
înţelege atotputernicia, bunătatea şi Iubirea lui Dum-
nezeu faţă de om. Înţelege că Singur Dumnezeu este 
Bun, precum grăia cândva psalmistul David, plângând: 
„Îndurat şi milostiv este Domnul,/ îndelung-răbdător 
şi mult milostiv ./ Nu până-n sfârşit Se va iuţi,/ nici în 
veac se va mânia./ Nu după păcatele noastre S-a purtat 
cu noi,/ nici după fărădelegile noastre ne-a răsplătit,/ 
ci după cât e cerul de-nalt de la pământ/ într-atât Şi-a 
întărit Domnul mila spre cei ce se tem de El/ pe cât 
de departe sunt răsăriturile de apusuri,/ într-atât a-n-
depărtat El de la noi fărădelegile noastre;/ în ce chip îi 
miluieşte tatăl pe fii,/ aşa i-a miluit Domnul pe cei ce se 
tem de El; că El ne-a cunoscut alcătuirea,/ adusu-Şi-a 
aminte că ţărână suntem.” (Psalmul 102, 8-14)

Aceeaşi viziune asupra bunătăţii nesfârşite a di-
vinităţii se regăseşte şi la Arghezi. Psalmodierea poetu-
lui e sinceră şi încărcată de varietate stilistică, aducând 
cu ea un mesaj al Frumuseţii, al Bucuriei şi Iertării divi-
ne, pe care omul le primeşte, conştient însă că nu le me-
rită: „Tu nu ceri dajdie, nu vinzi şi nu plăteşti, şi dai de 
pomană viaţă şi floare, apă şi văzduh: frumuseţe, bucu-
rie şi cântec. Tu nu dai bunuri tocmite cu datorii, tu dai 
şi pleci, şi iarăşi dai. Omul se naşte cu zestrea făcută. 
Bunătatea şi mila ta sunt de totdeauna, oricât aş greşi 
după socoteala omenească. Că sunt rău, sărac, ticălos, 
tu nu ştii. Tu eşti ca mama, pentru care copilul cocoşat 
e frumos, şi copilul nebun e drag ca şi cel cu minte. 
Tu ierţi înainte de a se naşte păcatul.” Rugăciunea 
psalmistului modern nu mai este nici înverşunare, nici 
răzvrătire. Din contră, e împăcare, regăsire a unei stări 
primordiale, arhetipale, psalmistul cerând, prin rugă, 
8 Ibidem, p. 194-195.
9 Idem, Arte poetice ale secolului XX, Editura Minerva, Bucureşti, 
1997, p. 30.

să nu-şi mai aparţină lui însuşi, ci Aceluia Care i-a dat 
viaţă şi frumuseţe: „Mă rog ţie pentru că ţi-s stelele 
frumoase, pentru că ai urzit azurul, pentru că ai făcut 
caprele şi copacii şi ţi-ai distribuit fiinţa în toate se-
minţele şi în toate fiinţele, cu care, fără voia mea, mă 
simt legat, fie că ştii tu sau nu ştii. Mă rog ţie, Doamne, 
să nu mai fiu eu însumi.” „Grădina cu leacuri” este me-
tafora centrală a acestor Psalmi. În ea „sunt un necuno-
scut care vine să-l cunoască. Roagă-l să mă primească. 
De cincizeci de ani caut cărarea care mă duce la el, – şi 
acum când am găsit-o, nu mă mai pot întoarce de unde 
am purces.” Această metaforă a fiinţei spirituale este 
mărturisire de credinţă şi de iubire a psalmistului. Înt-
r-o asemenea grădină edenică, regăsită după o jumătate 
de veac, se petrece una dintre cele mai fructuoase înt-
âlniri-miracol cu divinitatea. În acest topos fundamen-
tal din mitologia argheziană, căutătorul „ca într-o oază 
de armonie şi linişte, a avut bucuria să contemple un 
univers în miniatură unde, ca şi în marele necuprins, 
se petrec aceleaşi evenimente, la fel de stranii şi unice. 
Pragul casei se învecinează cu nemărginirea. Ochiul, 
cum se deschide, îmbrăţişează spectacolul mirific al 
firii, cu uimitoare metamorfoze regizate, fără răgaz, 
de un ingenios maestru de ceremonii [...]. Grădina e 
spaţiul unde, la scară redusă, se rosteşte plenar „marea 
eternitate”10.

Ultimul psalm din ciclul Ce-ai cu mine, vânt-
ule? aduce în lumină întreaga măsură a talentului lui 
Arghezi de mare poet religios. Convins de faptul con-
cret că „viaţa mea trece către veac, şi nu a fost zi în 
care să nu mă gândesc pentru tine şi să nu mă leapăd 
de chipul făcut ţie de oameni”, psalmistul modern re-
cunoaşte că „ruga mea e gândul”. În această rugăciune 
din fiece gând, el scrie ultimul monolog liric în care-i 
vorbeşte lui Dumnezeu precum i-ar vorbi unui prieten. 
Împăcarea este clară, sigură şi mântuitoare, amintind 
parcă de mântuirea tâlharului de pe cruce, în ultimele 
lui clipe de viaţă, Hristos promiţându-i „Astăzi vei fi cu 
Mine în Rai!”. Psalmistul aduce cu el bucuria unei vieţi 
în care Dumnezeu nu i-a dat nici un prilej de mâhnire 
sau tristeţe, doar oamenii, pentru că Dumnezeu i-a fost 
mereu aproape, uitându-se împreună cu El în prisacă: 
„Tu eşti un prieten, mai puţin decât un prieten şi mai 
mult. Te-am găsit ca pe un copil, între ceruri, aruncând 
cu stele în mare şi jucând cu mâna oglinda lumii rotun-
de în odăile noastre albe. Tu nu te-ai posomorât nicio-
dată, ca oamenii răi şi chinuiţi, şi nu ai făgăduit munci 
şi poveri. În prisacă, te uitai cu mine la stupi şi albine, 
şi, în câmpie, te aplecai pe florile de trifoi.” 

Împăcarea finală aduce clipa de revelaţie când 
poetul înţelege că, în toată sforţarea lui de a-L căuta 
pe Dumnezeu, L-a întâlnit tocmai în momentul când 
îşi pusese „uneltele deoparte”: „zi de zi şi ceas de ceas 
m-am gândit pe tăcute şi m-am întristat. Nimeni nu a 
crezut că suferinţa mea venea de unde ninge teiul de 
zăpadă şi că era o suferinţă de nemărginit. Nu am cu-
tezat, când întârziam şi mă lăsam codaş, tărăgănitor 
afară de lume, să răspund că, tiptil, căutam pe Dum-
nezeu. Îmi lipsea acel Dumnezeu care nu era nici în 
cărţi, nici în biserici şi pe lângă care au trecut oamenii 
şi nu l-au văzut. Pe acela l-am găsit după ce s-a stins 
vara fierbinte şi toamna frumoasă, peste mine, de cin-
cizeci de ori.”

De aceea, finalul poemului vorbeşte despre bu-
curia nepreţuită a întâlnirii cu Dumnezeu în această 
viaţă, simbol al biruinţei, al descoperirii unei patrii şi 
a unui cămin care înseamnă acasă, simbol al eternei 
reîntoarceri la starea paradisiacă, în Grădina lui Dum-
nezeu. Într-o singură clipă, izbăvitoare, poetul a gus-
tat din bucuria paradisului şi a împăcării definitive cu 
oamenii şi cu Dumnezeu. Iar această clipă izbăvitoare 
este clipa Învierii, aşa cum a vorbit Mântuitorul: „Eu 
sunt Pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi 
şi cel ce crede în Mine niciodată nu va înseta. Dar Eu 
v-am spus că M-aţi şi văzut, şi nu credeţi. Tot ce-Mi dă 
10 Ilie Guţan, volumul Tudor Arghezi. Poeme în proză, Antologie, 
postfaţă şi bibliografie de Ilie Guţan, Editura Minerva, Colecţia Ar-
cade, Bucureşti, 1985, p. 210

Mie Tatăl, va veni la Mine; şi pe cel ce vine la Mine 
nu-l voi scoate afară; pentru că M-am pogorât din cer 
ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui Care M-a trimis. 
Iar voia Celui ce M-a trimis aceasta este: să nu pierd 
pe nici unul din cei pe care mi i-a dat, ci să-l înviez în 
ziua de apoi” (Ioan 6, 36-39). 

Întâlnirea cu Dumnezeu este prilejul celei mai 
mari bucurii pentru poetul credinţei şi tăgadei, este pri-
lejul regăsirii pe sine în voioşia mântuitoare a clipei, 
este cea mai importantă împrejurare a vieţii lui, care 
i-a dat puterea să învingă toate „ceasurile negre” ale 
vieţii sale, pe care le-a alungat cu „bătătoarea de muş-
te”, astfel că „o singură clipă a înghiţit o jumătate de 
veac”, motiv pentru care nu mai simte nici durerea, nici 
ura oamenilor, ci doar trăieşte acut o stare de imensă 
bucurie şi pace lăuntrică, pentru că rostul său a intrat în 
mătci fireşti, autentic creştine, înălţătoare şi izbăvitoa-
re: „Bucuria mea cine ar putea-o povesti acum? Ziua 
mea are un rost. Înţeleg multe lucruri până aseară ne-
înţelese. Sunt voios şi sprinten, culorile mele au înviat: 
am câştigat! Am o patrie, am un cămin! Împrejurările 
s-au micşorat, ura nimănui nu mai doare; deodată, oa-
menii s-au pitit ca greierii şi au scoborât la măsura lor. 
În tot ce mă îngrijora şi mă ţinea în loc s-a strecurat 
nepăsarea sfântă, căci am chemat toate ceasurile mele 
negre şi le-am adunat şi le-am gonit cu bătătoarea de 
muşte; o singură clipă a înghiţit o jumătate de veac.”

Izbânda la care aderă poetica argheziană, a omu-
lui care vrea să spună lumii întregi cum s-a împăcat el 
cu Dumnezeu, este o dovadă a profundei religiozităţi a 
poetului, care ştie că „Dumnezeu preferă, pare-se, tempe-
ramentul luptătorului, îndrăzneala, ofensiva sinceră, dacă 
El este ales ca interlocutor. De ce? (...) Pentru că recuno-
aşte, în credinciosul care îl înfruntă, calitatea omenească 
la care ţine cel mai mult: libertatea. Dumnezeu vrea să 
obţină adeziunea noastră, angajând capacitatea noastră de 
a ne opune. Cu alte cuvinte, El se comportă simultan, ca 
adversar şi ca aliat, ca instanţă neobosit încurajatoare şi 
provocator descurajantă.”11 Această victorie a omului care 
şi-a găsit pacea sufletească este o expresie a Iubirii divine 
care se lasă biruită tocmai pentru a câştiga adeziunea fi-
nală totală a iubirii şi libertăţii omului: „vreau să ştie toată 
lumea că m-am împăcat cu cel pe care l-am cunoscut, şi 
că de aci înainte suntem în loc de unul mai mulţi, căci 
Domnul meu este cât o sută şi cât o mie. M-am ajuns şi 
m-am biruit.”

„Crezi tu a fi ceva mai bun ca ziua scurtă pe care 
o trăieşti?” este întrebarea-cheie a operei argheziene. Iar 
răspunsul final („M-am ajuns şi m-am biruit”) este expre-
sia supremă a cunoaşterii de sine şi a întâlnirii cu divini-
tatea, pentru că la Tudor Arghezi „atât în rotaţia perpetuă 
a anotimpurilor, cât şi în suavităţile prea-efemere ale zilei 
vibrează absolutul. „Arama vindecătoare” e găsită de poet 
în sine însuşi dar şi în spaţiul paradisiac al grădinii unde 
chiar cosmosul devine familiar şi tangibil.”12

Tudor Arghezi face parte dintre poeţii care au îmb-
inat armonic, precum acordurile unui cântec de vioară 
Stradivarius, revolta şi credinţa, căutarea şi re-găsirea, 
blestemul şi rugăciunea, meditaţia şi interogaţiile zadar-
nice, sensul vieţii şi sensul divinităţii. Psalmistul pentru 
care „rugăciunea mea e o risipire, ca de aburi, în vecie: 
mă gândesc”, ne-a inscripţionat pe coordonatele religio-
ase ale liricii româneşti câteva linii de forţă convergente 
în meditaţie filosofico-religioasă, în care însă predomină 
religiosul. Şi chiar dacă vorbim despre o dramă a psal-
mistului, biruinţa finală are repercusiuni definitive asupra 
conştiinţei poetice ce s-a lamentat divinităţii ascunse dar 
nu inexistente, găsind-o în paradisul terestru al grădinii 
psalmice. Iar dacă sacrul este „das Ganz-Andere” (cu to-
tul altceva în accepţiunea lui Rudolf Otto), „în Psalmii 
arghezieni numenul e ceea-ce-nu-este şi prin aceasta tul-
bură orice fiinţă şi îndeosebi cea omenească. [...] Poezie 
deloc liniştitoare, tulburătoare, poezie a neliniştii de a fi şi 
de a cunoaşte”13.  n  
11 Andrei Pleşu, Despre îngeri, Editura Humanitas, Bucureşti, 
2003, p. 247-248.
12 Ilie Guţan, op.cit., p. 208
13 Nicolae Balotă, Opera lui Tudor Arghezi, p. 201-202.
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ZIUA A OPTA
Deşi e ziua a şaptea,
Nu Te odihni încă, Doamne,
Mai sunt multe de făcut – 
Lucrarea Ta măreaţă
De pe parcursul săptămânii
A suferit pe nesimţite transformări radicale:
Spre exemplu, lumina
N-o mai deosebeşte nimeni de întuneric
Aşa cum ai plăsmuit-o Tu;
Pământul a dat din sine verdeaţă,
Ce-i drept,
- Cum voia Ţi-a fost - 
Dar s-au asmuţit asupra ei seceri
Şi-au retezat-o de tot...
Luminătorii, puşi cu grijă
Spre cârmuirea zilei şi-a nopţii împărăţie,
S-au luat, fără ruşine, la trântă 
Pentru supremaţie.
Cât despre om
- Cel creat cu atâta migală  
După chipul şi asemănarea Ta -
Îşi dă cu nonşalanţă în petec 
Sub fiece stea.

De-aceea zic 
Şi-ndrăznesc eu, nevrednicul,
Să-Ţi tulbur liniştea:
— Pune mână de la mână, Doamne,
Şi îndreaptă
Ce se mai poate îndrepta
Din lumea asta 
- Ridicată toată din nimic 
Cu vrerea Ta - 
Iar pentru odihnă aşteaptă, Te rog,
Ziua a opta.

FOBIE
Am fobia distanţelor – 
Numai astfel îmi pot explica 
De ce mă zvârcolesc 
Ca peştele pe uscat 
Când pleci - fără avertisment - la capătul lumii 
Şi pe mine mă laşi la celălalt capăt.

E ciudat 
Cum putem pune, fără remuşcări, 
Atâtea stavile între noi: 
Două-trei oceane nesfârşite,
Câteva mări
Negre, Roşii, Galbene 
Şi care altele vor mai fi, 
O duzină de lanţuri muntoase 
Şi-o infinitate de câmpii, podişuri, dealuri... 
Facem ce facem 
Şi ne extrapolăm sufletele, 
Ne însingurăm ochii 
Unul de căpruiul altuia!
Numai că pe mine 
Mă terorizează înstrăinarea asta 
- Pusă la punct cu atâta acurateţe - 
Mă devorează pe dinăuntru 
Os cu os, ligament cu ligament...
Dar continuu să sper 
C-o să tragă Dumnezeu mai aproape 
Cerurile estice şi cele vestice, 
Să se întâlnească şi buzele noastre 
La umbra mâinilor Lui.

ÎNTREGIRE
Roteşte-te spre mine, Doamne,
Cu toată circumferinţa!
Nu clipi, priveşte-mă fix – 
Sunt la un oarecare kilometru
Al drumului ce duce spre Damasc,
Dar nu Te prigonesc,
Nu sunt zelos în a Te defăima,
Nu cutez nici măcar 
Să-Ţi ponegresc statutul de-Atotstăpânitor!
Mi-s gesturile clare şi pline de-nţeles:
Vreau să îmi ieşi în faţă
Să mă descoperi înaintând spre Tine!
Nu am plecat pe cale
Cu gând să Te stârpesc
Din conştiinţa-a tot ce mişcă pretutindeni,
Ci să Te înmulţesc în mine însumi urmăresc.
Reperează-mă deci
Pe traiectoria pe care păşesc,
Învăluieşte-mă, fă-mi-Te auzit
Şi sporeşte în mine!
Răspândit prin materie 
În particule disparate Te resimt –
Adună-Te din atomi
Şi locuieşte-mă întreg! 

RISC
Risc mult iubindu-te – 
Conform unor surse, 
Demne de toată încrederea,
Printr-un decret-lege 
Mi se va reduce raţia de apă zilnică,
Porţia de aer cuvenită 
Îmi va fi populată 
Cu un procent majorat de azot, 
Iar ploilor li se va ordona 
Să mă ocolească sistematic
Doar-doar mă va răpune ariditatea...

Îmi eşti - cum să-ţi spun? - 
Un fel de sabie a lui Damocles 
Deasupra capului – 
Oricât m-aş feri eu, 
Există o probabilitate - deloc de neglijat -
Să sfârşesc decapitat. 

Şi totuşi,
În pofida acestei 
Incerte stări fiinţiale 
Cauzate de dragostea pe care ţi-o port, 
- Ştiut fiind faptul 
Că am un instinct de conservare inespugnabil - 
Trec în subsidiar
Toate ameninţările neechivoce 
Venite dinspre universul interlop 
În care-mi consum existenţa 
Şi-ţi spun c-o luciditate 
Imposibil de analizat 
Din punct de vedere psihologic:
— Joacă tu,
În piesa asta de teatru infernală 
Care e viaţa mea, 
Rolul 
De călcâi al lui Ahile!

CONEXIUNE
Avem 
O sumedenie de preocupări comune:

Dimineaţa 
Ne trezim la primul cântat al cocoşilor,
Spălăm soarele pe faţă cu rouă
Şi-l rugăm să lumineze în mod egal

Toate regiunile planetei.

Peste zi 
Elaborăm strategii de ridicare 
A nivelului mediu de fericire,
Aplanăm disputele internaţionale 
Cauzate de revendicările teritoriale nelegitime
Şi raţionalizăm exploatarea resurselor 
Pe cale de dispariţie.

Seara 
Tragem de urechi stelele 
Care şi-au schimbat poziţia pe cer
Şi-apoi, frânţi de oboseală,
Asfinţim progresiv 
Unul pe buzele celuilalt. 

Cine ne-o fi conectat
- În cea mai mare taină - 
La aceeaşi sursă de IUBIRE?!

CIRCUIT
Tot timpul a existat 
Un circuit al dragostei între noi:

Gândurile tale ajungeau la mine
Cu precădere la oră fixă,
Iar eu n-aveam altceva de făcut 
Decât să le memorez.

Energia mea se deplasa spre tine
Cu viteza luminii
Şi tu o înmagazinai pe loc
În starea ei pură.

Privirile noastre, arcuite din sprâncene,
Făceau tumbe una spre cealaltă
Pe toată lungimea liniei orizontului.

Oricine putea observa
- Cu ochiul liber -
Ce angrenaj indestructibil
Puneam în mişcare sub soare!

ACADEMIE
Ţinând cont de faptul
- Deloc de neglijat - 
Că tocmai ne-am luat doctoratul 
În arhitectura sentimentelor,
Am putea fonda împreună
O academie a iubirii.

Nu exagerez deloc, crede-mă,
Ştiu bine ce spun – 
Nu cunosc pe nimeni în lume
Care să fi analizat mai amănunţit
Înfrastructura substantivului „dragoste”
Decât am făcut-o noi doi...

Tocmai de-asta – 
Ca unii ajunşi 
Experţi în acest domeniu
- Relativ puţin cercetat -
Şi mânaţi de-un vădit spirit de generozitate
Se impune 
Să împărtăşim şi altora
Din experienţa noastră 
De muritori sortiţi unul altuia,
Altfel vom face 
Din fericirea noastră actuală
Un secret inaccesibil pe vecie
Oricărui alt pământean.     n

Ioan Adrian POPA
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în versuri, inspirată din imnul Stabat Mater. Iată textul 
prelucrat în versuri cu măsuri diferite, alternînd versuri 
lungi cu versuri scurte, ritmate şi rimate: „O, fiul meu, 
fără durere te-am născut / Ce rău jidovilor ai făcut / Lui 
Pilat te-au dat de te-au judecat / Spre bătăi, de stîlp te-au 
legat / Palme ţi-au dat / Între doi tîlhari, pe lemn te-au 
pus / Cu suliţe te-au împuns / Cu fiere şi oţet te-au adăpat 
/ Soarele s-a întunecat / Pămîntul s-a cutremurat  Uce-
nicii te-au lăsat / Dar pe mine, Maica Ta, într-a cui casă 
m-ai lăsat? / Sabia cea de pe amîndouă părţile ascuţită / 
De care Simeon mi-a spus, a străpuns inima mea”. Aces-
te versuri sînt incluse în Liturghia celor Şapte dureri şi 
atestă simţăminte comune catolice şi ortodoxe precum şi 
înfrăţirea dintre pictură şi literatură.

În secolul al XIX-lea, imnul Stabat Mater este 
receptat în două traduceri – una alcătuită de învăţatul 
ardelean Samuel Micu5, în anul 1801, iar alta de pre-
fectul Misiunii Apostolice din Moldova, Bonaventura 
Berardi6, în anul 1804, şi o prelucrare mult răspîndită 
în mediul ortodox publicată în Cîntece de stea de Anton 
Pann7, în anul 1830.

Traducerea lui Samuel Micu a fost republicată în 
secolul al XIX-lea, de mulţi editori, printre care şi Moses 
Gaster. Această traducere în versuri echivalează textul 
latin cu fidelitate şi eleganţă, care ar merita o analiză fi-
lologică detaliată. Şincai echivalează octonarii, dar sena-
rii sînt înlocuiţi cu septenari, foloseşte rima şi, în ciuda 
unei stîngăcii de retor, dovedeşte virtuţile limbajului po-
etic din vremea sa.

Traducerea lui Bonaventura Berardi, realizată în 
1804 şi publicată în 1943 de Carlo Tagliavini, s-a păstrat 
într-un caiet8 cu titlul italian, în Biblioteca din Bologna, 
în arhiva misionarilor italieni din Moldova, aparţinând 
cardinalului Mezzofonte9. În manuscris, după textul 
traducerii, se află o notă: „Versione del. P. Gius. Bonav. 
Berardi di Ravena, Miss. Aplco. di Moldavia, in 1805”. 
G.B. Berardi, precizăm noi, a fost prefect10 al Misiunii 
Apostolice din Moldova, în 1812, şi, apoi, episcop de 
Bacău (20 martie 1915 - 1818), ultim episcop11 de Ba-
cău, întrucît, după un interimat (1818-1884), reşedinţa 
episcopului catolic s-a mutat la Iaşi (1884).

Versiunea lui Berardi a ajuns la Bologna, pro-
babil, prin misionarul G. Fr. Barbieri care, plecînd din 
Moldova, a luat „registre vechi” pe care le-a dăruit12 
cardinalului Mezzofonte. Carlo Tagliavini13 a publicat 
traducerea lui Berardi, după manuscrisul de al Bolog-
na, însoţind-o de pertinente judecăţi de valoare: „Odată 
despuiată de grafia hibridă14, nu este lipsită de eleganţă 
şi, de asemenea, de fidelitate. Singura, între traducerile 
româneşti care conservă ritmul strofei originale, compu-
să din octonari cu accent pe a treia şi pe a şaptea [sila-
bă] şi dintr-un senar cu accent pe a treia şi pe a cincea 
[silabă]. Chiar dacă păstrarea accentelor nu e reuşită în 
toate cazurile, strădania de a menţine ritmul original este 
evidentă... În bisericile Misiunilor franciscane, [imnul] 
Stabat Mater va fi fost cîntat, în traducere românească, 
aşa cum se cînta textul latin în bisericile italiene. Fide-
litatea ritmului, în funcţie de muzică, nu erau ţinute nici 
de Pann, cît timp Biserica Orientală, unită sau ortodoxă, 
nu se adaptase la sistemul muzical occidental. Tradiţia în 
uz în Moldova menţine octonarii, dar substituie senarul 
cu octonarul trunchiat. Traducerea lui Berardi conţine 
şi erori şi anacoluturi explicabile pentru un străin, dar 
arată totuşi stăpînirea limbii române. Sub grafia tradiţio-
nală [hibridă] apar forme specifice moldave15, ca în alte 
scrieri ale misionarilor italieni din Moldova16. Lucrul cel 
mai important mi se pare însă „ruptura” poetică, uzul 
formelor de limbă vorbită, aproape familiară, care face 
această traducere mai caldă şi mai apropiată de aceea a 
marelui transilvănean Samuel Micu”.

În secolul al XX-lea, versiunile publicate ale im-
nului Stabat Mater sînt prelucrări, nu traduceri, apăsînd 
pe expresivitatea poetică desprinsă de lexicul, măsura şi 
ritmul originalului latin. Menţionăm prelucrarea lui Ion 
Soricu17 (1939) şi prelucrările părintelui catolic Clau-
diu Dumea18 care au un rol cultural şi estetic prioritar. 
În secolul nostru, filologii clasici Ana Cojan19 şi Traian 
Diaconescu au realizat, în mod independent, versiuni noi 
care se remarcă prin fidelitate semantică şi expresivitate 
poetică. Sînt traduceri care, în comparaţie cu traduceri-
le lui Samuel Micu şi Bonaventura Berardi, alcătuite cu 
două secole în urmă, dovedesc un salt filologic şi artistic 
în istoria receptării celebrului imn latin.

Publicăm acum20 versiunea inedită, întocmită 
de Traian Diaconescu, răspunzînd astfel orizontului de 
aşteptare al cititorilor contemporani. Prin funcţiile sale 
teologice şi estetice, această capodoperă a poeziei medi-
evale creştine, îndrumă sufletele noastre la cugetare şi al 
omagierea lui Isus şi a Maicii Domnului întru înălţarea 
şi mîntuirea fiinţei noastre călătoare.   n

Text și raducere: 
Prof. univ. dr. Traian DIACONESCU

STABAT MATER

„1. Stabat Mater dolorosa,
Juxta Crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius...
Cuius animam gementem,
Contristatam et dolentem,
Pertransivit gladius.”

2. O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!
Quae moerebat et dolebat,
Et tremebat, quum videbat
Nati poenas inclyti.

3. Quis est homo qui nonfleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam Matrem contemplari,
Dolentem cum filio?

4. Pro peccatis suae gentis
Vidit Jesum in tormemntis.
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem Natum
Morientem, desolantum
Dum emisit spiritum.

5. Eia mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.
Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum.
Ut tibi complaceam.

6. Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas,
Cordi meo valide.
Tui Nati vulnerati
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.

7. Fac me tecum vere flere
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero,
Juxta crucem tecum stare,
Te libenter sociate
In planctu desidero.

8. Virgo virginium praeclara
Mihi jam non sis amara:
Fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis fac concortem
Et plagas recolere.

9. Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari,
Ob amorem Filii.
Inflammatus et accesus
Pe te, Virgo, sim defensus
In die judicii.

10. Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.
Quando corpus morietur
Fac ut anime donetur
Paradisi gloria.

STĂTEA MAICA

1. Stătea Maica-ndurerată,
Lungă cruce, lăcrimînd
Unde-i trupul Fiului
Şi gemînd în suferinţă
Inima plină de jale
A străpuns-o sabia.

2. O, ce tristă-i şi rănită,
Maica binecuvîntată,
Născătoarea Domnului.
Înecîndu-se-n suspine,
Se cutremură cînd vede
Sîngerarea  Fiului.

3. Care-i omul să nu plîngă,
Cînd priveşte-n suferinţă
Pe Măicuţa Hristului?
Cine nu se întristează,
Contemplînd pioasa Maică,
Îndurînd aidoma?

4. Pentru lumea prihănită
Suferă Isus pe cruce,
Chinurile-l biciuie.
Vede Fiul său cel dulce,
Cum însîngerat se stinge
Şi sloboade sufletul.

5. O, tu Maică a iubirii,
Fă să simt şi eu durerea
Şi să plîng alăturea!
Fă să ardă pieptul meu,
În iubire pentru Domnul
Şi să-ţi fiu asemenea.

6. Sfîntă Maică, fă-mi în suflet,
Rana Lui îndurerată,
A Crucificatului.
Pentru chinurile toate,
Îndurate pentru mine,
Să fiu parte Fiului.

7. Fă-mă să jelesc cu Tine,
Pe Isus străpuns de cuie,
Cîte îmi sînt zilele.
Şi cu Tine lîngă cruce,
Să fim una-n suferinţă
Şi la fel în lácrime.

8. O, Fecioară luminată,
Să nu-mi fii mie amară,
Lasă-mă în plîngere!
Moartea Lui s-o port în lume,
Să duc rana Lui în suflet
Şi asemenea patima.

9. Fă să fiu rănit cu pietre,
Să mă-mbăt cu chinul crucii
Din iubirea Fiului.
Aţîţat şi ars de flăcări,
Să mă aperi Tu în ziua
Judecăţii ultime.

10. Fă să fiu păzit de cruce,
Moartea lui Isus să întreme
Prin tăria harului.
Şi cînd trupul meu pieri-va,
Fă ca sufletul să aibă
Slava Paradisului.

NOTE

1 Iosif Naghiu, Stabat Mater, în „Studii Italiene”, 
IX, 1942, p. 147 ş.u.
2 Carlo Tagliavini, Traduzioni rumene dello Sta-
bat Mater o di altri imni religiosi di Jacopone 
da Todi, în „Studii Italiene”, X, 1943, p. 49-57.
3 O traducere mai mult literală decît poetică se 
găsea între cărţile de cîntece şi rugăciuni pentru 
enoriaşii catolici din Moldova, publicate la Iaşi, 
Presa Bună, şi la Săbăoani, Editura Serafică, f.a. 
Versiunea de cult era diferită de cea a lui Berardi 
(cf. Iosif Naghiu, op. cit., supra, nota 1).
4 Ion St. Lazăr, Constantin Brîncoveanu, domnul 
faptei creatoare şi al jertfei sfinţitoare, antolo-
gie, Rîmnicul Vîlcea, 2014, p. 401. Pentru cultul 
marial vezi şi Ioana Iancovescu, Note asupra 
iconografiei unor imnuri mariale, în rev. „Stu-
dii şi Cercetări de Istoria Artei”, t. 41, 1994, p. 
85-86; Violeta Barbu, Sisteme de reprezentare 
populară a cultului mesianic în Ţările Române 
în sec. al XVII-lea şi al XVIII-lea, în „Studii şi 
materiale de istorie medie”, 1988, vol. XVI, p. 
167-170 şi D. Stănescu, Cultul Maicii Domnului 
la români, Bucureşti, f.a.
5 Acathist sau Carte cu multe rugatsuni pentru 
evlavia fieştecărui creştin Acum într’acest chip 
ashezată de la Părintele Samuel Klein de la 
Szad, Sibiu, 1801, p. 178-180 (cf. Bianu - Ho-
doş, Bibliog. rom. veche, II, p. 425 ş.u.). A fost 
reprodusă apoi de M. Gaster, Crestomaţie româ-
nă, Leipzig - Bucureşti, 1891, vol. II, p. 186-188 
şi de J. Sighiescu, A roman helvesiras törtenete, 
Budapest, 1905, p. 155-157.
6 v. supra, nota 2.

7 Anton Pann, Cîntece de stea sau versiuni care 
se cîntă la naşterea Domnului nostru Isus Hris-
tos, Bucureşti, 1830; vezi şi N. Cartojan, Cărţile 
populare în literatura românească, Bucureşti, 
1938, vol. II, p. 207 ş.u.
8 Titlul caietului: Preci da recitarsi ai Vesperi e 
prima della Messa Parochiale in tutte le feste di 
prfecetto in ogni Chiesa delle Missioni Aposto-
liche di Moldavia. A secunda del Decret odei 
24. 9brie 1781 dell’Illmo e Revmo Monsignor 
Domenico Karwoscieski Mun. Conv., Vescovo 
di Bacow; confermato dal M.R. Pref. Domeo 
Brocani con sua Circolare dei 15 Giug o 184. 
Precizăm că Domenico Pietro Karwosieski a 
fost episcop de Bacău între anii 1782-1808 cfr. 
Fr. B. Morariu, O. M. Conv., Series chronologica 
praefectorum apostolicorum missionis Fr. Min. 
Conv. in Moldavia et Valachia durante saec. 
XVII-XVIII cui accessit series chronologica 
episcoporum Bacoviensium (extr. ex Commen-
tarium Ordinis Fratrum Minorum S. Francisi 
Conventualium, XXXVII, Romae, 1940, p. 22.
9 cf. Carlo Tagliavini, Alcuni manoscritti sconos-
ciuti di missionari catolici italiani in Moldavia 
(sec. XVIII) în „Studi Romei” IV, 1930, p. 42 
ş.u. Aici se află versiunea ritmică a imnului Sta-
bat Mater de P. Laius. Bonav. Berardi di Raven-
na, Miss. Aplco e Moldavia (1805).
10 N. Iorga, Istoria Bisericii Româneşti, Vălenii 
de Munte, 1909, vol. II, p. 325
11 Morariu, op. cit., p. 23: Josephus Bonaven-
tura Berardi, Ord. Min. Conv. Ravenntes, iam 
Praefectus Apostolicus Moldaviae ab 1812, no-
minatus 20 mart. 1815 episcopus Bacoviensis et 
Viennae a Nuntio Apost. Severali consecratus. 

Post multas ambages ad suam diocesim venit, 
non bene visus a gubernio Moldaviae Phanario-
ta et a clero orthodoxo qui episcopum titularem 
et residentem nec recuopere, nec recognoscere 
volebant. Die 13 Aprilie 1818 episcopus Berardi 
obiet Iasis et cum ipso terminatur series episco-
porum Bacoviensium.
12 cf. Carlo Tagliavini, op. cit., supra nota 9, p. 
50 ş.u.
13 v. Le traduzione Rumene dello Stabat Mater 
e di altri inne religiosi di Iacopone da Todi, în 
„Studii italiene”, X, 1943, p. 54-56
14 Pentru grafia folosită de misionarii catolici v. 
C. Tagliavini, Alcuni manuscritti, p. 57 ş.u., O. 
Densuşianu, în „Grai şi suflet”, I, p. 286 ş.u.; 
Ştefan Paşca, în „Studii italiene”, II, p. 121 ş.u.; 
Gheorghe Chivu, .................
15 Ex. strofa II, v. 3 „engiunghiat” pentru „în-
jungheat”, strofa XVIII v. 3 „giudikezzi” pentru 
„Judecaţii”, stgrofa VII v. 1 „gniamului” pentru 
„neamului” şi strofa XIII v. 1 „restighnit” pentru 
„răstignit” etc.
16 v. O. Densuşianu, op. cit., supra, nota 14, vol. 
I, p. 311
17 v. Iosif Naghiu, supra, nota 1
18 Claudiu Dumea, Jubilate Deo, Iaşi, Ars Lon-
ga, 1997, p. 271
19 Ana Cojan, Mater dolorosa, în rev. „Dacia Li-
terară”,........, 2005, p. 36-37
20 Avînd în vedere virtuţile educative şi estetice 
ale imnului Stabat Mater, ar merita să punem în 
circulaţie, într-o antologie, traducerile şi prelu-
crările cele mai reuşite, realizate în cultura ro-
mână, de teologi şi filologi.

STABAT MATER...
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Comportamentul civilizat al oricărui 
cetăţean înseamnă, totodată, şi-o bună ima-
gine pentru ţara ta. 

Statul Israel construieşte astfel pentru 
potenţialii evrei din lume, doriţi să revină în 
ţara lor (care primesc gratuit câte o locuinţă). 
Evreii bogaţi din SUA sau din alte state din 
lume îşi construiesc sau cumpără locuinţe 
ca o casă de rezervă sau pentru urmaşii săi. 
Un apartament construit în Ierusalim, în faţa 
Porţii de Aur (unde, conform tradiţiei iudai-
ce, apare Divinitatea, şi unde va sosi Mesia, 
care va înlocui această poartă) costă circa 
două milioane de dolari, iar un loc în cimiti-
rul din aceeaşi zonă se vinde cu circa 35.000 
de dolari. Este o politică demografică demnă 
de luat în seamă. În zona arabă, în Bethlehem 
de pildă hotelurile şi casele sunt parţial lo-
cuite, turiştii temându-se, dar fără temei, de 
eventuale conflicte. Am întâlnit câţiva pales-
tinieni politicoşi şi cinstiţi, ca negustori.

În al treilea rând (ordinea este 
aleatorie), surpriza cea mare o reprezintă 
agricultura, făcută intensiv pe un sol nepri-
etenos. Aşezările umane sunt construite, de 
regulă, pe munţi şi dealuri, lăsând câmpiei 
o agricultură diversificată, specifică zonei 
deşertice sau fertile. Culturile de palmieri, 
bananieri, cactuşi (care dau fructe), măslini, 
caişi şi piersici, portocali, mandarini, lămâi, 
pomelo etc. sunt protejate de folii sau sola-
rii, spre a le creşte productivitatea, solul arid, 

nisipos este învins de sistemul de irigaţii „picătură cu picătură”, miile de 
kilometri de furtun alimentând permanent şi constant plantele sau plantaţi-
ile. Este o exemplificare a parabolei că poţi scoate orice chiar şi din piatră 
seacă, atunci când inteligenţa, munca, priceperea este pusă în sujba omului 
şi a necesităţilor sale. Pe vremuri (ce vremuri!) aveam şi noi la Dăbuleni, 
pe nisipurile zburătoare îmblânzite de prof. Petre Baniţă şi echipa sa, cul-
turi care ne asigurau nu numai alimentele, dar şi mândria naţională (nu 
cu vorbe, ci cu fapte). Multe învăţăminte poţi trage dintr-un pios pelerinaj 
pe urmele Mântuitorului nostru sau a celor care au refăcut, prin biserici, 
principalele momente ale vieţii sale pământeşti, începând cu împărăteasa 
Elena, mama împăratului Constantin, cel care a oficializat religia creştină, 
prin Edictul de la Milano din 313. Printre altele, şi faptul că la toate aceste 
lăcaşuri sfinte nu se plăteşte nimic, nici intrarea sau acatistele; mai mult, 
la Sfântul Mormânt primeşti gratuit şi-o lumânare. De luat aminte! Tot ce 
retina ochiului a reţinut prin văz, sufletul s-a încărcat cu mireasma Divinită-
ţii, va fi decontat în timp, îndepărtând ineretele şi nedoritele păcate umane. 

După o asemenea experienţă spirituală, nu-mi rămâne decât să 
pomenesc cuvintele Ecclesiastului: „Şi inima mi-am pus-o să cunoască 
înţelepciunea şi cunoaşterea, zicerile şi ştiinţa de a pricepe, şi iată că şi 
aceasta-i tot vânare de vânt.

Fiindcă’n belşugul înţelepciunii e belşug de cunoaştere, iar sporul 
cunoaşterii e spor de durere”. (Biblia, ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, 
tipărită cu binecuvântarea PF Teoctist, versiune diortosită de Bartolomeu 
Valeriu Anania, Bucureşti, Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, 
2001, p. 850).    n

Plecăciune în Ţara Sfântă
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D
e ce Ţara Sfântă este Sfântă? Este 
o întrebare de o banalitate crasă, 
dar necesară pentru orice început 

de comentariu.  Numită în antichitate şi Ţara Ca-
naan, această zonă cuprinde Israelul (20.777 km²), 
Cisiordania (5.879 km²) şi Fâşia Gaza (360 Km²), 
importanţa ei mondială fiind dată de cele trei 
mari religii care-şi au aici sorgintea: la Ieru-
salim, iudaismul, creştinismul şi islamismul, 
la care se adauga credinţa Baha’i (Haifa fiind 
centrul ei mondial, credinţă fondată în 1909 
de Bahá’u’llah). 

Ţara Sfântă şi mai ales Ierusalimul 
este, fără îndoială, locul de pelerinaj cel mai 
frecventat din lume, Cartea Sfântă (Biblia) 
consemnând istoria izraeliţilor, faptele mi-
raculoase ale lui Iisus, care au creat creşti-
nismul. Ţara Sfântă se înfăţişează ca o carte 
deschisă tuturor pelerinilor, cu mesajul de 
pace şi de înfrăţire între semeni, Ierusalim în-
semnând „cel sfânt” (în limba arabă) şi „ce-
tatea păcii” sau „temelia păcii” (în exegeza 
rabinică). 

Din Vechiul Testament reiese că evreii şi ara-
bii sunt fraţi vitregi, având tatăl comun pe Avram/

Avraam (86 de ani), căsătorit cu Sarai/Sarra (100), 
constatând că nu poate avea copii, a avut, cu ac-
ceptul soţiei, un copil cu slujnica arabă, egiptean-
că, Agar, pe nume Ismael („Dumnezeu aude”); în-
tre timp, Sarai a rămas gravidă cu Avraam (99 de 
ani)şi l-a născut pe Isaac. Aşadar, Ismael şi Isaac, 
fondatorii celor două neamuri (evreiesc şi arab) sunt 
fraţi vitregi: „Dar Dumnezeu i-a zis lui Avraam: Aşa 
cum spun Eu:însuşi Sarra, femeia ta, îţi va naşte un 
fiu şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia cu el 
legământul Meu ca legământ veşnic lui şi urmaşilor 
săi de după el. 

Cât despre Ismael, iată că te-am ascultat, 
iată că-l voi binecuvânta, îl voi face roditor şi-l voi 
înmulţi foarte; douăsprezece neamuri se vor naşte 
din el şi-l voi face un mare popor”.

Deci fraţi vitregi, dar vitregia vremurilor şi a 

oamenilor i-a adus în stare de conflict, pe care-l do-
rim vremelnic. Atunci, de unde atâta rivalitate, între 
cele două neamuri, din trecutul lor comun, care se 
răsfrânge dureros, azi, locuitorilor aceluiaşi spaţiu 
sfânt? 

Nu voi descrie locurile sfinte pe care le-am 

preumblat, ele se găsesc în ghiduri, cărţi, albume, 
există o biografie internaţională impresionantă în 
acest sens, aceste locuri trebuie atinse cu sufletul.

Pe orice creştin un pelerinaj la locurile Sfinte 
înseamnă o reîncărcare spirituală, un pios omagiu 
adus celui care s-a sacrificat pentru noi, oamenii. 
Dacă pentru un musulman, pelerinajul la Mecca sau 
Medina, cel puţin o dată în viaţă a devenit aproape 
o obligaţie morală, pentru creştini acest fapt nu se 
impune, este liber comsimţit; eşti creştin oriunde în 
lume, dar, mai presus de toate, trebuie să te com-
porţi cu semenii tăi,  în societate sau în propria-ţi 
casă conform perpectelor creştine, de la cele zece 
porunci primite de Moise până la pilde-
le lui Iisus. Devine cu atât de neînţeles 
cum unii din semenii noştri, care cred că 
au înaintat prea mult pe drumul evoluţi-
ei umane, desconsideră aceste percepte 
care au condus omenirea mii de ani şi 
s-au regăsit în creaţiile artistice de pre-
tutindeni şi din totdeauna; nu numai că 
le desconsideră (în fond, e treaba lor, 
Dumnezeu ne-a indicat două drumuri, 
fiecare merge pe drumul său, bun sau 
rău, toţi vom ajunge la Judecata de 
apoi, noi, ca indivizi sau neamuri), dar 
îi îndeamnă şi pe alţii să se ralieze ide-
ii şi mentalităţii lor, protestează public, 
ies cu aroganţă şi agresivitate, în mass-media sau pe 
stradă, împotriva familiei creştine formată dintr-un 
bărbat şi o femeie, în favoarea homosexualităţii sau 
pentru scoaterea icoanelor şi religiei din şcoli etc.

Pe plan mondial, anumite organizaţii stimu-

lează, cu intenţii diabolice, promovarea drepturilor 
minorităţilor de orice fel (etnice, religioase, sexuale 
etc.). Asta înseamnă democraţia născută în acade-
miile din antichitatea greacă: ca o minoritate să se 
impună majorităţii? Acceptăm acum marşurile pro-
vocatoare pe stradă în favoarea homosexualilor şi 
a adoptării de copii de către aceştia şi vom ajunge, 
poate, să acceptăm şi zoofilia (căci şi ei sunt minori-
tari şi treaba lor ce fac cu oia sau cu capra lor).

Creştinismul este model de viaţă şi compor-
tament care şi-a dovedit perenitatea şi necesitatea 
timp de mai bine de două mii de ani şi el va rămâne 
în istoria omenirii ca o stâncă, indiferent de mări-
mea, forţa şi frecvenţa valurilor. Asta am simţit-o 
în pelerinajul din Ţara Sfântă, începând cu Biseri-
ca Naşterii Domnului de la Bethlehem, la Muntele 
Tabor, Cana Galilei, Nazaret, Capernaum, Ierihon, 
Iordan, Magdalena, Tiberias, Jaffa, Haifa, Emmaus, 
Qumran, Marea Mediterană, Marea Moartă, Marea 
Galilei, Valea Timna etc. şi sfârşind cu cele mai pi-
oase locuri din Ierusalim: Muntele Măslinilor, Valea 
Plângerii, Via Dolorosa, Sfântul Mormânt etc. sau 

cu alte locuri memorabile: Masada, Caesa-
rea, Apolonia, Zidul Plângerii etc.

Străbătând în „cruciş şi-n curmeziş” 
cum ar fi spus Eminescu, timp de două săp-
tămâni aproape întregul Israel, mi-am pus 
întrebări, ca odinioară  Dinicu Golescu, ce 
are deosebit această ţară faţă de noi?

Cred, în primul rând, că, raportat la 
suprafaţa şi numărul locuitorilor, Israelul 
(excluzând Hong Kongul, care, de fapt 
nu-i ţară) are cea mai dezvoltată infra-
structură din lume: te uimesc autostrăzile 
cu şase benzi de circulaţie, excelent între-
ţinute, care se întretaie cu altele, poduri 
suspendate, tuneluri, drumuri laterale, toa-
te semnalizate corespunzător.

În al doilea rând, impresionează de 
la prima vedere pădurea de blocuri, zgârie-

nori sau hoteluri cu 20 şi 60 de etaje, unele înfipte în 
stâncă, fiecare bloc având o arhitectură aparte, per-
sonalizată, oferind ochiului o plăcere estetică. Şi nu 
numai în marile oraşe surprinzi această „pădure”, 
dar şi în comunităţile umane mai mici. În localităţi-
le majoritar arabe, arhitectura diferă, este specifică 
acestei culturi şi civilizaţii, aceste construcţii lu-
xoase, dar de bun gust, par desprinse din poveşti-
le arabe. Dacă ai calcula populaţia după existenţa 
acestor locuinţe, populaţia ţării ar trebui să fie cel 
puţin triplă. Misterul mi l-a dezlegat un ghid-taxi-
metrist palestinian ortodox. Ghidul palestinian avea 
o părere foarte bună despre români, impresii lăsate 

de fostul primar al Bethlehemului, român la origine, 
şi de un medic român, apreciat profesional, dar şi în 
plan uman. Iată de ce orice faptă bună îşi găseşte 
efectul unde nu te aştepţi. 
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