
CYMK

MĂIASTRA 2
Anul XII, Nr. 2 (47)/2016portal_maiastra@yahoo.com

Trimestrial de cultură editat de CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE GORJ 
& SOCIETATEA DE ŞTIINŢE FILOLOGICE DIN ROMÂNIA - FILIALA  TÂRGU-JIU, cu sprijinul CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ

Portal-
ISSN:  1841-0642

Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România

�Continuare în pag. 10

�Continuare în pag. 4�Continuare în pag. 9

P
e cât de amănunţit 
cunoscută pare a fi 
extinsa şi complexa 

creaţie argheziană, pe atât de insu-
ficient ştiută este viaţa lui. Mai cu 
seamă faza aurorală a propriei exis-
tenţe: originile, părinţii şi străbunii, 
copilăria şi juneţea. Poetul însuşi a 
contribuit copios şi, am zice, cam 
subversiv la învăluirea acestei peri-

oade într-o nebuloasă contrariantă. Episod existenţial ba ocultat de el, ba 
detestat, ba explicat încâlcit sau contorsionat, uneori într-o permeabilă şi 
contondentă iritare. Atitudine pe care exegeţii, în genere, o pun pe seama 
nefericirii trăite în copilărie de viitorul cântăreţ al „heruvimului bolnav” şi 
al Celui „fugit de pe cruce”.

Nu-i vorbă, nici documentele motivate privind matricea arghezi-
ană nu prisosesc. Ba din contră. Astfel că studiile s-au împotmolit nu o 
dată, cel puţin în cazul mamei legitime a scriitorului. S-au livrat ipoteze 
dintre cele mai diferite, unele fantasmagorice, fără a se putea distinge în 
chip aievea adevărul de mistificaţie. Când actele au lipsit, s-a trecut la de-
pistarea eventualelor indicii probatorii în operă. Prezumţii, controverse, 
deducţii, speculaţii – un glosar opulent în ideea captării adevărului răspi-
cat. Nu rareori, bănuielile hazardate au incendiat paginile unor cercetători 
dintre cei mai chibzuiţi. Pe acest teren incert al investigaţiilor în continuă 
ebuliţie, minat din pricina lipsei de informaţii categorice, aşadar conclu-
dente, a  apărut recent un nou exeget, a cărui vocaţie se propune drept 
semnificativă: Ferenczes István (n.1944), cu o prosperă activitate de poet 
şi prozator (peste 20 de volume). Acest autor secui din Miercurea Ciuc 
este preocupat, şi el, de biografia ilustrului poet român din veacul trecut: 
Tudor Arghezi. Un prim rod al ambiţioaselor şi diligentelor lui investiga-
ţii în acest domeniu este studiul Arghezi-Ergézi, publicat în ianuarie anul 
trecut, în revista Székelyföld din oraşul de reşedinţă al judeţului Harghita. 
Eseul, de dimensiuni impozante, a fost comentat pe larg în nr.43/2015 al 
revistei Portal-MĂIASTRA, sub semnătura noastră. 

Arghezi:
viaţa ca palimpsest

Vladimir UDRESCU

În anul 1962, poetul Kányádi Sándor 
i-a făcut o vizită confratelui de breaslă, 
Tudor Arghezi, la locuinţa din Bucureşti. 
I-a dus, în dar, poezii ale poetului român, 
traduse de el, printre care şi unele apărute 
pentru prima dată în limba maghiară. 
Cu ani în urmă, când autorul prezentului 
studiu îi lua un interviu detaliat poetului 
Kányádi Sándor, la împlinirea a 80 de ani, 
intervievatul cunoştea, încă, putând recita, 
pe de rost, poezia „Mi-e sete” a lui Tudor 
Arghezi, pe care o tradusese, poezie pe care 
o redau în continuare: „Tânjesc pe-ndele-
te./ Mi-e foame, mi-e sete,/ dar n-aş putea, 
poate, să-i spui/ Orişicui/ Ce hrană/ Mă 
poate nutri şi ce mană./ Am pâine, merinde 
şi vin./ Pătulul mi-e plin./ Am poame-n liva-
dă/ Lăsate să cadă/ Din pomi, din belşug./ 
Cirezile mug/ De ugerii grei:/ Mulgi câte 
ciubere şi doniţe vrei./ Nici vechea prisa-
că/ Nu-mi este săracă/ Şi am în cămară/ Şi 
miere amară,/ pe lângă bucate./ /Mi-e silă 
de toate,/ De rău şi de bine./ Mi-e foame şi 
sete de tine.”

„Oare ce-şi doreşte, de ce licoare îi 
e sete unui poet octogenar, consacrat – m-a 
întrebat Kányádi, insuflându-mi şi răspun-
sul -, dacă nu de libertate?”

În 1962, la Mărţişor (denumirea 
locuinţei poetului din Bucureşti – n. a.), 

Arghezi îl întâmpină călduros, cu multă 
amabilitate, pe tânărul poet maghiar din 
Transilvania, întrebându-l dacă ştie limba 
română.

– Puţin – îi răspunde Kányádi.
– „Én is tudok kicsit magyarul. 

Emberek vagyunk, megértjük egymást.” 

( „Şi eu ştiu puţin limba maghiară. Ne 
înţelegem, că doar suntem oameni”).
După această replică, neaşteptată, gazda 
întoarce vorba în limba română, aducân-
du-şi aminte de apele minerale de la Băile 
Homorod cu care, în timpul copilăriei, nu o 
dată, îşi potolise setea. 

FERENCZES ISTVÁN

ARGHEZI / ERGÉZI
Motto: 
„Mi-e frică, mamă,
 Să-mi amintesc şi cum mă chiamă,
 Mi-e frică, mamă,
 Când mă goneşte, când mă chiamă,
 Şi când mă uită, că şi-atunci mă ştie.
 Mi-e frică de condei şi hârtie.”

Despre legătura lui Constantin Brâncuși cu Sacrul au scris cu 
îndreptățire personalități competente. 

În 2001, Episcopul Argeșului și Muscelului, Cali-
nic Argatu,  a publicat argumente esențiale despre dimen-
siunea creștină a artistului, în „Pace și bucurie cu Brâncuși”.

 În 2007, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, I.P.S Dani-
el, a încredințat tiparului un volum important, „Brâncuși, sculptor 
creștin ortodox”.  În 2013, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a 
reeditat lucrarea revizuită și îmbogățită. 

În decursul anilor, a scris pagini minunate regretata Nina Stăncu-
lescu, trecută la cele veșnice la 31 ianuarie 2016.

Eu mă voi mulțumi să selectez din bogata literatură existentă 
câteva mărturii despre personalitatea sculptorului Brâncuși și să-mi 
exprim câteva opinii.

Suntem în februarie 2016. Au trecut 140 de ani de la nașterea lui Con-
stantin Brâncuși, dar, din păcate, continuă să se vehiculeze informații eronate 
despre viața artistului. Am asistat cu indignare la proiecția filmului „Brâncuși 
în eternitate”, în care imaginea sculptorului este falsificată grosolan. Dacă au-
torul scenariului ar fi făcut un film despre un sculptor X, n-aș fi obiectat, dar 
despre Brâncuși…

Este adevărat că Brâncuși nu a permis să se scrie nici o monogra-
fie despre el, în timpul vieții. După ce n-a mai fost,  s-au scris vrute și 
nevrute. Foarte multe date s-au dovedit inexacte și ar trebui corectate. 
Continuă relatări despre tatăl sărac, despre călătoria artistului pe jos 

spre Paris timp de doi ani,  despre refuzul lucrului la Rodin, despre cio-
plirea coloanei de la Voulangis în 1920, despre participarea sculptorului la 

inaugurarea ansamblului din Târgu-Jiu, despre realizarea 
unui număr de 720 de opere și așa mai departe. 

Constantin Brâncuși și Sacrul 

Sorana GEORGESCU-GORJAN

Mărturii

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL ”TUDOR ARGHEZI” - Ediţia a XXXVI-a 
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ROBERT BRIDGES 
(1844-1930)

                                  

Un cânepar făcea curte

Un cânepar făcea curte
Doamnei sale în primăvară;
Semenii lui pierduți în surle,
jocuri, nu ascultau o rară
arie de iubire.
Mă tem cu vorba să nu stâlcesc
tandra iubire
Pledoaria sa avea cuvinte
Pline de tânără încântare.
Și ea, cu luare aminte
da o justă interpretare
dulcilor note.
Așa de duios se uneau la citirea
tandrelor note.
Când încet, eu, ascultând,
Așteptam cu nerăbdare
refrenul, până când zburând
mai aproape, pe-o creangă, el iar
cânta dulcea cântare.
O, de-aș putea tălmăci mai clar
tandra cântare !
Voi, fericite creaturi de foc,
care în vesela primăvară
nu vă gândiți la nenoroc
și griji câte nu pot s-apară
că în iubire
Vă resemnați simpla fire
Spre tandră iubire!

ROBERT BROWNING
(1812-1889)

Evelyn Hope

Să mă opresc un ceas, treaz într-adins,
Unde frumoasa Evelyn Hope s-a stins.
O floare de mușcat-a rupt, ce în pahar tânjea
Altfel nimic, aproape nimic schimbat,
Cel puțin așa cred eu, tulburat.
Obloanele străvilesc lumina, închise sunt
Doar două raze pe la țățâni pătrund.
Muri, când șaisprezece ani a-mplinit,

Nici numele proaste că nu mi-l știa.
Iubirii timpul încă nu i-a venit
Viața din visuri i se-mpletea.
Bogată-n datorii mărunte, griji, prin ceas
Ades sprințară, liniștit-obosită ades.
De la Dumnezeu, când un semn s-a ales
O mică frunte albă din toate a rămas.

E prea târziu, deci Evelyn Hope?
O, sufletul tău adevărat și curat ca o zi!
Cerul ți-a fulgerat cu stele prin horoscop
Ți-a-ngăduit din foc și din rouă să fii.
Aveam întreită vîrsta ta. De la-nceput,
Cărările noastre s-au despărțit
Eram doar tovarăși de pulbere
Și alt nimic? Alt nimic?!

Nu, nu! Căci Dumnezeu cel de sus
E totuși mare, puternic și bun
Iubire trezește, ce alta să-i fie răspuns
În numele dragostei: eu te mai cer.
Prin timpuri, în lume, de la stea la alta
E mult de-nvățat și de mult uitat
Mai înainte ca să fii a mea.

Dar timpul, oricum va veni. Atunci voi ghici
De ce trupul tău atât de vesel și clar
De ce sufletul tău atât de curat
Jos pe pământuri au fost, ca un dar.
Voi ghici de ce gura ta-n roșul mușcatei
Râdea, de ce părul său chilimbar
Îmi era. Voi ghici ce-ntr-o nouă viață.
Vei face cu mine, tu draga mea dimineață.
Mult fământat am trăit, astfel ți-voi spune,
de mine m-am lepădat, aruncându-mă peste umăr.
dobândă de oameni avui, fără nume,
 de vremi și climate fără de număr,
în suflet însă o singură țintă-am purtat;
te-am căutat, te-am găsit, Evelyn Hope
Care-i sfârșitul? Leat așteptăm după leat.

Te-am iubit, Evelyn neîncetat
Inima plină mi-a fost peste margini,
și totuși loc cum a găsit în ea părului tău,
tinerei guri, surâsului tău prin paragini,
Stai liniștită, o taină-ți împărtășesc:
Această foaie mâinilor reci. Stai, să-ți șoptesc
De-acum îndelung vei dormi, apoi aminte
Îți vei aduce și-i înțelege, curând te-i trezi”

Tălmăcire de Lucian Blaga
12 august 1960   

Traduceri inedite de Lucian Blaga
Cultura literară și filosofică vastă a lui Lucian Blaga, eseistica lui diversificată, cu foarte multe referințe la 

literatura străină, după ce a cunoscut opere literare valoroase în limba lor originală, l-a determinat să transpună și 
în limba poporului său o serie de capodopere ale literaturii universale care i-au plăcut și care l-au încântat pentru 
mesajul și forma lor artistică. Incidental, poetul Poemelor luminii și-a început activitatea de traducător încă din 
tinerețe, cea dintâi poezie tradusă de el datând din 1921 pentru „Gândirea”. Alte traduceri a făcut pentru revista 
„Cultura” de la Cluj în 19 24 din Egon Hajek, continuând apoi cu Esenin (1928), cu Hölderlin și Stefan George (1943) 
pentru „Saeculum”, ca apoi, în anii 50, când  i se interzisese să iasă în lume cu versuri proprii, a pornit o campanie 
amplă de traduceri. Au fost mai întâi traducerile din Goethe, Faust (1955), din Lessing,  Natan înțeleptul (1956) 
și Opere I-II, apoi  cu antologiile Din lirica universală (1957) și Din lirica engleză (1970), care au fost gândite și 
alcătuite după o știință proprie a întâlnirilor admirabile. Un manuscris dactilografiat (prezent în două exemplare 
identice) al acestora se păstrează în arhiva Elenei Daniello de la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din 
Cluj-Napoca, unde poeziile au fost așezate într-o ordine foarte precisă, privind afirmarea și dezvoltarea lirismului 
la diferite popoare, sub raport cronologic și valoric. În general, selecția și cronologia poeziilor, traduse cu mult 
talent și gust literar de către poet, a fost respectată întrutotul, cu două excepții: Robert Bridges (1844-1930) cu 
poezia Un cânepar făcea curte, și Robert Browning, cu poezia Evelyn Hope, care, dintr-un motiv sau altul, n-au fost 
acceptate (de redacție sau Direcția Presei) să apară în volumul său de traduceri. Întrucât cele două poezii n-au fost 
publicate nici de cercetătorii postumelor blagiene, le reproducem noi aici după manuscrisul dactilografiat 6948, de 
la respectiva bibliotecă, în așa fel încât, la o nouă ediție a poeziilor sale, ele să poată fi incluse la locul ce li se cuvine 
în cadrul Tălmăcirilor.

 Mircea POPA

Sebeș, 2015:
Gheorghe Grigurcu, Mircea Popa, 

Zenovie Cârlugea

După ce publică traducerea din Blaga a “Cu-
noaşterii luciferice” în 2012 şi cea a “Oului dogmatic” 
în 2014, ambele la Lit Verlag (München, Berlin, Viena), 
profesorul dr. Rainer Schubert din Austria, fost profesor 
de filosofie o perioadă şi la Cluj, publică la începutul lunii 
mai 2015 cel de-al treilea volum, Cenzura transcenden-
tă *, de data aceasta la o altă editură, Frank & Timme din 
Berlin, în cadrul seriei “Forum: Rumänien”, volumul 27,  
tot cu sprijinul financiar al Institutului Cultural Român, 
realizând astfel traducerea integrală a “Trilogiei cunoaş-
terii” acum, cu prilejul aniversării a 120 de ani de la naş-
terea lui Lucian Blaga.

Cum despre celelalte două părţi ale trilogiei am 
scris, făcând-o în lumina amplelor şi clarelor prefeţe sem-
nate de traducător, vom proceda şi de data aceasta la fel.

Intitulată modest “Cuvânt introductiv al traducă-
torului”, prefaţa  la aceast volum ocupă 25 de pagini din 
economia cărţii (pp.7-32) şi are drept scop să informeze 
cititorii de limbă germană asupra aportului adus de Luci-
an Blaga în problematica cunoaşterii.

Cele trei părţi ale conceputei teorii a cunoaşte-
rii  scot la iveală o legătură interioară, remarcă prof. dr. 
Schubert. Există un motiv de gândire care stă la baza ce-
lor trei părţi, chiar dacă apare sub denumiri diferite. Este 
avut în vedere cosmosul ca mister al existenţei, asupra 
căruia cunoaşterea se loveşte de nenumărate faţete şi care 
doar “negativ” poate fi recunoscută.

Acest mister se arată în toate constatările despre 
lume doar indirect, nu poate fi cunoscut, fiindcă se refuză 
logicii. Intelectul, după cum zice Blaga, iese din sine însuşi. 
Acest procedeu îl numeşte autorul “ex-tazul” intelectului. 
Toată această problemă a “extazului” o discută Blaga în 
prima parte a trilogiei, “Oul dogmatic”, unde ne lovim de 
dogme atât în domeniul religios cât şi în cel ştiinṭific. 

În a doua parte a trilogiei intitulată “Cunoaşterea 
luciferică” este vorba iarăşi despre negativa dimensiune 
a imposibilităţii de recunoaştere a misterelor existenţiale. 
Această nerecunoaştere o numeşte Blaga de data aceasta 
“minus-cunoaştere” şi pune această modalitate în legă-
tură cu “cunoaşterea luciferică”, care are drept pol opus 
“cunoaşterea paradisiacă”. Aceasta din urmă nu cunoaş-
te mistere, fiindcă ea consideră firească existenţa lumii. 
Pentru ea nu există “enigma universului”. Întrebarea cu 
privire la incomprehensibilitatea lumii nu se pune, fiindcă 
în principiu totul este comprehensibil.  

“TRILOGIA CUNOAŞTERII”
ÎN GERMANĂ

(în traducerea lui Rainer Schubert) 

MIRCEA M. POP.
Heidelberg  
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Altfel însă stau lucrurile în cazul “cunoaşterii luciferi-
ce”. Aici se arată un mister gnoseologic slăbit, de durată sau 
chiar sporit, care nu poate fi niciodată înlăturat de intelect. 
Blaga distribuie acestor trei variante semnele +, 0, - şi vorbeş-
te despre plus- cunoaştere,  zero-cunoaştere şi minus-cunoaş-
tere.Ca exemplu de zero-cunoaştere poate fi inclus “lucrul în 
sine” în teoria cunoaşterii a lui Kant în care misterul rămâne şi 
va fi de durată. În minus-cunoaştere misterul se înalţă într-atât 
încât noi avem de-a face cu o cursă de care nu mai scăpăm, 
fiindcă “conditio humana” ne condamnă la aceasta.

În al treilea volum al trilogiei cunoaşterii, “Cenzura 
transcendentă”,cercetătorul austriac consideră că sunt inter-
pretate metafizic rezultatele gândirii din celelalte două părţi. 
În centrul atenţiei stă iarăşi negativa dimensiune a misteriul 
existenţial, dar în acest caz permanentului eşec cu privire la 
intelectuala penetrabilitate a misterului i se atribuie o mai 
înaltă semnificaţie, metafizică. 

Trebuie numită puterea care ne cheamă permanent 
la cunoaştere dar care ne sustrage de la absoluta cunoaştere.  
Acesta este, după Blaga, “Marele Anonim”, care interpune 
“cenzura transcendentă” între Dumnezeu şi om.

Salturile intelectului care au loc în gândirea dogma-
tică sau în cunoaşterea luciferică, află în al treilea volum al 
trilogiei justificarea metafizică – consideră filosoful austriac 
– prin noţiunea de “cenzură transcendentă”devenind limpede 
de ce trebuie să eşueze marile spirite în faţa adevărului ab-
solut. Marele Anonim este cel care se îngrijeşte de echilibru 
între sine, între oameni şi natură în ceea ce priveşte posi-
bilitatea cunoaşterii. În decizia sa pozitivă Marele Anonim 
nu este un Dumnezeu invidios care îi pizmuieşte pe oameni 
pentru cunoaşterea absolută, dar împiedică aceasta fiindcă 
altfel dacă ordinea cosmică s-ar dezechilibra, ar fi posibilă o 
confruntare directă între oameni şi Dumnezeu. Doar Marelui 
Anonim îi poate fi adjudecată cunoaşterea absolută, pozitiv 
adecvată  şi nelimitată. Ceea ce le rămâne oamenilor interzis 
prin cenzura  transcendentă poate fi adjudecată altor fiinţe, 
însă doar într-o înţelegere limitată.

Traducătorul remarcă faptul că această problemă fi-
losofică poate fi întâlnită tangenţial şi la Immanuel Kant în 
“Critica puterii de judecată” § 65, precum şi la Martin Hei-
degger în lucrarea “Învingerea metafizicii”.

În partea introducerii la carte intitulată “Trimiteri la  
înrudiri structurale cu alţi gânditori” (pp.22-27), filosoful Ra-
omer Schubert constată că gândirea “ex negativo” se găseşte 
şi la Heidegger şi la Wittgenstein, ambii printre cei mai influ-
enţi filosofi ai secolului 20.

Vizavi de Heidegger şi Wittgenstein, care se deose-
besc mult unul de celălalt, Blaga nu este nici fundamental 
ontolog şi nici logician, ci teoretician al cunoaşterii, în aceas-
tă carte metafizican al cunoaşterii. De aceea analogia structu-
rală a lui Blaga cu Heidegger şi Wittgenstein este un aspect 
care ar putea incita o cercetare mai amplă, consideră traducă-
torul.. Există apoi şi o analogie între teoria cunoaşterii a lui 
Blaga şi aspectele metodice ale ştiinţelor moderne ale naturii. 
În raport cu ştiinţa, mai exact, cu ceea ce crede Thomas Kuhn 
în cartea sa “Structura revoluţiilor ştiinţifice”, adică drept 
normal ca ştiinţa să îşi asume în permanenţă un risc spiritual, 
fiindcă cine nu riscă pe plan intelectual nu găseşte nimic nou 
în ştiinţă. Despre aceasta este şi la Blaga vorba. Eşecul în 
faţa adevărului absolut aparţine de tragicul condiţiei umane, 
cine nu îndrăzneşte, nu câştigă nimic. Intrarea într-o lume 
spirituală nouă este posibilă doar dacă intelectul din obişnuit 
“sare în gol”. Chiar şi unul dintre cei mai însemnaţi fizicieni 
ai secolului 20, Werner Heisenberg, apelează la formulări 
asemănătoare, constată traducătorul cărţii.

Spre deosebire însă de savanţii obişnuiţi, metafizici-
anul se mişcă cu precădere “pe un anumit teren – dar numai 
ca să îl lase în urma sa” (p. 34). Este vorba despre un teren 
din care el sare în gol, adică “ex negativo” şi postulează o 
nouă pozitivitate. Noile teorii se bazează în primul rând pe 
postulate.

“Trilogia cunoaşterii a lui (Blaga-n.n.) poate fi văzu-
tă drept o contribuţie fundamentală pentru metodica de gân-
dire a secolului 20”- constată, pe drept,  traducătorul  Rainer 
Schubert (p. 27).

În partea din prefaţă la carte intitulată “Reflecţii cu 
privire la raportul filosofiei lui Blaga la filosofia creştină” 
(pp. 27-32), filosoful-traducător în germană concluzionează 
că filosofia lui Blaga nu este o critică cu privire la revela-
ţia religioasă a lui Hristos, ci la o metafizică imprudentă, a 
cărei prezentare a lui Dumnezeu provine din nostalgii ome-
neşti. Problema aceasta apare de altfel şi la Wittgenstein în 

“Traktat”, precum şi 
în fenemenologia lui 
Husserl.

Filosofic pri-
vind lucrurile, stăm 
permanent sub cen-
zura transcendentă 
a Marelui Anonim. 
Misterul central al 
existenţei despre lume 
şi om rămâne  pentru 
toate timpurile de ne-
înţeles. 

Fireşte, nimic 
nu-l poate împiedica 
pe creştinul credincios 
să păstreze revelaţia 
prin Isus Hristos pen-
tru “drum, adevăr şi 
viaţă”. Ultimul cuvânt 
îl are însă aici nu inte-
lectul uman, ci credinţa în Dumnezeu. Dacă intelectul crede 
că  s-ar putea afla în posesia adevărului definitiv, suferă o 
amăgire. Asupra acesteia atenţionează “cenzura transcenden-
tă”. Revelaţia creştină, dimpotrivă, îl face cunoscut pe Dum-
nezeu. El nu mai este “anonim”, ci un Dumnezeu individual.

Pericolul ce rezultă din confundarea oamenilor cu 
Dumnezeu nu este posibilă la Blaga, dacă suntem conştienţi 
de cenzura transcendentă, concluzionează traducătorul cărţii.

De remarcat faptul că traducerea textelor blagie-
ne este făcută cu multă responsabilitate, respectându-se 
întocmai – deşi nu e uşor – limbajul arhaizant din originale. 

Prin aceasta, “Trilogia cunoaşterii” blagiene a făcut 
un mare pas spre universalitate, meritul traducătorului con-
stând şi în faptul că demonstrează actualitatea acestei opera 
filosofice acum, după mai bine de opt decenii de la prima ei 
ediţie. n

*Lucian Blaga: Die transzendente Zensur. Aus dem 
Rumänischen übersetzt von Rainer Schubert, Frank & Tim-
me Verlag, Berlin, 2015, 223 p.  (Preis, brutto: 29,80 EUR)

Dintr-o viitoare bibliografie «Eminescu», ce s-ar dori câtmai completă, nu pot 
lipsi, desigur, nici scrierile  din diferite zone ale țării, în care se mai păstrează însemne 
ale trecerii poetului pe acolo, generând nu de puține ori cercetări aplicate și demne de 
interes, materializate în cărți de sine stătătoare. Căci puține sunt județele prin care pașii 
poetului să nu fi trecut: „Întâmplarea a făcut ca, din copilărie încă, să cunosc poporul 
român din apele Nistrului începând, în cruciș și în curmeziș, până în Tisa și Dunăre”, 
mărturisea gazetarul într-un editorial din 1882.

Așa după cum remarca Dimitrie Vatamaniuc, „nu sunt 
multe localități din țară care să poată revendica pe bază de 
documente prezența poetului nostru național”. Într-atât «mo-
mentul» ni se pare important și plin de semnificații. Astfel, 
au apărut în anii din urmă lucrări foarte documentate asupra 
prezenței poetului (cu diferite prilejuri, în interes personal 
sau în contextul mai larg al biografiei sale culturale) în diferite 
localități din Bucovina, Ardeal, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, 
Basarabia. Mai puțin atestată în ținuturile Maramurețului, Săt-
marului, Bihorului și Hunedoarei, „prezența” poetului este, 
totuși, confirmată, în cultura locală, prin studiile și cercetări-
le asupra vieții și operei, editate apărute în diferite publicații 
de pe cuprinsul țării. Avem, așadar, o „bibliografie Eminescu” 
itinerantă intrată în atenția eminescologilor (vezi „Corpusul 
receptării critice a operei lui M. Eminescu. Secolul XIX”, Vol. 
II, Ed. Saeculum I.O., Buc.,2002). În virtutea „localismului 
creator”, există în domeniu lucrări semnate de Lucian Drim-
ba (Eminescu la „Familia” Oradea, 1994), Ion Itu (Eminescu și 
Brașovul, 1990), Ion Funeriu (Eminescu și Țara Făgărașului), 
Ion Buzași (Eminescu și Blajul, 1994), Ionel Bota (Eminescu și 
Oravița, ed II. 2002), Nicolae Bellu (Eminescu și Oltenia, 1995) 
ș.a. Să amintim și contribuții mai recente, precum masiva lu-
crare a criticului și istoricului literar Stan V. Cristea, „Eminescu 
și Teleormanul” (2014) și interesanta abordare editorială, Mi-
hai Eminescu și scriitorii sătmăreni, coordonată de George Vul-
turescu („Școala Ardeleană”, Cluj-Napoca, 2015).

Într-un asemenea context documentar se situează și 
abordarea de față, axată pe studierea acelui episod din viața oetului – vara aproape 
întreagă a anului 1878 petrecută în ținutul de sud al Gorjului, locuind la conacul din 
Florești (lângă Filiași – Dolj) aparținând, prin alianță matrionială cu Zoe Bălcescu, fiica 
fostului primar al Craiovei Barbu Bălcescu, junimistului Nicolae Mandrea, un cunoscut 
al poetului încă din perioada ieșeană și bun prieten din epoca bucureșteană. Floreștiul 
constituie cel mai lung sejur al poetului (de cca 60 de zile) petrecut în altă localita-
te din țară, după etapele ieșeană (1874-1877), bucureșteană (1877-1883; 1888-89) și 
botoșeneană (1887-1888). Poate, doar, tot aproximativ, mai putem aminti etapa blăjea-
nă, din adolescența itinerantă a poetului (1866), după etapa școlarității sale la Cernăuți, 
cu unele întreruperi (1858-1866). Să menționăm, desigur, și cei trei ani ai studenției 
la Viena, alți doi ani la Berlin, apoi cele patru luni petrecute la Sanatoriul de la Ober 
Döbling (2 nov. 1883 – 27 febr. 1884), urmate de călătoria prin Italia din martie 1884. 
Apoi, revenirea în vara lui 1887 la Viena și Băile Hall, după ce în vara lui 1885 urmase 
un tratament cu nămol sapropelic la Băile Liman (lângă Odessa), iar din noiembrie 1886 
până în aprilie 1887 fusese internat la ospiciul de la Mănăstirea Neamț.

Avem, astfel schițat, tabloul complet al biografiei itinerante eminesciene, în ca-
drul căreia sejurul floreștean are farmecul lui aparte. Căci, departe de a constitui pentru 
poet o estivală destindere, vara petrecută în 1878 în Floreștii Gorjului a fost una labori-
oasă și de mare concentrare intelectuală.

Venit aici cu o «misiune» precisă, stabilită de Maiorescu și Slavici, aceea de a 

traduce din germană volumul de documente privind istoria românilor al baronului 
cernăuțean Eudoxiu Hurmuzaki, ce va vedea lumina tiparului în ianuarie 1879, fără 
menționarea traducătorului (care fusese plătit pentru asta, dar care dorise să nu fie 
menționat pe coperta interioară, din aceeași modestie ce-l făcea să nu-și semneze arti-
colele din „Timpul”...), Eminescu s-a bucurat de unicul sejur plăcut din întreaga lui viață, 
rodnic nu numai sub aspectul traducerii ce avea de făcut, dar și în sensul propriei creații 

artistice, Floreștiul resuscitând imaginarul poetic eminescian 
în perspectiva și structurarea unor teme și idei, de regăsit în 
scrierile de după această dată, fie că e vorba de poezii, fie că 
avem de a face cu unele elemente-reper în articolele de peste 
ani din „Timpul”.

La Florești, poetului nu i-a lipsit cadrul propice creației 
și întremării sale psiho-somatice: locatar singur în tot conacul 
(cum îl găsește în vizita ce i-o face Ioan Slavici împreună cu 
Vasile Conta), bisericuța Bălceștilor cu hramul „Mihail și Ga-
vril”, retrasă la poala dealului numit Câmpul Cerbului, natura 
campestră cu marea pădure a Arpadiei aproape, nopțile cu 
lună plină alunecând peste dealuri și  Valea Gilortului, precum 
și „ochii vineți/ Ce luciră peste mine? Vara-ntreagă”, potrivit 
poemului „Freamăt de codru” (publicat anul următor, în „Con-
vorbiri literare”, dimpreună cu, Revedere, Fiind băiet păduri-
cutreieram, O, rămâi...).

Provenind noi înșine din localitatea Maiag, de peste 
dealul împădurit mărginit de șesuri, mărturisim că poetul, 
cutreierând aceste meleaguri de pace și armonie, și-a regăsit 
imaginea satului natal, clarificându-și unele opțiuni și proiecte.

De aceea cred cu toată convingerea că „momentul 
Florești” a contribuit într-un mod cu totul special la resusci-
tarea imaginarului poetic eminescian, întremându-l sub toa-
te aspectele pentru perioada de mare încordare și consum 
intelectual ce a urmat, până la „clacarea”, ca un arc de ceas 
învârtit la maxim și dat peste cap, din iunie 1883.

Prezența poetului în Ținuturile Gorjului a rămas vie 
până azi, în localitatea gorjeană fiind instituită sărbătoarea 

anuală „Eminescu la Florești”, dar și un muzeu tot prin osârdia regretatului profesor 
Liviu Poenaru (amintim aici și momentul 1866, când, de la Rășinari, junele Eminescu 
trecuse prin «vama cucului», peste munte, coborând pe vechiul drum de transhumanță 
la Novaci și Cernădia, iar de aici luând calea Râmnicului de Vâlcea, pentru a ajunge la 
Giurgiu, apoi la București, toamna târziu).

Prin lucrarea de față, vrem să punem în adevărata lumină – dincolo de aproximări 
și interpretări fanteziste – popasul de-o vară al poetului în Floreștii Gorjului, atrăgând 
totodată atenția asupra momentului mai puțin cunoscut al trecerii tânărului Eminescu 
din Ardeal în Muntenia, itinerariu memorabil al clădirii de sine întru desfășurarea, în 
succesivele-I etape, a unui destin de excepție, menit a rotunji figura legitimă de „Mare 
Român” a unuia din cei mai seamă scriitori din literatura noastră. Scriitorul despre care 
mentorul „Junimii”, criticul literar Titu Maiorescu, scria în articolul din 1889, Eminescu 
și poeziile lui, cu o profetică intuiție și neabătută convingere, conștient desigur că, odată 
cu asta, fusese instituit «mitul fundamental al culturii române”, devenit panaceu într-o 
posteritate mereu activă și în mileniul III: 

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

(Cuvânt înainte)

MIHAI  eminescu - drumuri și popasuri în gorjAvanpremieră
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„Dacă treci pe acolo, să bei şi în sănătatea mea” 
– îşi îndeamnă confratele mai tânăr. Mai mult, înşiră, 
din memorie, satele secuieşti de pe valea Homorodu-
lui Mic: Oklánd, Karácsonyfalva, Homoródalmás, 
Lövéte, Szentkeresztbánya, Kápolnásfalu, 
Homoródfürdő. Satele – bineînţeles – sunt amintite 
sub denumirea lor original-maghiară, din simplul 
motiv că, prin anii 1880-1890, pe când copilul Ion 
N. Theodorescu cutreiera aceste meleaguri, aşezările 
respective nu dispuneau încă de traducerea denumirilor 
în limba română.

Oricum, trebuie să fie ceva la mijloc, atunci când 
un om în vârstă, (împlinise 82 de ani), rosteşte cuvin-
te şi propoziţii aşa de curat în limba maghiară, cândva 
trebuia să fi fost deosebit de ataşat de această limbă. 
Kányádi, după toate acestea, a rămas cu impresia (poate 
că şi poetul i-a sugerat raţionamentul) că Arghezi, pe 
când era copil, fusese adus aici, de către slujnica secui-
ancă a familiei, în timpul vacanţelor de vară, astfel, pu-
tându-se explica şi învăţarea de „puţină limbă maghia-
ră”.

Tudor Arghezi, în tot decursul vieţii sale, a făcut 
referiri sumare, succinte – sfiindu-se!!! -, privitoare la 
situaţia sa familială, descendenţă, părinţi, fraţi, originea 
numelui de poet, într-un cuvânt, despre viaţa sa particu-
lară. Deci a avut grijă să spună cât mai puţin! La Bucu-
reşti – cei avizaţi – mai cleveteau una şi alta despre el, 
într-un fel de bârfă. În viaţa literară bucureşteană circula 
zvonul – un fel de „secret” ştiut de toţi – cum că Tudor 
Arghezi, unul dintre cei mai de seamă poeţi români, a 
fost copil din flori.

*
Plină de secrete, de enigme, taine sau mistificări 

voite, viaţa şi opera lui Tudor Arghezi a pus şi pune în 
dificultate literaţii, cercetătorii şi biografii preocupaţi cu 
studiul acestora. Mistificarea biografiei pare a fi făcu-
tă cu contribuţia, din plin, a însuşi poetului, deoarece a 
ocolit pronunţarea adevărului pur, tăinuind multe date 
biografice sau prezentându-le, de fiecare dată, în mod 
diferit, după cum se spune: a preferat evazivul în locul 
adevărului. Rezultând, în cele din urmă, o învălmăşeală 
totală!

Cercetările bibliografice propriu-zise şi dezba-
terile pe această temă demarează pe la mijlocul anilor 
1970, în perioada imediat următoare trecerii în nefiin-
ţă a poetului, intervenită în 1967. Cel care inaugurează 
dezbaterea cu privire la biografia poetului este profeso-
rul istoric-literar Constantin Popescu-Cadem, prin pu-
blicarea unor documente de referinţă în paginile revistei 
„Manuscriptum”. În dezbaterea iscată pe această temă, 
până în 1980, se angrenează personalităţi de seamă ale 
literaturii, precum Vasile Sega sau Mircea Zaciu. Cu 
toată această mobilizare de forţe, în biografia poetului 
rămân multe puncte neelucidate. Cercetătorul cel mai 
tenace, în tot timpul dezbaterii, se arată a fi Constantin 
Popescu-Cadem, dovedindu-se capabil şi de auto-co-
recţie, întrucât, la ivirea de noi documente, îşi supune 
reviziei concluziile anterioare, iar în capitolul 19, intitu-
lat „Tudor Arghezi, legendă şi adevăr în biografie” din 
„Document în replică”, publicat în 2007 (Editura Bibli-
oteca Bucureştilor, 2007), trece în revistă, poate în mod 
exhaustiv, toate „legendele de baştină” ale poetului. Ar 
fi anevoioasă întocmirea nomenclatorului cu numele tu-
turor cercetătorilor literari care au avut ca preocupare 
bibliografia argheziană, fie ei contemporani sau cerce-
tători „outsideri” de mai târziu. Cel mai recent, un tânăr 
doctorand al Universităţii din Bucureşti, Anghel Mirel 
a publicat lucrarea: „Viaţa lui Tudor Arghezi” (Editura 
Pro Universitaria, Bucureşti, 2012). Exemplarele 
lucrării fiind vândute în câteva zile, în prezent este so-
cotită o ediţie rarisimă. Tânărul cercetător face o sinte-
ză a publicaţiilor anterioare, apărute pe această temă, 
rectificând în unele privinţe erorile predecesorilor. De 
fapt, au fost elucidate toate problemele bibliografice, 
exceptând, poate, una singură, cea legată de originea şi 
identitatea mamei poetului. Problematică, după cum se 
vede, aflată şi în preocupările noastre.

„Un tată zevzec”

Nae Theo-
dorescu, tatăl poe-
tului, s-a născut în 
1859 la Craiova. 
Tudor, tatăl său șI 
bunicul poetului, 
este cojocar de pro-
fesie, iar pe maică-
sa o chema Bălaşa. 
Soţia, după decesul 
soţului, împreună 
cu Nae, fiul său, se 
mută la Bucureşti, 
unde copilul se an-
gajează ca ucenic 
de cofetar. După 
ce s-a eliberat, va 
fi coproprietar la o 
cofetărie. Devine 
independent, iar pe 
la 1878 deschide o prăvălie de dulciuri pe şoseaua Kise-
leff. Aici „intră în imagine” adevărata mamă a viitorului 
poet, o slujnică secuiancă – ajunsă în capitală şi angaja-
tă la negustorul de mărfuri coloniale Manole Pârvules-
cu la „băcănia” acestuia numită „Steaua României”, de 
pe calea Victoriei. Distanţa între cele două unităţi co-
merciale menţionate nu este mai mare de 100 de metri. 
Această slujnică va rămâne însărcinată de cofetarul, pe 
atunci rentier, originar din Craiova.

Mai menţionăm, despre tată, că în 1883 o ia în 
căsătorie pe numita Anastasia (Zoe) Petrescu, din a 
cărei zestre considerabilă, cumpără prăvălia, devenind 
independent. Mai apoi se mută la Piteşti, obţinând în 
arendă moşii importante din satele învecinate, după care 
devine acţionar de bancă, pentru ca, în sfârşit, să ajungă 
funcţionar de bancă. Trebuie să admitem, spre onoarea 
lui Nae Theodorescu, că şi-a sprijinit, materialiceşte, 
copilul nelegitim, în mod regulat, cumpărându-i, în dar, 
chiar o motocicletă tip Harley Davidson, să aibă cum 
îşi vizita tatăl, mai des, la Piteşti, de unde se întorcea 
totdeauna, la Bucureşti, aprovizionat din plin. În 1896 
însă, zărindu-şi fiul de 16 ani pe terasa unei cafenele, 
în tovărăşia lui Al. Macedonski, fumând şi consumând 
cafele, îl dojeneşte rău şi îi scade substanţial apanajul. 
Poetul, începător pe atunci, scrie o poezie plină de 
amărăciune: „Tatălui meu”, rupând relaţia cu părintele 
său natural. Iată un fragment: „E prea târziu să mă iu-
beşti,/ Mai stai puţin să te gândeşti. -/ Nu te-a mişcat, – 
sunt câţiva ani,/ Plânsoarea mea. – Setea de bani/ Te-a 
cucerit şi te-a furat,/ Şi pentru dânsa m-ai uitat. -/ Mai 
stai puţin să te gândeşti,/ E prea târziu să mă iubeşti. 
/…/ De-o fi senin sau înnorat,/ Urmează-ţi drumul apu-
cat. -/ E prea târziu să mă rechemi,/ Eu sunt copil uitat 
de vremi./ Oh, lasă-mă să mor, să pier…/ Destule stele 
sunt pe cer./ Urmează drumul apucat,/ De-o fi senin sau 
înnorat.”

Fraţii vitregi
 
Fratele vitreg, din partea tatălui, Nicolae N. The-

odorescu, îi divulgă lui Constantin Popescu-Cadem că 
în 1928 moare la Piteşti tatăl, însă va fi înmormântat 
la Bucureşti, în cimitirul Renaştere-Colentina. La cere-
monia de înmormântare participă şi poetul, consacrat 
recent cu volumul Cuvinte potrivite, însoţind o doam-
nă în vârstă cam de 70 de ani, pe care a prezentat-o, 
ca fiind mama sa. Această doamnă era de fapt Rozalia 
Arghezi, despre care ofiţerul de cavalerie află atunci că 
este mama poetului, care mai are şi din partea mamei un 
frate vitreg, numit Alexandru. Nicolae N. Theodorescu 
îl înştiinţează pe Cadem că Rozalia Arghezi a născut 
copilul mai în vârstă ca urmare a relaţiei cu Nae Theo-
dorescu şi că, în familia tatălui, atât fiul, cât şi părintele, 
au tăinuit, cu discreţie, această realitate.

Popescu-Cadem se avântă, mai departe, pe dru-
mul sinuos al descendenţei, căutându-l, în 1975, pe ce-
lălalt frate vitreg din partea mamei, avocat, pe atunci 

ARGHEZI / ERGÉZI pensionar, Alexandru Arghezi Pârvulescu, în vila im-
pozantă aflată la Buftea, lângă Bucureşti. Avocatul îl 
întâmpină, dând semne de reţinere, chiar suspiciuni, şi 
vrea să-l evite, afirmând că, despre poet, fratele său, a 
destăinuit totul şi a predat documentele, aflate în posesia 
sa, profesorului Şerban Cioculescu, cel care aparţinea 
cercului mai restrâns de prieteni ai poetului. În cele din 
urmă, însă, Alexandru face următoarele afirmaţii:

Că este frate vitreg, din partea mamei, cu poetul 
Tudor Arghezi;

Numele de familie Arghezi, purtat de poet, nu 
este un nume de artist, ci e, de fapt, numele real al ma-
mei lor, scriitorul preschimbându-şi numele de familie 
al tatălui (Theodorescu) în numele de familie al mamei 
(Arghezi), iar prenumele de Ion cu prenumele bunicu-
lui, din partea tatălui: Tudor.

Rozalia Arghezi, mama celor doi fraţi uterini, 
s-a născut în jurul anului 1861 într-un oarecare sat 
numit Sechelisban din preajma Braşovului, din părinţii 
Ion Arghezi şi Sofia. A ajuns la Bucureşti pe la 1879, 
având pe atunci vârsta de 17 ani, angajându-se ca slujnică 
– cum obişnuiau să procedeze fetele din Transilvania 
sosite în Bucureşti – la negustorul de mărfuri coloniale 
Manole Pârvulescu, în vestita prăvălie, pe acel timp, 
numită „Steaua României”, de pe bulevardul Calea 
Victoriei. În vecinătatea acestei prăvălii lucra cofetarul 
Nae Theodorescu. Rozalia Arghezi s-a întâlnit cu Nae 
Theodorescu, frecventând cofetăria acestuia. Copilul 
Ion Nae Theodorescu, poetul de mai târziu Tudor Ar-
ghezi, s-a născut din această relaţie şi locuia împreună 
cu mamă-sa în casa lui Manole Pârvulescu, fiind crescut 
de ea. Avocatul a mai afirmat că l-a cunoscut îndeaproa-
pe pe Nae Theodorescu, pe care copilul l-a numit „tată”, 
aşa cum pe Rozalia o numea „mamă”.

Alexandru Arghezi-Pârvulescu (viitorul avocat) 
s-a născut la 4 ian. 1891 în maternitatea spitalului „Fi-
lantropia” din Bucureşti, unde a fost luat în evidenţă, 
mai apoi înmatriculat cu numele de Alexandru Rozalia 
Ion Arghezi, el fiind copil nelegitim. După zece ani, în 
1901 Manole Pârvulescu îl înscrie pe copil în mod ofi-
cial pe numele lui, recunoscându-l ca fiu natural, însă 
cu Rozalia nu se căsătoreşte, ea păstrându-şi numele de 
Arghezi până la sfârşitul vieţii, cu toate că, din când în 
când, se prezentase cu numele de Pârvulescu sau Maria 
Theodorescu. Avocatul urmează cursurile şcolii medii 
„Colegiul Sfântu Sava”, iar după absolvire ia licenţa la 
facultatea de drept. În perioada anilor de şcoală stă îm-
preună cu mamă-sa într-una din casele lui Pârvulescu, 
sau altundeva. Nu o părăseşte pe maică-sa nici după de-
cesul tatălui şi stau împreună chiar şi după ce avocatul se 
căsătoreşte cu Elena Mârzea. Ca mamă sau bunică, Ro-
zalia se comporta exemplar cu fiii şi nepoţii ei. Mai apoi, 
la stăruinţa poetului, se mută în casa acestuia, contribuind 
cu trup şi suflet la creşterea celor trei nepoţi, ocupându-
se, cu deosebită grijă, de Eliazar, născut din prima căsăto-
rie a poetului cu Constanţa Zissu, dar şi de următorii doi 
copii, din a doua căsătorie: Mitzura şi Baruţu.

Sechelisban

Numele acesta de sat, de lângă Braşov – inexis-
tent – furnizează cel mai de seamă motiv pe baza căruia 
cercetătorii neagă starea de maternitate a Rozaliei Ar-
ghezi, în privinţa lui Tudor Arghezi, şi susţin că adevă-
rată mamă a poetului este o oarecare femeie în vârstă de 
18 ani, cu numele de Maria Theodorescu. Este respinsă 
cu vehemenţă originea transilvăneană sau, chiar dacă o 
acceptă, după opinia lor nu poate fi vorba nicicum de o 
mamă unguroaică. Darămite o secuiancă! În cel mai rău 
caz poate fi vorba de o săsoaică de lângă Braşov!!! Opi-
nia – eronată, de fapt – a originii germane a fost alimen-
tată de însuşi poetul. (Poate având şi unele motive în 
această privinţă, după cum vom vedea în cele ce urmea-
ză.) Odată, la întrebarea lui Şerban Cioculescu, care se 
interesa de persoana femeii în vârstă, cea care, aşezată 
la capătul mesei, se ocupa cu copiii, poetul a răspuns că 
este „bona germană”. Popescu-Cadem citează, cu exac-
titate, pe Şerban Cioculescu, care, în articolul intitulat 
„Omagiu postum”, apărut în nr. 4 din 15 apr. 1983 al 
revistei „Ramuri”, scrie următoarele: „Rozalia Arghesi 
este mama poetului şi a lui Alexandru Pârvulescu, fraţi 
uterini de un sânge şi de nădejde”. Mai apoi adaugă că 
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a cunoscut-o cu ocazia unei vizite: „…vizitându-l, când 
copiii lui Arghezi, Mitzura şi Baruţu, erau prunci, înce-
pând cu anul 1928 sau 1929. Am luat masa împreună, 
mai târziu, la Mărţişor: ea şedea la celălalt capăt al 
mesei, între cei doi copii, supraveghindu-le buna ţinu-
tă, dar nu scotea o vorbă. Avea un statut de domestici-
tate. Afară de vechi prieteni, ca Demetrius, Galaction 
şi Cocea, care ştiau că e mama lui Arghezi, ceilalţi o 
credeau o nemţoaică la copii.”

Originea germană a Rozaliei Arghezi poate avea 
şi o bază reală, întrucât, în declaraţiile sale oficiale ea 
s-a identificat ca fiind cetăţeancă austro-ungară, de naţi-
onalitate germană şi de religie romano-catolică, deşi, pe 
la sfârşitul vieţii, se declara român-ortodoxă. Din des-
tăinuirile fiului său, avocatul, mai aflăm că poetul şi-a 
însuşit în familie şi cunoştea bine trei limbi: româna, 
maghiara şi germana, cum, de altfel, şi el (avocatul) a 
învăţat bine, de la maică-sa, şi vorbea aceste trei limbi. 
Mirel Anghel, în cartea „Viaţa lui Tudor Arghezi”, re-
ferindu-se la opinia unor parteneri de dezbateri, ai poe-
tului, remarcă următoarele: „Cei cu care a polemizat îi 
reproşau pamfletarului Tudor Arghezi că are, în unele 
accente xenofobe, o răutate specifică ungurilor.” (sic!)

*
Să pornim, deci, în căutarea aşa-numitei loca-

lităţi Sechelisban, unde Rozalia Arghezi a avut oca-
zia să înveţe limba germană şi limba maghiară. Dacă 
Popescu-Cadem şi ceilalţi istorici literari şi cercetă-
tori, care s-au ocupat cu biografia poetului Arghezi, 
ar fi aprofundat, câtuşi de puţin, etimologizarea, prin 
dezlipirea sufixului circumstanţial maghiar –ban, ar fi 
ajuns la radicalulSechelis (Székely), primul component 
al unei sumedenii de toponime compuse secuieşti. 
Sau, suspectând în terminaţia –ban, începutul cuvân-
tului maghiar ‘bánya’ (mină), fiind prezent şi acesta 
în componenţa mai multor toponime transilvănene 
maghiare, poate s-ar fi ajuns la adevăratul sat natal, din 
Secuime, al Rozaliei Arghezi.

Însă, pe atunci, nu era „comme il faut” să te naşti, 
copil din flori, la Bucureşti, şi încă al unei slujnice se-
cuience. Cu descendenţa germană, cumva, se mai putea 
împăca. De aceea, căutările s-au oprit în jurul Braşo-
vului. Printr-o investigare mai amănunţită, s-ar fi aflat, 
după religia romano-catolică a Rozaliei Arghezi, că, în 
cazul ei, nicidecum nu poate fi vorba de o descendenţă 
săsească, din Depresiunea Bârsei, întrucât saşii (chiar şi 
ceangăii maghiari din Săcele) sunt de religie lutherană 
şi – respectiv – evanghelică. Pornind pe asemenea piste, 
cum să se ajungă cu cercetarea la

Vlăhiţa (Szentkeresztbánya)?

Momentan, lucrez la un studiu mai amplu în cadrul 
căruia cercetez problema destinului diasporei maghiare 
din Bucureşti, cu un efectiv de sute de mii de suflete în 
veacul ce s-a sfârşit, printre care şi a slujnicelor secu-
ience, purtând în cârcă, nu o dată, o soartă neînchipuit 
de tristă. Această cercetare m-a călăuzit şi spre urmărirea 
sorţii mamei lui Arghezi. Un alt imbold mi-a venit din 
partea poetului Kányádi Sándor, cel care şi-a exprimat 
intenţia de a aşeza o placă comemorativă, în amintirea 
lui Petőfi Sándor, Tamási Áron şi Tudor Arghezi, pe lân-
gă unul dintre nenumăratele izvoare de apă minerală din 
Băile Homorod, deoarece aceste somităţi au trecut prin 
aceste locuri, potolindu-şi setea cu apa rece a vreunuia 
dintre sursele de borviz de acolo. Este, însă, probabil, că 
şi în gândul lui Kányádi, după vizita din 1962 la Arghezi, 
s-a înfiripat bănuiala că poetul român, în copilărie, a fost 
adus pe timpul vacanţelor de vară pe aceste meleaguri 
secuieşti nu de către vreo slujnică ocazională a familiei, 
ci de însăşi mama sa dulce. Altminteri, am aflat de la cri-
ticul literar Gálfalvi György că, printre scriitorii maghiari 
din Bucureşti, ca Majtényi Erik, Szász János şi alţii, era 
răspândit zvonul şi îl susţineau în public, cum că mama 
lui Arghezi era de origine maghiară. Kányádi a şi sugerat 
chiar un punct de reper în căutare, şi anume numele de 
familie Erkedi (vezi: denumirea localităţii Szászerked – 
Archita!), deşi descoperirea unui nume ca atare nu mi s-a 
părut o sarcină prea uşoară.

Numele poetului Tudor Arghezi

Într-unul dintre ultimele sale interviuri, date 
revistei din Piteşti, Arghezi declara că şi-a împrumutat 
numele de scriitor de la numele râului Argeş. Aceas-
tă declaraţie a poetului m-a dus cu gândul la denumi-
rea pârâului Vargyas (Vârghiş), cel care izvorăşte din 
versantul Munţilor Harghitei, undeva deasupra locali-
tăţii Vlăhiţa, iar dacă Arghezi îşi petrecea vacanţele la 
Vlăhiţa, trebuia să fi umblat în valea Vârghişului, poate 
chiar şi în peştera de la Mereşti. Cercetând şi în dicţi-
onar după unele cuvinte ce ne călăuzesc cu forma lor 
fonetică spre numele poetului, am dat de cuvântul a ar-
găsi , având înţelesul de a prelucra pielea animalelor 
în soluţii speciale, a tăbăci. În familia acestui cuvânt 
găsim următoarele: argăsire, argăsit, argăsitor, argă-
seală etc., cele care ne conduc spre numele de familii 
maghiare formate din denumirea practicanţilor meseriei 
de tăbăcar: Cseres, Csergő, Timár, Varga, Cserző-
Varga etc. Ar fi de folos aflarea unor asemenea nume 
de familie pentru Rozalia, ca să ajungem mai aproape 
de dezlegarea misterului pe care ni l-am asumat.

Am abordat, în maniera muncii de „detectiv” 
Arhiva de Stat din Miercurea Ciuc, luând ca jaloane 
ale cercetării registrelor matricole bisericeşti ale satelor 
din Valea Homorodului. Obiectivul urmărit fiind aflarea 
unei fete cu prenumele de Rozalia, născută în preajma 
anilor 1860, ai cărei părinţi purtau un nume de familie 
asemănător cu Arghezi. Mama lui Arghezi, fiind de reli-
gie romano-catolică, am exclus de la bun început satele 
cu locuitorii de religie protestantă, aria de cercetare de-
venind, astfel, considerabil mai restrânsă. (…)

Am fugit, într-un suflet, până la Vlăhiţa (de-
numirea maghiară: Szentkeresztbánya/ a se compara 
cu Sechelisban!) şi am fotografiat de pe pagina nr. 37, 
volumul V al registrului matricol al parohiei romano-
catolice din Vlăhiţa datele de naştere ale numitei Ergesi 
Rosalia, însă datorită bunăvoinţei domnului paroh am 
fost servit şi cu un certificat de botez. 

Conform certificatului, copila Rozalia s-a născut 
la 26 septembrie 1859, fiind botezată la două zile după 
naştere. Născută ca copil legitim, tatăl: Ergézi János, de 
religie romano-catolică, miner secui. Mama: Ágoston 
Zsuzsánna, romano-catolică. Locul naşterii: Vlăhiţa, 
nr. 17. Naşii: Pekár Márton şi Schmit Anna. Preot 
botezător: Varga Sándor. În registrul matricol datele 
prezintă unele devieri pentru faptul că limba oficială 
a parohiilor romano-catolice, pe atunci, era latina: Se 
scrie Rosalia în loc de Rozalia, numele tatălui este 
Ioannes Ergézi, având ocupaţia de „coementarius”, 
însemnând cioplitor în piatră, zidar, mama figurează cu 
numele de Susanna Ágoston, iar naşii sunt trecuţi cu 
numele de Martinus Pekár şi Anna Schmis. În act se 
specifică după numele lor: „non coninges” (nu sunt soţ 
şi soţie). Moaşă la naştere: Rosalia Miklos.

Doamna Frandes Emilia mi-a dat o mână de aju-
tor să scot certificatele de naştere şi ale celorlalţi co-
pii Ergézi. Potrivit acestor date, Rozalia are o soră mai 
mare: Maria, născută în 1856, după naşterea Rozaliei, 
în 1862 s-a născut Veronika, ea fiind urmată în 1864 
de Rudolf, în 1866 de un alt băiat cu numele de János, 
acesta moare pentru că în anul următor este botezat un 
alt János. Copiii născuţi după Rozalia sunt înregistraţi 
sub numărul de casă 10, reieşind că familia s-a mutat de 
la bunici. Am aflat şi certificatul de căsătorie al părinţi-
lor Rozaliei.

Din documentele respective reiese că la data de 
6 noiembrie 1855 Ergézi János, născut la Bucovina, de 
religie romano-catolică, având vârsta de 27 ani, situa-
ţia civilă necăsătorit, ia în căsătorie pe numita Ágoston 
Zsuzsanna, cea născută la Racu-Ciuc, având vârsta de 
25 ani, necăsătorită. Părinţii: Ergézi János şi Ballaschin 
Mária, respectiv: Császár Teréz. Martorii: cu ocazia 
tranzacţiei libere: Lakatos János şi Schmit Ferenc, la 
cununie: Schmit Ferenc şi Farkas Mihály.

Unele devieri în registrul matricol scris cu mâna 
faţă de cel oficial: mirele este trecut cu numele de Erge-
si János, iar mireasa cu cel de Császár Zsuzsa, iar – ul-
terior – Császár va fi tăiat şi deasupra corectat cu Ágos-
ton. Explicaţia posibilă a acestei devieri: Mireasa fiind 
fata nelegitimă a mamei cu numele de Császár Terézia 
din Racu-Ciuc, iar preotul în registrul matricol specifică 
drept necunoscut numele mamei şi nu cel al tatălui (o 
fi tras câte o duşcă la măsea). În registrul matricol de la 
Racu-Ciuc însă este univocă naşterea copilului din flori. 
Potrivit însemnărilor de aici: la 24 decembrie 1830 s-a 

născut fetiţa cu numele de Susanna, baptisti parents 
Csaszar Therezia, rom cath., pater ignotus, patrini (na-
şii) Fodor Ferentz şi Rosalia Peter, obstretrix (moaşă) 
Catarina Jakab.

Străbunicul (dinspre mamă, al lui Arghezi) fi-
gurează în registru tot cu numele de Ergesi János, cel 
care stă împreună cu Ballaschin Mária la Vlăhiţa sub 
numărul 17 (şi tinerii căsătoriţi rămân cu ei câţiva ani, 
şi aici vede Rozalia, pentru prima dată lumina zilei). Să 
mai adăugăm că, mama fetei, Császár Terézia, probabil, 
a fost angajata fabricii metalurgice din Vlăhiţa sau la 
vreo firmă aferentă acesteia, deoarece cununia n-a avut 
loc în satul natal al fetei, cum este obiceiul în secui-
me, ci în satul mirelui (unde s-au făcut şi înregistrările 
matricole). Dacă înregistrarea matricolă a căsătoriei lui 
Ergézi János şi Ágoston Zsuzsanna a avut loc la Vlăhi-
ţa, înseamnă că şi mireasa era domiciliată în această lo-
calitate (n. b.: 90% a locuitorilor Vlăhiţei sunt de religie 
romano-catolică, iar în acea vreme parohia era compusă 
din două sate: satul propriu-zis: Oláhfalu [numit şi Na-
gyfalu] şi localitatea dezvoltată pe lângă fabrica meta-
lurgică: Szentkeresztbánya).

Dar ce este cu familia Ergézi? În actul de căsătorie, 
după numele lui Ergézi János, figurează Bucovina ca loc 
de naştere. În indignarea mea prioritară de secui, m-am 
gândit imediat la cele şapte sate întemeiate de Hadik 
András după Siculicidium. Prietenul meu de breaslă, 
Tamás Menyhért, cel născut în Bucovina, a consultat 
imediat acest lucru. În satele secuieşti bucovinene n-au 
existat asemenea nume de familie. Apoi mi-a căzut în 
mână lucrarea lui Vajda Lajos: A szentkeresztbányai 
vasgyártás története [Istoria metalurgiei din Vlăhiţa 
(Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1983)], în care scrie 
următoarele despre anii 1840-1850: „Completarea 
forţei de muncă s-a făcut, pe de o parte, din pătura 
muncitorilor mineri şi metalurgişti autohtoni, iar pe de 
altă parte, şi în general, din locuitorii altor regiuni ale 
Monarhiei. Astfel, au ajuns aici din Bucovina familii 
ca Negrick, Knoblock (n. b.: unul dintre descendenţii 
familiei Ergézi chiar intră în rudenie cu ei), Schnitzer, 
Krusinsky, Kappel etc. Aceştia erau descendenţii unor 
generaţii de muncitori de specialitate, calificaţi şi cu 
experienţă pe tărâmul producţiei. Colonizarea lor la 
Vlăhiţa a fost sprijinită şi prin construirea caselor de 
locuit. Societatea Kronstader Schurfverein (n. b.: după 
1848, minele din Secuime au fost încorporate într-o fir-
mă braşoveană, condusă de la Viena) a extins colonia 
de muncitori prin construirea a 28 de case de locuit. 
Stabilirea lor în localitate a însemnat nu numai sporirea 
numărului muncitorilor, dar a contribuit şi la înzestra-
rea muncitorimii locale cu diferite cunoştinţe de spe-
cialitate, cu priceperi şi deprinderi acumulate de ei pe 
tărâmul procesului de producţie. Şi soarta lor era legată 
de dezvoltarea întreprinderii metalurgice şi a localităţii, 
unde îşi desfăşurau activitatea şi îşi duceau traiul. Cu 
timpul, nou-veniţii s-au dizolvat, fiind asimilaţi de 
muncitorimea Vlăhiţei, pătura lor fiind integrată ca par-
te componentă a acesteia.”

Familia Ergesi János – Ballaschin Maria era 
deci una dintre familiile bucovinene colonizate aici, 
despre care vorbeşte Vajda Lajos în lucrarea amintită. 
Trebuie să fi fost de etnie germană, pentru că nepoata 
lor, Rozalia, de la ei şi-a însuşit limba germană (n.b.: 
la 31 dec. 1890 numărul total al locuitorilor de naţio-
nalitate germană din Bucovina era de 133.501 suflete, 
20,65% a populaţiei totale din regiune. După etniile 
româneşti şi rutene, a treia ca număr). Tatăl şi bunicii 
dinspre tată ai Rozaiei fiind germani, ea avea tot dreptul 
să se declare, în actele oficiale, de naţionalitate germa-
nă. Însă limba ei maternă, pe linia mamei originare din 
satul secuiesc Racu-Ciuc, era cea maghiară. La fel ca şi 
limba marii majorităţi a locuitorilor coloniei industriale 
şi a satului unde a copilărit

Încerc să reconstitui viaţa de copil a Rozaliei Er-
gezi în această colonie minieră şi industrială secuiască. 
Părinţi sănătoşi, fetiţă sănătoasă, crescută împreună cu 
soră-sa, Maria, de către bunica Ballaschin Maria, cu 
care stau împreună şi de la care învaţă limba germa-
nă. Învaţă limba maghiară de la mamă. Şi de la cei din 
jur, dacă şi Ágoston Zsuzsanna este angajată în mină 
sau la fabrica metalurgică, sau la vreo muncă aferentă 
acestora. În lucrarea citată, Vajda Lajos vorbeşte despre 
angajarea femeilor, chiar şi a copiilor, fiind plătiţi cu 
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jumătate de salariu faţă de bărbaţi. (Vajda Lajos, cel 
care a preluat această ştire din ziarul „Udvarhely”, 
aminteşte accidentul de muncă petrecut în 1872: „s-a 
întâmplat nenorocirea că în mină un morman de piatră 
s-a prăbuşit asupra a patru muncitori, omorând dintre 
ei pe un bărbat şi o fată de 18 ani – fata lui Herzig Ma-
ria…”). La Vlăhiţa, salariile – chiar şi faţă de celelalte 
colonii industriale din Transilvania – erau mizerabile. 
Presupunem că şi mama a muncit din greu, ca şi so-
ţul ei, ca să-şi facă rost de o casă proprie cu o mică 
gospodărie, o văcuţă, trei-patru oi, doi porci, o duzină 
de păsări, ca să-şi ducă traiul mai uşor şi independent. 
Modelul de viaţă de atunci al unei familii de miner sau 
metalurgist de la ţară arăta cam astfel. Fabrica metalur-
gică le oferea muncitorilor ei casă de locuit, însă acest 
avantaj nu li se cuvenea şi minerilor. Iar Ergézi János 
– potrivit datelor din registrul matricol – era angajat al 
minei. La început, tinerii căsătoriţi stau cu părinţii. Cea 
de-a treia fetiţă, Veronika, se naşte însă sub alt număr de 
casă al coloniei: sub nr. 10, la fel ca surorile şi fraţii săi 
următori. Fraţii mai mici sunt îngrijiţi – potrivit obice-
iurilor vremii – de surorile lor mai în vârstă, iar dacă pă-
rinţii sunt angajaţi, lor le reveneau şi treburile din casă 
şi din preajma casei. Rozalia, împlinind şapte ani, este 
înscrisă la şcoala elementară din sat. La 10 ani îşi ia pri-
ma împărtăşanie şi trăieşte viaţa cotidiană a copiilor de 
vârsta ei. De la colonia industrială umblă la şcoala din 
sat şi la biserică. Termină cele patru clase elementare.

Crescând, ia parte şi la muncile gospodăreşti mai 
grele Pe timpul verii participă la strângerea lemnelor 
pentru foc din pădurile din împrejurimi, la culegerea 
ciupercilor, a fructelor de pădure. Viaţa copiilor nu era 
uşoară.

 La împlinirea vârstei de 13 ani, Rozalia, îşi 
pierde tatăl. Ergézi János moare subit, la 4 sept. 1872, 
de pleurezie. Avea 47 de ani. Potrivit celor înscrise 
în registrul matricol, a fost îngropat la 6 septembrie. 
Ágoston Zsuzsanna rămâne singură şi îi revine sarci-
na întreţinerii a 5 copii orfani, minori. Chiar dacă până 
atunci era scutită să se angajeze în industrie, acum este 
nevoită să o facă. Aşa ar trebui să procedeze şi fetele 
mai mari, Maria şi Rozalia. Poate în curând şi Vero-
nika. Bunicii Ergézi s-ar fi reîntors între timp în Bu-
covina. Nici aşa nu le-a convenit traiul în Vlăhiţa (la 
Sechelisbana). Bunica Császár Teréz a rămas singura 
sprijinitoare a familiei Ergézi, bătută de soartă, ajunsă 
într-o situaţie disperată.

Ce viitor o aştepta pe Rozalia? Împlinind vâr-
sta de 18-20 ani, va deveni muncitoare în mină sau în 
fabrica metalurgică, poate la o cărbunărie (bocşă), asu-
mându-şi o muncă fizică istovitoare, şi se va căsători 
cu vreun flăcău din sat. Sau va pleca spre un oraş mai 
mare, angajându-se ca slujnică. Secuiencele tinere au 
ales această cale a oraşului nu numai cu speranţa câş-
tigului. Deşi acesta era motivul principal. Trebuie luaţi 
însă în seamă şi alţi factori motivatori: pe fete le-a în-
demnat şi posibilitatea învăţării, dobândirii unei expe-
rienţe şi deprinderea manierelor, să devină gospodine 
mai pricepute, să vadă lumea etc. Toate aceste lucruri 
erau codificate în modelul de viaţă al slujnicelor. Hotă-
rârea de a lua calea oraşului mai necesita, poate, şi un 
dram de sete de aventură.

Şi Ergézi Rozalia porneşte spre Bucureşti. Căru-
ţa o poartă prin Valea Homorodului până la gara Rupea. 
Calea ferată spre Braşov a fost predată traficului până 
în 1873, iar Braşovul este legat tot prin această cale cu 
capitala României. Potrivit informaţiilor lui Popescu-
Cadem, Rozalia ajunge la Bucureşti în 1878 sau 1879, 
având pe atunci vârsta de 18-20 ani. Pe baza calculelor 
noastre, ţinând cont de data exactă a naşterii pe care o 
ştim (26 sept. 1859), are 19 sau 20 de ani. Tocmai de o 
vârstă cu cofetarul „Don Juan” de la patiseria din veci-
nătatea prăvăliei unde se angajase.

Între cei doi tineri se înfiripă o dragoste la prima 
vedere. Al cărei rod va fi poetul român de mai târziu, 
Tudor Arghezi.

Frate „de lapte”
 
Pe lângă cei doi fraţi vitregi, Arghezi mai avea 

şi un frate de lapte, în persoana pictorului de mai târziu 
Jean Steriadi. Faptul e destăinuit de însuşi poetul, într-
un interviu dat lui Gh. Cunescu (Convorbiri literare nr. 
10 din 30 mai 1972):Cunescu: – Cum, adică, aţi fost 

fraţi de lapte? Arghezi: – „Adică am supt amândoi, 
şi Steriadi şi eu, ţâţele aceleiaşi doici. Iar doica era 
mama mea. Gh Cunescu: – Cum s-a ajuns la această si-
tuaţie? T. Arghezi: – Foarte simplu. Mama lui Steriadi, 
cucoană mare, mă rog, din familia franţuzească Honel, 
când l-a născut pe Jean, nu l-a alăptat, aşa cum făceau 
toate cucoanele. L-a dat la laptele mamei mele, care mă 
avea şi pe mine, de câteva luni. Biata mea mamă făcea 
şi ea ce putea şi pe unde putea, pentru copilul ei, cam 
nedorit, care eram eu. Gh. Cunescu: – Aveaţi doar tată 
şi mamă? T. Arghezi: – Aveam şi nu aveam. Tata nu era 
cu mama. O părăsise, după naşterea mea. Am termi-
nat şi eu cu el, la 11 ani. Mama avea necazurile ei. Nu 
puteam să stau la ea. Mai avea un copil. (n.b.: acesta 
era Alexandru Arghezi). Am inclus acest intermezzo 
cu scopul ca – prin soarta Rozaliei Ergézi – să ilustrez 
cumva situaţia deosebit de delicată, chiar grea, poate, 
aservirea tipică a slujnicelor secuience şi să găsesc o 
explicaţie a acelei copilării triste pe care Tudor Arghezi 
o invocă de mai multe ori în vorbă şi în scris.

Cu ce fel de ochi o privea jupânul Pârvulescu, 
negustorul de mărfuri coloniale pe slujnica lui „dezono-
rată”? Poate a tolerat-o un timp şi, după cum reiese din 
fragmentul de interviu prezentat mai înainte, a profitat 
de ea că îl alăpta şi pe copilul lui. Dar nu e sigur că i-a 
permis tot timpul să stea în casa de pe Calea Victoriei, 
poate o fi mutat-o într-o altă casă de-a sa, sau femeia 
stătea undeva în apropiere cu chirie, se întreţinea cum-
va pe sine şi pe copil, iar între două alăptări îşi termina 
munca şi în magazin. Poate şi de la Nae Theodorescu, 
tatăl copilului, a primit ceva pensie alimentară. Toate 
aceste presupuneri reprezintă o variantă mai optimistă 
pentru situaţia femeii. Un procedeu tipic la slujnicele 
secuience rămase gravide era acela că îşi aşezau „rodul 
iubirii” într-un plasament pentru orfani al bisericii orto-
doxe, sau îl duceau acasă la părinţi. Dacă aceştia erau 
de acord cu aşa ceva. (Şi în satul meu au fost două ase-
menea cazuri. Scobar Rudi şi Kopacz Mircea au deve-
nit flăcăi secui de ispravă. Al doilea a murit în cel de-al 
doilea război mondial ca erou al armatei ungare.) Mai 
devreme sau mai târziu, şi Ergézi Rozalia a fost con-
strânsă să procedeze la fel, să aleagă între cele două po-
sibilităţi. Într-un act medical, publicat de Popescu-Ca-
dem, pe care l-a primit de la Mitzura Arghezi, în 1980, 
reiese că Ioan Theodorescu, de 3 ani, cel domiciliat în 
Calea Victoriei la nr. 132, a fost vaccinat. În certificatul 
de vaccinare, eliberat de Serviciul Medical al Comuni-
tăţii Bucureşti, nu este specificat împotriva cărei boli. 
Din acest act reiese că, până la vârsta de trei ani, copilul 
– probabil – a fost crescut de mamă sa, la Bucureşti, 
deşi nu poate fi exclusă nici posibilitatea ca, pe perioade 
mai mici, să-l fi dus acasă, la Vlăhiţa. Este cert, însă, 
că după trei ani copilul a fost dus acasă în localitatea 
de sub Munţii Harghita, deoarece Nae Theodorescu se 
căsătoreşte cu Anastasia Petrescu, fata unui negustor şi 
moşier bogat, iar patisierul, din zestrea adusă în căs-
nicie, îşi poate deschide o cofetărie proprie. Odată cu 
această căsnicie, Ergézi Rozalia pierde orice speranţă 
de a mai fi dusă la altar de către tatăl copilului său.

În 1962, Arghezi îi mărturiseşte lui Kányádi 
Sándor că a petrecut trei veri fericite în preajma Băilor 
Homorod. Cunoscând intenţiile lui Arghezi de a crea 
confuzii în legătură cu biografia sa, nici această afirma-
ţie nu poate fi luată ca un lucru cert, pentru că vine în 
contradicţie cu o alta, potrivit căreia la şcoala din Bu-
cureşti, într-o toamnă, la începutul anului şcolar la ape-
lul învăţătorului, când i-a venit rândul, răspunde cu „itt 
vagyok!” (sunt aici!) în loc de „prezent!”. Din această 
întâmplare putem deduce: 1) a ştiut limba maghiară; 2) 
a frecventat şcoala şi la Vlăhiţa. Poate numai la începu-
tul anului şcolar, poate, câteva săptămâni, poate o lună. 
Aceste prezumţii pot fi făcute şi pentru faptul că, în cele 
două ţări, începerea anului şcolar nu coincidea. În Mo-
narhia Austro-Ungară începea la 1 septembrie, pe când 
în Regatul României la 15 septembrie, câteodată chiar 
şi la 1 octombrie. În caz că pe timpul verii copilul era 
dat la bunica din Ardeal, Ergézi Rozalia n-a putut să-l 
aducă, fix în ziua începerii cursurilor, înapoi la Bucu-
reşti.

Oricâtă vreme o fi petrecut copilul Tudor Ar-
ghezi la Vlăhiţa, cert este că n-a avut parte de o viaţa în 
roz. Anturajul minei şi al coloniei industriale nu-i ofe-
reau o privelişte idilică. Praf înecăcios, pe timpul verii, 
iar toamna, mocirlă, fumul dens, acoperind valea, nu 

puteau decât să înăsprească traiul cotidian al celor de 
aici, nemaivorbind despre modul de viaţă al minerilor, 
muncitorilor, cu frecvenţa alcoolizărilor sumbre etc. 
Toate acestea făcând ca plaiul mioritic, văzut pe dinafa-
ră, să-şi piardă vraja pentru cei ce şi-au dus traiul aici. 
Poate că şi bunicii să fi fost mai severi, mai puritani 
decât cei din jur, dar familia numeroasă îşi are legile 
proprii şi contează, enorm, atunci când trebuie hrănită 
o gură în plus. Aşadar, numeroase motive de întristare 
pentru copilul de la oraş. Oricât l-ar fi captivat euforia 
primelor zile, trăirea în entuziasmul unei excursii la iz-
voarele de apă minerală, culesul fragilor, al zmeurii şi 
al ciupercilor n-aveau cum să-l facă să nu simtă lipsa 
mamei. Mirel Anghel, citând o mărturisire a poetului 
(Principii de educaţie, în Lumea veche, lumea nouă. 
Editura Tineretului, Bucureşti,1958), scrie următoarele: 
„La 12 ani, dam lecţii de algebră unui adult, învăţând 
algebra pentru el. În vacanţele şcolare, lucram ca uce-
nic pietrar, poleind inscripţiile din cimitire.”

Oare, cioplitorul în piatră, la care se referă, nu 
este vreun unchi Ergézi (Rudolf, János)? În registrul 
matricol de la Vlăhiţa, în rubrica bunicii, este menţio-
nat „coementarius”, adică cioplitor în piatră. Încetul cu 
încetul, trebuia să înţeleagă că a fost adus aici la Vlăhiţa 
nu pentru a-şi petrece vacanţa, ci din necesitate. Mama 
sa n-a avut altă soluţie.

  Apoi, trăia tot mai chinuitor frustrările: „am, 
sau nu am tată?” , „mama, în afară de mine, a mai avut 
un copil” etc. Nu e de mirare, dacă adolescentul (dar şi 
tânărul) devine insensibil, chiar şi ostil faţă de ai săi. 
Anghel Mirel dezbate, fără menajamente, acest aspect. 
N-a avut nicio afecţiune şi gingăşie faţă de cei din preaj-
ma lui. (Ceea ce poate fi interpretat şi viceversa!). Omul 
matur, poetul consacrat nu arată pentru nimeni şi nimic 
nicio gingăşie în afară de copiii săi, grădină, prisacă şi 
câinele Zdreanţă. Insensibilitatea poetului este insinua-
tă şi de afirmaţia răutăcioasă a soţiei lui Alexandru, Ele-
na Pârvulescu (citată de Popescu-Cadem), cum că Ar-
ghezi nu s-a purtat respectuos faţă de mamă, în locuinţa 
Mărţişor, unde o ţinea ca pe o servitoare, dar, în răutate, 
a fost şi el întrecut de a doua soţie, Paraschiva, care, în 
timpul anilor de bătrâneţe, a îndepărtat-o pe Rozalia din 
casă, mutând-o într-o locuinţă cu chirie. După părerea 
mea, această situaţie nu poate fi văzută numai în alb şi 
negru. Sigur este că, în adâncul inimii, poetul a simţit 
o afecţiune adevărată faţă de mamă, exprimată într-o 
poezie postumă, dând glas şi unei remuşcări târzii.

Admiţând că Arghezi a avut o copilărie tristă, nu 
ne împiedică nimic să nu-i dăm crezare şi poetului că a 
petrecut şi trei veri fericite printre ai săi pe meleagurile 
de la izvoarele Homorodului.

Spitalul „Filantropia”
 
Maternitatea a fost înfiinţată în 1883 cu scopul 

declarat de a da o mână de ajutor femeilor ajunse într-
o situaţie precară, prin acordarea asistenţei medicale la 
naştere, mai ales mamelor necăsătorite. Într-o situaţie 
asemănătoare a venit la Bucureşti şi Ergézi Rozalia, cea 
care a născut primul copil în afara spitalului, însă pe 
cel de-al doilea l-a adus pe lume aici, la „Filantropia”. 
Popescu-Cadem, cercetând arhiva spitalului, găseşte 
numele Ergézi Rozalia, pentru prima dată, pe o fişă 
medicală din 26 noiembrie 1889: „Numita Rosalia 
Arghesi, părinţii Ioan şi Sofia. De ani 28, starea civi-
lă: necăsătorită; născută la Braşov, de naţionalitate 
germană, de protecţiune Austro-ungară, de profe-
sie menajeră, domiciliată în Bucureşti, str. Sculpturii 
Nr.18 (unde a locuit şi poetul). Intrată la 26 noiembrie 
1889 ora 1:30 a.m. A născut la 27 noiembrie 1889, ora 
7:15 a.m. Copilul de sex masculin, numele Alexandru. 
Ieşită la 7 decembrie”.

Medicul ginecolog, de serviciu, a mai trecut în 
rubrica Observaţii: „Rozalia Argheş Qurtipară, a 9-a 
lună, prima facere normală, copilul trăieşte, a 2-a 
abort în a 4-a lună, gemilară) adică gemeni), a 3-a 
abort în a 2,5 lună”.

Astfel, Ergézi Rozalia, cu ocazia celei de-a 4-a 
naşteri, aduce pe lume un băiat sănătos, precum – de 
altfel – era sănătos şi primul său copil, înmatriculat cu 
numele de Ioan N. Theodorescu, poetul Tudor Arghezi 
de mai târziu. Alexandru va fi înmatriculat numaidecât. 
„Alexandru Rozalia Arghizi (sic!), de ani 28, menaje-
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ră, născut la 27 noiembrie, în Bucureşti, la Institutul 
Filantropia, catolic, austro-ungar. Martori au fost: 
Alexandru Andreescu, intendent al spitalului, şi Mihai 
Brebulea, servitor la maternitate.

Tatăl copilului este Manole Pârvulescu, negusto-
rul de articole coloniale, cel care de la un timp trăieşte 
împreună cu Ergézi Rozalia. Femeia, la 7 decembrie, 
îşi mută copilul într-o casă aflată tot în proprietatea ne-
gustorului, în strada Sculpturii, nr. 18, unde o aşteaptă 
cu nerăbdare copilul său de 9 ani, Ioan N. Theodorescu. 
O altă variantă posibilă: în toamna acestui an, Ergézi 
Rozalia, aflată înaintea naşterii, nu-şi aduce copilul de 
la Vlăhiţa, înapoi, la Bucureşti. Copilul va fi adus în 
capitală, probabil, de către bunica, Ágoston Zsuzsanna 
sau de către vreuna dintre surorile Rozaliei. Nici acest 
lucru nu e sigur, pentru că noul născut moare la 14 de-
cembrie, 18 zile după naştere.

 Rozalia îşi jeleşte copilul, pentru că în el şi-a 
pus toată speranţa, gândind că, datorită lui, jupânul va 
legaliza relaţia lor nelegitimă – şi o va lua în căsătorie. 
Negustorul nu a luat-o, nici de această dată, aşa că au 
rămas şi pe mai departe concubini.

 Manole Pârvulescu nu se căsătoreşte cu Ergézi 
Rozalia nici după „quintipar” (cea de-a cincea naştere), 
intervenită la 4 ian. 1891, pe când ea aducea pe lume 
iarăşi un băiat, care la botez primeşte tot numele de 
Alexandru. Anexăm fişa medicală pentru a evidenţia 
datele eronate, inexacte, falsurile care au însoţit întreaga 
viaţă a acestei femei: „Rozalia Arghizi (sic!), din părin-
ţii Ioan şi Sofia, de ani 29, născută în 1861, nemărita-
tă, născută în Sechelisban (Transilvania). Domiciliată 
în Bucureşti, str. Visarion nr. 9, de naţiune Germană 
(sic!), de religiune catolică, protecţiune Austro-ungară, 
de profesie menajeră. Intrată la 4 ianuarie 1891, ora 
6:30 p.m. a născut la 4 ianuarie 1891, ora 10:45 p.m., 
ieşită 14 ianuarie, sexul masculin, Alexandru.” Ob-
servaţiuni: quintipară, greutatea copilului 3490 grame. 
Numărul facerilor: „Prima, a patra şi a cincia normală; 
a doua sarcină gemelară în 4-a luni şi a 3-a avort în a 
3- lună.”

 Acest Alexandru va deveni avocatul cu care 
ne-am mai întâlnit, cel pe care tatăl natural îl va recu-
noaşte după zece ani, trecându-l pe numele său. Dar 
pe maică-sa nu o ia în căsătorie, slujnica nu va deveni 
moştenitoarea lui. S-au mutat deja pe strada Liniştei, 
sub nr. 51. Alexandru rămâne împreună cu mama până 
când devine independent şi îşi întemeiază o familie. Nu 
ştim dacă Ergézi Rozalia l-a dus şi pe el la Vlăhiţa. Din 
calvarul femeii pe la maternităţi, din fişele medicale 
eliberate reiese, în mod univoc, câte mistificări, câte 
erori se leagă de viaţa ei, pe care nici ai săi n-au vrut 
să le îndrepte. Chiar şi numele ei este scris când Ar-
ghezi, când Arghizi sau Arges etc. În zadar pronunţă ea 
Ergézi. Dar e problemă şi cu pronunţatul. Vocala e, pro-
nunţată foarte deschis, în dialectul secuiesc, poate să 
sune ca un fel de a. Atunci, când trece, în fişă, ca loc al 
naşterii, Transilvania, poate fi priceput pentru cel ce în-
registrează datele, dar Szentkeresztbánya (însemnând: 
Mina sfintei Cruci) e prea de tot! Cuvântul deosebit de 
lung, conţinând o aglomerare de trei vocale, inexistente 
în pronunţia şi în alfabetul românesc (e-uri mult mai 
deschise ca e-ul românesc). La sfârşit de cuvânt încă 
o vocală inexistentă: a pronunţat cu rotunjirea buzelor 
(din care cauză ultima silabă va fi chiar omisă): Seche-
lisban! Pe unde vine această minune? O fi fost şi între-
bată. Dincolo de Braşov, le răspunde. Aşa că, este trecut 
Braşovul pe fişa medicală. Cu lămurirea unor asemenea 
„nimicuri” nu se omoară nici personalul spitalului, nici 
apropiaţii femeii. Nici pe dânsa nu o interesează. Cele 
cinci naşteri (cu două pierderi de făt şi un deces de nou-
născut) i-au cauzat destule chinuri, destulă indignare. 
Ca şi problema aceea imensă, a ei, că nu are să devină 
niciodată soţie legitimă. Dar nu se lasă bătută, face tot 
posibilul să-i crească, în mod onest, pe cei doi fii ai ei. 
Mai mult! În curând, ajunge în seama ei şi primul său 
nepot, Eliazar. Această viaţă zbuciumată i-a afectat şi 
pe copii, mai ales pe primul născut.

 Aşa că nu mai poate fi de mirare că are pro-
bleme cu şcoala. Cele patru clase gimnaziale le-a făcut 
la Şcoala „Cantemir Vodă” între anii 1891-1896, fiind 
înscris aici la vârsta de 11 ani. Termină clasele cu media 
între 5 şi 6, aproape în fiecare clasă rămâne corigent la 
câte o materie, două. Despre anii de şcoală elementară 

nici Popescu-Cadem nu a putut dezvălui mai mult, de-
cât că a fost înscris în gimnaziu pe baza adeverinţei eli-
berate de şcoala elementară „Petrache Poenaru”. Într-
un interviu, dat la bătrâneţe, în 1956, poetul recunoaşte 
că a învăţat alfabetul de la părintele Abramescu, din bi-
serica Brezoianu. Mă îndeamnă drăcuşorul din mine să 
presupun: dacă nu întregul curs al şcolii elementare, dar 
una-două clase, integral sau parţial, poate le-o fi făcut 
la Vlăhiţa. Din păcate, în arhiva de stat nici urmă de do-
cumente şcolare din acea perioadă! Prezumţia noastră 
– deocamdată – nu poate fi nici justificată, nici respinsă.

 Începe să compună versuri în clasa a III-a 
gimnazială, făcând acest lucru dintr-un sentiment de 
înverşunare, cel puţin la început, pretinzând că are mai 
mult talent, decât colegul de şcoală, Nicolae Barzon. 
Timpul i-a dat dreptate! „M-am întâlnit cu el în 1913, la 
Predeal – spune poetul în interviul amintit. Era contro-
lor vamal”. Oare, unde călătorea, peste graniţă, tânărul 
poet în acel an? De ce nu, la Vlăhiţa, la bunici?

 Pe baza celor constatate, până acum, sunt tentat 
să cred că Arghezi, în 1900, se călugăreşte tocmai din 
cauza frustrărilor acumulate în timpul copilăriei, a ex-
perienţelor dureroase de pe timpul adolescenţei, a atâtor 
resentimente chinuitoare de solitudine. Călugărindu-se, 
încearcă să uite de tată, de mamă, de concubinaj, de 
frate, de bunici, de rude, de toată această lume ingrată.

 
Zilele cotidiene ale mamei

 
În perioada 1906-

1910, Arghezi se află în 
Elveţia. Preluăm un fragment 
din scrisoarea adresată ma-
mei şi fratelui vitreg, după 
Popescu-Cadem, dovedind 
că faţă de ai săi nu era aşa de 
înrăit, înveterat, după cum se 
crede:

„Dulce mamă,
 Primeşte cele mai bune urări învăluite în cele 

mai largi doruri pe care le trimite cel ce te iubeşte mai 
puternic şi mai frumos, deopotrivă cu Alexandru, pe 
lumea asta în care cei mai scumpi sunt întotdeauna cei 
de un sânge (sic!) şi de o nădejde  (subliniat cu roşu – 
n.n.) Vă sărut pe obraji, pe frunte şi pe mâini şi sărută 
pentru mine pe Eliazar, la locul unde bate inima.

  Al d-tale în veci Iosif”
 Din aceeaşi zi (7 ian. 1909) este datată şi scri-

soarea adresată fratelui vitreg, Alexandru, având urmă-
toarea formulă de încheiere: „Dragul meu Alexandru, 
(…) Nu e aşa că te căzneşti cât poţi să bucuri pe mama, 
cu inima ta bună? Sărută pe mama şi pe Eliazar. Iancu”

  Cele două feluri de subscripţii ale scrisorilor 
denotă o tentaţie a poetului de a crea confuzii. Deşi 
această cutumă îi era familiară, ni se pare totuşi ciudat 
că scrisoarea adresată mamei este semnată cu numele 
de Iosif (n. b.: numele pe care şi l-a ales la călugări-
re), deşi ştia că mamei sale îi era drag numele de Ioan, 
Ion, János, pe care maică-sa, necăsătorită l-a ales pen-
tru fiu, gândindu-se la tatăl (respectiv: bunicul) decedat: 
Ergézi János. (Ergézi – Arghezi, servind ca nume de 
poet. Parcă aud cum în pronunţarea specific-secuiască 
a Rozaliei, în locul vocalei e  „deschisă” de la începu-
tul cuvântului se aude o vocală mai profundă, ducând 
spre a românesc).

Scrisoarea în cauză prezintă interes şi pentru 
faptul că, fiind adresată Mariei Theodorescu, deschi-
de din nou controversata problemă a persoanei mamei 
poetului. Deşi (precum am argumentat) numita Maria 
Theodorescu este soţia de „sergent”, răposată demult, 
în 1895, şi nu poate fi una şi aceeaşi persoană cu mama 
poetului. Acea Marie de 18 ani înscrisă în certificatul 
de naştere al poetului, fără niciun nume de familie (n. 
b.: Ergézi Rozalia l-a născut pe copil la vârsta de 21 
de ani) este numele unei alte persoane, cum, de altfel, 
întregul certificat abundă în inexactităţi. Mă văd, iarăşi, 
tentat să presupun că Rozalia, în timpul întâlnirilor 
sale amoroase, în timpul sarcinii, fiind întrebată despre 
familia sa, o fi vorbit amorezului său despre faptul că 
acasă mai are o soră, Maria, iar acest nume, fiind mai 
frecvent în rândul populaţiei române decât Rozalia, să 
fi luat locul numelui adevărat. Este numai o prezumţie!

 În certificatul de naştere sunt trecute greşit 
şi datele tatălui, despre care ştim cu precizie că avea 

meseria de cofetar, mai apoi „comersant”, iar la naşterea 
copilului împlinea 21 de ani şi nu 31, cum figurează, 
greşit, în actul respectiv. Mirel Anghel admite că 
întregul camuflaj din certificatul de naştere se datorează 
intenţiei persoanelor implicate ca nou-născutul să nu 
primească un statut de copil nelegitim, de aceea au 
găsit o altă familie reală, Theodorescu (soţia purtând 
numele de Maria), astfel, băiatul nou-născut nu a fost 
etichetat drept copil nelegitim: „Dată fiind situaţia ei 
socială modestă, dar temându-se şi pentru relaţia ei cu 
Nae Theodorescu, Rozalia a acceptat nu numai adopta-
rea parţială a numelui Mariei Theodorescu, ci a preluat 
definitiv identitatea acesteia, odată cu moartea Mariei, 
în 1895. Urmaşii poetului au aprobat şi ei aceste falsuri 
biografice, deoarece au apărat cu străşnicie dorinţa ta-
tălui de a nu se afla adevărul” – scrie Mirel Anghel.

 Probabil că aceste scrisori trimise în strada 
Dreptei, nr. 18 au venit la o adresă legalizată a famili-
ei către autorităţi, care putea fi şi familia Theodorescu, 
pentru că poetul locuia aici, dar era şi domiciliul fiului 
său, Theodorescu Eliazar. Arghezi însă expedia colete 
din Elveţia şi pe numele lui la această adresă. Ergézi 
Rozalia s-a împăcat cu această stare de neschimbat, 
cum, de altfel, de atâta ori era nevoită să se împace în 
viaţa ei, i-a fost indiferent în ce fel şi chip sunt adresate 
scrisorile primite de la fiul său, îi era îndeajuns bătaia 
de cap pe care i-o da creşterea fiului său mai mic şi a 
primului nepoţel, împreună cu care stătea. Alexandru 
pe atunci avea 18 ani şi era un elev eminent al vestitului 
Colegiu „Sfântul Sava”. Se pregăteşte pentru o carieră 
de avocat. Are noroc că Pârvulescu – tatăl – îi poartă 
de grijă, poate că stă împreună cu ei. Se află însă aici şi 
nepotul femeii, Eliazar. Ergézi Rozalia poate să-i cânte 
şi lui acelaşi cântec de leagăn adus de acasă cu care să-l 
adoarmă: „Dormi, o dormi adânc copil minune/ Din 
iubire ai venit pe lume”. Arghezi, după câţiva ani de 
călugărie, cunoscând din interior viaţa monahală, de-
cepţionat profund de această lume, se îndrăgosteşte la 
ţanc, pentru prima dată, de inspiratoarea „Agatei negre” 
(Lia), mai apoi de studenta Aretie Panaitescu, în sfâr-
şit, de profesoara Constanţa Zissu, o femeie cu 10 ani 
mai în vârstă decât el, pe care a cunoscut-o, probabil, 
la Piteşti. Femeia, gravidă, călătoreşte în 1904 la Pa-
ris, unde, la 30 ian. 1905, îl naşte pe fiul său, Eliazar. 
Fiind profesoară, trebuie să ascundă faptul că a devenit 
mamă a unui copil nelegitim, aşa că-şi lasă fiul la Paris, 
în seama unei doici şi se întoarce la Bucureşti. Arghezi 
este îngrijorat că fiul său a rămas „în braţe străine” şi 
ia hotărârea de a-l aduce acasă. Pleacă din Bucureşti, 
la Paris, la finele lunii noiembrie împreună cu maică-
sa, îngrijorată de ce s-ar face un bărbat singur cu un 
copil de leagăn de 9 luni în timpul unei călătorii lungi 
şi istovitoare. Or, maică-sa are experienţă. După inter-
venţii procedurale lungi şi costisitoare, îl aduc acasă pe 
Eliazar, iar îngrijirea copilului va fi asumată tot de săra-
ca femeie Ergézi Rozalia. Ea îşi creşte singură nepotul 
până la maturitate. Eliazar, devenind major, rupe orice 
relaţie cu tatăl (cum a procedat, de fapt, şi acesta, la rân-
dul lui, cu propriul părinte) şi în 1924, având, aproape, 
20 de ani, se „reîntoarce” la Paris, devenind, mai întâi, 
un fotograf cu renume, pentru ca, mai apoi, să fie cu-
noscut ca regizor de film, sub pseudonimul Elie Lothar. 
Nu uită faptul că a fost crescut de bunică-sa, pentru care 
simte un sincer ataşament, poate mai sincer decât sim-
ţeau copiii acesteia. Vom vedea, mai apoi, acest lucru.

Ergézi Rozalia, toată viaţa ei, a lucrat din zori 
şi până în seară. Gătea, spăla, călca, făcea curat nu nu-
mai pentru copii şi nepot, ci şi pentru concubinul Pâr-
vulescu, în prăvălia căruia era angajată şi unde muncea 
pentru salariu. Situaţia ei nu s-a îmbunătăţit nici după 
reîntoarcerea fiului din Elveţia. În 1912, Arghezi se 
căsătoreşte cu Constanţa Zissu şi îl legitimează şi pe 
fiul lor, Eliazar. Căsătoria lor nu va dura mult, după un 
an şi jumate de căsnicie soţia intentează divorţul, pre-
textând că soţul (reclamantul) a părăsit căminul con-
jugal. În 1914 se pronunţă divorţul, cu specificarea că 
băiatul va rămâne în îngrijirea tatălui. Ergézi Rozalia a 
resimţit din plin toate aceste hărţuieli.

Arghezi rupe orice relaţie cu biserica, îşi creează 
un renume de scriitor, în articolele sale atacă pe un ton 
vitriolant ierarhia bisericească din cauza vieţii imorale 
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a unora dintre conducătorii ei. În 1916, poetul se că-
sătoreşte a doua oară, luând-o de nevastă pe neşcolita 
Paraschiva Burdea, originară din Bucovina(!), cea care 
nu o poate suferi nicicum pe Rozalia. După ce femeia în 
vârstă îi va creşte şi pe următorii doi nepoţi, Mitzura şi 
Baruţu, o izgoneşte de la Mărţişor. Rozalia va fi mutată 
într-o locuinţă cu chirie, pe o stradă apropiată. Oare în 
al câtelea domiciliu se vede obligată să-şi ducă traiul 
sărmana Ergézi Rozalia în timpul vieţii ei zbuciumate?

„Ce noapte groasă, ce noapte grea!/ A bătut în 
fundul lumii cineva./ E cineva sau, poate, mi 
se pare./ Cine umblă fără lumină,/ Fără lună, 
fără luminare/ Şi s-a lovit de plopii din gră-
dină?/ Cine calcă fără somn, fără zgomot, 
fără pas,/ Ca un suflet de pripas?/ Cine-i 
acolo?Răspunde!/ De unde vii şi ai intrat pe 
unde?/ Tu eşti mamă?Mi-e frică,/ Mamă bună, 
mamă mică!/ Ţi s-a urât în pământ.” (Frag-
ment din poezia Duhovnicească, a poetului).

Relaţia poet-mamă
 
Mirel Anghel este de părere că poetul 

nu şi-a renegat mama, din contra, era încer-
cat tot timpul de dorinţa arzătoare să o fe-
rească de indiscreţia unei lumi neiertătoare.

De altfel, în opera sa, chipul mamei 
va avea un rol important. În 1923, în opera publicistică 
„Icoane de lemn”, aflăm următoarea evocare: „Dacă mă 
dovedea mâncat de vreo durere, pe care demnitatea mă 
împiedica să i-o mărturisesc, Mama mă mângâia: – Am 
să mă rog, Iancule, lui Dumnezeu. Şi aveam încredere 
în rugăciunea ei. Simţeam că în durerea mea se face o 
pauză, că intervine cuvântul ei, în stare să anuleze un 
eveniment printr-alt eveniment, stârnit atunci. Dacă mă 
gândeam şi eu la Dumnezeu, o făceam cu o rezervă, 
ascunzând-mă în trecerea de care se bucura Mama…”

În romanul „Ochii Maicii Domnului”, prototipul 
personajului feminin principal va fi mama lui. Sabina 
îşi creşte copilul singură, fără ajutorul soţului, cum s-a 
întâmplat – de altfel – şi cu copilul Ion Theodorescu. Şi 
romanul „Lina” este de sorginte autobiografică. Eroul 
principal, Ion Trestie, are o adolescenţă şi tinereţe zbu-
ciumate, aidoma lui Tudor Arghezi, însă personajul din 
roman îşi pierde mama de timpuriu. Tatăl trebuie să-şi 
ascundă odrasla cu ocazia fiecărei recăsătoriri. Va fi dus 
în sat şi lăsat pe seama unei doici (n. b.: printre legen-
dele familiei Arghezi se numără şi aceea că poetul era 
crescut de doica Ergézi Rozalia. Dacă admitem aceas-
tă posibilitate, următoarea problemă va fi aceea: cum a 
devenit, mai apoi, doica lehuză? După aceea: cine era 
„fratele de lapte”? Noi ştim de pictorul de mai târziu, 
Steriade, cel amintit de însuşi Arghezi în această „ipos-
tază”. Menţinerea valabilităţii legendei „Rozalia doică” 
ar însemna că ar fi crescut în această calitate nu mai 
puţin de trei copii!)

Prietenul apropiat al lui Arghezi, Gala Galacti-
on, în Jurnalul său, evocă figura mamei lui Arghezi, 
subliniind rolul principal pe care l-a jucat în viaţa lui 
Arghezi. Era, de fapt, singurul său sprijin. Cu toate că 
relaţia lor n-a fost lipsită de momente mai dificile. La 
28 dec. 1889, Galaction notează în jurnal: „Seara, ies 
cu Theo, pentru câte un pahar cu bere. Theo îmi de-
taliază, cu un spirit amar şi fin, mizeriile pe cari i le 
prepară mama-sa într-o cupă blestemată. Noaptea pre-
cedentă nu dormise acasă, şi nici auirea.”

Pe baza corespondenţei lui Arghezi, Mirel An-
ghel evidenţiază că deşi poetul a fost crescut de mai-
că-sa în spiritul credinţei religioase, de mic copil s-a 
împotrivit acestei educaţii. Într-o scrisoare adresată 
Aretiei Panaitescu citim următorul pasaj: „Pe mine nu 
m-a prăbuşit misticismul idiot în vulgarul rezervoriu 
al Religiunei. N-am fost devot niciodată şi, chiar copil 
fiind, în mod inconştient, sub privegherea mumei care 
mă mustra şi mă corecta, mă vedeam ridicol de câte 
ori mă orientam spre Răsărit să mă-nchin soarelui; îmi 
plăcea, însă, ruga fără motive, dezinteresată, tăcută, de 

pe scaun, fără contorsiuni şi posturi învăţate.”
 Rândurile argheziene despre mamă – scrie Mi-

rel Anghel – sunt asemenea unei rugăciuni de invocare, 
străbătute de un sentiment de căinţă şi de evlavie, ca în 
faţa unei Divinităţi: „Biata Mama s-a rugat întotdeau-
na mult şi adânc pentru fătul ei, şi când am mâhnit-o, 
şi când am înveselit-o, ca pentru fiinţa cu adevărat per-
fectă şi excepţională, care merită toate concesiile, toate 
cruţările, toate privilegiile.”

Pe când, la sfârşitul vieţii sale, în 1966 îi acordă 

ultimul său interviu preotului Gheorghe Cunescu-Luie-
ru (interviu pe care îl putem considera ca un fel de spo-
vedanie târzie), deşi nu în totalitate, dar, totuşi, încearcă 
să-şi dezvăluie tainele vieţii sale păstrate până atunci cu 
mare pioşenie. Cel ce îl interoghează vrea să afle tainele 
ascunse ale copilăriei. Nu primeşte răspuns la fiecare 
întrebare, intervievatul împrăştie definitiv negura aflată 
deasupra originii sale: fără a pronunţa numele Rozali-
ei, afirmă că femeia care l-a crescut şi despre care a 
spus mereu că e doică, a fost de fapt cea care l-a născut: 
mama sa dulce.

Cu această mărturisire, cel mai mare poet al 
timpului său (n. b.: după părerea autorului prezentului 
studiu) a încercat să-şi încheie biografia amară, frustra-
tă, împovărată cu nenumărate complexe, multe şi chi-
nuitoare autoflagelaţii. Şi totuşi magnifică şi minunată. 
Trebuia s-o fi iubit cu multă ardoare pe secuianca aceea!

Retrăgându-se în mănăstire, gândul său pri-
mordial nu este râvna, încântarea mistică, ci lipsa 
chinuitoare a mamei. Invocând acest episod al vieţii 
sale, dă o mărturisire minunată despre iubirea de mamă: 
„Mi-aduc aminte, ca un început al vieţii mele noi, pra-
gul casei, cu mama-n prag, îmbrăţişată şi lacrimile ei, 
în care cădeau mute lacrimile mele. Nu voi putea nicio-
dată să mă lămuresc cum am părăsit-o.”

Psihiatria

În 1943, Ergézi Rozalia va fi doborâtă de boli. 
Scleroză, senilitate şi alte suferinţe acumulate în timpul 
unei vieţi lungi şi chinuite. Fiul Alexandru consideră că 
are 82 de ani. Dacă s-ar fi născut în 1861. Noi ştim însă 
cu exactitate anul naşterii. Are 84 de ani. Trebuie pro-
cedat cumva cu femeia bătrână, singură şi neajutorată. 
Alexandru, obţinând şi acordul lui Arghezi, o internează 
la psihiatria din comuna Bălăceanca, lângă Bucureşti.

Popescu-Cadem, cotrobăind prin arhiva psihia-
triei, dă de dosarul lui Pârvulescu (!) Rozalia. Potrivit 
acestui dosar, la internare a fost însoţită de Alexandru 
Pârvulescu, cel care o ajută la completarea chestiona-
rului şi semnează procesul verbal de internare, în locul 
mamei. Femeia se declară de naţionalitate română şi de 
religie ortodoxă. S-a născut în 1861, având vârsta de 
82 de ani. Ultima sa adresă: Bucureşti, str. Alunişului 
nr. 69. Pentru rubrica nr. 8 trebuia să declare numărul 
copiilor. Răspunsul: are doi copii în viaţă. Dacă soco-
tim starea ei de sănătate, senilitatea ei evoluată, trebuie 
să admitem că a dat răspunsuri „corecte”, coerente, era 

ajutată însă şi de fiul său prezent la această procedură. 
Are patru clase, citeşte şi scrie frumos. La întrebări dă 
răspunsuri imediate şi corecte, dar le uită numaidecât. 
Este atentă la tot ce o înconjoară. Cu cifrele şi cu soco-
titul nu se descurcă. Mulţumeşte după fiecare întrebare 
primită. Din punct de vedere emoţional, este indiferen-
tă. Pe fişa sa medicală sunt înşirate următoarele boli: 
boală de inimă, bronşită cronică, din cauza coloanei 

vertebrale are şoldul stâng deformat (potri-
vit unei mărturii, şchiopăta deja când locuia 
în casa lui Arghezi), partea dreaptă a torace-
lui: turtit, scleroză avansată. Într-un cuvânt: 
e o epavă umană. În timpul zilei se plimbă 
prin curte, îşi cârpeşte mereu hainele, de 
parcă şi-ar continua şi aici ocupaţia ei de 
fostă menajeră. Se plânge că a îmbătrânit şi 
nu mai are niciun rost să trăiască.

În iarna şi primăvara anului 1944 
inima îi slăbeşte din ce în ce mai mult, nu 
are poftă de mâncare, rămâne în pat şi ziua. 
Slăbeşte până la 30 de kg. Inima i se opreşte 
la 3 iulie 1944. Se stinge după o viaţă lun-
gă, chinuitoare. Dintre ai săi, nu e nimeni 
prezent lângă patul de moarte. „Cei doi fii – 
scrie Popescu-Cadem –, Alexandru Arghezi 
Pârvulescu şi Tudor Arghezi, au neglijat-o 

şi au părăsit-o, dinadins, fără să se intereseze de soarta 
nefericitei lor mame”. Alexandru va fi anunţat printr-
o telegramă de moartea mamei, iar la 29 iulie achită 
costul îngrijirii şi al înmormântării, prin trei mandate 
poştale, însărcinând administraţia ca lucrurile ce au ră-
mas de pe urma morţii mamei să fie împărţite săracilor. 
Ergézi Rozalia va fi înmormântată în curtea spitalului, 
iar după câţiva ani, cimitirul din curte fiind desfiinţat, 
osemintele deshumate vor fi reînmormântate într-o 
groapă comună a cimitirului bisericii de vizavi. Eliazar, 
alias Elie Lothar, regizorul, vine în vizită de la Paris 
în 1965 şi pleacă din Bucureşti la Bălăceanca, să vadă 
mormântul bunii sale, femeia care l-a crescut. Va pleca 
din sat cu inima frântă.

Epilog liric

Constantin Popescu-Cadem invocă drept scuză a 
poetului următoarele:„Poetul, oricum, cu voia sau fără 
voia lui, cu ştirea sau fără ştirea ei, a preamărit numele 
ei de familie, cu care el şi-a pecetluit în nemurire opera, 
ca o dovadă definitivă de filială devoţiune.”

Nu ştim dacă Ergézi Rozalia era conştientă de 
importanţa poetică a lui Tudor Arghezi. Nici nu are în-
semnătate. E important că amintirea mamei îl preocupă 
pe poet până la sfârşitul vieţii sale. Nu se poate pune la 
îndoială că Ergézi Rozalia era o adevărată mamă. Baru-
ţu Arghezi a murit la Arad, lăsând moştenirea literară a 
tatălui în îngrijirea Universităţii locale „Vasile Goldiş”. 
Moştenirea se află în fază de prelucrare. Cel mai recent, 
în 2010 a fost publicat volumul „Anii tăcerii”, conţi-
nând poemele inedite ale poetului. În ediţia facsimil 
de 70 de pagini pot fi citite rescrierile tipografiate ale 
poeziilor. Printre acestea se află un manuscris fără titlu, 
neterminat, fragmentar, în care poetul evocă amintirea 
amară, bântuitoare a mamei. Profesorul universitar dr. 
Ion Simuţ aprofundează studierea poeziei, ajungând la 
argumente prin care acuză inexactităţile filologice ale 
ediţiei. Bazându-mă şi pe aceste observaţii, am încercat 
să traduc poezia în limba maghiară. N-o consider pe 
deplin reuşită! Pentru că nu pot fi redate mai ales rimele 
poetului sunând adânc ca un dangăt de clopot mortuar, 
cele care intensifică mesajul poeziei. În timpul traduce-
rii mi-a fost dat să mă conving personal de veridicitatea 
axiomatică a celor spuse de Arghezi poetului maghiar 
Kányádi Sándor: „Poezia este un lacăt pus pe limbă, 
care nu poate fi întotdeauna deschis cu cheia unei alte 
limbi”.
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Concluzia – cam strepezită pentru unele spirite 
ceva mai plăpânde în primirea amabilă a realităţii – era 
una revelatoare, cu prestanţă definitivă: mama adevărată 
a lui Tudor Arghezi este secuianca Ergézi Rozália!

Textul acesta – încheiat la toţi nasturii prin scor-
monirea tuturor informaţiilor posibile din teren – este in-
clus acum în sumarul volumului Arghezi-Ergézi, ediţie 
bilingvă/ kétnyelvü kiadás, apărută la finele anului tre-
cut, la Editura Hargita/Hargita Kiadóhivatal din Mier-
curea Ciuc/Csíkszereda. Cartea cuprinde şi o Addenda, 
în care sunt incluse zece poezii argheziene, supuse unei 
examinări minuţioase. Scopul este de a stoarce din ele 
indicii despre matricea poetului. De asemenea, o seamă 
de ilustraţii relevante însoţesc comentariile. Sunt repro-
duceri din registre matricole (parohii, primării, judecă-
torii), certificate (naştere, căsătorie, deces), fotografii, 
alte extrase – drept adaos exemplificator al tezei şi con-
cluziei cercetării cu pricina. Precum studiul din revista 
Székelyföld, comentat, cum menţionam, de semnatarul 
acestor rânduri, în Portal-MĂIASTRA, şi această carte 
a fost recenzată prompt şi profesionist, tot în publica-
ţia de la Tg.Jiu, în nr.1/46, 2016, de către polivalentul 
scriitor Zenovie Cârlugea, dinamicul director de proiect 
al acestei reviste, care apare sub egida Uniunii Scriito-
rilor din România.Date fiind existenţa acestor două în-
tinse  comentarii dedicate investigaţiilor lui Ferenczes 
István, nu mai reluăm întreaga canava a fertilelor cerce-
tări. Documentele obţinute de scriitorul din Miercurea 
Ciuc, prin riguroase despuieri ale celor mai neaşteptate 
arhive, pecetluiesc în acest moment adevărul în privinţa 
originii materne a celui ce a tăgăduit cam totul în turbu-
lenta-i existenţă. 

Prin anatomia datelor recoltate, operaţie efectu-
ată competent de literatul secui, se ridică astfel vălul 
care ţinea în penumbră un subiect aproape impenetrabil: 
„mama bună, mama mică” a lui Tudor Arghezi, invoca-
tă de el în unele versuri. 

Invocată, într-adevăr, dar reţinut şi misterios, cu 
fereală, mai mult ascunzând decât revelând, într-o moda-
litate care încă pune istoria literară într-o poziţie dilema-
tică. Pentru a depista eventuale fragmente de realitate, 
trebuie luat la descifrat vers cu vers: verificat, cântărit, 
comparat cu ceea ce se cunoaşte din biografia curentă a 
scriitorului. Fiindcă mama lui „bună” este portretizată 
subtil în câteva pagini cu vădită tentă autobiografică. Iar 
aceasta nu este alta decât Ergézi Rozália, femeia care 
i-a dat viaţă şi care – în casa de la Mărţişor – i-a crescut 
copiii din căsătoria cu bucovineanca Paraschiva Burdea, 
pe Miţura şi Baruţu. Aşadar, slujnica secuiancă, născută 
în 1859, la Vlăhiţa/Szentkeresztbánya din actualul judeţ 
Harghita, şi trecută la cele veşnice în anul 1944, în Bu-
cureşti. Femeia care, prin comportament, s-a dovedit o 
veritabilă Doamnă cumsecade, la locul ei, ca mamă şi 
menajeră. Dar care, vai, era prezentată de propriul fiu 
drept „bonă” a copiilor săi!

In cazul lui Arghezi, însă, fire vulnerabilă şi in-
clementă, conturată rezolut de împrejurările naşterii lui, 
nu e nimic de mirare. Nu doar faţă de mamă a promovat 
o atitudnie insolită, ci şi faţă de întreaga lui copilărie şi 
chiar biografie a adoptat o poziţie piezişă, aberantă. Ce 
poate fi mai straniu decât purtarea bizară faţă de sărma-
na femeie, cu o existenţă jalonată de năpaste şi incertiti-
dini, vulnerată de întâmplările dramatice ale existenţei? 
Şi căreia nu i-a recunoscut niciodată în chip lămurit ca-
litatea, statutul de mamă? El, copilul din flori, devenit 
personalitate de prim plan a literaturii române? 

Oficial, da, Arghezi nu i-a acordat acest drept.
Dar, în particular (ne întrebăm), în fibra lăuntrică 

a sufletului său?
Nu vom afla nicicând, poate, deoarece nu s-a 

pronunţat transparent cu nicio ocazie. Examinând, însă, 
datele care vizează acest subiect şi strângând laolaltă 
aluziile ce iradiază din textele autorului, este clar că Ar-
ghezi îşi cunoştea, fără niciun dubiu, obârşiile, sângele 
şi duhul matern. Ştia, desigur, cine îi este mama. Nu alta 
decât Ergézi Rozália. O atare atitudine bizară se poate, 
fireşte, explica psihanalitic. Insăşi creaţia propriu-zisă 
vine în sprijinul exegezei. O operaţiune de decriptare a 
câtorva referinţe din poeziile şi prozele sale oferă şansa 
identificării câtorva informaţii despre propria-i mamă, 
despre matricea sa, despre copilăria lui suspendată într-
un anonimat care l-a marcat definitiv.

Ferenczes István parcurge meticulos literatura 
argheziană, în ideea de a-i descurca iţele, încrengăturile 
complexe, de a descoperi în aluviunile scriptice frag-
mente de realitate trăită. Adică, de a-i descifra „nodu-
rile şi semnele” vieţii, insesizabile, ermetizate în texte 

literare. Printr-o analiză scrupuloasă, criticul şi istoricul 
literar harghitean iniţiază o depresurare hermeneutică a 
unor intenţii încorporate în operă.

Lectura a zece poeme, selectate din întreaga cre-
aţie argheziană, printr-un ochean exegetic performant, 
năzuieşte a proba acel „adevăr al eului poetic”, la care 
se referă Ferenczes. Bunăoară, în Copil din flori, „poe-
tul se destăinuie, enunţând adevărul despre sine însuşi, 
la persoana întâi singular –  <copilul din flori> este 
însuşi poetul” („Erai o scamă-n haos, plutită la-ntâm-
plare,/ Suflat de-o adiere ca dintr-un punct de floare./ 
Intre-ndoieli trecute, uitări şi presimţiri,/ Ţi s-a-mpletit 
ursita să ţii de două firi”). In întreaga poezie s-ar păstra 
„în mod accentuat frământările interioare ale poetului 
pentru aflarea identităţii”. In alte două versuri  („Şi câte 
visuri, câte şi vieţi nu au pierit,/ In suflet cu inelul părut 
făgăduit?”), istoricul literar desluşeşte chipul Rozáliei, 
învârtind pe deget o verighetă, care, însă, se dovedeşte a 
fi o falsă „făgăduinţă”: „visul unei vieţi deşarte”. 

Chipul mamei poetului este întrezărit şi în poe-
zia Buna-Vestire: „Dragă mamă, dragă mamă,/ Pânza 
iar mi se destramă./ Sufletul şi-acum mă doare,/ Trupul 
iar în cingătoare,/ Braţul mi se leneveşte,/ Fusul scapă 
dintre deşte,/ Firul răsucit din furcă,/ Mi se-nnoadă şi 
se-ncurcă...”. Este depistat aici „un sentiment al dra-
gostei”, care atinge accente tragice: „Dragă mamă, îmi 
năzare,/ Că din brâu pe la-nserare,/ Inviem şi suntem 
doi”. O imagine a cimitirului din Vlăhiţa, satul unde s-a 
născut Rozália, este identificată în poezia Cătunul (în 
maghiară, A kis falu, îşi pierde nuanţa): „Şi crucile-au 
intrat în sat,/ Viori de lemn/ Incremenite într-un semn”. 
Viorile din lemn, asemeni unor scripci de lemn, repre-
zintă simboluri ridicate în memoria unor întâmplări tra-
gice: în cimitire, pe la răscruci de drumuri. Acest cult 
al morţilor, la secui, pare să-l fi sensibilizat pe Arghezi 
încă din copilăria pe meleagurile natale ale mamei. In 
Cinci cârlige, eroina poemului este chiar Ergézi Ro-
zália, susţine Ferenczes. Imaginea poetică a „maicii”, 
a „mătuşii” sau a „bătrânei mele şchiopătând prin 
omăt”  se suprapune peste o consemnare a amintirilor 
poetului („Cum şchioapătă dintr-un picior...”) despre 
„mama mea” sau „biata bătrână” ori „muica mea” , 
care şchiopăta la bătrâneţe.

Semnificativă este şi poezia Nu ştiu, scrisă în 
1953, perioadă în care poetul era ţinut sub obroc, după 
ce fusese supus oprobiului public şi i se interzisese a 
mai publica ceva. Răzbate din aceste versuri o angoasă 
fără leac, autorul duce o existenţă coşmarescă, îi e teamă 
de tot şi toate:  „Mi-e frică./ Nu ştiu de ce mi-e, mamă, 
frică./ Mi-e frică de umbră şi de soare,/ Mi-e noaptea 
prea lungă şi ziua prea mare/ Orele trec încâlcite şi-
ncete/ Parcă bolnave şi parcă bete/ Şi se opresc toate la 
mine,/ Se uită zgâite  ca nişte măşti şi chipuri străine./ 
Mă cercetează, mă-ntreabă, fără chemare, fără cuvin-
te”. Amintirea mamei îl cutremură, dar îl şi fortifică. 

Nu mai puţin, în romanul Ochii Maicii Domnu-
lui, personajul central, Ioan Vintilă, socotit un alter ego 
al scriitorului, este îndrăgostit de propria-i mamă, care 
– surpriză! – l-a crescut tot singură. Prezenţa ei îi inspiră 
fiului, deopotrivă, iubire, consideraţie, frică şi protecţie. 
Prin personajul Sabina, Arghezi i-a conturat un profil 
spiritual „aristocratic”, i-a făcut – după cum s-a mai ob-
servat – o necesară dreptate, în primul rând ca Mamă. 

Ca într-o oglindă retrovizoare, poetul pare a re-
vedea trecutul cu tot ceea ce a avut acesta mai palpitant 
sau mai bucolic, mai tixit de exuberanţa vârstei ori de 
experienţele dramatice ale vremii. Ca printr-o hârtie de 
turnesol transpar din versuri ceea ce trebuia să rămâ-
nă ascuns, de nepătruns, nedestinat cunoaşterii curente. 
Lirica argheziană musteşte, însă, de o infuzie concretă, 
nestăvilită de biografism. Mai presus decât orice atitu-
dine sau convingere exprimate public, opera îl trădează, 
somându-l, pe autor. Puse sub lupă, destule poeme îl 
completează rodnic pe scriitor, îl augmentează, sporesc 
semnificaţiile creaţiei. Chipul mamei, în tuşe idilice sau 
melancolice, împrejurările naşterii, meandrele copilări-
ei bulversate se ivesc, provocator, din plasma scriptică, 
precum Venus din apele mării.

Este acea arhitectură, subtil strategică, a memori-
ei, care-şi trădează inconştient culoarea identitară: „Eşti 
o făptură-ntreagă, te-ntrebi, sau de pripas?/ Ai căutat 
cu şoaptă din ce părinţi te-ai tras,/ Din oameni, din ne-
nuferi, din şoimi? Intr-adevăr,/ Tu te găseşti cu vremea 
şi semenii-n răspăr” (Copil din flori). Palpitul biogra-
fic s-a infuzat în creaţie: „Glasuri mă strigă cu nume 
străine”. In trepidaţiile vieţii mature, rămâne încă inte-
rogaţia terorizantă: „Mă  uit în cer, mă  uit în pământ./ 

M-am întrebat cine 
sunt”  (Mă uit). Ten-
siunea lirică se coa-
gulează prin relevări 
lucide şi suspendări 
hipnagogice, ca într-o 
mecanică a discursu-
lui incongruent, într-o 
osmoză a contradicţii-
lor emoţionale: „Sân-
gele meu nu-i al meu./ Mi-e teamă să zic <mie> şi să 
zic <eu>”. Sau: „Gânduri mă strigă cu nume străine”.

Poetul corporalizează – prin joncţiuni de ele-
mente biografice disparate, oscilante sau cu semnifica-
ţii camuflate – un portret plauzibil, prin biografeme cu 
valoare accentuată, al unei fiinţe sfâşiate de problema-
tizări chinuitoare. Astfel, e firesc ca, în pragul deznădej-
dii unei vârste adulte, să scrie exasperat: „Ştergeţi-mi 
numele”. Ceea ce năzuia Arghezi să ţină sub lacăt s-a 
dovedit a fi o acţiune deşartă. Opera nu minte; opera 
divulgă şi lămureşte, fiindcă este opera aperta, la în-
demâna exegeţilor probi. „Cititorului – scrie Ferenczes 
– îi revine datoria de a-i descifra şi a-i decripta creaţiei 
argheziene semnalele transmise. Mai mult ca sigur, ope-
ra sa îi conţine viaţa în întregime, gândurile, deoarece 
nimic nu este lăsat pe dinafară”. 

Creaţia celui care declara liric că „Toate/ Cu-
vintele mele sunt întortocheate”  ascunde încă destule 
taine, captive sub carapacea semantică a versurilor. In 
anii de interdicţie de după război, Arghezi nu şi-a în-
trerupt fluxul creaţiei. Circa 100 de poezii sunt rodul 
acelei perioade întunecate pentru el.  Acele manuscrise 
au fost donate de Baruţu Universităţii Vasile Goldiş din 
Arad, în a cărei editură Doina şi Baruţu Arghezi au în-
grijit şi tipărit o ediţie cu aceste poezii. Nu puţine dintre 
titlurile din sumar sunt de asemenea revelatoare pentru 
înţelegerea mai clară a copilăriei poetului şi a relaţiei lui 
cu lumea. I-am semnalat scriitorului harghitean poemul 
Din flori, întrucât nu şi-a putut procura încă respectiva 
ediţie. Citită în cheie autobiografică, poezia deconspiră 
trista existenţă a unui copil din flori  („Eşti palid, băia-
tule mic./ Şi-e faţa mânjită, tuşeşti, niţeluş,/ Şi singur în 
casă te uiţi pe fereastră,/ La ploaie, la ceaţă, la viaţă./ 
Şi nu vezi nimica din ce se ascunde,/ În uliţa strâmbă cu 
casele scunde”). Prin faţa ferestrei trec localnici cu po-
veri, săraci şi descumpăniţi, dar „bărbatul de-o şchioa-
pă, isteţ” îşi spune că e „mai bine să nu ştii ce zic ei 
de tine,/ Că tată ţi-ar fi orişicine...” Aşijderea, poemul 
fixează condiţia umilă a mamei. Copilul, „bărbatul nă-
dejdilor mamei curate”, îşi aşteaptă singura fiinţă care-l 
ocroteşte: „Ea pleacă la muncă la cinci jumătate./ Şi-n 
cuibul tău cald, de lăstun,/ Te-acoperă bine: somn bun!/ 
Şi ochii, prin somn, ţi-i sărută,/ Mâhnită, pribeagă prin 
lume, tăcută”. Intreaga poezie poate fi interpretată ca un 
lamento dezolant despre copilăria poetului.

Scrisul arghezian oferă exploratorului literar des-
tule fante spre etapa lui nebulos aurorală. Resortul amin-
tirilor a declanşat, involuntar, intruziuni în tegumentul 
ca şi impenetrabil al vârstei lui de prunc, de băietan, de 
adolescent. Precum mai fiecare individ, şi autorul Du-
hovniceascăi a ţinut cu tot dinadinsul să-şi facă uitate 
unele segmente ale trecutului său biologic. Din varii mo-
tive. Dar opera, din pricina mofturoasei dialectici memo-
rie-uitare, de care vorbeşte şi Umberto Eco, se răzbună. 
Când te-aştepţi mai puţin, ejectează fărâme de trecut, aş-
chii autobiografice, reactivează focuri mocnite sub tăciu-
nii elegiaci ai amintirii. Literatura argheziană, însă, fiind  
o poveste fără sfârşit, narată de o Şeherazadă cusurgie 
şi pătimaşă, cu toane de pişicher volubil şi instruit, are 
caracter labirintic. Este, uneori, expresia unui joc ambi-
guu al aparenţelor, al revelaţiilor, al semnificaţiilor. Dar, 
oricât ar refuza scriitorul să se lase „descoperit”, dese-
nul din covor al ţesăturii scriptice îl deconspiră. In argu-
mentaţia sa, Ferenczes István recurge la această realitate 
camuflată şi misteriosă a creaţiei. Cu cât descojeşte mai 
mult ceapa, după expresia lui Günter Grass, cu cât supu-
ne textele argheziene unei lecturi tot mai aplicate şi mai 
incisive, răzuind strat semantic după strat, cu atât mai 
expert ajunge la dezlegarea cifrului.

Fiindcă viaţa lui Arghezi, fără nicio îndoială, este 
asemenea unui palimpsest. Cu cât se răşluiesc mai per-
severent epiteliile compoziţiilor lirice sau epice, acele 
exuvii amăgitoare, cu atât mai desluşit, mai străveziu se 
arată vestigiile adevăratei biografii argheziene.   n
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I se atribuie lui 
Brâncuși o cantitate enormă 
de false cugetări, pe baza 
unor amintiri aproximative, 
a unor relatări din romane 
sau piese de teatru. Pentru a 

se face ordine este nevoie de o muncă herculeană.
La decesul artistului din 1957, arhiva de foto-

grafii, cărți, documente, discuri, desene, lăsate prin 
testament statului francez, a intrat în posesia aces-
tuia. Materialele inventariate au fost consemnate în 
volumul L’Atelier Brancusi. La Collection, apărut  
în 1997 la Centrul Pompidou.   Câteva lăzi, cuprin-
zând  corespondența păstrată încă din 1904, notițe 
autobiografice olografe, numeroase desene, precum 
și file cu importante cugetări, au rămas la legatarii 
universali, Natalia Dumitrescu și Alexandru Istrati. 
Aceștia le-au valorificat parțial în 1986 în volumul 
Brancusi, publicat în franceză și engleză,  împreună 
cu  Pontus Hulten.  Lucrarea nu a fost tradu-
să în română. 

O parte din arhiva brâncușiană, ținută 
în afara domeniului public, a văzut lumina 
tiparului după decesul legatarilor abia în 
volumele La Dation Brancusi. Dessins et 
Archives  (Paris, 2003) și Brâncuși inedit. 
Însemnări și corespondență românească 
(București, 2004). Au  devenit accesibile cer-
cetării mărturiile credibile scrise de Brâncuși 
însuși, începând din 1913, când încearcă să-
și noteze principalele momente din viață. 

Se pot lua în considerare cu prudență 
informații de la V.G. Paleolog sau Petre 
Pandrea, cercetările lui Petru Comarnescu și 
Barbu Brezianu. Contează și mărturiile inginerului 
Gorjan. Totul trebuie însă corelat cu ultimele desco-
periri ale cercetărilor.

***
Actul de naștere al sculptorului din 21 februa-

rie 1876 consemnează „născut alaltăieri”. În alte 
documente data nașterii apare ca 18, 21 sau 22 fe-
bruarie. Actul de identitate din 1952  al cetățeanului 
francez Brancusi și testamentul său din aprilie 1956 
menționează data de 19 februarie. Cronologii recen-
te dau dubleta 19 februarie/2 martie (ținând seama 
de diferența de calendare). 

În notele autobiografice, artistul a precizat că 
este „fiu de moșnean, cheabur”. A enumerat școlile 
urmate la țară, plecarea din sat la Târgu-Jiu și Craio-
va, a numit patronii la care a lucrat. Slatina nu este 
menționată ca primă oprire. Numele lui Spirtaru 
nu figurează  în notițele despre Craiova. Brâncuși 
evidențiază rolul lui Costică Grecescu și  episodul 
viorii. Menționează faptul că a  trecut doi ani într-
unul la Școala de Meserii. (Hulten et al., p. 57, Br. 
in., p. 43, 58-60)

Epitropia Bisericii Madona Dudu din Craio-
va a sprijinit studiile lui Brâncuși din capitală, după 
cum reiese   din documentele de arhivă și procurile 
date de acesta comercianților Grecescu și Georges-
cu-Gorjan. (Brezianu, p.239-241)  

Brâncuși va păstra până la bătrânețe un senti-
ment de recunoștință pentru Grecescu, care i-a dăruit 
primele scule, făcând și el același lucru pentru cei în 
nevoie (Hulten et al, p. 58).  Prietenului Ion Gorjan, 
care l-a găzduit în adolescență, îi va realiza în 1902 
portretul, bucurându-se că i-a „ghicit privirea”. I se 
va adresa cu apelativul „naș”. (Gorjan,  p. 21 ) 

Mama sculptorului, născută Diaconescu, din-
tr-o familie de diaconi, își dorise ca fiul ei să ajun-
gă preot. Din relatările lui V.G. Paleolog aflăm că 
sculptorul se mândrea că moșii săi au durat biserici. 
În copilărie Brâncuși a mers adesea la mănăstirea 
Tismana. Lui  Pandrea îi va spune că la Paris a des-
chis o „biată filială a Tismanei în Impasse Ronsin”. 
(Pandrea, p. 98)

Se știe că în țară Brâncuși a cântat la strană în 

sat, la Madona Dudu din Craiova, la Biserica Ma-
vrogheni din București.

În volumul Brâncuși inedit găsim notate de 
mâna sculptorului informații importante: „le moi(s) 
de mai 1904 parti pour Paris” (p. 58) și „1904 arivait 
a Paris” (p. 59).  De asemenea la p. 201, citim în 
cartea poștală scrisă de prietenul Gheorghian la 17 
aprilie 1905, ora 11 seara:

„Dragă Tică, Ducându-mă de astă dată singur 
la biserică mi-am adus aminte de seara de anul trecut 
și având din întâmplare vreo câțiva gologani, am luat 
o c.p. ca să-ți scriu, urându-ți în același timp petre-
cere frumoasă de Paștele nostru (…). Al tău fiu ce-ți 
sărută mâna.”

Se poate presupune că Brâncuși a fost la bise-
rică de Paște în aprilie 1904 la București… 

De altfel, legatarii precizează că Brâncuși a 
plecat din țară în 1904, în mai,  și a ajuns la Paris la 
14 iulie. (Hulten et al., p. 64)

***
 La Paris, în 1904, la biserica română din stra-

da Jean de Beauvais nr 9 bis, arhimandritul Chesarie 
Stefan îl  angajează ca paracliser. (Brezianu, p. 19 )

 Se păstrează o notiță din arhiva sculptorului:
„După ce dau cădelnița, trag perdeaua. Când 

părintele citește în fața altarului aprind lumânarea 
la sfinți. După ce trag clopotele aprind lumânările.” 
(Br. in., p. 52)

Arhimandritul Chesarie Stephano va celebra 
la Capela română din Paris la 10/23 septembrie 1906 
botezul micuței Alice Poiană, naș fiind Brâncuși. 
Tatăl, Daniel Poiană, îi fusese colocatar acestuia la 
București în strada  Izvor 18 și apoi gazdă la Paris, la 
Cité Condorcet, în 1904. (Brezianu, p. 251)

Din amintirile compozitorului Marcel Miha-
lovici aflăm că sculptorul îi dăruise „un antifonar de 
pe timpul cât fusese dascăl și în care notase o gamă 
inventată de el”. (Mihalovici, p. 105)

În biblioteca rămasă în atelier semnalăm la 
poziția L60 cartea lui N. Ionescu, Gramatica mu-
sicii bisericești aranjată dupe a răposatului An-
ton Pann,ed.3, București, Tipo-litografia cărților 
bisericești,1897,22 p. (Atelier, p. 243)

La poziția L 32 găsim Dinamica și estetica 
morală a doctrinei creștine, de Victor Danielescu, 
Târgu-Jiu, Institutul grafic „Gorjanul”, 1936, 31 p. 
(Atelier, p. 242)

În Brâncuși inedit se consemnează  
corespondența cu Capela română din Paris, din pe-
rioada 1942-1956. La 15 ianuarie 1942 superiorul 
bisericii, Teofil Ionescu,  îi solicită artistului colabo-
rarea pentru  o criptă-osuar. În calitate de consilier 
și epitrop, Brâncuși primește materiale semnate în 
1944 de Ionescu, în 1947 de  Marțian și, în decem-
brie 1956, de protosinghelul Radu Grațian, șeful Bi-
sericii Române    (Br. in., p. 425-427). 

Conform informațiilor legatarilor, după 
moartea mamei sale din 1919, Brâncuși a dat  în 
permanență pomelnice la biserica română și a 
împărțit colivă în amintirea mamei. (Hulten et al., 
p. 124)

La 27 octombrie 1922 i-a  scris fratelui Du-
mitru, trimițând un cec pentru biserica din Hobița. 
(Comarnescu, p. 279)

La 7 noiembrie 1937 a asistat la Târgu-Jiu la 
târnosirea bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de 
pe Calea Eroilor. 

Legatarii, care i-au stat aproape lui Brâncuși 
încă din 1947, povestesc cum de Crăciun acesta 
obișnuia să orneze un brăduț cu mici portocale. De 
Bobotează cădelnița și stropea casa cu apă sfințită, 
psalmodiind ca pe vremea când era diacon. A făcut-
o și la 6 ianuarie 1957.  (Hulten et al., p. 244 )

În discoteca rămasă de la artist găsim un disc 
oxidat Der Gregorianische Gesang (152/74), cânte-
ce de Crăciun (171/133, 179/141),  muzică de Joha-
nn Sebastian Bach (2/102, 45/115, 160/81, 161/83). 
(Atelier, p. 254-263)

Există mărturii despre lecturile artistului. 
Milița Petrașcu, discipola lui între 1919 și 1923, 
afirmă că Biblia era printre cărțile lui preferate. 
(Crăciun,  p. 19) François-Xavier Lalanne, vecinul 
sculptorului încă din 1949, povestește că acesta îi 

vorbea de Biblie, de Babel, de Trecerea Mă-
rii  Roșii. I-ar fi spus despre Coloana fără 
sfârșit  că nu trebuia gândită prea mare, ca să 
nu te facă să te gândești la Turnul Babel, pe 
care oamenii au vrut să-l construiască atât de 
înalt încât să ajungă până la Dumnezeu.  Tre-
buia să fie infinită, dar finită în spațiu. (Bach, 
p. 265) Inginerul Ștefan Georgescu-Gorjan, 
autorul soluției tehnice a Coloanei monumen-
tale și coordonatorul echipei care a realizat-o 
la Atelierele Centrale Petroșani, relata o pri-
mă vizită la Brâncuși, când a fost invitat de 
acesta la un restaurant fiind o zi „fără carne”. 
La 7 ianuarie 1935 au sărbătorit împreună 
ziua Sfântului Ioan Botezătorul, onomastica 

prietenului Ion Gorjan. Este remarcabil că o scrisoa-
re a artistului către inginer se încheie cu formula „cu 
drag și multă omenie”. (Gorjan, p. 31, 145) 

***
Volumul de corespondență românească cu-

prinde numeroase mesaje de felicitare primite de 
Brâncuși    cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paștelui, 
Crăciunului sau pentru ziua numelui. Pentru ziua 
de naștere găsim doar un mesaj semnat Cipcodreni  
pentru cei 50 de ani sărbătoriți la New York, din par-
tea surorilor Codreanu și a lui Marcel Mihalovici. 
(Br. in., p. 156)

În cartea legatarilor, se menționează primirea 
a numeroase scrisori și telegrame de felicitare la 21 
februarie 1956, pentru aniversarea de 80 de ani. Se 
menționează faptul că artistul se serba trei zile, în 
cinstea formulării ambigue „alaltăieri”. (Hulten et 
al., p. 260)

***
Din corespondența păstrată de sculptor se 

desprinde marea sa disponibilitate de a ajuta pe cei 
care-l solicită. O face discret și primește nenumărate 
dovezi de recunoștință. Își ajută bănește rudele, pri-
etenii, face comisioane pentru colegi. Este ilustrativ 
cazul băiețelului familiei Ștefan Popescu. Exemple-
le sunt prea numeroase pentru a le cita.

În 1952 renunță la Marele Premiu de la 
Veneția în favoarea lui Jean Arp, „care are mai mare 
nevoie”.  (Hulten et al., p. 250)

Din descrierea epistolelor, aflăm că foarte 
multe au timbrele smulse, întrucât artistul le dăru-
ia pretenilor filateliști! Un alt semn de generozita-
te…(Hulten et al., p. 86) Țării sale i-a făcut un dar 
neprețuit prin Ansamblul de la Târgu-Jiu, pentru 
care nu a pretins nici un onorariu.

A fost generos și cu prietenii. Le-a dat la pri-
lejuri speciale daruri minunate. Lui V. N. Popp, la 
nuntă i-a oferit Coapsa, lui Walter Pach Sărutul din 
ghips. Prietenii mai tineri l-au venerat. Dadaiștii 
români i-au scris dedicații ditirambice. Sculptorul 
George Teodorescu   îi mărturisește că momentele 
petrecute în preajma  lui i-au fost „singura hrană su-

Constantin Brâncuși și Sacrul – Mărturii
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fletească”. Își dă seama că Brâncuși  este condus „nu-
mai de divin”, iar rândurile primite de la el i-au fost 
„ananas în mijloc de Sahară”. (Br.in., p. 350, 353)

O altă trăsătură de caracter care se desprinde 
din parcurgerea scrisorilor este dorința sculptorului 
de a asigura armonia între oameni. În problema sta-
bilirii primei expoziții personale, Brâncuși se fră-
mântă când Walter Pach obiectează față de alegerea 
galeriei lui Stieglitz, dar se liniștește când Pach afir-
mă că va colabora la reușita evenimentului.  Scrie la 
17 martie 1914:

„Sunt foarte fericit să văd că domnește buna 
înțelegere. Este singura care mă face să trăiesc cu 
adevărat.” (Dation, p. 107)

În același sens va protesta față de discrimina-
rea îndreptată împotriva lui Tristan Tzara, scriind la 
17 februarie 1922: „În artă nu există străini.”  (Brezi-
anu, p. 31 ) Se cuvine să relevăm și modestia artistu-
lui care la 18 februarie 1926, la Galeria Wildenstein, 
la vernisajul celei de a treia expoziții personale din 
New York se scuza că vine cu prea puține lucrări, la 
sfârșitul unei ucenicii de 30 de ani. (Br. in., p. 57) La 
11 februarie 1935,va scrie la fel de modest în textul 
de acceptare a comenzii de la Târgu-Jiu că se simte 
„ca un ucenic în ajunul de a deveni calfă.”

Deși nu s-a căsătorit niciodată, Brâncuși a 
participat activ la diverse nunți. La 8 iunie 1927 a 
găzduit în atelier petrecerea după căsătoria lui Mar-
cel Duchamp cu Lydie Sarazin-Levassor. (Hulten et 
al., p. 181) A fost martorul lui Fundoianu (Fondane) 
la căsătoria civilă cu dra Tissier, la 14 ianuarie 1931.  
(Brezianu, p. 251)

Din parcurgerea scrisorilor păstrate în arhiva 
artistului, se desprind sentimentele de caldă priete-
nie ale expeditorilor. Multe misive îi sunt adresate 
cu apelativul de  tată sau frate spiritual și dovedesc 
o imensă încredere. Le-am descris în eseul „Rudele 
lui Brâncuși”, publicat în revista „Scrisul românesc 
”, nr 6 din 2011. Se cuvine să menționăm și fap-
tul că Brâncuși a luat parte la funeraliile prietenilor 
(Apollinaire, Radiguet, Satie), a realizat monumente 
funerare la Montparnasse și Buzău, a cioplit lespe-
dea lui Douanier-Rousseau și a Sandei Kessel. An-
samblul de la Târgu-Jiu și proiectatul Templu din 
Indore se înscriu pe linia cultului morților.

***
Ultimele zile de viață ale sculptorului sunt 

relatate în cartea legatarilor. Luni 11 martie i se co-
boară patul în atelier, unde arde permanent o can-
delă. Refuză internarea, spunând că-l așteaptă pe 
Bunul Dumnezeu acasă. Marți 12 martie vorbește 
doar românește. Miercuri 13, sosesc infirmierele. 
Joi 14 seara rostește ultimele cuvinte – „Haide bă, 
haide bă!”. Noaptea e vegheat de legatari. Vineri 15, 
somnolează. I se aprinde o lumânare. Sâmbătă 16, 
în zori, la ora 2, a respirat adânc apoi s-a stins.  Un 
preot de la biserica română a venit zilnic să citească 
stâlpii. Luni 18 după amiaza sicriul a fost depus la 
biserică. Marți 19, la ora 2, s-a oficiat slujba de în-
mormântare în prezența unei mari mulțimi. Au vor-
bit Georges Salles, Jean Cassou, Basil Munteanu. 
S-a împărțit colivă. Sicriul a fost plasat într-o criptă 
provizorie, mormântul nefiind încă gata. (Hulten et 
al., p. 265)

***
În antologia trilingvă Așa grăit-a Brâncuși 

(2010, 2011, 2012), la capitolul X am consemnat 24 
cugetări brâncușiene referitoare la divinitate. Mă voi 
referi la una, care poartă și o dată – 5 martie 1920.  
Artistul notează: 

„1920 Mars 5 
C’est aujourd’hui que je coupe la chene de la 

remorque et que sur l’océan imans je me lesse vogu-
er vers l’Inconu, que ma fois me guide – et si je ne 
viens vers tois Dieu, ce n’est qu’une folie!” 

Cugetarea este reprodusă în facsimil în cartea 
legatarilor la p. 128. În ediția engleză este și tradusă 
la p.269.

„March 5, 1920
Today I am cutting the towline and casting 

myself adrift on the vast ocean toward the unknown 
with joy to steer me. And if I should veer toward 
Thee , Lord, it’s just a joke!”

Este interesant că s-a citit cuvântul foi – 
credință ca joie – bucurie, traducând nu prin faith ci 
prin joy, iar particula ne s-a omis.

În volumul Brâncuși inedit, la p. 78 găsim 
textul cu lectura foi, dar cu particula ne lipsă. În plus 
se adaugă un text nou.

„Que je suis malheureux mon Dieu! – pour 

prendre un peu de ce que tu as mis sur la tere ou 
existe tous ce que je possede  - et la plus grande par-
tie je voudrais que ce soite a toi.”

Din fila adăugată este clar că joie nu-și avea 
locul.

Traducerea oferită de mine este:
„5 martie 1920. Astăzi tai odgonul remorcii și 

pe oceanul imens mă las în voia valurilor să plutesc 
spre Necunoscut, să-mi fie călăuză credința-mi,  și 
dacă nu vin spre Tine, Doamne, nu e decât o nebu-
nie.” (X.2b)

„Ce nefericit sunt, Doamne! – să iau puțin din 
ceea ce ai pus pe pământul unde există tot ceea ce 
am - și aș vrea ca cea mai mare parte să fie a Ta.” 
(X.2d)

Ultima frază mă duce cu gândul la bine cu-
noscutele cuvinte din Liturghie – „Ale Tale, dintru 
ale Tale, Ție îți aducem de toate și pentru toate.”

Ce s-a întâmplat la 5 martie 1920 rămâne de 
cercetat…
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(Comunicare la simpozionul „Constantin 

Brâncuși – artistul tuturor culturilor”, 18 februarie 
2016, Craiova)    n

Poemul Macedoniei

De cei ca tine nu mă tem – 
nici viu, nici mort – 
spun nimănui în Biserica Sf. Ispas
Vaporul naşte valuri
Fulgerul înalţă acoperiş
Cerul din mine seamănă
celui din groapă
Născocesc plecări din părăsiri
Ţipătul dovedeşte că exişti – 
mă consolează strivitul sub picioare
(Acoperise cu veşminte demodate
Moscheea lui Mustafa Paşa)
Somn uşor, somn uşor – 
îmi atinse umărul
apa trecând spre izvor

Poem mexican
(Acapulco)

Expulzată din fiecare început
întind braţe – punte spre prăpastie
Infirmi fără cărucioare îmi arată
balta cu numele meu
Cei prăbuşiţi în ea îşi poartă sabia
nu la şold ci între buze
La Hotel Iasmin din Park Royal
se încheagă dorinţa celui singur
Cărări stau împotrivă
Din cutele, peşterile trupului
din ceea ce pot descifra numai licuricii
irump scrâşnete
Se înfioară Oceanul Pacific

Plaja Golfului dispare
Pâlpâie luminile trenuleţului
spre restaurantul El Pescador
Din firida camerei în forma
penelor de quetzal
se prăbuşi amfora cu amintiri
N-a fost creat
mediul meu de viaţă

Poemul Cambodgiei
(Angkor Wat)

Liniştea primea ameninţări din care
se ţese văzduh pentru târâre
nu pentru zbor
Templul Ta Reo fusese lovit de tunete
Nu ştiam că lacrimile s-au epuizat
în gresia roz şi dantelăria în piatră
din Templul Banteay înconjurat
de 4 ziduri concentrice
Cât mai rămăsese din rană
o protejau mărăcinii
pentru a fi dusă în Templul Cereniilor Pre Rup
Spaimele ramurilor m-au convins
că blestemul îmi poartă paşii
spre pumnul născut din palma
care a mângâiat

Poem thailandez
(Bangkok)

Văzduh nescris de aripi
Preziceri de astre
În Templul Principal
făcut de mâini divine

MINERVA CHIRA

Budha meditează sprijinit pe discipoli
aşezaţi în formă de munte
Norul izbit de fereastră sugera paralelelor
să se intersecteze
dar creşteau cât Monumentul Elefanţilor
Nimic din ce am pierdut
nu mai doreşte să se întoarcă
La Macheta Templului Angkor Wat
cineva nevăzut vroia
să-mi scurteze picioarele
să nu fie prea mare
umbră pământului
Lângă Stupele Regilor am simţit
parfum dat de iubire
pentru când mă voi naşte
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Somnul 
Motto: 

Vino somn - ori vino moarte. 
Pentru mine e tot una... 

(M. Eminescu - „Sărmanul Dionis”)

Încet,
forma se scurge în amorf,
în vis trece,
dincolo de materie,
în grădinile însorite ale gândului,
„dincolo de durere, de întristare şi sus-
pin.”
Pamântul trupului
se desprinde încet
de făptură
plutind metafizic,
când fiinţa vorbitoare alege
hamletianul imperiu al tăcerii.

Cocoşul întâmpinând
soarele 

Motto: 
„Pamântule, dă-mi aripi: 

Săgeată vreau să fiu să spintec 
Nemărginirea” 

(Lucian Blaga: „Vreau să joc!”)

Cântecul lui urcă spre cer
treptele suferinţei şi ale mântuirii.
De pe cumpăna dintre noapte şi zi,
cocoşul întâmpină lumina soarelui
după ce a fost vestitor
al ceasului trădării
lui Petru, apostolul,
cel rătăcit în
întunericul groazei.
Cântecul înalt va fi apoi semnul
trezirii făpturilor
într-o nouă zi,
într-o altă încolţire
a speranţei.
Abia în ceasul al doisprezecelea,
va deveni suspendare în spaţiu
a sunetului pur,
lansat din Montparnasse
spre alinarea sufletelor noastre.
Lemnul şi piatra au început să cânte
vestind o altă istorie!...

Coapsa 

Motto: 
Luai pildă pentru trunchi de la urcioare. 

Şi dacă-n sâni şi şold a-ntârziat 
Mâna-mi aprinsă, eu sunt vinovat 

Că n-am oprit statuia-n cingătoare. 
(Tudor Arghezi - „Jignire”)

Pudic dezvăluie blocul de marmură
mireasma torsului matern, pântecul
cu lumină de strugure,
blânda izvorâre a zidirii
dumnezeieşti a Evei,
naştere a ideii
din haosul primordial,
a formei din inform,
a purităţii
din întunecimea păcatului.
Recele emană adiere carnală,
nobleţea gândului stinge
pâlpâirea ascunsă a dorinţei.
Din pântecul de piatră
al lumii pieritoare,

Demiurgul ne-a revelat
perfecţiunea ascunsă în sine.

Cap de copil 

Motto: 
Când nu mai suntem copii, 

suntem deja morţi. 
(C. Brâncuşi)

Acel copil
cu capul mare şi gâtul subţire
a alergat desculţ
prin iarba mătăsoasă,
ori în praful cald
al drumului de ţară.
Cred că a cutreierat
câmpurile, via şi pădurile
ars de soarele şi de vântul de vară.
Poate s-a căţărat în pomi
să culeagă prune şi mere şi nuci
aducându-le-n sân,
ori a gustat lumina dulce
a strugurilor cu carnea catifelată.
Deocamdată el tace
uimit de existenţa luminii,
de propria existenţă.
Tăcerea lui este tăcerea cioplitorului,
a demiurgului care porunceşte ca un 
rege
metalului, lemnului, pietrei
să-şi desferece tainele,
care pune truda lui de Sisif
în slujba revelării inocenţei pierdute.

Ţestoasa zburătoare 

Motto: 
Trimite, Doamne, semnul depărtării... 

(T. Arghezi - „Psalm”)

Aşa cum duce în spate carapacea
de piatră, ţestoasa
pare definitiv condamnată
la existenţa terestră...
Numai meşterul a văzut-o
când se pregătea de zbor
într-o noapte cu lună,
singur el a văzut plutind
greoaia făptură,
devenită
imponderabilă frunză
purtată de vânt.
Ţestoasa e pregătită
să primească semnul depărtării,
zborul ei poate fi înălţare
ori inevitabilă, egală cădere.

Sărutul 
Motto: 

Femeie răspândită-n mine 
Ca o mireasmă-ntr-o pădure. 

(T. Argezi - „Psalmul de taină”)

Unire sacră pentru clipa înfăpturii,
fragilă şi curată-mbrăţişare,
Adam şi Eva,
iertaţi întru Hristos,
căci El şi Ea sunt una,
cum turnarea pietrei
în arderea iubirilor-tipar.
Uitând de sine, 

piatra androgină
a revelat prin daltă omenirii
deplina bucurie a trăirii,
când cifra doi se contopeşte-n unu,
când Yin şi Yang
îşi caută nuntirea în
marele, stăpânitorul Eros.
Îmbrăţişarea-i tainică uitare
a Eului vieţii călătoare
în vămile înaltelor Nirvane.
„Ce minune că eşti,
Ce-ntâmplare că sunt”,
din stâncă aud murmurând
izvoarele naşterii,
Cântarea Cântărilor înflorită în piatră
prin aredere de tot.

Masa 
Motto: 

Îmi pare 
că stropi de linişte îmi curg în vine, 

nu de sânge. 
(L. Blaga: „Gorunul”)

Masivă piatra iese din pământ,
împinsă de neştiute forţe telurice -
străvechi altar de jertfă,
roată a veşniciei mişcată de ape curgă-
toare
la moara măcinării timpului.
Masa ni se oferă
pentru reculegere, pentru pomenire
şi rugă de sprijin, pentru mulţumire
adusă Domnului.
Este masa rotundă de lemn,
la care se aduna familia
pentru a gusta pâinea proaspătă
ori aurul aburind al mălaiului,
laptele înspumat din
înflorata strachină de pământ...
În jurul mesei am învăţat
împăcarea cu lumea şi
cu noi înşine,
cum se zideşte temelia de linişte
a casei sufletului nostru,
cumpătarea aşezării întru fiinţă.
Scaunele - clepsidre cu nisip din apa 
Jiului -
suntem noi, aşezaţi pe pământ,101 
lăsând râul vremii să curgă
prin întreaga-ne făptură,
ele amintesc de cei doisprezece apos-
toli
ascultând glasul Mântuitorului
la Cina Cea de Taină
oferindu-le trupul şi sângele său
iar masa, de mărturia lor despre lespe-
dea
Sfântului Mormânt al Învierii,
de aşezarea liniştii în cercul perfect 
al săvârşirii 
Înălţării.

Coloana - drum către cer 

Motto: 
Am luat cenuşa morţilor din vatră 

Şi am făcut-o Dumnezeu de piatră, 
Hotar înalt, cu două lumi pe poale 

Păzind în piscul datoriei Tale. 
(T. Arghezi - „Testament”)

Repetat se înalţă
spre veşnica pomenire
stâlpii pridvoarelor

şi stâlpii mormintelor
Hobiţei Gorjului.
Drum vertical către
Lumina Dumnezeirii,
coloana năzuinţei străpunge cerul
cu visele fără sfârşit
ale generaţiilor
în perpetuă izvorâre,
este cultul adânc al strămoşilor
si glorioasa cale a eroilor.
Înspre stelele căzătoare privind,
Meşterul a descoperit drumul
adevărului nesfârşit
spre care a pornit
sprijinit în toiagul ager al minţii sale,
el, acel „prince-paysan”,
arăta lumii calea
absolutelor armonii
izbăvitoare de rătăcirea103 
prin Labyrint.
Coloana e spunerea lui repetată:
„Ce se face pe pământ
se leagă în cer”,
un deget uriaş care ne arată înaltul
pentru ca sufletele noastre să urce
spre ceruri, pe scara lui Iacov,
să urce pe drumul nesfârşit,
fără întoarcere,
cântând în lumină Aleluia!
 

Poarta 
Motto: 

Per me si va nella cita dolente, 
Per me si va nell’eterno dolore. 

(Dante Aligheri - „Divina Commedia”)

Există o poartă dincolo de care,
se împlinesc speranţele
prin iubire şi suferinţă.
Eliberaţi-vă de chinul îndoielii,
Treceţi, voi oameni, pe sub arcul tri-
umfal al iubirii,
pe sub bolta eternului legământ,
luminaţi-vă sufletul, 
cum în copilărie treceaţi
pe sub masa plină de flori
din mijlocul bisericii
în sărbătorile Paştelui,
cum Adam şi Eva s-au adăpostit
sub crengile încărcate de rod
ale Pomului Făgăduinţei.
Poarta sărutului se deschide
către altarul vindecător
al rănilor trupului de pământ
nemurit în trupul de piatră,
către Renaşterea prin eroică jertfă,
prin nuntirea dintre lumină şi întune-
ric,
dintre recele gândului şi arderea trupu-
lui.
Înainte de a trece voi, în doi, 
pe sub Poarta Sărutului,105 
străjuită etern de anonimii eroi,
patriarhul de Gorj a trecut singur
prin pustiul căinţei şi al deznădejdii.
Cu toiagul evlaviei şi al smereniei
a bătut la Poarta Duhului Sfânt
şi din piatră a izbucnit
Orbitoare Lumină.
Treceţi, călători, pe poarta vieţii veş-
nice
şi a biruinţei asupra morţii,
izbăviţi-vă de păcat prin nesfârşită,
dureroasă iubire!

Nicolae Petre VRÂNCEANU,
Craiova
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Scriitorii „blestemaţi” să trans-
forme orice ar atinge în auzul poeziei 
par a fi din ce în ce mai rari.

În literatura română, Tudor Ar-
ghezi a fost fără îndoială unul dintre 
cei înzestraţi cu acest neasemuit dar. 
Însă, a fi poet nu a însemnat pentru 
scriitorul român a scrie numai şi numai 
în forma înregimentată în structura 
versificaţiei.  Meşteşugarul „cuvinte-
lor potrivite” a ştiut să creeze poezie în 
texte încadrabile, conform canoanelor 
clasice, în orice gen literar. Subînţelea-
să sau exprimată direct în poeme, arta 
poetică argheziană ni se dezvăluie în 
aceeaşi împletitură de aluzii sau defi-
niri explicite şi din articolele publicate 
în periodicele vremii, adunate de edi-
tori în volumul 23 din Scrieri sau în 
volumul Ars poetica, apărut la editura 
„Dacia”, în 1974.  

Între poeme (mult mai cunoscu-
te cititorilor) şi „tabletele” sau artico-
lele din diverse reviste diferenţa este 
numai aparentă. Parcurgând aceste 
texte, poţi ajunge la concluzia indu-
bitabilă că pentru Tudor Arghezi zeiţa 
încoronată necondiţionat în împărăţia 
literaturii este numai Poezia. Astfel, 
pentru poetul român, singură poezia 
este şi rămâne „limba interioară a sen-
surilor şi a cuvintelor” (op. cit., p.78). 
Starea ei naturală este „tăcerea”, deci 
se poate afirma că poezia este destinată 
cu precădere actului lecturii. Sonoriza-
rea sa înseamnă pentru Tudor Arghezi 
artificializare, ieşire din natural: „Este 
ca şi cum ar cânta betonul şi ar mirosi 
diamantul. O artificializare”(op. cit., 
p.79).

Fie şi numai din comparaţia de 
mai sus, cu care scriitorul îşi susţi-
ne afirmaţiile, şi se poate cu uşurinţă 
deduce că aproape orice rând scris de 
Tudor Arghezi, despre orice subiect, 
trece dincolo de o denotaţie informati-
vă şi intră în starea de graţie specifică 
poeziei. Analizând şi teoretizând lim-
bajul poetic, specialistul în stilistică 
Ion Coteanu îl definea ca pe „un fel de 
gramatică, adică o serie de reguli de 
producere a propriilor lor enunţuri”. 
(Stilistica limbii române, p. 48).  În-

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

Vom demonstra în cele ce ur-
mează că poetul Arghezi nu poate fi 
altceva decât poet, indiferent ce gen 
literar abordează. Ne va servi în de-
monstraţie o serie anume de trăsături 
lexico-gramaticale selectate din proza 
scriitorului. Prin ele se transmite me-
sajul către receptor în direcţia pe care 
o doreşte emiţătorul.

Observăm mai întâi componen-
ta lexicală cu tendinţă spre termeni cu 
rezonanţă onomatopeică. În „tablete”, 
ca şi în poeme, scriitorul îşi manifes-
tă preferinţa pentru cuvântul popular, 
frust, folosit uneori familiar, sau pen-
tru pronunţia popular-arhaică, mulţi 
termeni fiind aleşi anume dintr-o serie 
sinonimică, tocmai pentru acea sono-
ritate. Astfel, pentru poet, cuvintele 
„amirgesc”, însemnarea pe calendar se 
face „de-a-ndărătelea”, uneori critica 
faţă de poezia contemporană o „în-
vrăsteşte” nouă; alteori, repetiţia însăşi 
a unor termeni bombardează deliberat 
ochiul şi urechea cititorului, pentru a-i 
impune acestuia punctul de vedere al 
autorului: „Nu-i chiar atât de nouă po-
ezia nouă cât sunt mai cu seamă noi 
poeţii acuzaţii de poezie nouă”. (p.70)

Morfosintactic, textul arghe-
zian dezvăluie surprinzătoare şi rare 
selectări, ca şi frecvente abateri de la 
normă, cerute aici nu de necesităţi pro-
zodice, ca în poeme, ci de accentuarea 
şi pe această cale a sensului pe care co-
mentatorul doreşte să-l impună.

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

Unitate de bază, verbul devi-
ne la Arghezi una dintre posibilităţile 
majore de transmitere a mesajului co-
notativ. Nu de puţine ori, exprimarea 
modernă nu-l mai satisface pe scriitor 
şi atunci recurge la forme gramatica-
le arhaice, cu trimiteri făţişe la textul 
cronicilor, folosind forma inversă a 
viitorului („fi-va”) sau legând pronu-
mele de verb în maniera limbii române 
vechi („cade-se” sau „putea-o-vei”, ci-
titu-i-am” versurile etc.). Acestea sunt 
considerate „stereotipii poetice” de 
către Ion Coteanu şi cine „apelează la 
ele oferă automat şi indicele de trecere 
a enunţului dintr-o lume a prezentului 
într-o lume a trecutului” (ibid., p. 48), 
dar analiza şi observaţiile se referă la 
poezia argheziană propriu-zisă. În ca-
zul de faţă poate fi însă folosit ca încă 
un argument în sprijinul afirmaţiei că 
oricare dintre textele scrise de Tudor 
Arghezi are caracter poetic. 

Fără să ne surprindă, întâlnim în 
opera sa, în orice text în proză, frec-
vente forme populare, printre care per-
fectul simplu, timp simţit de scriitorul 
oltean mai aproape de sensul pe care 
intenţionează să-l dea frazei: „fură  
decapitaţi”, „pare că fu vorba de ver-
suri”, „ziserăm că stilul e omul“ (op. 
cit., p. 295). Alteori este vizată diate-
za – verbe active în mod normal de-
vin reflexive, pe când cele reflexive 
îşi pierd caracteristicile: „indivizi de-o 

croială intelectuală cu fason, nu se în-
târziară decât pedepsiţi de soartă” (op. 
cit., p. 45); „avem nevoie omenească 
să ne suspinăm” (p.50); „cel silit să se 
trăiască ” (p. 193) etc. Sunt situaţii în 
care este preferat reflexivul în locul di-
atezei pasive: „Cadavrul se împrumută 
cu prestigii, din strălucirea ceremoniei 
cu care este adus de la groapă înapoi.” 
(p.189)

Substantivul nu se desparte prea 
des de determinantul său, dar acesta 
surprinde uneori prin insolitul alătu-
rării: „mărăcinoasă pledoarie” (p.41), 
„lichelism divin” (p.70). Grupul nomi-
nal cu o structură sintactică specifică 
este învestit cu noi valori semantice, 
prin sistemul de legături stabilite (S. – 
Adj. sau S. – S.) şi nu de puţine ori prin 
poziţia acordată.

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

Nu de puţine ori, scriitorul-poet 
creează cuvinte noi. Un verb se naşte 
dintr-un adjectiv prin derivare: (ex. a 
sacra: „această acţiune ruşinoasă nu-l 
sacrează pe poet” (p. 45); un substan-
tiv este format după modelul celor pro-
venite din participiu, dar noutatea vine 
şi din crearea participiului însuşi (un 
fals participiu) de la verbe inexisten-
te: „Sunt oameni care se roagă pentru 
toţi obijduiţii şi remuşcaţii” (p. 51) sau 
„am rămas obscuraţi”. (p. 202)

La nivelul frazei, evidenţie-
ra semantică se bazează pe dualitate. 
Perechi de termeni sau perechi de sin-
tagme se interferează şi accentuează 
ideea. În această structură binară, una 
dintre cele două componente, cea cu 
rol primar, este reliefată de cea de-a 
doua. O primă secvenţă de dualităţi 
poate fi observată în textul arghezian 
la nivelul grupului nominal – „scris cu 
văz”, „râvna de stăpânire ”(p.87), în 
care primul termen sugerează acţiunea, 
iar cel de-al doilea exact contrariul – 
lipsa acţiunii; o altă secvenţă apare la 
nivelul termenilor-concepte: „proza …
îşi are şi ea particularităţile ei şi e mai 
umană decât poezia, care, ca orice di-
vinitate, iubeşte forma de gheaţă a lu-
crurilor concrete”.(p. 47) Sunt situaţii 
în care cei doi termeni ai structurii se 
completează reciproc – poezia există-n 
individ, versul pe hârtie” (p. 38), pen-
tru ca alteori să se opună: „În mijlo-
cul acestei fenomenalităţi regulate cu 
compasul şi totuşi difuze, ideea se adă-
posteşte în umbra din spatele turlei”(p. 
49). „Compas” şi „difuz” sunt termeni 
din sfere semantice incompatibile şi 
chiar opuse. Trezind contrarietăţi, ei 
sugerează complexitatea şi vastitatea 
Poeziei. Un alt exemplu: scriind des-
pre era modernă industrială, compara-
ţia majoră se face cu termeni dintr-un 
câmp semantic total opus şi aparent 
incompatibil: „intrarea locomotivei  
în câmpia cu fragi şi ierburi a fost o 
nouă papalitate pentru regatul recent 
al fanteziei fierului, concurent cu spi-
ritul sfânt al vaporilor de apă  (p. 64). 
Dorind să sublinieze pierderea calităţi-

lor umane în era industrială, scriitorul 
închipuie omul epocii moderne „lipsit 
de personalitate sufletească”, uitând să 
viseze şi să iubească natura. Impresia 
artificialului, inutil şi dăunător, creat 
de om este sugerat şi prin asociera ne-
aşteptată, de neimaginat într-un limbaj 
obişnuit a unor termeni. Astfel, maşina 
visată ar sluji la „lichefiat lumina  sau 
la cristalizarea umbrei” (p. 66).

Pentru sublinierea şi punerea în 
evidenţă a ideii, nu de puţine ori, scri-
itorul recurge la împrumuturi lexicale 
din alte sfere semantice, transferând 
termenii după necesităţi şi interferând 
cu bună ştiinţă stilurile. Putem întâlni, 
pe aceeaşi pagină, elemente caracteris-
tice stilului ştiinţific cu cele ale stilului 
familiar până la cel administrativ, de 
exemplu.

Supus fidel Măriei-Sale Limba 
Română, Tudor Arghezi a avut – sub 
aparenţa umilinţei – orgoliul creato-
rului. Ideile se cereau îmbrăcate în 
cuvinte noi, în termeni înnobilaţi de 
meşteşugarul-artist sau în combinaţii 
inedite. Definiţiile date unui gen jurna-
listic pe care, de altfel, l-a şi practicat 
cu măiestrie sunt deja celebre: „Pam-
fletul se învârteşte în jurul obiectului 
cu oarecare frumuseţe de corb”, sau 
„Pamfletul este pumnul profetului iri-
tat de râvna de stăpânire a stupidităţii 
” (p.87). De la calificativele insolite se 
ajunge frecvent la asociaţiile de idei: 
„pricina îşi are scaun”, în care sin-
tagma comună „pricina îşi are locul” 
cheamă termenul concret. Scriitorul-
poet creează deseori metafore inedite. 
Astfel, autorilor fără talent „lumina le 
răsare pe sprâncene şi, până seara le 
ajunge în spinare” sau „pentru lacrimi-
le de ulei ale motoarelor poetul desco-
peri şi un bumbac deosebit” (p. 64).

Şi astfel de exemple ar putea 
continua.

Concluzia cititorului, după ce 
parcurge oricare dintre aceste articole, 
decurge firesc. Pentru Tudor Arghezi 
poezia înseamnă constrângere şi con-
centrare, dar nu o dată şi proza sa res-
pectă aceleaşi reguli. Vom da un singur 
exemplu şi acesta nu este luat la întâm-
plare, fiind un scurt fragment dintr-un 
comentariu arghezian asupra poeziei, 
comentariu scris el însuşi într-un stil 
concentrat: „poezia nu trebuie să se fi-
xeze locului trunchi ” (p.72).

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

Concluzii
Creaţia din spaţiul cultural pro-

pus spre cercetare cunoaşte o emanci-
pare de sub tutela tradiţiei, un gust al 
înnoirii care poate duce până la forme 
cu certă originalitate. 

Dar această originalitate este re-
alizată estetic şi nu declamator!

Mulţi dintre artiştii olteni dia-
loghează cu lumea de pe o poziţie de 
frondă, de nonconformism. 

Negarea tradiţiei devine astfel 
inovaţie, negarea nu distruge, ci, prin 
metamorfoză, recreează. n

MIHAELA ALBU

Tudor Arghezi - un poet al prozei:

Lucrare în cuvânt
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După debutul din culegerea „Alfa ‚’87” (Ed. Da-
cia), Maria D’Alba a publicat, într-o anumită ritmică, câ-
teva plachete de poezii, menite a-i defini personalitatea ar-
tistică şi statura intelectuală: La marginea tăcerii (1992), 
Flori de gheaţă (1994, 2003), Cenuşa viselor (1997), 
Lacrimi de Marie (2002), Chiriaş al cuvântului (2003), 
Lacrimi fisurate (2007), Eclipsă de dor (2008).

Remarcabila apariţie editorială, Iubiri enarmoni-
ce (Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2010) constituie o chint-
esenţă a acestei poezii, atât pe latura tematică cât mai ales 
pe claviatura unui lirism egal cu sine, de orchestraţie enar-
monică, cuceritor prin sensibilitate şi sinceră atitudine 
existenţială. Sunt de remarcat, în primul rând, sacralitatea 
acestei poezii şi imperioasa nevoie de redempţiune. Poeta 
cultivă, cu o virtuozitate impresionantă, veneraţia, impre-
caţia, rugăciunea către o Divinitate care, ca la Arghezi sau 
Blaga, pare a se fi retras din lumea păcătoasă, din contin-
gent, lăsând loc ispitelor spornice şi, desigur, morţii care 
macină neîncetat. Toată această simţire urcă în registrul 
dolorific al lirismului, conturând poeme de reală emoţie şi 
de o sensibilitate care îşi dezvăluie, astfel, imaculate op-
ţiuni, nestinse doruri, irevocabile năzuinţe. Melodicitatea 
litanică este atotprezentă şi ea reverberează o folcloricita-
te gravă, în care se regăsesc, laolaltă, opţiunea mistică şi 
ideea de redempţiune spirituală:

„Doamne, Dumnezeul meu,/ Nu mă-ngădui la 
rău,/ Lecuieşte-mi lacrima/ Să nu fie dor în ea, că mă arde 
cu pustiu / Pe care să-l sting nu ştiu…/ Doamne, Dumne-
zeul meu,/ Nu mă-ngădui la rău!”

Tatăl ceresc, îngerii păzitori, icoanele ca medium 
de esenţializări şi transfigurări sufleteşti, fapta încărcată 
de resentimentul adamic, Cuvântul exorcizat cu smerenie 
şi credinţă, „spinele” şi „vrejurile” condiţiei existenţiale, 
interogaţiile din împovăratele nelinişti, câteva identităţi 
cultural-istorice şi biografist-etnografice (Blajul, Emi-
nescu, Horea, Avram Iancu, Râmeţul,Alba Iulia, Dor-
na natală, numele de fată…) sunt temele de referinţă, la 
care se adaugă, cu titlu votiv şi rezonant, imaginea Maicii 
Domnului, acea Marie eponimă către care se îndreaptă 
„lacrima”, „smerenia”, „credinţa” în mântuire.

Regăsindu-se în spiritual marianic (vezi, mai întâi, 
volumul „Lacrimi de Marie”), Maria D’Alba dedică un 
ciclu de 40 de poeme acestui profund şi structurant sen-
timent al fiinţei sale, poeme ce stau sub un grăitor motto: 
„într-o lume / a orbilor, / lacrimile - / singurii ochelari / 
prin care / Te mai putem vedea, / Doamne!? (?)”…

Opţiunea este una care conjugă rugăciunea cu ide-

ea tămăduirii spirituale: „După-asemănarea Ta/ Sufletu-
mi să-mi fie,/ Ajută-mi să pot purta/ Lacrimi de Marie!”

Sunt, în aceste poeme ale vîrstei matura, puse sub 
genericul Lacrimi de Marie, toate sentimentele de neli-
nişte şi împăcare, de refuz şi regăsire, de alienări şi cer-
titudini, de ispite şi depăşire, ale unui „bulgăr de păcat/ 
rostogolit în Cuvânt”. Aşa că motto-ul volumului este nu 
numai lămuritor şi uşor dubitativ, dar şi conţinutistic în 
deplina lui metaforizare: „Aşa cum melcul / îşi duce co-
chilia/ şi eu/ Lacrima.”

Constituindu-se ca o „Rugăciune”, dar şi ca as-
cultare a „Cuvântului” pantocratic, poezia „roabei Tale, 
Maria” sună ca o veneraţie continuă şi fierbinte a unui 
suflet încercat, mereu în veghe şi în căutare de certitudini 
redempţionale.

Este atât de imperioasă această nevoie de mântui-
re încât poeta mărturiseşte, odată cu sine, o mai generală 
nevoie de regăsire şi mântuire a lumii, rătăcite în beznele 
păcatului şi în bolgiile profanului atotprezent,

În paralel cu registrul enarmoniilor metaforice se 
desfăşoară şi o poezie mai liberă, în vers alb, surprinză-
toare prin lapidaritate expresivă: „Toamna/ s-a sinucis/ 
tăindu-şi venele/ într-un ciob/ de lună.” (La reanimare). 
Sau: „Vârstele - / cărări ce se-ntretaie./ Abia pe urmele/ 
Rugăciunii/ putem ieşi/ din hăţişul/ cuvintelor!/ Blajul -/ 
lumina din desagă!” (Pergament recuperat).Ori prea bine 
aceste versuri dintr-un Inventar rezumativ: „Lacrima -/ 
moară de dor/ la răscruce/ de gânduri.// Visele -/ tărâţe pe 
care/ nu mai am unde/ le depozita!”

La fel de lapidar, lirismul acesta de notaţie – desfă-
şurat întreţesut de aceleaşi enarmonii metaforice – poate fi 
regăsit în piese precum: Pergament la Blaj, Horia, Vedere 
netimbrată, Colecţie irecuperabilă, Tablou neterminat, 
Epidemie de tăcere, Pasageri ai cuvântului…

Poezia Mariei D’Alba readuce în discuţie mai 
vechea şi celebra reflecţie pe tema poeziei ca rugăciune, 
între poezie şi rugăciune existând relaţionări onto-gno-
seologice, direcţie în care, potrivit abatelui Bremond, se 
tinde la contemplarea cathartică, la purificarea sufletească 
şi regăsirea păcii interioare. Şi cu cât mai imperioasă este 
această aspiraţie cu atât mai exorcizată este şi chietudinea 
pacificatoare a spiritului, între poezie, rugăciune şi trans-
figurarea contemplativ-iluminatorie realizându-se o emer-
gentă nevoie de idealitate. Sub acest aspect, poezia devine 
exerciţiu metapoetic şi mistrică a ideaţiei, eliberatoare de 
presiunea contingenţială. (Z. CÂRLUGEA)

 4.
Iară vin, Doamne, la Tine,
să-mi mai scoţi din gând un spine:
iubirea-i de dulce, oare?
c-a trecut şi Postul Mare
şi tot nu-mi este-ngăduit
să gust din fructu-i oprit!
 
5.
Sfinte, pentru care vină
de iubire sunt străină?
îndură-te şi mă lasă
în ea să mă simt acasă!
De cine i-e teamă, oare,
că-n vise, doar, îmi apare?
Numai ca lacrimă-o ştiu:
spinʼ ce-mi ţine de pustiu!
Sfinte, pentru care pată,
din iubire-s alungată?
 
6.
Tu, Umblătorule pe ape,
când dorul nu mă mai încape,
spune-mi în care rugăciune
pot disperarea a mi-o pune?
 
7.
Intr-un târziu când din uitare
va mai rămâne-o lumânare,
în pâlpâirea ei cuminte
voi fi un semn al crucii, Sfinte?
 
9.
Vino, Doamne,-n ajutor 
şi mă vindecă de dor 
că mi-e trupul altoit 
cu şerpi din pomul oprit!
 (curăţa eu nu mi-l ştiu)
 de jăratecul cel viu
 iar de-atâta aşteptat
 visele s-au scuturat!)
 Se-ntârzie în blestem,
 abia văd să Te mai chem
 ca să-mi vii în ajutor:
 Doamne, iartă-mă de dor!       n

Lumina unui portret:

Maria D’Alba sau cerul poeziei
MARIA D’ALBA, (pseudonim literar al profesoarei de vio-

loncel Maria Mărginean) autoare a volumelor de poezie: „ALPHA 
’87” – (Editura „Dacia”, Cluj-Napoca), „La marginea tăcerii” (Editu-
ra „Dacia” – 1992), „Flori de gheață” (Editura „Altip”, Alba Iulia), 
„Cenușa viselor” (Editura „Dacia”, 1997), „Lacrimi de Marie” (Edi-
tura „Unirea”, Alba Iulia), „Chiriaș aș cuvântului” (Editura „Unirea”, 
„Lacrimi fisurate” (Editura „Altip”), „Eclipsă de dor” (Editura „Uni-
rea”), „Iubiri enarmonice” (Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia), a 
unui manual de violoncel, publicat la Editura Didactică și Pedagogi-
că, București, a unei monografii „George Iarosevici”, de asemenea 
a unor articole, însemnări, recenzii, conversații de muzică ușoară 
etc., în cel mai recent volum recunoaște în motto-ul de pe prima 
pagină: „Așa cum melcul/ își duce cochilia/  eu lacrima”, care poa-
te fi luat ca respirație a unei biografii lirice în deplină ascensiune. 
Poetesa coboară din Munții Apuseni, dintr-o coastă a Albacului cu 
mireasmă de trudă și sărăcie, de istorie și legende, de jertfe pentru 
neamul românesc, din freamătul statornic al doinei și dorului purtate de Arieș 
ca rotație a anotimpurilor în care s-au sedimentat deopotrivă semințe mirabile, 
păsări cântătoare, lacrimi bătătorite, izvoare de munte-n „zvârcolire”, naufra-
giile tăcerii, cozile gândurilor, „necoaptele vise”, cântece de pahare, dorurile 
altoite, răscrucea de oglinzi, dar și moartea crescută în gând, „orgoliul” umbrei, 
viața și iubirea, dorul de Iancu și Horia, Alba Iulia – „o rană care supurează” dar 
și „pacea fără hotare”, toate adunate ca spicele în snopul de grâu ca să rămâ-
nă „Patria Limbii Române”, „piatră de hotar”, „pergament de Blaj”, „Lacrimi de 
Marie”. Liantul acestor sentimente perene, este chiar seva obârșiilor așezate-n 
cuvinte pe ramificațiile unei adânci sensibilități care aduse în pagini dă versului 
frumusețe și consistență, transformându-l într-o oglindă purtătoare de imagini 
și metafore pe cât de originale, pe atât de hrănitoare. Ele formează lume a fră-
mântărilor, bucuriei și strălucirii, a dorului de tot ce mișcă – întruchipat în râu și 
ram, devenit chip al nopților albe purtătoare de trainice mesaje. Poetesa Maria 
D’Alba imprimă versului o muzicalitate aparte în care, aparent, fiecare trăire 
este o rostogolire a sufletului în alaiul de note muzicale. O atentă parcurgere a 
volumelor sale de poezie încheagă încet, încet, indubitabil portretul unui poet 
stăpân pe uneltele sale, care, de altfel sunt o albie a iubirii de sine din rugă-
ciune, din travaliul pentru existență al moților, din neliniștea lăncii lui Horia, 

Cloșca și Crișan, „grupa sanguină a neamului românesc”, din încă-
pățânarea Dornei de-a rămâne cumpănă a codrilor și izvoarelor, 
un fel de abecedar al copilăriei, din curajul, tinerețea, tristețea, 
ai apoi a fluierului Iancului, a Țării Moților coborâtă la Alba Iulia 
să sfințească Marea Unire. Poetesa intră și iese din cuvânt cum 
primăvara în așteptarea mugurilor pe crengi sau iarna în povești 
nemuritoare: „Și va fi doar bucurie/în iubirea de Apoi/ Cerul ca-
re-o să ne fie/ E chiar sufletul din noi”. („Ieșirea din cuvânt”, pag. 
184, vol. „Iubiri enarmonice”, 2010). De ce bucurie? Pentru că 
„doar cuvântul are/ rădăcinile în cer” iar „sufletu-i floare/ scutu-
rată de mister” (Doamne-nvață-mă să știu”, același volum, pag. 
185). Oricât se lamentează unii critici din dorința de-a ajunge la 
o „poezie sclerozată”, frumusețea demersului liric, rămâne me-
reu o piatră de încercare, un îndemn la a-ți lăsa sufletul să cân-
te, cuvântul să zburde ca sevă a flăcării lăuntrice așa cum o face 
Maria D’Alba în creațiile sale, pornite dinspre „marginea tăcerii”, 

„cenușa viselor”, să ajungă „lacrimi de Marie”, „chiriaș al cuvântului”, „lacrimi 
fisurate”, adică o mare cu toate revărsările trec într-un albastru confortabil. Ma-
ria D’Alba este o poetă matură, conștientă că „din cuvânt/ rămâne lumina zilei 
de mâine”, întrebându-se pentru fiecare din noi: „Cât sunt Cer cine îmi spune?/ 
- Duhul Sfânt din Rugăciune” („Extemporal”, pag. 200, vol. „Iubiri enarmonice”).

Născută la 13 mai 1958, dintr-o familie trudnică de moți, depășind de 
timpuriu moartea mamei, ucisă de o mașină pe drumul nepietruit al Arieșului 
înspre Turda, având  o soră și un frate, ajunsă apoi de mică într-o familie la Cluj. 
Maria avea să termine Conservatorul „Gheorghe Dima”, cu media generală zece 
în toți cei cinci ani de studenție, un miracol putem spune, hrănind după aceea 
generații de elevi și studenți, ajunși prin marile orchestre ale țării, prin filarmo-
nici, conservatoare, instituții de învățământ din țară și străinătate, dând patriei 
un nucleu impresionant de premianți și olimpici. Profesoară de violoncel la Alba 
Iulia și Cluj-Napoca, Maria D’Alba a făcut din muzică și poezie un buchet de 
merinde florale pentru eternitate. Cu acest buchet de inimă colectivul „Dacoro-
maniei” îi urează un meritat „La mulți ani!”, cu sănătate și bucurii.

Subscriem, așa cum frumusețea sufletului subscrie la maturitatea fructe-
lor din muguri din poezia ei adevărată. n        Prof. Ioan MĂRUŢ

Enarmoniile lirice ale Mariei D’Alba
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Reverie 
Către sfîrşitul veacului trecut această iubire 
cum o rochie vaporoasă 

această sudoare de-alcool această 
lună tabagică 

aceşti fluturi vîslind din aripile lor delicate
prin marea de-absint 

această secreţie din stomacul 
unui soare ulceros 

aceste ciuperci graţioase şi moi
cum balerinele 

acest poem din Verlaine
cum un mort cu gura deschisă. 

Comerţ 
Precupeţul îşi vinde făina 
pe-un preţ bun pădurii

pădurea-şi vinde foşnetul
pe-un preţ bun Soarelui 

Soarele-şi vinde sudoarea
pe-un preţ bun vîntului 

vîntul îşi vinde pelerina
pe-un preţ bun fiarelor 

fiarele-şi vînd sîngele 
pe-un preţ bun Providenţei 
care făureşte din el 
un prunc de precupeţ. 

Tablou cinegetic
Porneşte vînătorul ca o linie şerpuită 
vînatul ca o pată de culoare 
îl crede pe cuvînt pe vînător 
şi-i pune la-ndemînă nuanţele care moţăie pe dealuri 
ori gînguresc între stejari apatici 
ascunsele semnificaţii atît de la vedere
care pîndesc la marginea rîpelor 
vibrează cum oglinjoare parfumate-n care frunzele 
roz galbene maronii ţipă de plăcerea  
propriei lor existenţe însă tabloul 
nici gînd să dispară 
doar puşca vînătorului 
cu delicateţea unui penel descrie încă un cerc 
în care se află o imagine policromă
cum o pasăre-n cuibul ei. 

Şi se părea 

Şi se părea că materia intră în sine 
cum un cui strivit cu ciocanul 
  
că dezordinea se dilată şi se contractă 
cum gura unei slujnice cînd se ceartă 

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

Metamorfoze
O mare se varsă într-un pahar de apă 
un tren intră într-un buzunar 
  
un avion asemenea unui bondar 
poposeşte într-o floare 

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

De-atîta 

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

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

se află alături de mine-n capcană. 

Peisaj 
Şi norii tălăzuiesc şi nu zărim nicio scăpare 

în afara acestui deal mic
cît coroana unui nuc mare
verde pămîntiu ezitant 
umplut de stoguri cum de cuiburi 
şi de lucirea muşeţelului
atît de muzicală

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

Vechea Grădină 
Aceasta e prin urmare Vechea Grădină promisă 

adîncul cer direct pe trup cum un tricou 

şi-o luxurianţă de stări atît de 
inexprimabile încît aproape odihnitoare 

la intrare parcat un mercedes ultimul tip 
o plajă pe care-adie briza uşoară-a reclamelor 

şi mici izvoare de gînduri grandioase 
de pretutindeni murmurînd în grotele sintetice

şi stropi de coniac în iarbă radioşi cum buburuzele 

nimic nu s-a schimbat prin eon 
eterurile se reazemă lasciv tîmplă la tîmplă

peste lăzi pline de coca-cola
amiaza asudă cum Îngerii cîntînd la trompetă. 

Anii tineri 
Anii tineri cu paşi ridicol de mari 
de parcă ar păşi pe catalige

îi vezi şi-acum uneori
cum umblă pe cîmp
chiar şi pe străzile periferice
ori prin scuarul abia înverzit

două-trei vise poartă la subsuoară 
nu mai mult 

două-trei fraze-n gîtlejul clămpănitor

şi cum strălucesc în Soare 
ţepeni şi deşiraţi 
ca nişte păpuşi ce-au crescut
aidoma copiilor 
care s-au jucat cu ele. 

Muzeu
Dezordinea marilor musculaturi din Renaştere 
e umplută de vîntul de azi 
de căldura de azi de praful cărămiziu iritant de azi
(cît de util se vădeşte buletinul meteo!)
dar exactitatea lui Mondrian
e rece ca un obraz ce-a plîns paradoxal
şi după ce l-a părăsit şi cea din urmă lacrimă 

un obraz care-a ieşit tiptil din timp. 

Un mormînt 
Un mormînt zbătîndu-se cum un peşte pe uscat 
o singurătate răsucindu-se cum un şarpe
rugăciunile respiră greu cum vitele de povară.

Interior 

Peste-această pernă cu vene roşii 
(umflate vene de mătase)
această carne nu mai puţin indiferentă decît o pernă

uşor ameţită de idealitate

o distinsă tăcere pictată amănunţit
într-un tablou de la-nceputul veacului în stil art nouveau 

şi apele ostenite ale petecului de cer trecînd în oglindă 
(cerul în conflict cu oglinda) anulîndu-se reciproc. 

Morţii 
Şi s-au decis să plece să uite
copacii care n-au timp
timpul care n-are copaci
echilibrul înfuriat care picură 
cum benzina dintr-un rezervor găurit 
iluzia care nu lasă urme 
cum o crimă perfectă. 

În sfîrşit ai ajuns 

În sfîrşit ai ajuns la un grai oarecum al tău 
după ce sîngele ţi s-a aşezat în mici băltoace la picioare
(tropoteşti prin ele ca-n zloata de noiembrie)
după ce coastele şi omoplaţii şi sternul 
ţi s-au strîns cum o umbrelă 
după ce respiraţia ţi s-a ghemuit cum o rufă 
la fundul unui scrin uzat

în sfîrşit ai ajuns ce mai 
copleşit de durere ca de-o plictiseală 
de soartă ca de-o migrenă
de care vrei să scapi luînd un antinevralgic.       n

GHEORGHE GRIGURCU - 80
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Poeta  și universitarul  Mihaela Albu  
(director fondator al revistei internaționale 
„Carmina Balcanica”, redactor-șef al revis-
tei newyorkeze „Lumină lină”/ Gracious 
Light și visiting profesor la Universitatea 
Columbia, colaboratoare statornică a ziare-
lor „Lumea liberă” și „Romania Journal” - 
NY) s-a dedicat în anii din urmă cercetării 
culturii și literaturii române din exil. Fie că 
semnează lucrări în colaborare (Mircea Po-
pescu, un scriitor, un ziarist, o conștiință, 
2014; Les Revues litteraires de lʼexil ro-
umaine. «Luceafărul», Paris, 1948-1949, 
ICR, 2013; Presa literară din exil. Recupe-
rare și valorificare critică, II, 2011; I, 2009), 
fie că editează cercetări aparținându-i  «in 
integrum» (Memoria exilului românesc: Zi-
arul „Lumea liberă” din New York, 2008; 
Citind la New York scriitori români, 2002; 
Cultură și identitate, 2008 ș.a.), istoricul și 
criticul literar Mihaela Albu s-a dedicat de-
opotrivă studierii unor aspecte ale culturii și 

literaturii române. Este cazul studiilor, eseurilor și cronicilor literare adunate sub titlul În 
labirintul cărților (I, 2010; II, 2015), din care avem acum în față partea a doua (Ed. Eikon, 
București, 2015, 172 p.).

Sub un motto din Nadejda Mandelstam („Trebuie vindecată amnezia”), urmat 
de câteva versuri din Aurel Ciurunga pe aceeași idee vaticinară („Într-o zi se va vorbi 
de noi/ La fel de simplu ca despre stejari/  Oamenii vor fi spălați de noroi/ Iar copiii 
de-acum – oameni mari.”), cercetătoarea adună două studii privind „literatura închisori-
lor”. Mai întâi, avem mărturiile zguduitoare ale scriitoarei Oana Orlea (pe numele real  
Maria-Ioana Cantacuzino) , fiica aviatorului Bâzu Cantacuzino și nepoată prin alianță 
cu George Enescu, despre „absurdul și tragismul închisorilor comuniste”.  Arestată încă 
de pe băncile liceului sub acuzarea de „complot și acțiune subversivă împotriva statu-
lui”, Oana Orlea va trăi experiențele traumatizante ale încarcerării din anii 50 (Perime-
trul zero, 1991; Anastasia iubirilor, 2005;  Cantacuzino, ia-ți boarfele și mișcă, ed. II, 
2008). Astfel de volume – scrie dna Mihaela Albu – devin peste timp documente care 
vin să înfrângă uitarea, acea «uitare colectivă» despre care Oana Orlea mărturisește  că 
o «îngrozește». Așadar, o luptă împotriva «amneziei», printr-o „transpunere ficțională” 
și „confesiune directă”, document revelator al sentimentului de «frică» și alienare sub 
tortură.

Tot un «scriitor-martor» este poetul și publicistul Zahu Pană (n. 20 august 1921).
Provenind dintr-o familie de macedoneni imigranți în România pe la începutul secolului 
al XX-lea, Zahu Pană va trece, vreme de 13 ani, prin închisorile de la Jilava, Ocnele 
Mari, Aiud și Canal. A emigrat în 1976 în Statele Unite, unde își începe o memorabi-
lă activitate literar-publicistică. Este autorul unui singur volum de poezii originale, Cu 
acul pe săpun (1989), evocând „suferințele îndelungate și lipsa de speranță în libertate”. 
Poemele sale, modulate pe o suferință carcerală, constituie „documente” de viață trăită 
într-un univers inuman în care „trâmbița dreptății” și „dorul libertății” devin entități va-
ticinare nimicite zi de zi în sufletele umiliților și torturaților: „Nici în Est, nici în Vest, 
nici în Nord, nici în Sud/ trâmbița dreptății nu o mai aud,/ nici pe câmp n-o mai găsesc, 
nici în casă/ nici în inima acelora cu care stau la masă...// Și în Est și în Vest și în Nord și 
în Sud/ cu plămânii storși de sânge crud,/ ahtiați de dorul libertății/ frații mei se sting în 
poarta vieții.” Este vorba de cumplitul carusel al chinurilor din închisorile comuniste ce 
străbate culegerea „Poezii din închisoare” realizată de Zahu Pană (Ed. Cuvântul Româ-
nesc, Hamilton Ontario, Canada, în 1982). Toate acestea, ne încredințează realizatorul, 
erau poezii „create”, nu „scrise”, căci „pentru un petic de hârtie de mărimea unei foițe 
de țigară, erai maltratat și ținut zile întregi dezbrăcat în celula neagră.” Această „poezie 
concentraționistă”, mărturisește Zahu Pană într-un interviu difuzat de „Europa liberă”, 
este „un fenomen românesc , unic în lume”... De fapt, despre „literatura română și comu-
nismul” sau despre „exilul și «istoria culturii noastre printre străini»” autoarea scrisese 
consistent în volumul anterior, distingând între „exilul românesc de după instaurarea 
comunismului (și cel mai reprezentativ în plan cultural)” și cel „antebelic”, perioada 
contemporană însumând „o altă categorie”.

Capitolul al doilea, Exilul și memoria, stă și el sub impresia unui motto, de astă dată 
trimițând la I.D. Sîrbu: „Eu consider exilul ca forma cea mai cumplită de suferință umană 
posibilă.” Sub genericul „Literatura confesivă ca memorie a exilului românesc” întâlnim 
o serie de eseuri despre cei ce aparțineau „României de peste hotare”, după cum s-a expri-
mat Constantin Eretescu („exilatul de un tip deosebit” – Mircea Anghelescu). Depozitară 
a memoriei subiective și, deopotrivă, „document al unei epoci”, memorialistica exilului 
românesc (ca și alte specii ale literaturii de frontieră, precum jurnalul, corespondența, con-
fesiunile) deține statutul unei surse de informație autentică, netrucată, în contextul deplinei 
libertăți de creație („de mare încredere documentară”). În acestea găsim atât destine umane 
cât și tablouri de epocă, desigur în consemnări inevitabil subiective, dar care nu impietează 
asupra sensului mai general al scrierilor. „Vindecarea rănilor nu exclude memoria”, spunea 
Monica Lovinescu, în eforturile de a menține trează conștiința românilor de la microfonul 
«Europei libere». În acest sens, eseurile din acest grupaj consemnează nume de rezonanță 
ale exilului românesc, de la Virgil Ierunca, Constantin Eretescu, Aron Cotruș, Horia Vinti-
lă, Alexandru Busuioceanu, Ștefan Baciu, Pamfil Șeicaru,  la Horia Stamatu, Bujor Nedel-
covici, Paul Goma, Nicolae Stănescu-Stânișoară, Anton Golopenția și atâția alții. Alt ca-
pitol, suplimentar, Corespondența: memorie și document, reia importanța memorialisticii, 
jurnalelor și schimburilor epistolare, ca documente de viață personală și tablouri de epocă 
în sens mai larg, social-politic. De astă dată, comentariul privește „Rapsodia epistolară” a 
lui Anton Golopenția, a cărui viață și carieră științifică au fost curmate cu brutalitate de tim-
puriu de închisoarea comunistă. Este vorba de cele patru volume de corespondență editate, 
începând din 2004, la Editura Enciclopedică, de Sanda Golopenția, cercetător de renume și 
profesor la Brown University în Stale Unite.

Ultimul capitol, al IV-lea reunește, sub genericul Literatură și geografie, studii 
dedicate unor scriitori români aflați chiar dincolo de fruntariile patriei, în Statele Unite 

(precum poetul româno-american Liviu Georgescu) sau Pavel Gătăianțu din Voievodi-
na. În volumul precedent, autoarea dedicase o serie de articole Bărăganului, ca «topos 
literar», într-un capitol de „repere identitate”, amintind de «replica» spengleriană pe care 
Vasile Băncilă o oferea «spațiului mioritic» din filosofia lui Lucian Blaga). În privința 
altor spații geografice, Mircea Muthu este o excelență «călăuză» prin universul literaturii 
și spațiului cultural balcanic, el însuși definind conceptele de «balcanism» literar și «bal-
canitate» (Ochiul lui Osiris, 2010), dar și un bun cunoscător al unor importante Repere 
culturale transilvane (2014), o panoramă istorico-literară a ceea ce autorul înțelege prin 
«transilvanism cultural» (e vorba de un proiect exegetic  trilogial, din care a apărut doar 
primul volum).  Între „reperele” statuate de criticul și istoricul literar Mircea Muthu se 
află certe valori literare, de la autori clasici și moderni (Slavici, Goga,  Rebreanu, Pavel 
Dan, Ion Agârbiceanu, Blaga, Doinaș, Victor Iancu, Al Dima, Eugeniu Speranția, Liviu 
Rusu, Vasile Pârvan, D.D. Roșca, Radu Stanca), la contemporani  (Wolf von Aichelburg, 
Vasile Avram, Liviu Petrescu, Ioana Em. Petrescu, Adrian Marino (acest «mare singura-
tic» beneficiind de un profil aparte din partea recenzentei), Bartolomeu Anania, Mircea 
Tomuș, Marta Petreu, Aurel Pantea, Horia Ursu  - toate aceste nume fiind „menite să 
aproximeze, poate cu un plus de acuratețe, segmente din spațiul cultural transilvan de 
ieri și de azi”.

Un spațiu  de „geografie literară” (concept aplicat de Cornel Ungureanu în ample-
le sale panorame istorico-literare) mai puțin explorat este cel al aromânilor (iviți într-un 
«leagăn al etniilor»), tip considerat de Karl-Marcus Gaus drept „noul om european”, care 
și-a câștigat identitatea „la contactul cu alte culturi”, pe coordonatele Est-Vest și Nord-
Sud. Prilej pentru autoare de a recenza  lucrarea dedicată aromânilor de Nicolas Trifon 
(doctor în lingvistică la Școala de Înalte Studii în Științe Sociale din Paris), de la primele 
atestări în istoria Balcanilor, la condiția lor etnică nu ușoară în epocile bizantină, otoma-
nă, greacă, până în vremea de după „implozia regimurilor comuniste”, când încep a se 
culege roadele „inițiativelor diasporei” (Les Aroumains, un peuple qui sʼ en va, 2005).

În continuarea considerațiilor sale despre „literatură și geografie”, autoarea abor-
dează câțiva „scriitori olteni” identificând la aceștia anumite „repere individualizatoare”, 
nu în sens „restrictiv, provincial” (căci provincialismul „are uneori conotații peiorative”), 
ci pentru reliefarea unei psihologii artistice particulare, unice (despre o „sociologie” 
și „metafizică a Olteniei” scrisese destul de patetic Petre Pandrea). Trecând în revistă 
„nume de primă mărime din domeniul cultural și artistic” d-na Mihaela Albu identifică 
principalele trăsături comune ale tipului artistic alutan: spiritul negativ, demitizator și 
înnoitor totodată. În acest sens se oprește, mai întâi, la Tudor Arghezi . Nonconformistul 
Al. Macedonski, prin înnoirea formei poetice, se „revoltase” propunând altceva, dar „în 
limitele muzicale ale limbii create de Eminescu”, Arghezi, însă, „merge mai departe și 
revoluționează limbajul poetic”.

O altă voce lirică originală care pleca tot din spațiul geografic oltean se numește 
Marin Sorescu. Considerate „revolte” artistice, parodiile sale de început (1964)  amin-
tesc de contestatarul / negaționistul Eugen Ionescu, însă pe plan artistic. Pe această latură 
nu atât „parodică”, cât „fantastă” (intuită de la început de G. Călinescu) va înainta seria-
lul La lilieci, cu „semne certe de epică”, dar „în mod evident poezie”. Avem aici de a face 
nu cu o „căutare a Dumnezeirii”, ca la Arghezi, ci cu «exorcizarea» lirică a „universului 
pierdut”, în registre rememorative de lirică epicizată, întregul ciclu fiind scris, conform 
mărturisirii din 1995 a autorului „de dragul limbii române și a graiului oltenesc”. În 
continuare este comentat volumul de poezii apărut postum, Puntea (1997), cu copertă 
concepută de autor și ilustrații aparținând poetului. Sugerând acea «punte» dintre viață 
și moarte, volumul este „de o sfâșietoare tristețe”, un fel de ultim dialog cu cititorii săi.

Aceleași considerații recapitulativ-corecte despre Poetul dramaturg, expresia 
dramaturgică sorescială stând și ea sub același imperativ estetic-vizionar al apiritului 
înnoitor anunțat în preliminariile secțiunii despre scriitorii olteni. Este, în general, vorba 
de o perspectivă generală asupra condiției umane (una fiind a omului esențial, cealaltă a 
omului istoric), în modelațiile exhortative ale ironiei tragice.

În ceea ce privește „universul epic sorescian”, punctul de sprijin îl constituie ro-
manul apărut postum, Japița (1999), cu un titlu ce trimite mai mult la conotații politi-
ce și mai puțin la „cel așteptat” (anecdotic și de moravuri femeiești): „...perioada asta, 
înțelegi, e o japiță... O mare curvă...”. Amestec de genuri („genuri intercalate”, literare 
și nonliterare, cum denumise formula artistică cercetătorul  M.  Bahtin), Japița vizează 
epoca defunctă a comunismului, tragedia „lichidării dușmanului de clasă”, prostia și ura 
ridicate în rang, dar mai ales „modalitatea de abordare și de percepție a României (și a 
românilor) în anii de după război”. Este pentru prima dată, observă d-na Mihaela Albu, 
când tema „obsedantului deceniu” este tratată altfel de cum fuseseră obișnuiți cititorii. 
Maniera, ce l-ar livra ușor „postmoderniștilor” (viziuni interpretative suficient-abuzive 
ce s-au comis deja, nomina odiosa!), induce ușor în eroare pentru cine nu cunoaște „stilul 
lui Marin Sorescu”, rămas egal cu sine încă din 1964 până la ultima scriere... E vorba și 
aici, desigur, de acea „sănătoasă ironie mușcătoare” sesizată încă din 1937 de Ion Simio-
nescu în „Țara noastră”,  tema principală raportându-se la „istoria care a copleșit (a câta 
oară?) satul și orașul unde a trăit scriitorul”, o istorie desigur „pe dos”, de vreme ce „se 
făcea elogiul nonvalorii, al urii, al distrugerii și cruzimii”. „Anormalul devine normal, 
dar omul cu mintea sănătoasă nu putea accepta aceasta”, uneori revoltându-se, iar cel mai 
adesea întâmpinând totul printr-un umor sănătos, salvator. Bineînțeles, atunci când nu au 
devenit pragmatici, ori au rămas „contemplativi”, resemnați... Dar, oricum ai da-o, tot 
victimă a istoriei agresive rămâneai (cazul transfugului Jenică, scăpat dintr-un lagăr ca să 
nimerească acasă într-o închisoare comunistă!). Parodie amară a anilor comunismului, a 
„luptei pentru pace”, a vremurilor absurde trăite de om, Japița ar fi o continuare a ciclului 
La Lilieci, într-o altă modalitate artistică.

Fire degajată în conturarea judecăților de valoare și stăpână pe o informație cât 
mai bogată în domeniu, universitara Mihaela Albu este, dincolo de cercetările întreprinse 
asupra literaturii și publicisticii din exilul românesc („România de dincolo de fruntarii”), 
un istoric și critic literar de catedră, echilibrat și pasionat de subiectele abordate. Cursi-
vitatea eseistică, referențialitatea  bibliografică mai totdeauna bine aleasă și temeinică, 
ritmul susținut al ilustrativelor sale interpretări, viziunea de ansamblu în care integrează 
fenomenele cultural-literare abordate, sensibilitatea receptării și, nu în ultimul rând, ex-
presia stilistică frumoasă și limpere conturează o voce distinctă în literatura de speciali-
tate, la care poți face apel cu încredere în orice raportare bibliografică.      n

MIHAELA ALBU:

„În labirintul cărților”, II
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Poemele într-un vers  ale dlui Ion Brad – amintind de 
cele ale lui Ion Pillat din 1936 create ca «gen nou» de poe-
zie – sunt o formă de lirism rezumativ al unei experiențe de 
viață (și artistice) aflată, iată, la zenit existențial. Un poem 
într-un vers era asemuit de creatorul tradiționalist drept un 
strop de parfum pe lângă un coș de flori! Decolând, așadar, 
de pe acest promontoriu carpatic, pentru a lua în piept văz-
duhul necuprins al Mării, Cocoarele în ultimul lor zbor 
poartă, mai întâi de toate, mesajele unei conștiințe artistice, 
ale clarificării din urmă cu sine și lumea... 

Sunt, potrivit unei dedicații personale, „exerciții de 
melancolie”, ce vin să rezume un destin și să rotunjească 
o operă, căci, dincolo de caracterul lor mai cursiv ori mai 
sentențial (maximal, apoftegmatic), aceste poeme izvorăsc 
dintr-o biografie itinerantă, esențializată, transfigurată în 
elemente de artă poetică în aceeași măsură (cum altfel!)

„De ce mă strigă lumea mai mult din amintiri...”, 
scrie poetul încercat de melancolii târzii, sub velura că-
rora sunt cicatrici și răni. De fapt, sunt atâtea neliniști și 
premoniții încât putem spune, fără teama de a greși, că 
sentimentul liric dominant al volumului merge de la ele-
mente îndurerat nostalgice la constatări ale timpului atot-
măcinător, personificat undeva drept mereu tânărul nostru 
dușman... Deși nu sunt ordonate tematic, poemele dlui 
Brad – de o ținută ritmică memorabilă - exprimă, mai în-
tâi, o referențialitate spațială și anume icoana Ardealului 
din care coboară, cu identitatea și specificitatea lui de tă-
râm «mioritic» încărcat de istorie, legende  și  spirituali-
tate. Poetul este un descălecător «călugăr» într-un Isarlâk 
al «crailor de mahala», care se conduce după alte cutume 
și legi morale: „Din Ardeal veneam, călugăr, printre crai 
de mahala...” Unicitatea spațiului din care a descălecat 
este definită cu imperativitate: „Ardealuri nu sunt mul-
te, doar unul, cât o mie!” Gândul îl duce, desigur, la anii 
școlarității, Blajul fiind definit loc al «negocierii» corife-
ilor ardeleni cu divinitatea: „Veacul Luminilor? Blăjenii 
negociau cu Dumnezeu!” Aici, în Mica Romă – cum i-a 
zis adolescentul poet îndoctrinat de un dascăl precum Aron 
Pumnul – locuia Cipariu, înaintaș pe linie ereditară, care 
„fără lumină, citea la lumina lunii”.

Desigur, nu poate fi uitat satul natal, mirificul Pă-
nade (prin care ne-am purtat și noi pașii, adăstând la casa 
poetului), interogat pe latura unor legături organice și 
cărturărești: „Pănade, sat de cărturari, tu singur mă mai 
poți citi?” Chipul Mamei, evocat în registrul unui dolorism 
rememorativ, revine adesea ca  motiv dacă nu ca reper al 
legăturii cu înaintașii: „În patu-n care m-a născut, prea tâ-
nără se stinse Mama...”/ „Mi-ai fost leagăn, nu mormânt, 
maica mea dintre icoane,/ Aud moartea la fereastră... 

Mamă, oare tu mă chemi?/ Cel mai mic din frați a fost să-i 
răspundă primul mamei...”

Reflecția în registrul rememorărilor nostalgice 
atinge tonuri din cele mai grave, atunci liniștea catedra-
lei se tulbură, un apăsător sentiment al extincției se face 
simțit, precum orologiul oprit „în noaptea când se stinse 
mama”... La vârsta senectuții, poetul nonagenar șovăie 
într-un copleșitor sentiment dominant: „Din viață, cu o ju-
mătate trec, Mamă, peste moartea ta.../ Ca visul unui vis te 
văd și nu-ndrăznesc să mă apropiu...” Casa natală rămâne 
și ea în grija «cronicarilor păianjeni»: „Casa veche, pără-
sită cu păianjeni cronicari.”/ „Cu tristețea de pe urmă co-
sesc iarba-n amintiri.”/ „Cântarul zile s-a stricat... Prea 
multă noapte e în mine...”

Pe lângă aceaste reflexive rememorări biografice, 
definind cu lapidaritate stări ritmând sufletul încărcat al 
poetului, întâlnim și sclipiri stilistice ale clădirii de sine, 
cărturărești și spirituale, cu referințe la unele mituri și mi-
tologene din antichitatea greco-latină, ba chiar din Scriptu-
ra Sfântă.  Prin astfel de aluzii, poetul  se definește pe sine 

și  aruncă lumini peste o întreagă lume, cu varii mentalități 
și moravuri. 

Mai aproape de lumea noastră sunt referințele 
la Eminescu, Blaga, Marin Preda, Nichita Stănescu, 
Brâncuși... Iată, bunăoară, evocați „voievozii-țărani” din 
scrierile Poetului Național, dar și „modestia” celebră a 
„Marelui Anonim”, precum a „oricărui geniu”. În privința 
autorului „Celui mai iubit dintre pământeni”, aceste două 
versuri constatativ-portretistice: „La Sinaia, Marin Preda 
mi-a împrumutat o sută.../ Îl primeam, după decenii, la 
Atena, tot dator...”

În privința celui cunoscut îndeobște, în întreaga 
lume, drept „părintele sculpturii moderne”, poetul Brad are 
intuiția esențializării morfologiilor statuare brâncușiene 
(cam ceea ce spusese, încă din 1929, și Lucian Blaga, în 
poemul «Pasărea sfântă» din vol. „Laudă somnului”): 
„Cuib în stele-și fac, se spune, păsările lui Brâncuși.”

Nu lipsesc din aceste virtuoase condensări versli-
briste atitudinile civice, sarcastice, ironice, demistifican-
te, la adresa unor moravuri balcanice și, din păcate, mai 
general-umane: „Țară de crime și de hoți... Prea fericiți 
sunt avocații!” ;  „Catedrala Mântuirii? Neamul, în 
bisericuțe...” ; „Sârme ghimpate, corzi utile orchestre-
lor de dictatori...”;  „Peste «Podul de reviste» - critici 
cu poeți de mână...”;  „Apostoli vechi ai dezunirii își nu-
mără-n  secret arginții...”; „Fără critică mulți poeți ar 
rămâne anonimi.”; „Viața literară: Mlaștină? Grădină? 
Amândouă?”;  „Se sparg și țiglele pe casă de grindina 
indiferenței...”; „A rămas, ca scrisă-n pietre, precurvia 
Clitemnestrei.../ Oreste, ucigașul mamei, răzbunătorul 
ideal....”

Presentimentul apăsător al extincției vibrează, însă, 
în do major, apare modulat de o asumantă luciditate, de o 
anume împăcare, întrevăzându-se o redempțiune, o soteri-
ologie, o speranță a salvării în memorie și durată: „Nicio 
mască nu  mai poate, Moarte, să-ți acundă chipul!” Sau 
această trăire de-a dreptul blagiană: „Pe sub pământ stau 
noaptea de vorbă cu părinții...” Ori: „Negrule, pământule, 
replică de tragedie”;  „Dacă-aș fi olar aș face numai blide 
de pomană.”;  „Nu stinge, Doamne, lumânarea acestui trup 
că altul n-am.” În astfel de caz, salvarea din valul devo-
rator al timpului nu poate fi asigurată de râvnita „putere” 
(„Peste pești și peste ape, Doamne, în zadar Puterea!”), ci 
de dăruirea întru Poezie, fără concesii și abateri: „Un pact 
faustic mă îndeamnă, din când în când, dar nu-l închei...” 

Și un ultim mesaj de solidară și confraternă 
exhortație: „Ca stâlp de foc să arzi, chiar de nu te vede 
nimeni!”    n

Zenovie CÂRLUGEA 

ION BRAD:
„Ce grea osândă, Doamne, cuvintele din urmă!”

Urmăresc de mai bine de două decenii, cu real interes și deosebită plăcere, re-
vista REFLEX, editată la Reșița, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, de poetul 
Octavian Doclin și Ada Cruceanu (eseist și critic literar), cu sprijinul CJPCCT Caraș-
Severin.

Axată pe valorificarea tradițiilor istorice și culturale din Banatul Montan, 
publicația realizează o imagine complexă destul de vie și autentică a acestei părți de 
Românie. Departe de a fi îngrădită de repere strict cărășene, revista se deschide fe-
nomenului cultural național, în ansamblu, prin colaborări de pretutindeni și teme, re-
alizând totodată puncți de  contact cu români din afara granițelor, bunăoară de peste 
Dunăre, din apropiata Serbie...

În cei cincisprezece ani de apariție neîntreruptă, Reflex-ul (să-i zicem „doclini-
an”, întrucât a fost și rămâne un proiect cultural viabil inițiat de valorosul poet optze-
cist) a promovat, în primul rând, cultura și literatura  bănățeană, făcând loc studiilor de 
istorie, teorie și critică literară, filosofice, sociologice, etno-folclorice, în general unui 
bogat material documentar. În atenția editorilor  a stat permanent promovarea litera-
turii de calitate atât prin creații literare de toate genurile, cât și prin reflectarea critică 
și istorico-literară a fenomenului, care capătă în această parte de țară o specificitate de 
o anume coloratură (cine nu a auzit de «orgoliul» de a fi «în frunce» al bănățeanului, 
care nu trebuie luat drept glumă?!). Alături de „Orizontul” Fiilialei Timișoara a USR 
și „Arca” arădeană, a filialei respective, Reflexul reșițean a dat impuls în apariția și  
altor publicații cultural-literare din Banatul Montan, precum mai cunoscutele „Banat” 
și „Actualitatea literară” din Lugoj, „Bocșa literară” ș.a.

De-a lungul celor 15 ani de apariție, dosarul bibliografic „Reflex” este de o 
mare bogăție și varietate. De aici ideea („docliniană”, desigur) de a avea  BIBLIOGRA-
FIA REVISTEI „REFLEX”, Reșița, 2000-2014, realizată, iată, cu deosebită osârdie și 
acuratețe documentară de GABRIELA ȘERBAN, bibliotecar-filolog la Bocșa (director 
de instituție) și colaboratoare apropiată a amfitrionului reșițean.

BIBLIOGRAFIA „REFLEX” cuprinde, la sfârșitul anului 2014, nu mai puțin 
de 2867 de consemnări, numele autorilor regăsindu-se în indicele din final. Ordonată 

pe genuri și teme, după regulile clasificării zecimale ( I.Literatură – Poezie; Proză, 
eseuri, evocări; II.Teorie, istorie, critică literară; III. Traduceri. Lucrări în alte limbi; 
IV.Recenzii. Lecturi. Prezentări publicații; V.Interviuri. Anchete;  VI.Lingvistică;  
VII.Religie;  VIII.Arte;  IX.Folclor.Tradiții;  X.Știință.Cultură.Civilizație.Educație.
Învățământ; Însemnări monografice. Itinerarii;  XI.Istorie.Geografie;  XIII.Aniversări. 
Omagieri.Evenimente;  XIV.Note.Diverse;  XV.Ilustrația ), în interiorul capitolelor 
ordinea fișelor este alfabetică, iar în cadrul rubricilor de autor „este respectată ordi-
nea cronologică a apariției materialelor în revistă”. Autorii articolelor nesemnate sunt 
„devoalați” între paranteze drepte. Pe lângă acestea, între paranteze rotunde se găsesc 
„completări, note explicative cu privire la colecții, rubrici” etc.

„Descrierea materialelor – precizează documentaristul Gabriela Șerban – res-
pectă normele bibliografice, dar cuprinde și multe completări și explicații pentru a fi 
un ghid accesibil și explicit.”

Bibliografierea se bucură de adnotări lămuritoare, existând totodată, suntem 
preveniți, și o „bibliografie ascunsă” («fără scăpare», am zice noi, pentru viitorul cer-
cetător minuțios și acribios!), care întregește informația. Totodată, indicele de nume 
„devine mult mai cuprinzător, sporindu-și eficacitatea”.

Oricât ar fi de „stufoasă” (astfel calificată preventiv de însăși autoarea Gabriel 
Șerban), bibliografia rezultată prin această foarte minuțioasă prelucrare de date este pe 
deplin edificatoare și atotcuprinzătoare. Ea poate deveni, iată, un prețios instrument de 
lucru, o sursă exactă de informații în privința unor varii aspecte reflectate de-a lungul 
respectivului interval (2000-2014), de la materiale culturale și descrieri de cărți, la re-
viste, publicații, texe literare ce-au văzut în premieră lumina tiparului aici.

O astfel de muncă e, desigur, dovada unui perseverent și calificat exercițiu pro-
fesional, alimentat de un atașament sufletesc față de cauza revistei „docliniene”.

Într-un tablou mai larg de valori, zona culturală a Banatului montan intră ca 
parte constitutivă (cu vechi tradiții și consacrate identități în varii domenii) a geografiei 
literare naționale, promovată într-o amplă panoramă aflată în desfășurare de criticul și 
istoricul literar Cornel Ungureanu. (RAPORTOR)    n

O lucrare documentară admirabilă:

„Bibliografia revistei «REFLEX» - Reșița, 2000-2016”
(Ed. MARINEASA, Timișoara, 2016)
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După un doctorat în filosofia lui Lucian Blaga și 
alte câteva abordări, unele fiind de găsit în revista „Izvoa-
re filosofice”, universitarul târgumureșean Eugeniu Nistor 
revine cu Opera filosofică blagiană, o masivă „culegere 
de studii” apărută cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la 
nașterea celui apelat de amicii contemporani cu sugestivul 
cognomen „Marele Anonim” (Editura Ardealul, Târgu-
Mureș, 2015, 516 p.). Selecția, cuvântul înainte și sinop-
sis-ul bibliografic aparțin dlui Eugeniu Nistor, iar sprijinul 
documentar și logistic – dlui Constantin Șalapi, directorul 
Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș, ambii fiind 
distinși cu Premiul „Lucian Blaga” al Academiei Române 
la edițiile precedente ale Festivalului Internațional de Po-
ezie ce are loc aici încă din 1980.

Realizarea acestei antologii „reprezentative” de 
studii și interpretări blagiene „nu este un lucru ușor”, pre-
cizează semnatarul Cuvântului înainte, din două motive: 
„bogăția cantitativă” de cercetări și exegeze pe de o par-
te, iar pe de alta „diversitatea” de abordări („unghiuri” și 
„poziționări”) a acestei opere destul de întinse.

Dincolo de spectrul larg al abordărilor, care ar cu-
prinde atât atitudini de „negare” și „ridiculizare” ori de 
„apologetică nemăsurată”, antologatorul mărturisește a fi 
optat „pentru editarea acelor studii în care primează echi-
librul interpretării, obiectivitatea și luciditatea analizelor”, 
departe așadar de „scrisul cu tendințe pătimașe, dăunător 
indiferent de «sens»”. Toate acestea cu observația că mo-
dalitatea de abordare a gândirii blagiene „ a fost pusă, mai 
tot timpul, independent de voința filosofului, în legătură 
cu ideologia și orientarea politică dominantă a epocii”, de 
unde și preferința antologatorului pentru constitirea unor 
„nișe generaționiste”.

O primă «nișă» ar reprezenta/ exprima „leagănul” 
temporal extins (1931-1959) în care s-a prefigurat, înche-
iat și definitivat „sistemul filosofic blagian de gândire”... 
Celelalte așa-zise «nișe», asigurate și ocupate în ordine al-
fabetică „de cele mai lucide și libere spirite”, ar cuprinde:

- filosofi și profesori din generația războiului (Ni-
colae Bagdasar, Vasile Băncilă, Constantin Noica, D. Stă-
niloaie, Nicolae Terchilă);

- filosofi și academicieni de azi (Al. Boboc, Teodor 
Dima, Mircea Flonta, Al. Surdu, Gheorghe Vlăduțescu);

- profesori și exegeți contemporani (Cornel Mo-
raru, Vasile Muscă, Eugeniu Nistor, Mihai Popa, Ioan N. 
Roșca);

- comentatori străini, zece la număr (R. T. Allen 
– Anglia, Archie J. Bahm – USA, Antonio Bamfi – Italia, 
Klaus Heitmann – Germania, Michael S. Jones – USA, 
Gerd-Klaus Kaltenbrunner – Austria, Calvin O. Schrag – 
USA, Norman Simms – Israel, Rainer Schubert – Aus-
tria, Hugo Gutierrez Vega – Mexic), care aduc „un plus 
de obiectivitate antologiei, tocmai prin privirea detașată, 
«aruncată» din exterior, asupra operei blagiene.”

Desigur, lista comentatorilor și exegeților „ar fi fost 

cu mult mai largă”, opțiunea antologatorului asumându-
și „riscul subiectivității”: „Dar este o selecție asumată, 
care reprezintă – ca și (?) apariție editorială – un gest de 
prețuire și de sinceritate sufletească, aducându-și modes-

tul aport (contribuție, n.n.) la omagierea celui mai de sea-
mă gânditor român, la 120 de ani de la nașterea sa (9 mai 
1895 – 9 mai 2015).”

Autorul mulțumește, apoi, celor care „și-au dat 
acordul pentru publicarea în această culegere” și deopo-
trivă „instituțiilor de știință și cultură” care au suținut „cu 
generozitate” acest demers (Academia Română și „Re-
vista de filosofie”, Societatea Culturală „Lucian Blaga” 
din Cluj-Napoca și publicația „Meridian Blaga”, Primăria 
Municipiului  și Centrul de Cultură „Lucian Blaga” din 
Sebeș – Alba, revistele „Transilvania” din Sibiu și „Izvoa-
re filosofice” din Tg.Mureș).

Într-un sinopsis bibliografic, dl E. Nistor comen-
tează „prefigurarea și construcția sistemului blagian de 
gândire”, de la „o primă creionare” (1935) la „schița unei 
autoprezentări filosofice”, în care L. Blaga își sistematiza 
cele două trlogii, a Cunoașterii și a Culturii (1938), având 
să-și rotunjească sistemul («My Sistem») în „Prefața” la 
„Diferențialele divine” (1940), după un plan mai larg ar-
ticulat, celor două trilogii deja menționate adăugându-li-

se alte trei: a „valorilor”, „cosmologică” și „pragmatică”. 
Abia într-un „Testament editorial”, alcătuit la 25 august 
1959, L. Blaga preciza că „cincisprezece volume alcătu-
iesc «sistemul» meu filosofic, pe care îl socot încheiat.

Este vorba de o „arhitectură trilogială”,  pe care 
filosoful ar fi dorit s-o publice în patru tomuri compacte , 
desigur în noua reconfigurare a operelor tipărite și netipă-
rite încă: Trilogia cunoașterii, Trilogia culturii, Trilogia 
valorilor și Trilogia cosmologică.

Acesta ar fi sistemul filosofic blagian, „My Sis-
tem”, cum își numea undeva gânditorul contribuția adusă 
în acest domeniu. O pasiune căreia L. Blaga i-a dedicat o 
mare parte din timpul de creație al vieții sale, dorindu-se 
cu toată convingerea a rămâne nu numai poet și dramaturg 
de acută modernitate, dar și creator de „sistem filosofic” 
cum nu sunt multe în cultura română.

Antologia de față este, în linii mari, corectă, 
asigurându-și riscul „subiectivității” până la un punct însă 
(ar fi, prin urmare, inutil să-i amintim pe unii „nedreptățiți”, 
deși  am găsi interesantă și o antologie cu «avers» și «re-
vers», ca să zicem așa, adică pro și contra, câtă vreme nu 
toți din cei care s-au «reținut/ anti-pronunțat» în privința 
filosofiei blagiene sunt spirite mărginite, diletanți ori fu-
migene orgolioase de epocă! Au rămas pe dinafară, de 
asemenea, profesori, cercetători și exegeți de azi ai filo-
sofiei blagiene, iar dincolo de preferințele antologatorului 
avem a face o remarcă. De ce între „profesorii și filosofii 
din generația războiului” nu figurează și Ovidiu Drimba, 
fostul asistent al lui Blaga de la Catedra de Filosofia cul-
turii, autor al lucrării ”Filosofia lui Lucian Blaga” (1944) 
– prima expunere integrală a sistemului blagian realizată 
– după cum însuși marele cărturar ne-a mărturisit într-un 
interviu – sub directa supraveghere a magistrului filosof. 
O lucrare care, dincolo de caracterul cam expozitiv-di-
dactic, este citată aproape obligatoriu în lucrările ce s-au 
dedicat gânditorului și scriitorului Lucian Blaga. Să fie 
pentru simplul fapt că Ovidiu Drimba nu a avut o cari-
eră „filosofică”, marotă cam vizibilă!? Noi înșine, urmă-
rind „dinamica antinomiilor imaginare” la nivelul întregii 
opere blagiene (poezie, dramaturgie, filosofie etc.), nu am 
putut ocoli bibliografic lucrarea  amintită a regretatului 
Drimba (decedat la 29 aprilie 2015, la București, și în-
humat la Lugașul de Jos, la poalele Apusenilor, cu doar 
câteva zile înainte de lansarea „antologiei” în cadrul Fes-
tivalului Blaga de la Sebeș-Lancrăm). Spunem asta câtă 
vreme unii comentatori străini sunt surprinși „telegrafic” 
ori tangențial cu doar câteva fraze, mai mult pentru 
impresie decât pentru conținut: Norman Simms – Is-
rael, Hugo Gutierre Vega – Mexic... Dincolo de aceste 
observații – și ele pasibile de «riscul subiectivității» 
- lucrarea dlui E. Nistor este una panoramatic uti-
lă și  ușor consultabilă, putând stârni interesul celor 
pasionați de eventuale antologări în chestiune.  n

Zenovie CÂRLUGEA

Opera filosofică blagiană

REZONANŢÃ

Ĩn mijlocul zilei e numai o scorburã,
Ceva se-ntampla cenuşiu.
Aceluiaşi chip i se-nchinã ofrande
Şi vreau doar sã uit, ca sã ştiu.
Aduc înspre mine privirile altora,
De parcã-aş fi vrut sã-nțeleg
Sunt numai o razã ciugulita de peşti
Ma sfarm şi sunt iaraşi întreg.

NIMIC

Nimic nu e prea mult sau prea puțin
Şi-n toiul beznei e ceva senin.
O linişte gãseşti ȋn vãlmãşag,
Atâția oameni pariazã vag.
Eşti liber sã cutreieri pânã când
Vei ațipi în colțul tãu, plãpând,
Cu urme vineții la-ncheieturi,
Orbit în sinea ta de ochii puri.

MOŞTENIRE

Am îndoit o razã din greu
întrebându-mã prin ceilalți mereu
am lãsat primejdii sã creascã
într-o tristețe regeascã
şi mai caut şi vântur secunde

sunt peste tot şi niciunde
picurã veşted cuvintele iarã
o luminã uitatã pâlpâie-amarã.

ADIERE

Din întâlnirea noastrã
cei nevãzuți se hrãnesc
în preajma noastrã îşi respirã
singurãtatea

se preling stropii de apã
de pe strugurii copți
şi ne-ascultãm bãtãile inimii

e o tristețe râvnitã şi limpede
dogoarea ne stãruie
pe buzele vinete.

METAMORFOZÃ

Rãmâne frica-n sunet de vioarã
miroase-a straie vechi de mãscãrici
cuvântul tãu prelung se desfãşoarã
mereu între departe şi aici
deasupra-atâtor oase e-o morişcã
de negurã atinsã de o razã
ideile respirã şi se mişcã
umbrindu-ne mereu ne cerceteazã
cu ochiul meu din palmã pot vedea
când pleoapele se lasã spre pãmânt

ființa presimțitã numai ea
mã-ntoarce înspre mine cel ce sunt.

GRAVITAŢIE

De la tine-cel de azi
pânã la tine-cel de mâine
e mult mai mult decât ai putut
sã gândeşti
şi nu-i nimic din ce-ai sperat vreodatã
e distanța dintre curcubeu
şi dâra de sânge
dintre copil şi reptilã
dintre sferã şi peşterã.

AŞ VREA
Aş vrea sã am un cap de leu
din cuburile-mprãştiate
aş vrea sã pot iubi mereu
în miezul din singurãtate
aş vrea sã fiu vânat de cel
ce-am fost cândva pe serpentine
aş vrea sã scapere inel
în ceața unei toamne line
aş vrea sã pot pricepe iar
rotundul unei vieți rãsfrânte
aş vrea s-aud cuvântul clar
Ca-n mine iarãşi sã se-mplânte.

CLAUDIU ROBERT TOMA
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Poet de ritmuri clasice în registre ideatice, traducă-
tor de anvergură (de la Omar Khayyam, R. Tagore și Hafiz, 
la Hölderlin și R.M. Rilke), universitarul ieșean GEORGE 
POPA s-a dedicat deopotrivă eseului filozofic în spațiul lite-
raturii, îndeosebi în acela al poeziei. Studiile sale, apreciate 
de altfel, despre „Spațiul poetic eminescian” (1982), „Pre-
zentul etern” (1989), „Libertatea metafizică” (2005) și „Trep-
tele spiritului hyperionic” (2010) ca, de altfel, și „Meditații 
asupra literaturii universale” (2007) ori cele „Trei fețe ale 
sublimului: Shakespeare, Hölderlin, Tagore” (2004) au con-
sacrat destul de pregnant contribuțiile de filozofia literaturii, 
impunând un anumit tip de abordare a fenomenului liric. Sunt 
toate acestea, ca și alte lucrări dedicate „dramaticului”, „ar-
tei” ori „sintezelor” cultural-spirituale, eseuri de reală ținută 
rezonând cu o vocație hermeneutică grație căreia comentato-

rul dezvoltă admirabile reevaluări și restructurări interpretative.
Ars poetica (Junimea, Iași, 2016, 232 p.) este o culegere de eseuri dedicate, în 

general, poeziei, unele din acestea fiind găzduite de „Portal-MĂIASTRA” de-a lungul 
ultimului lustru de apariție. Eseul inaugural, un fel de „cuvânt înainte” clarificator, Po-
ezia – a treia stare, glosează asupra registrului ideatic al lirismului, „stare culminativă 
spirituală”, „plenitudine sacră” (cum ar zice Empedocle), un fel de „beatitudine a purifi-
cării și plenitudinii” indusă de marea artă.

Dincolo de realitatea «ascunsă» a lucrurilor sau de cea «curentă» constituită de 
„ceea ce ne apare”, există – crede dl G. Popa – și o „a treia realitate: este ceea ce noi 
suprapunem pe lucruri, icoana ideală.” Or, tocmai această „suprapunere” a unei „icoane 
vibrante” pe aparența lucrurilor este, prin excelență, „act poetic”. Depășind posibilitățile 
cunoașterii senzoriale, discursive ori intelectuale, această a treia realitate („neorealita-
te”) necesită un nou mijloc de cunoaștere, și anume intuiția poetică, capabilă să pătrundă 
în inima acestei suprarealități, după legea „totului sau a nimicului”, fapt ce declanșează 
„receptori particulari ai emoției sufletești și spirituale”, variabili de la om la om.

Această experiență poetică „ne poartă în inima esențialității noastre ca ființare ide-
ală: eul, purificat de orice «servitudine», trăiește beatitudinea nezăgăzuitei potențialități 
de ființare și intră astfel în posesia propriei sale dumnezeiri.” E treapta supremă, a „ilu-
minării”, un moment divin autocreator (Hölderlin) sau, altfel zis, o „experiență unifica-
toare a veșniciei”, pe care Paul Richard o întrevedea în lirica lui Rimbaud.

Supremă aventură existențială, experiența poetică constituie „cea mai înaltă eva-
ziune spre propriul său adevăr, spre propria-i autenticitate”, dincolo de evaziunile metafi-
zice ale filozofilor considerate „elaborate, fabricate”. Singurul  Om adevărat este poetul, 
după cum Schiller îi mărturisea, într-o epistolă, lui Goethe. Cam ceea ce va gândi și Des-
cartes, atribuind poeților „cele mai profunde gânduri” despre lume și existență. E vorba, 
cu alte cuvinte mai aplicate, despre „zborul lui Hyperion spre Absolut” sau „Deschisul 
hölderlinian”, despre care G. Popa a scris convingător, profund, memorabil, ca despre 
revelațiile unice ale unor vizionari, în momente de „iluminare”.

Vizând această „neorealitate ideală”, un fel de „transă” inițiatică ce leagă pe cre-

ator de contemplator (ca în dialogul 
„Ion” al lui Platon), hermeneutul 
nostru crede în acel fior (Schauder) 
eliberator goethean, în acel „fulger 
sacru” hölderlinian ce ne face să tră-
im „cea mai deasă și orbitoare Pleni-
tudine”...

Din această perspectivă her-
meneutică, George Popa scrie despre 
Poezia orfică, abordând mai depar-
te Fenomenologia creației poetice 
(„fulgerul” creatorului și „mecanis-
mele dicteului”), dar și despre „Fe-
nomenologia receptării” (condiția 
ontologică a lumii, logica internă, 
armonia prozodică, eliberarea meta-
fizică).

Un eseu – în care este definit 
tipul de «Homo cosmicus»/ «Uomo 
universale» - poartă titlul incitant: 
Lectura cosmică a poemului.

Alte eseuri privesc „starea 
poetică și deschiderea vizionară”, 
„bucuria creației”, dar mai ales le-
găturile poeziei cu „absolutul”, cu 
„ambiguitatea” și „hazardul”, cu 
„cvadratura cercului”, „neliniștile” 
și „catharsis”-ul aristotelic. Dar și cu „absurdul” atât ca temă existențială, cât și ca „po-
ezie”. Ori întrepătrunderea poeziei cu filozofia, ipostază în care comentatorul îl numește 
pe Friederich Nietzsche „filosoful poet”. Ar exista chiar o „justiție poetică” (dincolo de 
„sens” și „antisens”), după cum credea același Nietzsche, poezia restabilind „acordul 
majestuos”, „ordinea sublimă” și astfel reinstituind „primodialitatea”. Poetul fiind pro-
priul său creator – causa sui, în sensul „reîntemeierii” existențiale, tinzând la „sacrali-
zare”, creația ideală de artă fiind prin excelență un «act sacru». Dacă Filozofia reușește 
arareori, Poezia o face întotdeauna, concluzionează hermeneutul realizând de fapt o 
schiță anagogică extraistorică a lirismului, de vreme ce Poezia ar exprima „cel mai înalt 
posibil” (prin armonie, mituri, metafore, morală și eliberare), având în sens heideggerian 
o funcțiune «salvatoare» a ființei. Deschizător de noi orizonturi onto-axilogice, poemul 
«ideatic» - în interacțiunea cu cititorul, în fenomenologia activă a receptării iluminate - 
este „realitate absolută, prezent eternizat, eliberare metafizică ultimă”.

Iată în ce registre de reflecție asupra idealității în poezie se dezvoltă eseurile 
dlui George Popa, care rămâne, în fond, un umanist de larg orizont, atât de inspirat în 
meditațiile sale de filozofia culturii...    n

«ARS POETICA» METAPHISICAL

Un subiect de mare prestigiu scriitoricesc și 
ecleziastic îl constituie personalitatea de neuitat a 
părintelui mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania, 
a cărui memorie vie este cinstită la Râmnicu-Vâl-
cea, mai exact la Arhiepiscopia Râmnicului, veche 
vatră de cultură și spiritualitate creștină.Sărbătorit 
la 75 de ani, apoi la 80, marele cărturar și om al 
bisericii strămoșești Bartolomeu Anania („scrii-
tor polivalent și teolog trăitor în duh”) se bucură, 
iată, în postumitate, de binemeritata prețuire (și nu 
numai a conjudețenilor), prin instituirea Memori-
alului Bartolomeu Valeriu Anania, în organizarea 
căruia universitarul vâlcean Ioan St. Lazăr și-a 
adus o contribuție de seamă, dacă avem în vedere 
antologia de studii, eseuri și articole ce i-a încinat 
Un om pentru eternitate: Bartolomeu Valeriu Ana-
nia (1921-2011), dar și cele două volume de eseuri 
din incitantul proiect trilogial BAV  - Bartolomeu 
Anania sau «Grelele cuvintelor» - , proiect început 
cu binecuvântarea înaltului ierarh: Valeriu Anania 
– icoane de început, eseu biografic, 2013; Tână-
rul Anania. „Îngerul cu barbă”, 2014. Proiectul 
BAV, unicul de acest fel în cercetarea românească, 
își propune a evoca personalitatea marelui cărturar 
în cele trei registre ale apartenenței sale, ca om și 
operă: Istoria, Ecclesia și Literatura.

Să amintim aici și o altă acțiune culturală sub 
patronajul aceluiași Centru de Studii Medievale 
și Premoderne „Antim Ivireanul” și tot vom avea 
imaginea binecuvântatei colaborări dintre oamenii 
de cultură vâlceni și prestigioasa Arhiepiscopie de 
Râmnic, păstorită de vrednicul de mare laudă cărtu-
rărească și duhovnicească ÎPS Varsanufie.

În același sens trebuie apreciată și recenta 
apariție editorială Trăitor în duh și purtător de 

duh (Editura ROTIPO, Iași, 2016, 278 p.), antolo-
gie de texte despre Bartolomeu Valeriu Anania, edi-
tată cu binecuvântarea IPS Varsanufie, Arhiepisco-
pul Râmnicului. Volumul, îngrijit de același vrednic 
și neobosit cărturar prof. dr. Ioan St. Lazăr (de al-
tfel, membru USR – Filiala București, la secția de 
istorie și critică literară), apare sub egida Fundației 
Culturale „Antim Ivireanul” (al cărui președinte, de 
la înființare,  a fost Bartolomeu Valeriu Anania) și 
cu concursul Bibliotecii Județene „AntimIvireanul” 
și al Forumului Cultural al Râmnicului. Și în anul 
comemorativ dedicat Sfântului Antim Ivireanul, la 
300 de ani de la martiriu.

Volumul cuprinde comunicări, eseuri, confe-
siuni, articole și alte materiale prezentate în cadrul 
Memorialului Bartolomeu Valeriu Anania – edițiile 
2013, 2014, 2015 sau prilejuite de acesta.

Organizat în șase secțiuni, cuprinsul reali-
zează o imagine întregitoare a polivalentului om 
de cultură și teolog „purtător” și „trăitor de duh”: 
Întâmpinări (I), Biografice (II), Studii și eseuri, 
confesiuni și recenzii (III), Ecouri editoriale la me-
moria IPS Bartolomeu Valeriu Anania, în perioada 
2013-2015, selectiv (IV), Memorialul Bartolomeu 
Valeriu Anania, hronic 2013-2015 (V) și „Unde 
este dragoste, nu există despărțire” (VI).

Din evocările și scrierile aplicat-documen-
tare rezultă figura de vrednic „peregrin prin lumea 
cuvintelor către Împărăția Cuvântului Celui veșnic” 
a înaltului ierarh (IPS Varsanufie), vocație protei-
că evocată punctual de binecunoscute personalități 
culturale și ecleziastice precum: IPS Calinic al 
Argeșului și Muscelului, + Macarie Drăgoi, epi-
scopul Europei de Nord, maica Benedicta (Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga), Nicoleta Pălimaru, Tudor 

Nedelcea, pr. prof. Ion Buga, pr. dr. Florin-Cătălin 
Ghiț, arh. Andrei Coroian, prof. dr. Ioan St. Lazăr, 
Doina Pologea-Berceanu, Nazaria Buga, pr. prof. 
Ștefan Iloaie, Oana Onesim, Costion Nicolescu, 
prof. dr. Zenovie Cârlugea, prof. dr. Ion Soare, cri-
ticii literari Mircea Popa și Constantin Cubleșanu, 
protosinghelul Gavril Horț, Ioan Răzuș.

Reproducem în încheiere, și nu numai cu ti-
tlul de concluzii, din cuvântul final semnat de Ioan 
Răzuș (nimeni altul decât vrednicul de toată lauda 
realizator editorial Ioan St. Lazăr, autorul  proiec-
tului editorial BAV, neîntrecut în materie, pe care-l 
rugăm să ne scuze pentru «indiscreția» devolării de 
față):

„Marele Brâncuși, rugat să facă un monu-
ment pentru Spiru Haret, cel iubitor de țară și neam 
și constructor de trepte pentru progresul țăranilor, a 
imaginat, în buna tradiție populară de a cinsti me-
moria celui plecat în veșnicie, o fântână curgătoa-
re (Fântâna lui Haret), pe care comanditarii, rupți 
de lumea «veche» românească, au refuzat-o. Noi, 
întru memoria Înaltului Bartolomeu, înțelegem și 
adoptăm metafora simbolică a fântânarului devenit 
fântână cu apă vie și ne cuminecăm cu ea, precum 
cu Hristos, izvorul ei veșnic. O spune frumos și 
un duhovnic din eparhia Clujului: «Am avut feri-
cirea să-l ascultăm (pe Înaltul Bartolomeu – n.n.), 
să-i vorbim, să-l cunoaștem și-I mulțumim lui 
Dumnezeu pentru aceasta, pentru că Hristos a fost 
în acest om, și am simțit aceasta, așa încât eu nu 
iubesc numai pe omul Bartolomeu, ci iubesc și pe 
Hristos din acest om».”   n

Zenovie CÂRLUGEA

„Trăitor în duh și purtător de duh”
(Editura ROTIPO, Iași, 2016)
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ION MĂRGINEANU

Mare, nu mai vămuì
Oboseala lacrimii!

Prăvăli-te-aș, prăvăli,
În pustiul inimii
Să mă poți compătimi,

Ca pe-un râu ce se descarcă
În surâsu-ți, ce nu iartă.

Și-l amestecă-n tigaie,
Și nămol, și vâlvătaie,
Și nedomolite straie.

Ai lăsat  o boală grea
Să-ți mănânce fiica ta,

N-ai putut-o ocroti
Și ai dat-o lacrimii

Să mă scald și eu în ea,
Spre-a ierta și blestema.

Eu alunec tot mai des
Într-o rugă, deal și șes,

Să m-audă Dumnezeu
Că-n iubire-i tot mai greu!

Mare,-n dosul lacrimii
Dreptul tău de-a vremui.

*

Precum o floare se destramă
Tăcerile pe crucea ta,
Și desfundat, cuvântul Mamă
Începe-n fiu a se-mplânta.

Crăpate amintiri, săruturi
Demitizând același zid,
Vârstă pe care o mai scuturi
Să lăcrimeze când te strig.

Ce tinerețe simplă-i iarba

Remodelând moartea cu drag,
Să înveți iar pâinea și sarea
Să-i crească minții vise-n prag.

Ce-aș mai putea să reazem încă
Și cât de-adânc să mă strecor,
În destrămare, când la tâmplă
E fulger – var mântuitor.

*

Spice-n orgolii de tunet,
Împinsă jertfă într-o parte,
Ea, roata morii de demult,
Eu, jgheabu-i răsărit din moarte.

Mai viscolește un păcat
Cu trândăviile-i deșarte,
Eu doar ca țărm sunt vinovat
Nu-s drag iubirii ce desparte.

Vara-i sub brici. Bobul adult –
Flacără sevelor aparte,
Stau în genunchi și o ascult
Fagure jertfei cum mă-mparte.

*

Netezită-i lacrima
Mamă, peste moartea ta,
Și n-o poate învia.

Ochiul seacă în priveghi,
Tu îl legi și îl dezlegi
Plânsete, fărădelegi.

Nu știu, Doamne, cum s-apuc
În poala-i să mă usuc,
Să dau în muguri, n-apuc!

Pe o cracă-a lacrimii
Stă târziul inimii,
Și n-o poate-mpături.

Pe o lacrimă cerată,
Șade moartea-ntunecată
Și de sat nemăritată.

S-au dus, Mamă, s-au dus, iată
Frate, soră-mbălsămată,
În rochie de mireasă.

Și s-au dus cuvintele
Ca umbre-n pâraiele
Stopând Rugăciunile.

Și-a rămas Biserica
Să se-nhăiteze cu ea
Încet a o sugruma.

Pe o rană-a lacrimii

Șade dorul inimii
Și nu-l pot compătimi.

*

Pe sub gene și sprâncepe,
Cuibărit în negre pene,
Ochiul satului se-ncinge
Cu mirosul cald de sânge.
Trece vântul și-l prăvale,
Când ca deal, și când ca vale,
În săgeți zodiacale,
În pârjol și-amărăciune,
Croncănit din altă lume.
Și se urcă sub sprâncene
Plâns bermudic, os de lene
Ochiul corbului răsfață
Lacrima căzută-n vatră.

*

Doamne, rogu-Te să nu
Lași să intre urâtu
În cuvânt să-l ție-n frâu,
Piatră seacă pe pârâu,

În cuvânt să-i deie jos
Carnea sfântă de pe os,
Să-l împroaște cu noroi,
Cu păcatele din noi.

Du urâtul, du-l și dù
Să-l înece pământù,
Vierme-al sângelui se vrea,
Ușier la curtea mea.

*

Pentru mândra mea frumoasă,
Las cuvântul, loc de casă,

Crucea sfântă prin izvoare –
Curcubeu la cingătoare

Și văzduh pe apa morii
De noapte spălând cocorii.

Pentru mândra scumpă mie,
Las cuvântul arvunie

Să se-mbete, să se-nece,
Semn al Crucii să nu sece.

Bate palma frunză deasă
Prin cuvânt, ca loc de casă. 
(Răscumpărătorul prin octave)

*

Din când în când mai trag de limbă
Câte o vale, câte-un deal,

Și văd cum sângele-ți preschimbă
Frunzarul biblic prin Ardeal.

Și se prăvale-n câte-o floare,
Sădește-o casă și-i preia
Ținuții sfinți, vin la răscruce,
Bea doină, dor, căzuta stea.

În polmonirea de la poartă
Și în rozariu deseori,
Țesând vitralii, Mare Moartă,
Trezindu-se un câmp de flori.

Din vremi în vremi mă trag de lim-
bă
Prădate văi, tăcerea deal –
Muguri ce-n fructe nu își schimbă
Limba Română. Prin Ardeal

Erori mai crapă-n oseminte,
Și-n patriotice scântei,
Pe buze bubele-s morminte
Și noi, destrăbălații zei.

*

Maria doarme pe un vers,
Violoncelul pe-un renume,
Doar eu par biblicul revers
Al destrămării lor pe lume...

*

El vroia să rupă moartea
În falii cât mai mărunte,
Ea râdea, hrănindu-i mâna
Cu nisip.  Să o înfrunte,

Cheamă piatra plictisită,
Sadic să îi spargă capul,
Să o ducă în ispită,
Să arunce-n ea tot satul.

Ea râdea, apoi pe umeri
l-a bătut, roșindu-i gândul.
Du-te! Poți să te enumeri
Printre muți. Ți-a venit rândul,

De mi-i face ghem, surcele,
Eu sunt nasture din față,
Ce-ți închide nopți rebele
Cu pustia răsfățată.

Dumnezeu i-atârnă glasul
De o sfoară subțiată,
Și de-atunci, El e popasul
Dumului spre niciodată!

(Să stai la ușa unui vers)    n
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Înnoirea analizei consacrate marilor scriitori re-
prezintă fără doar şi poate o ispită permanentă a criticii. 
Ispită poate mai accentuată în timpul nostru, stăpînit 
de o nervozitate, de un frison al originalităţii care in-
duc simţămîntul că o reconfigurare cît mai energică a 
materiei literare ar fi o probă a autenticităţii exegetice. 
Cînd e vorba de autorii noştri de seamă din trecut, în 
chip neaşteptat interesul comentariilor se îndreaptă în 
ultimii ani mai puţin către personalităţile de-o comple-
xitate vădită, de pildă Eminescu, Blaga, Arghezi, cît 
spre cele despre care, părelnic, “totul a fost spus”. E ca 
un soi de îndîrjire, de pariu cu dificultatea al criticilor 
care ar voi, cum s-ar zice, să stoarcă apă şi din piatră 
seacă. Creangă şi Caragiale fac în acest sens obiectul 
unei atenţii susţinute. Ne oprim în prezentele rînduri 
la un amplu eseu pe care Mircea A. Diaconu îl închină 
autorului Scrisorii pierdute. În intenţia autorului e o 
încercare de aggiornamento a acestuia, o confruntare 
cu grilele actuale, sub binecunoscuta siglă a lui Jan 
Kott, care l-a recomandat pe Shakespeare înveşmîntat 
în hainele “contemporaneităţii”. Dacă e vorba de Cara-
giale, în ce chip l-am putea socoti drept “contemporan” 
cu noi? Dintru început, scriitorul a fost receptat drept 
o oglindă a epocii sale, în aşa măsură ataşat acesteia 
încît i s-a prognozat o “demodare”, o cădere dură în 
dezinteres. Nu scria oare însuşi E. Lovinescu, în 1908: 
“În cincizeci de ani nu va mai rămîne nici cea mai mică 
urmă din atmosfera morală a lui Caragiale”? Ulterior 
criticii au revenit la o apreciere mai generoasă, conve-
nind că “satira” politicianismului care ar fi constituit 
sa faculté maîtresse are o rază de generalitate care nu 
se opreşte la fruntarii temporale sau naţionale. “Actu-
alizările” mai recente l-au conexat pe Nenea Iancu la 
absurdul ionescian, nefiind ocolit nici numele lui Ur-
muz. Oricum, clişeele didactice continuă a se opri la 
convenţia unui “critic” al realităţilor vremii sale (care a 
fost, într-un cadru mai larg, la belle époque), ceea ce în-
seamnă o placare pe segmentul temporal cu pricina. O 
dependenţă a scriitorului de fenomenologia social-po-
litică pe care a execrat-o, dependenţă care bate la ochi, 
pe care, aşadar, e greu s-o eludezi. Se află aici o primă 
problemă. Caragiale e supus epocii, concrescut cu ea, 
sau i se opune prin atitudine, ca şi prin, eventual, inade-
renţă structurală? Giorgio Agamben, în Qu’est-ce que 
contemporain?, releva  o asemenea relaţie negativă a 
unui autor cu timpul său prin defazaj şi anacronism, 
factori care-i îngăduie să perceapă şi să fixeze obscuri-
tăţile acestuia. Credem că avem a face cu o aporie. Căci 
atît opoziţia lui Caragiale faţă de epoca sa cît şi ataşa-
mentul organic la aceasta (substanţa “miticistă” în bună 
măsură a propriei sale psihologii) pot fi demonstrate cu 
argumente solide. Nu insistăm. 

În ce-l priveşte pe Mircea A. Diaconu, acesta 
transgresează o atare chestiune, situîndu-l pe Caragiale 
într-o perspectivă metafizică. Cu toate că mereu provo-
catoare, ineludabilă, relaţia autorului Momentelor cu 
epoca sa se înscrie pe o suprafaţă plană a speculaţiei, 
marcată de factorul istoric. Mai atractiv i se înfăţişează 
exegetului nostru  un Caragiale tridimensional, prin-
tr-o racordare la conceptele filosofiei de care aparent 
nu s-a apropiat. “Ficţiunea critică” în cauză propune o 
schimbare demnă de interes a înţelegerii îndătinate a 
scriitorului, care din slujitor (fie şi prin negaţie acută) 
al realului epocal devine un contestatar al realului în 
principiu. Nenea Iancu ar urmări nu mai puţin decît de-
tectarea numenului kantian: “Miza investigării realului, 
a desfolierii lui prin epuizarea formelor care îl reprezin-
tă e susţinută de speranţa identificării lucrului în sine. 
Caragiale simte nevoia să pipăie lucrurile, să le vadă cu 
acuitate, să mute în prim plan detaliul care capătă astfel 
dimensiuni (fie şi în plan psihic) monstruoase pentru 
care obsesia adevărului pe care materia l-ar ascunde. 
Suspiciunea aceasta face ca totul să devină iluzie. De 
aici, un adevărat infern al suspiciunii şi al închipuirii”. 
Odată abordată “pulverizarea realului”,  creatorul se 
poate juca în deplină libertate cu “faptele”. Ceea ce ar 
conta aici  e contragerea datelor concretului în repre-
zentare şi organizarea arhitectonică a substanţei în scri-

itură.  Am avea a face cu un “joc al iluziilor”. Suveran 
se arată un agnosticism care destramă ideea unui acces 
la “identitatea lumii”, al cărei “adevăr” e substituit de 
o suprapunere de imagini. Astfel motivaţia politică a 
textelor trece într-o zonă secundară, în favoarea acestei 
dramatice conştiinţe a incognoscibilului. Nu concretul 
“satiric” al operei s-ar cuveni luat în seamă cu precă-
dere, cît înscrierea ei în problematica de fond a rapor-
tului conştiinţei umane cu lumea, “lumea ca literatură, 
atacată de frisonul nefiinţei”. Un asemenea relativism 
maxim ar căpăta, la un moment dat, sub condeiul lui 
Caragiale, un efect suprarealist: “«Luaţi o afirmare a 
unui ziar opozant şi amestecaţi-o bine cu o jumătate de 
dezminţire a unuia guvernamental  -  iată o reţetă dese-
ori bună pentru a afla adevărul»”. Solipsist aidoma lui 
Wolf, Kant, Schopenhauer, autorul Nopţii furtunoase 
se desparte de pozitivismul în vogă în contemporanei-
tatea sa, dîndu-şi seama de imposibilitatea obiectivită-
ţii, de o devalorizare a tradiţiei iluministe, clădite pe o 
supremaţie nemotivată a raţiunii. Reacţia sa nu e însă 
angoasa, criza iremediabilă, disperarea. O fire robustă, 
jovială îl îndrumă spre înfăţişarea zeflemitoare a ne-
xusului filosofic. Vizitîndu-l pe Gherea la restaurantul 
acestuia din gara Ploieşti şi privindu-l cum taie o buca-
tă de carne de viţel, socoteşte că are în faţă o imagine 
potrivită pentru o adîncă speculaţie: “Pulpa de viţel re-
prezintă natura, lucrul în sine; cuţitul lui Gherea repre-
zintă spiritul nostru; el nu poate face alta decît să taie 
felii, mai mult sau mai puţin subţiri, după cum e mai 
mult sau mai puţin ascuţit, mai dibaci sau mai stîngaci 
mînuit. A tăia o felie, a tăia cît de multe, nu va să zică a 
pătrunde în esenţa pulpii de viţel. După fiecare tăietură 
ne vom afla în faţa altei suprafeţe; pulpa de viţel nu va 
voi să ne arate decît suprafeţe, ascunzîndu-şi sistematic 
sinele, aşa încît, cînd vom rămînea pe farfurie cu cea 
din urmă bucăţică şi cu ciolanul în mînă, ne vom găsi 
tot în faţa unei suprafeţe… Vom fi distrus, pînă la cea 
din urmă firimiţă, obiectul cercetărilor noastre fără să 
putem pătrunde o clipă măcar în intima lui esenţă, în 
sinele însuşi al lucrului”. 

Ajungînd pe calea ironiei,  pe care o preferă de 
atîtea ori, la intuiţia absurdului, Caragiale se descoperă 
nu doar apropiat într-un fel de Schopenhauer pe care-l 
admira, ci şi, mai surprinzător, contemporan cu Nietzs-
che, în postura “sclavului fericit”: “Infernul materiei, 
constată exegetul, o consecinţă parcă a «timpului echi-
noxial» şi a «apusului de zeitate», devine un paradis 
al formelor. De aici, euforia căderii - în care se înscriu 
înainte de toate nu personajele, ci autorul însuşi”. Mir-
cea A. Diaconu subliniază dualitatea umorală a lui Ne-
nea Iancu, care pe de-o parte ia peste picior concretul 
vieţii proxime iar pe de alta învederează o dispoziţie 
declinantă, saturniană în genere. Criza modernităţii e 
fixată în expresii corozive: “astăzi avem epoca de hîrtie 
şi de cerneală violentă”; “acest veac de oţel şi de cau-
ciuc”; “Secolul ce vine va vedea multe, şi vai de acela 
pe care ceasul încercării îl va găsi nepregătit!”. Sau, 
aşijderea vaticinar, într-o scrisoare către Mateiu: “Noi 
am început cu veselie şi sfîrşim cu mîhnire”. Acest Ca-
ragiale crepuscular, “agonic”, ba chiar “apocaliptic” 
care denunţă “utopiile cunoaşterii”, pare a prefigura 
existenţialismul şi abisalul: “Cioranian deşi e vorba 
de un Cioran fără violenţă şi fascinat de lume, iden-
tificînd traiectoria individului ca ilustrare a unei legi 
a devenirii”. Meditaţia scriitorului indică un proces al 
abstractizării care înalţă cultura pitorească a detaliu-
lui la generalitate, absoarbe divertismentul derutant al 
concretului în idee. Cu aspectul lor glumeţ, înşelător 
particular, portretele sale posedă alonja stabilirii unor 
îndeajuns de ample categorii. Bunăoară moftangiul: 
“Caragiale caută în moftangii totul. Moftangiul chiar 
este totul. El «poate avea sau nu profesiune, poate fi 
sărac sau bogat, prost ori deştept, nerod ori de spirit, 
tînăr, bătrîn, de un sex sau de altul sau de amîndouă, 
el a fost, este şi va fi rrromân adevărat»”.   E foarte 
probabil ca apetenţa de materialităţi a lui Nenea Iancu, 
de la curiozitatea neslăbită pentru spectacolul pestriţ al 
lumii, care “seamănă cu un vast bîlci” abordată aşadar 

într-o cheie derizorie (o autoconsolare prin condescen-
denţă?), pînă la voluptăţile gurmandului şi ale băuto-
rului, ale vieţii boeme îndeobşte, să conţină o soluţie 
de reechilibrare a fiinţei. Descinderea în “birturile de 
mîna a treia”, n-ar fi o dovadă, prin ricoşeu, a unei crize 
morale? “A îngurgita e totuna cu a epuiza realul, într-o 
trăire alimentată de senzaţii. Călătoriei prin labirinturi 
spaţiale îi este echivalentă voluptatea gustativă”. Cara-
giale nu ezită să apeleze la realitatea concertului şi în 
astfel de situaţii ironic-lubrice. “Iată, Poetul Vlahuţă: 
«Domnişoara Venturia era un instrument bine acordat 
pentru cîntarea virtuozului nostru, şi n-ar fi de mirare ca 
îndrăzneţul artist să încerce, fără siguranţă de succes, 
dar totuşi să încerce, un concert complet»”. După cum 
n-am putea neglija nici factorul ocult din compoziţia 
acestei personalităţi oscilînd între estetism şi descărca-
re senzuală, şi anume înclinaţia spre superstiţie ce ni-l 
aminteşte pe Lichtenberg. “Faptul că e meloman şi su-
perstiţios, deopotrivă, cum mărturiseşte despre sine în 
O răutate, nu va fiind dovada vreunor contradicţii, a 
vreunor incompatibilităţi, ci, dimpotrivă, a spiritului în-
setat de coincidenţe, ritmuri, armonii. În toate acestea, 
Caragiale va fi văzut sau va fi căutat amprenta marelui 
armonist”. Pierzîndu-şi consistenţa, realul devine arena 
unor ipoteze inclusiv magice, liman al unei conştiinţe 
inaparent torturate. 

Două  consecinţe relevabile decurg dintr-o ase-
menea irealizare a realului universal care stă, în în-
credinţarea lui Mircea A. Diaconu, la temelia viziunii 
caragialeşti. Neîndurîndu-se a accepta realul ca dat 
obiectiv, autorul Năpastei construieşte în spatele lui 
o lume de uz personal, una “după chipul său”: “avem 
impresia că I. L. Caragiale ţine mai mult să acredite-
ze propria-i existenţă, decît, atît de la vedere, existenţa 
lumii. În permanenţă, verbul despre lume e şi un verb 
despre sine”. Procedeul acestui transfer îl  reprezintă 
textul, care devine autonom, lume în lumea subiectului 
creator, dezvăluind o vocaţie lirică sui generis. Forjat, 
pentru a ne folosi de termenii lui Jean Ricardou, nu de 
mecanismul producerii ci de cel al reproducerii, univer-
sul textual  fixează miezurile autenticităţii, subiectivita-
tea esenţială a actului creator care contabilizează vidul 
realului. Şi o altă consecinţă, ceea ce, oarecum eufe-
mistic, Mircea A. Diaconu numeşte “atitudinea ludic-
seducătoare” în antiteză cu cea “fanatic-utilitaristă”. 
Într-o existenţă fără repere certe, simplu joc de utopii 
dispunînd doar de o “transcendenţă goală” (expresia lui 
Hugo Friedrich), n-ar avea rost nici rigoarea prescrip-
ţiilor morale. Cinismul lui Caragiale s-a manifestat pe 
diverse paliere, scriptice ca şi existenţiale, făcînd cu 
putinţă poziţionarea contrastantă a autorului Scrisorii 
pierdute în raport cu Eminescu. Ne oprim acum asu-
pra amoralismului său, în binomul autor-cititor. Neac-
ceptîndu-şi solitudinea (în calitate de extrovertit), Ca-
ragiale îşi “organizează” el însuşi cititorul, “un partener 
de dialog subteran, de chicoteală sau de complicitate”. 
Dar acest “partener” nu e tratat prea scrupulos. Frec-
vent “e prins în capcanele textului, lăsat să decidă, fără 
argumente, în favoarea ironiei sau a asumării grave, a 
inocenţei fatale şi fundamentaliste sau a lucidităţii deta-
şate”. Prin urmare e o victimă a unei tactici bine ţintite, 
fie şi de prestidigitator, de iluzionist, de “şmecher” le-
vantin, absolvit prin expresie, pe care şi-o asumă scrii-
torul. De unde “«Reflecţia unui papugiu - vulgul cere să 
fie încălţat: deci, să-l încălţăm!»”. Comentariul exact al 
exegetului: “A încălţa, adică a păcăli, a înşela pe cineva, 
a-l manevra după bunul plac. A muta adică într-o iluzie, 
care poate fi şi construcţia de hîrtie a textului literar sau 
obiectul căruia să nu-i rezişti şi pe care să-l cumperi”. O 
asemenea necomplezenţă n-ar trebui cîtuşi de puţin să 
supere spiritul lui Nenea Iancu, ci, dimpotrivă, să repre-
zinte un omagiu adus abilităţii sale de-a face faţă realului 
suspendat. Cartea lui Mircea A. Diaconu înscrie un punct 
de reper în bibliografia recentă, zigzagată într-o multitu-
dine de perspective, dar încă, după toate semnele, neepu-
izată, de care se bucură nemuritorul Caragiale. 

 Mircea A. Diaconu: I. L. Caragiale. Fatalitatea 
ironică, Ed. Cartea Românească, 2012, 208 p.    n

Un Caragiale tridimensional
GHEORGHE GRIGURCU
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Mic discurs despre clipă

A fost mai ieri!... Salcâmii dezinvolți
Își risipeau miresme pentru toți.

Priveau din pieptul dealului spre râu, 
Pădure-mpodobită cu alb brâu.

Atunci, visă tandrețea să o-nvețe
Tăcuta mea, fugară tinerețe.

Dar a venit – de unde? – nevăzută
Mână străină,-n veci necunoscută.

A alungat miresmele din flori
Ca albul brâu să nu mai râdă-n zori.

Salcâmii, cu petalele-întristate,
Învață clipa de singurătate... 

Privind de la fereastră, 
primăvara

Sunet de vase, din bucătărie...
Fotoliul pare-n semiletargie...

Îmi port încet privirea spre fereastră...
Pe pragul ei, într-o modestă glastră,
O-ntâmpină un trandafir pitic,
Ce fabrică parfumuri din nimic.
În alta, rudă veche de muşcată
Inflorescenţa florilor şi-arată
De parcă printre frunze-s petrecute,
În coborâre lentă, paraşute.
De ce-ar fi poreclite „puturoase”?
Că florile frumoase n-au „miroase”!

Gândul ce, calm, spre evadări mă cheamă
Îl duc dincolo de-a ferestrei ramă...

Vârfuri de pomi, cu frunzele tăcute,
Regretă încă frunzele trecute,
Ori îşi păzesc secreta bucurie
De mai târziu, când frunze or să fie?

Un stâlp în cadru ar mai fi de pus,
Văzut doar de la jumătate-n sus – 
Sfârşit victorios de monument,
În peisaj - mai mult un accident.
Dacă atent privim, în vârfu-i vom
Vedea un cablu de „Romtelecom”.
Cablul, orgolios, crede că leagă
Destinul lui de omenirea-ntreagă.
Rămâne gândul doar, să se mai mire
De-această vanitoasă amăgire.

Vag înfrunzit-un măr ori un gutui?
Expune-o parte din podoaba lui...
Din cerul dimineţii,-n nemişcare,
Privesc spre lume norii cu-ntristare.
O mână nevăzută parcă a prins în ramă
Din vastul cer o mostră de reclamă,
Ce pare cu migală decupată
Să lase ochiul – dacă vrea – să vadă,
Împodobit în jocul de culori,
Extazul nemişcării, trăit de cer în zori.

Prin verdele din frunze, ochiul se-ntoarce-n vreme
Ca anii tinereţii din amintiri să-i cheme...
Albastrul dintre nori pare că-i rupt din mare,
Pe când, de după zare, un roşu măr răsare
Şi-nvăpăiază-n juru-i, ca într-un tânăr foc,
Unind pământ şi cer cu viaţa, la un loc.

Privesc intens, detaliu cu detaliu, 
Darul ferestrei mele: un diafan vitraliu.

Văd soarele spre lume cum razele îşi plimbă,
Culorile cum, tandre, nuanţele îşi schimbă.
Un om bogat pot fi şi cred că am motiv
Când un crâmpei de cer îmi pare-a-mi fi captiv
Şi-i prizonier în rama din fereastră, 

Alături de muşcata care-a roşit în glastră.

... Pe cerul neclintit, din când în când,
Iluzii trec, din aripi fulgerând...
Sunt păsări cu peneturi cochete şi pestriţe,
Ca nişte balerine, în bluze cu altiţe.

Câte odată, parcă se năpustesc spre mine
Din nalturi, tunătoare, metalice albine,
Care-n puţine clipe se-alungă din tablou.
Mai lasă doar o dâră de fum şi-un stins ecou...
Eliberează lumii năvalnicul motor
Grăbitul drum al Motrului, sonor.

Dacă mă prinde noaptea fereastra cercetând,
Ştiu, vor veni şi stele, şi luna, rând pe rând,
Tabloul luminându-l cu strălucirea lor
Spre-a învia în ramă misterios decor.

Parcă de-o veşnicie viaţa mea le poartă,
Natură vie încă, sfidând natura moartă.

           aprilie – mai 2013

Un fel de „Rămas bun!”

Eu am să plec, copiii mei,
Dincolo, peste deal şi vale!...

Până acolo sunt ocoale,
Drumul e lung, paşii sunt grei,
Noaptea îşi spune vrerea ei...
Eu am să plec, copiii mei!

Eu am să plec, soră şi frate,
Mă cheamă zări îndepărtate.
Trist sunt că-n viaţă n-am putut
Să fiu cu voi cât aş fi vrut...
Dor de vă este uneori,
De vorba mea, demult tăcând, 
Veniţi cu-o floare la mormânt.
Să nu mai fie supăraţi,
Părinţilor, prin mine-o daţi.
Spre locuri încă neumblate,
Eu am să plec, soră şi frate!

Eu am să plec, vă spun acum,
Nepoţi mult dragi, îndurerat
De-a nu şti drumul ce vi-i dat,
La începutul meu de drum,
Pe care cine s-a pornit, 
S-a dus şi nu a mai venit.

Cândva, daca-ntr-o clipă grea
O sa v-arate viaţa colţii
(Cum, la hazard, încearcă sorţii),
Nu vă lăsaţi îngenuncheaţi, 
Oşteni să fiţi, adevăraţi!
De unde-oi fi, cum voi putea,
Eu voi veghea, eu voi veghea.

Eu am să plec, nepoţi mult dragi,
Spre alt tărâm, cu alţi copaci,
Unde, şoptit, mă cheamă ceasul,
Dar gândul meu vi-l las... şi glasul.

Eu am să plec, soţia mea!
Tu, ce mi-ai fost prin ani lumină
Şi-nfloritoare-n veci tulpină,
Ştii că-i drum lung... Departe pare,
Când se arată, când dispare, 
Dar se sfârşeşte într-o stea.

Nu te grăbi să vii spre ea!
Poţi cât mai mult să întârzii, 
Ca multe veşti – când te-oi primi –
Să-mi dai de-ai noştri, de copii,
De tot ce-n urma mea va fi.

Eu am să plec, soţia mea,
Dar steaua ce ne-ademenea
Veşti despre mine o să-ţi dea.
... Încolo, totu-i cum vrea Domnul,
    Şi-acum vă las,
    Începe somnul!

Despre Cântec

Întreabă Pasărea: ”De ce cântă?”
Ţi-ar putea răspunde: „Nu ştiu!”

Întreabă Pasărea: ”Cum cântă?”
Ai s-o vezi cum te priveşte
Când nedumerită, când supărată,
De parcă, la rându-i, ar vrea
Să te-ntrebe: „Dacă nu cumva
Ţi-ai pierdut minţile?”

Ea, Pasărea, de n-ar fi pasăre
Şi de nu şi-ar respecta
Demnitatea zborului, te-ar putea
Compătimi: „Degeaba te-ai născut
Din moment ce, infirm ai devenit,
Dacă nu ştii să asculţi Cântecul!
Numai aşa ai putea înţelege,
Fără să mai întrebi,
”Cum cântă Pasărea?”

... Taci mai bine şi ascultă!
Ai putea fi privit ca un Înţelept
Şi, pe gratis, Pasărea ţi-ar putea
Dărui Cântecul ei.
Cu siguranţă, şi-ar relua şi 
Trilurile cerute sau necerute.
Şi bucuroasă ar fi Pasărea
Că, în sfârşit, ai aflat 
- Pentru a nu uita nicicând –
Adevărul.

Doar, de când se ştiu,
Păsările sunt zidite
În Cântec şi în Zbor.

Restul e tăcere!
Numai tăcere... 

Când Îngerul coborâse în sat...

Către seară, Îngerul
Coborâse în sat,
De trecători, fără a fi
În seamă băgat.

În lume ca-n lume,
Întotdeauna a fost
Trecătorii să uite
Că tot ce se-ntâmplă,
În cele din urmă
Are un rost.

Dar mai ales minunile
Mai niciodată, trecătorii
Nu au timp să le vadă.

Deci, şi pe Îngerul
Din Înalturi venit,
Că nu l-au văzut
S-au prefăcut,
Cu toate că nu era
(Cum să zic?)
Unul de toată mâna,
Obişnuit.

NICOLAE DRAGOȘ
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Avea numai o aripă,
Cum nu s-a prea pomenit;
Ca şi cum un barcagiu
De o unică vâslă
S-ar fi slujit
La vâslit.

Iar Îngerul,
Când pe stânga, când
Pe dreapta, aripa
Gingaş mânuia,
Cu uşurinţă, ca pe-o nuia...
Aerul în două,
Ca pe-o apă albastră-l tăia.

Cum să nu-l priveşti
Cu mult drag,
Când zbura nonşalant,
În zig-zag?
Totuşi, trecătorii,
Toţi, s-au prefăcut
Pe Îngerul, din Înalturi 
Venit, a nu-l fi văzut.

Cei mai mulţi
(Şi tată, şi fiu)
S-au mulţumit să spună:
„Nu ştiu!”

Numai câţiva, prea 
Puţini dintre ei,
Şi-au îngăduit, mai târziu,
Vag, să recunoască:
„ – Da, parcă ar fi trecut
Prin sat, dar nu-i foarte 
Sigur, cât e şi de adevărat,
Aşa, ca un fel de umbră,
Ca o lumină logodită
Cu o scamă de ceaţă,
Ce nu părea la vedere
Prea sumbră,
Ceva între visare şi viaţă...”

S-au mulţumit să declare
Mai de curând,
Aproape în gând,
Cu glasul încet:
„ – S-ar fi putut să fi fost
Vreun Poet!”

Toţi, însă, indiferenţi,
Au trecut mai departe...
M-am întrebat: „Ce-i împiedica?
Nedumerirea ori teama?” 

Recunosc că nu ştiu,
Dar ştiu că toţi
Nu-şi dau seama
Cum mărşăluiau
Pe-o magnifică sferă,
Urmărind, fără să vrea,
O eternă Himeră.
Himeră menită 
Să-i poarte
Spre alte planete,
Spre Marte, spre Moarte
Ori mult mai departe.

Vă jur! Şi-mi fac
Cruce, nici eu,
Deocamdată, 
Nu ştiu unde-i duce.
Sau unde ne duce!      n

Uitasem cum arată eternitatea când eşti tânăr. Tot ce faci 
va dura la nesfârşit, aşa cum gândea şi Ramses al II-lea cand a 
costruit Templul de o Mie de Ani.

Atâta doar că timpul trece foarte repede şi ne învaţă să ne 
smerim. Vin din urmă alte generaţii, cu alte visuri în calea cărora 
devii un obstacol dacă nu poţi să accepţi viziunea lor. Şi e normal 
şi bine aşa, atunci când asta nu-ţi schimbă în întregime lumea ta. 
De la o vârstă ai nevoie să păstrezi un colţ cunoscut, un loc care 
să evite schimbări radicale, care să te ajute cu familiaritatea şi 
căldura lui, să te simţi cât de cât confortabil chiar şi atunci când 
toate articulaţiile te dor. Ai aflat de-a lungul vieţii că nimic nu e 
statornic şi că lucrurile nu decurg chiar aşa cum te aşteptai tu. Ne-
prevăzutul, sub forma războaielor sau a epuizării unor resurse na-
turale [ Se spune că Emiratele mai au petrol doar pentru cincizeci 
de ani şi mă întreb ce se va alege de oraşele lor ultra luxoase] este 
o constantă a vieţii şi nu e bine să-ţi tai chiar toate punţile . Atâtea 
civilizaţii s-au prăbuşit în curgerea istoriei, ajungând sa traiască 
din nou în condiţii primitive!

 „ On batit toujours sur de ruines...” citeam undeva, dar eu 
nu sunt încă pregătită să fiu zidită la baza edificiului...nu încă...
chiar dacă înţeleg foarte bine dorinţa şi nevoia copiilor noştri de a 
merge mai departe în condiţii mai civilizate.

Ce pot să fac? Sunt un Vărsător, conservator şi sentimental 
care, deşi deschis la nou, duce cu el trecutul mai mult sau mai 
puţin idealizat. E cochilia mea în care mă simt acasă şi din care 
privesc lumea cu interes. E frumoasă, e dinamică [ cam prea dina-
mică], e tulburătoare şi, aşa cum spuneam mai sus, imprevizibilă. 
M-am născut între cele două războaie, am copilărit în timpul celui 
de al doilea, tinereţea şi cea mai mare parte din viaţa de adult în 
comunism iar ultimii douăzeci şi cinci de ani, într-o democraţie 
imatură, ca să zic aşa, astfel că nesiguranţa zilei de mâine mi-e 
foarte familiară, fără să mă gândesc la Ecleziast.

*
  Scandal la Loteria Română, anchetă DNA, n-am răbdare 

să ascult amănunte și nu-mi place fosta directoare care vorbește 
mult și dă vina pe alții.M-am întrebat de multe ori, ce te califică 
pentru această funcție ? Partidul din care faci parte, dacă ajunge la 
guvernare! E un loc călduț, câștigi bine și nu te spetești muncind.

E cald, bate puțin vântul, primăvara încearcă timid să se 
impună cu ajutorul zarzărilor și vișinilor înfloriți; anul acesta nici 
vorbă să izbucnească tumultuos,ca în alți ani.

  ” Iese rața din costrei/ cu vreo șapte bobocei ...” îmi bâ-
zâie prin capul meu cel amețit ( Fac iar vertij. Episoadele cu lipsa 
echilibrului vin de câteva ori pe an, astfel ca frecvența lor a bana-
lizat suferința), un cântecel pentru copii. Il ascultam împreună cu 
Matei și mă gândeam că au spus ” costrei” pentru rimă, dat fiind 
că în copilăria mea rurală se zicea ”costreie”. Am căutat în DEX 
și era corect în cântec! Așa se numește iarba aceea cu frunze lungi 
și suculente, pe care o culegeam de prin porumb, pentru vite.

 De când nu l-am văzut, Matei a învățat să vorbească pe 
limba lui, amestecând cele trei limbi care se vorbesc în jurul lui: 
română, franceză și un dialect senegalez și să danseze pe ritmuri 
africane. Are chiar cinci ” dințuși” cum zice mama lui și foarte 
multă personalitate.

*
” Și nu uitați că istoria este cea mai frumoasă poveste!”, își 

încheie emisiunea, foarte interesantă dealtfel, un istoric.
Este istoria o poveste frumoasă? Poate doar pentru că, de 

cele mai multe ori e scrisă de învingători și în avantajul aces-
tora. Pentru mine înseamnă o relatare fascinantă a aventurilor 
umanității, pe care însă o citesc cu oarecare rezervă. Am învățat 
că adevărul nu se află întotdeauna în cărți și că de multe ori o 
înfrângere a fost transformată în epopee, ca în ”Cântecul lui Ro-
land”, de exemplu. In realitate, Carol cel Mare a asediat Zaragoza 
ca să-i alunge pe mauri, pe la 778 d.Chr.; cetatea era însă bine 
apărată și după un lung asediu, când n-au mai avut ce să mănânce, 
armatele au trebuit să se retragă. Soldații erau obosiți, flămânzi și 
frustrați și Impăratul le-a dat voie să atace orașul basc Pamplona; 
au jefuit, ucis și violat, după care s-au îndreptat spre Pirinei. Nu-
mai că bascii erau creștini și n-au iertat agresiunea nejustificată a 
francilor. I-au așteptat în strâmtoarea de la Roncevaux. Roland, 
general și prieten al regelui, a rămas să asigure ariergarda arma-
telor. Legenda spune că a fost sfătuit să sune din corn în caz de 
primejdie, pentru ca regele său să-i vină în ajutor, dar Roland, ca 
un viteaz, a sunat doar când a fost rănit de moarte și oștile lui deci-
mate de arcașii basci care trăgeau de pe piscuri. Regele s-a întors 
și l-a răzbunat bătându-i pe mauri.De fapt nu erau mauri ci basci 
și Carol cel Mare nici nu s-a întors din drum. Trebuia să ajungă în 
nord unde saxonii se răsculaseră din nou; în lupta de la Verden ( 
Verdun oare?), regele creștin a ucis 4500 nobili saxoni, după cum 
scrie Einhard, biograful regelui franc.

 După 1200 ani,cine mai este interesat de adevărul isto-

ric? Mă tem că nimeni nu mai citește Marile legende ale lumii 
...Poveștile pentru oameni mari au fost depășite de Supermanii 
epocii cibernetice... ici,colo poate, visători ca mine mai caută ade-
văratele înțelesuri ale aventurii umane...

Ce aflu? Că nimic nu e nou sub soare, că viața a fost fru-
moasă, dificilă, măreață și meschină, că oamenii au avut visuri si 
au făurit civilizații uimitoare cu mijloace greu de imaginat, după 
care au distrus totul într-un război absurd. Punct și de la capăt!

Poate că e firesc să fie așa din moment ce vegetația crește 
luxuriant în fiecare primăvară,hrănindu-se cu frunzele ofilite ale 
toamnei.

Se scutură romantic petalele albe ale florilor de vișin peste 
capul cărunt al vecinului meu și magnolia tânără care ne-a încân-
tat ochii, își pierde , pe rând, uriașele flori mov.

In dimineața aceasta m-am trezit devreme .Am încercat să 
adorm din nou și am reușit dar am avut niște vise tulburătoare. 
Sunt într-o casă cu multe camere, ies să mă duc nu știu unde, 
ajung blocată într-un pasaj subteran de un tir care se oprise și nu-
mi lăsa nici o cale de scăpare, ca să întorc capul și să observ că 
în partea opusă a tunelului erau niște ferestre largi care se deschi-
deau în afară. Camionul se urnește,în sfârșit și după ce rezolv ce 
voi fi avut de rezolvat, mă întorc acasă. Un ” acasă” pe care nu 
l-am văzut niciodată în realitate. Ca și în alte vise, urc niște scări 
albe, deschid aceeași ușă pe care ieșisem mai înainte, dar nu ni-
meresc unde mă așteptam. E o încăpere plină cu oameni, bolnavi 
poate, pentru că stau culcați pe niște saltele printre care pășesc 
confuză și ușor speriată. Mai deschid o ușă și încă una fără să 
găsesc ce caut, dar nimeresc totuși într-un spațiu luminos, curat și 
confortabil, cu vase pline cu flori pe mese și console, în complet 
dezacord cu restul imobilului.

Mă trezesc întrebându-mă ce caut eu în aceste vise chi-
nuitoare care se tot repetă? E evident că încerc să mă întorc în 
timp, într-un paradis pierdut (Eterna reîntoarcere de care vorbește 
Mircea Eliade) ; poate că visele încearcă să-mi spună că nu există 
decât paradisuri pierdute? Și dacă au existat cu adevărat, noi nu 
ne-am dat seama decât după ce am fost alungați ? Pentru că n-am 
știut să prețuim momentele fericite, suntem condamnați să rătă-
cim prin labirintul subconștientului în speranța că vom putea să 
îndreptăm ceva...

*
 Pe masa de lucru am tot felul de hâtii și hâtiuțe pe care am 

notat citate din cărți, gânduri sau doar vorbe auzite cine știe unde., 
ca de exemplu: Testul lui Socrate:

-Vreau să-ți spun ceva,zice un tânăr.
-Stai! Spune Socrate.
-E adevărat? Nu știu,răspunde acela.
-E bine? Nu!
-E util? Nu cred, zice omul cu îndoială.
-Atunci de ce să-mi spui?
Intr-o lume în care mulți vorbesc vrute și ne vrute, vorbele 

filosofului antic mi se par pline de înțelepciune. Ne încărcăm cu 
informații care nu ne folosesc și care, de multe ori ne fac rău.

*
Nu mă gândesc precum comuniștii că trebuie să li se ia to-

tul celor care au prea mult și să fim toți săraci; nici măcar ca Iisus 
care-i îndemna pe oameni să împartă totul cu ceilalți, pentru că nu 
cred că e posibil să fim atât de buni, dar când aud că avem și noi 
miliardari în euro, nu reușesc să mă conving că au făcut asemenea 
averi pe căi cinstite, fără mânării, fără ilegalități sau fără sprijinul 
celor care aprobă preferențial, contracte fabuloase.

Copacii din grădină poartă ghirlande strălucitoare de chi-
ciură, vine Crăciunul, ascult colinde și încerc să creez atmosfera 
magică a sărbătorii, deși știu că n-am nici o șansă. E suficient 
să deschid televizorul ca să revin cu picioarele pe pământ. Aleșii 
noștri se bălăcăresc reciproc, ni se aduc la cunoștință noi fapte de 
corupție, audieri la Parchet, arestări la domiciliu, după care intră 
pe tapet scandalul domestic al nu știu cărei celebrități efemere și 
totul cade în derizoriu.

Catastrofe, războaie, oameni care-și părăsesc casele ca să 
se salveze și nu au unde să se ducă pentru că sunt prea mulți, o 
umanitate îndurerată , lipsită de cele mai elementare resurse își 
caută un drum spre Europa, ea însăși plină de probleme și în acest 
timp, parlamentarii noștri își votează, pentru a doua oară!, pensii 
scandalos de mari pentru o țară cu cele mai mici salarii și pensii.

Primarii si Consilierii locali cer și ei indemnizații , dat fiind 
că îndeplinesc, ca și parlamentarii,funcții stresante! Ca și când 
i-ar fi obligat cineva să candideze! Ce putem face? Putem! Să nu-i 
mai votăm data viitoare!

Știu că nu vom putea să-i schimbăm pe toți și nu avem nici 
o garanție că cei noi vor fi altfel...

”Toți suntem în rigolă,dar unii dintre noi privesc încă la 
stele” scria Oscar Wilde.     n

ELENA BRĂDIȘTEANU

PUNCT ȘI DE LA CAPĂT!
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Un nou roman de Filip Florian
în traducere germană

În 2008 romanul “Degete mici” de Filip 
Florian a apărut în traducere germană la editura 
Suhrkamp în traducerea sasului Georg Aescht, 
născut în 1953 în Codlea.

Acum a apărut, la o altă editură berlineză, un 
alt roman, Toate bufniţele*, în traducerea aceluiaşi 
Georg Aescht. Romanul apare în condiţii grafice ex-
celente, legat, cu supracopertă şi cu semn de carte 
şi a fost tipărit cu sprijinul financiar al Institutului 
Cultural Român din Bucureşti.

Despre acest roman s-a scris destul de mult 
în 2012, la apariţia sa în ţară, la editura Polirom, 
şi se pare că nu a fost cotat ca fiind la nivelul celor 
anterioare.

Filip Florian se exprimă în fraze ample, ar-
borescente, la el fiind interesant nu neaparat ceea ce spune, ci mai ales modul în 
care o face. Autorul este un artisan care lucrează asupra frazei şi se apleacă cu 
minuţie asupra universului minor.

Cartea de faţă este o acumulare de date şi de fapte prezentate pe două pla-
nuri în cele şapte capitole ale ei.

Cuvântul “bufniţă” apare, ca un lait-motiv, în repetate rânduri în economia 
cărţii: p.22, 40, 48, 69 – de două ori, 70, 85, 126, 133, 135, 140, 143 – de două 
ori,  163 – de trei ori, pentru ca la pag. 213 ultimele cuvinte să fie tocmai titlul 
cărţii, “Toate buniţele”. 

Romanul este povestea unei prietenii ciudate, între inginerul Emil Stratin 
şi copilul Lucian, numit Luci, într-o localitate de munte.

S-a scris că prin cele relatate romanul lui Filip Florian nu aduce nimic nou, 
prezintă aspecte cunoscute, care s-au mai spus. Şi totuşi, paginile care vorbesc 
despre Ştefan, tatăl lui Emil şi despre Ion Stratin, renumit bijutier din Capitală, 
bunicul lui Emil, în închisorile socialiste, despre naţionalizare (familiei lui Emil 
i se luase casa din parul Cişmigiu, moşia de la Cernica,magazinul din Calea Vic-
toriei şi iapa de  călărie Stela), despre faptul că bunicul a fost pedepsit pentru că 
a adăpostit un fost ucenic de-al său şi că l-a ajutat să treacă graniţa în Iugosla-
via, eliberat fiind la cererea Vasilicăi /Lica Gheorghiu, despre obiceiul de a oferi 
mărţişoare (necunoscut în Germania) şi despre cadourile făcute profesoarelor de 
Ziua Internaţională a Femeii  sunt cu totul noi pentru cititorul german. Ar mai fi 
apoi de adăugat şi aspecte de actualitate: faptul că părinţii prietenului lui Luci, 
Sandu, sunt în Italia la recoltat măsline iar el a rămas în grija bunicii şi că Irina, 
fiica lui Emil, se căsătoreşte tocmai la Marseille, cu Jean-Pierre. Interesante sunt 
apoi  ipotezele şi adevărurile despre Hitler şi Stalin (pp. 49-50). 

Om de caracter, Emil refuză să devină turnător şi să informeze despre ceea 
ce face inginerul Toni Schiller, un şvab din Banat, din Arad, ba mai mult îi atrage 
acestuia atenţia că e urmărit, fapt pentru care nu i se acordă un post la Institutul 
pentru planificare hidraulică din Bucureşti, ci, dimpotrivă, drept pedeapsă ajunge 
în nord, la Cavnic, unde se construiesc cămine de nefamilişti pentru minerii din 
minele de zinc şi de cupru. 

Romanul sfârşeşte tragic, cu moartea lui Emil, bolnav de altfel, fusese 
operat de inimă în Franţa, care, prevăzându-şi parcă sfârşitul, îl vizitează pe Luci 
şi îi lasă două caiete cu însemnări, purtând titlul enigmatic “Toate bufniţele”, din 
care acesta se va inspira.

În roman mai moare soţul profesoarei de germană Mioara Rugea, medic, 
precum şi doctoriţa Lia, soţia lui Emil, ambii infideli, în accidente de maşină, cu 
partenerii de aventură alături. 

O inadvertenţă se cuvine totuşi a fi semnalată: “…şi pe urmă un douăzeci 
albastru, cu portretul lui Tudor Vladimirescu, tipărit la Banca de Stat în 
Bucureşti” (p. 165). Cu siguranţă că este vorba de… douăzecişicinci de lei!

Dacă criticul german Marcel Reich-Ranicki în 1995, la apariţia romanului 
Günter Grass “Ein weites Feld” de 781 pagini, considera că doar o singură pagină 
este cu adevărat literatură, noi,  mai generoşi, reţinem din acest roman al lui Filip 
Florian din capitolul V paginile 164-185 atât pentru densitatea informaţiilor adu-
se cât şi pentru modul în care este făcut acest lucru.

*Filip Florian: Alle Eule. Roman, Aus dem rumänischen von Georg 
Aescht, Matthes & Seitz, 

Berlin, 2016, 214 p. 

Mircea M. POP:
PAGINI LITERARE GERMANE

„Chira Chiralina“
într-o nouă ediţie în germană

Romanul lui Panait Istrai (10 august 1884-16 aprilie 1935) a apărut iniţial în 
franceză în 1924 la Ėdition Rieder în Paris, ediţia românească apărând zece ani mai 
târziu, în 1934 la I. G. Hertz în Bucureşti.

Traducerea în germană a lui Oskar Pastior apare iniţial în 1963 la Literatur-
verlag în Bucureşti iar în 1975 în fostul RDG, la Verlag der Nation.

În martie (4) a.c. apare „Chira Chiralina“** la distinsa editură Klaus Wa-
genbach din Berlin, cu textul scris cu litere maro pe  foaie uşor îngălbenită şi cu o 
postfaţă semnată de Mircea Cărtărescu.

În acest roman este vorba despre mai multe poveşti în poveste sau povestiri în 
ramă, toate foarte palpitante, redate cu suflet şi dinamism, fără ca trecerea de la una 
la alta să deranjeze în cea mai mică măsură la lectură, dimpotrivă

Despre Stavru aflăm prin intermediul lui Adrian, cu prilejul întâlnirii celor 
doi, după care în drum spre Slobozia, acesta face prima destăinuire.

Descrieri de natură apar la tot pasul, fiindcă autorul ne poartă în ţinuturi ex-
otice, dar ceea ce reţine cititorul sunt în primul rând firile pătimaşe şi soarta acestora. 
Mama lui Dragomir, devenit Stavru este o epicureiană convinsă.

Ca orice operă literară romantică şi romanul acesta abundă de interogaţii şi 
invocaţii retorice.

Deopotrivă romantică dar şi realistă, proza lui Istrati are un farmec aparte. 
Dragomir, copil fiind, devine un picaro care rătăceşte prin lume în căutarea 

frumoasei lui surori, cu patru ani mai mare, Chira. În felul acesta el vede şi cunoaşte 
multe. El înţelege că în lume sunt oameni de toate felurile, cei cinstiţi fiind mult mai 
puţini, şi săraci pe deasupra.

Ba mai mult, la şaisprezece ani înţelege că lumea se împarte în trei feluri de 
oameni: “Întâi făpturile blânde şi iubitoare cum era Chira şi mama; apoi fiarele de 
teapa tatii; şi, în sfârşit, cei mărinimoşi, de felul lui Mustafa-bei”(p. 117).

Povestind despre Barba Iani, Stavru face elogiul prieteniei adevărate, lipsite 
de interese ascunse.

Toate poveştile lui Dragomir / Stavru sunt triste, prilej de mulţumire oferin-
du-l doar faptul că personajul-povestitor, acum bătrân stabilit în Brăila, sărac lipit 
pământului, încă mai trăieşte, convins fiind că bogăţia nu aduce fericirea. Aflăm apoi 
că la Brăila trăiau în bună pace şi înţelegere români, greci, turci şi armeni şi Drago-
mir, devenit prin acte Stavru, cunoştea toate aceste patru limbi.   

În postfaţa sa, “Chira Chiralina sau aspiraţia spre bine şi frumos”(pp. 151-
157) tradusă de Ernest Wichner  şi publicată şi în cotidanul de maximă rezonanţă 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” din februarie, Mircea Cărtărescu consideră că 
”Deşi Istrati în anii treizeci ai secolului douăzeci a avut mai mult succes ca oricare 
alt scriitor român, criticii nu au ştiut ce să înceapă cu el şi cu opera sa”(p.151). A 
fost ignorat de critică fiindcă şi-a scris opera în franceză şi doar puţine personaje şi 
teme provin din spaţiul danubian şi românesc.

Aflăm că la vârsta de patruzeci de ani Istrati a fost prieten cu Nikos 
Kazuantzakis, el vorbind la fel de bine greceşte ca şi româneşte.

Vocaţia lui Istrati a fost cea a libertăţii, ceea ce îl interesa în scris fiind “pro-
porţia de adevăr omenesc” (p. 154).

În centrul cărţilor sale stă ”Adrian Zograffi, un alter ego al autorului” (p. 
154).

Istrati scrie “povestiri magice şi nostalgice” (p.154), amintind “câteodată de 
mărimea unui Sadoveanu şi altă dată de fantastica decadenţă a unui Mateiu Cara-
giale” (p. 154).

Cărtărescu vede în Istrati prin scrisul său un diletant înzestrat cu un imens 
talent nativ, pe care  “ modernitatea îl lasă rece”(p. 155).

În cărţile lui Istrati nimic nu e la voia întâmplării, totul e condus de soartă. 
„Fiecare personaj devine un reprezentant exemplar al umanităţii“ (p. 155).Romanu-
lui de faţă îi sunt dedicate două pagini şi jumătate (155-157).

Universul romanului aminteşte de cel din “O mie şi una de nopţi”, consideră 
autorul postfeţei.Căutarea Chirei, ca simbol al purităţii şi  împlinirii, este scopul 
vieţii lui Dragomir, rămas neîmplinit.

Cărtărescu crede că personajul are multe laturi commune cu Marmeladov al 
lui Dostoiveski. “Panait Istrati se interesează mai puţin de literatură, ci de omenes-
cul din oameni, eticul şi metafizicul, care se uneşte cu esteticul în ceea ce s-a numit 
cândva kalokagathon”(p.157). Fiecare text al său este o pledoarie pentru libertatea 
vieţii.

                                                     x
Confruntând traducerea în germană cu cea din română, am constatat urmă-

toarele:
Tatăl şi fratele mai mare “erau…caretaşi“, adică „Kutschenmacher“ în ger-

mană şi nu „Stellmacher“ (p.45), adică „rotari“, cum apare în carte.
Expresia “muşarabiehuri în miniatură” lipseşte în traducere (p. 81).
Locuţiunea verbală “un vin să dai cu căciula după câini”drept epitet la super-

lativ e tradusă “daß einem das Messer in der Tasche verrosten konnte” (p.18) – că 
unuia i-ar putea rugini cuţitul în buzunar.

O altă locuţiune “în neagra noapte de-ţi băgai degetele în ochi” e tradusă “In 
der stockfinsteren Nacht” (p. 20) – adică „în întunericul beznă al nopţii“.

După cum se poate deduce, traducerea acestui roman a constituit o piatră de 
încercare pentru regretatul Oskar Pastior (1927-2006).

** Panait Istrati: Kyra Kyralina. Roman. Aus dem Rumänischen von Oskar 
Pastior. Mit einem Nachwort von Mircea Cărtărescu, Verlag Klaus Wagenbach, Ber-
lin, 2016, 160 p.   n
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«Statuia Marele Brancuși, din ipsos pictat, 
ni-l infatișeaza pe cel mai mare modernist al secolu-
lui XX, fondatorul artei moderne în sculptură, ca pe 
un om plin de viată la cei 74 de ani ai lui, în 1950, cu 
ochii vii si zambetul unui întelept. El este imbracat in 
salopeta lui larga de lucru, stand pe un scaunel, incal-
tat in sabotii lui de lemn. Capul, de marime naturala, 
i-a fost sculptat de Antonovici, la Paris cand 
Brancusi ii pozase, iar restul lucrarii a fost 
completat la New York, dupa 1954, in atelie-
rul lui de la Catedrala St. John’s the Divine, de 
pe Amsterdam Avenue.

Lucrarea nu are nimic de-a face cu sta-
tuile clasice, eroice sau votive, nici cu stilul 
contorsionat, expressionist-naturalist a lui 
Rodin, din celebra statuie reprezentandu-l pe 
scriitorul Honore de Balzac, ca pe un urias in 
camesoi de noapte. Rodin isi smulge sculp-
turile dintr-o flacara intetita de vant. Statuia 
portret , pe care Antonovici a intitulat-o The 
Great Brancusi, este singura sculptura repre-
zentandu-l firesc pe Brancusi, in stil realist, 
spre deosebire de alti sculptori romani remar-
cabili ca Ion Irimescu, sau Milita Petrascu si 
altii. Lucrarea a fost destinata spatiului public 

si memoriei lui Brancusi, asa cum a fost si s-a inca-
patanat si incumetat sa fie toata viata. Asa cum l-au 
cunoscut toti cei ce i-au vizitat atelierul, asa cum 
l-a cunoscut si Antonovici de la prima lor intalnire. 
Acesta a sculptat in ipsos imaginea pe care ne-o evo-
ca propriul lui text Cum l-am cunoscut pe marele 
Brancusi.  Citez:

“Privindu-l pe Brancusi, l-am vazut zambind, 
satisfacut de impactul operei lui asupra mea. Hainele 
îi erau foarte simple, în special în ultima lui perioada 
de timp, costume albe de bumbac, palarii facute din 
aceleasi materiale. In loc de pantofi, el purta intot-
deauna saboti, din cauza betonului rece din studioul 
lui. Pentru prietenii si oamenii lui apropiati, Brancusi 
avea ochii verzi, o barba alba si neteda, un zambet 
cald si o fata senina”, inchei citatul.

Ar fi pacat ca lucrarea sculptata in ipsos, in 
present aflata la New York, sa nu fie achizitionata de 
statul Roman, sau de institutii sau fundatii din Roma-
nia si turnata in una sau doua replici in bronz, in con-
formitate cu vointa lui Antonovici. El si-a imaginat 
mereu statuia lui Brancusi turnata in Bronz la Targu 
Jiu. Uneori o vedea turnata in bronz, la o scara mai 
mare decat cea naturala, intr-un parc sau o piata pu-
blica. Antonovici ii impartasise visul sau si aceasta 
dorinta si lui Barbu Brezianu, cu care dansul a cores-
pondat. Acesta cunoscuse lucrarea intai din fotografii 
si apoi direct, in atelier, cand a venit in vizita la New 
York.

Marele exeget a lui Brancusi socotea ca lu-

crarea The Great Brancusi ar trebui sa fie turnata in 
bronz si adusa in Romania, opinie la care n-a renun-
tat nici dupa decesul lui Antonovici. Era de parere 
ca ipsosul se pastrase bine si ca era foarte impor-
tant ca bronzul sa fie executat intr-un atelier foarte 

bun. Acesta era una din sutele de adnotari si 
completari aduse volumului sau, Brancusi in 
Romania pe care il dorea re-editat de doamna 
Doina Uricariu, intr-o editie revizuita, alaturi 
de o intreaga arhiva de cercetare dintr-un pro-
iect editorial semnat, dar ramas nefinalizat.

La Antonovici, în sculptura The Gre-
at Brancusi, bătrânețea s-a cuibarit in ochii 
care rad si plang in acelasi timp, iar usoara 
supradimensionare a capului, vesteste, sub 
straiele largi, un trup ce incepe sa scada. Mai 
importanta decat asemanarea izbitoare, este 
presimtirea sfarsitului, incapatanarea sculp-
torului de a pastra amintirea maestrului, de a 
face din sculptura nu doar arta mortii, cum a 
fost numita, ci arta unei inefabile si omenesti 
memorii.»     n

„Colocviile BRÂNCUȘI – 2016” 
cu cântec... internațional

La Colocviile Brâncuși, ce au avut loc la Tg.-
Jiu, în perioada 19-20 februarie 2016, a participat 
ca invitat al ICR și dl ing. Stephan Benedict din New 
York, moștenitorul testamentar al sculptorului 
Constantin Antonovici (18 februarie 1911 – 5 fe-
bruarie 2002) , care a prezentat pe bază de diapo-
zitive statuia Marele Brâncuși, pe care fostul uce-
nic al lui Brâncuși ar fi dorit s-o aducă în România, 
înainte de petrecerea sa din viață.  Este vorba de 
un artist modern «cunoscut pe două continente» 
după cum titrează autorii unei recente monografii 
, care a avut mult de învățat de la Brâncuși în pe-
rioada sa de ucenicie din 1947-1951, după care 

Maestrul parisian i-a eliberat certificatul de 
competență. Este singura recomandare  de acest 
gen oferită de Brâncuşi vreunui discipol: „Subsem-
natul atestează că domnul C. Antonovici are mult 
talent la sculptură şi o lucrează cu înverşunare. 
C. Brâncuşi/ Paris. 9 mai 1951”.

Întrucât, în timpul prezentării, dl Stephan 
Benedict a fost deseori întrerupt de însuși 
moderatorul Colocviilor, dl Pavel Șușară, domnia 
sa ne trimite lămuririle de mai jos, însoțite de un 
„drept la replică”. Le reproducem întocmai. 

(Red.)

Statuia Marele Brâncuși
 de Constantin Antonovici, NY, USA

Extrase din albumul ANTONOVICI editat de Doina Uricariu și produs de Stephan Benedict
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Sunt Stephan Benedict, cu domiciliul in SUA si, la invitatia Institutului 
Cultural Roman si a Centrului Brancusi din Tg. Jiu – carora le multumesc pe 
aceasta cale, indeosebi domnilor Radu Boroianu, respectiv Doru Strimbulescu - 
am participat la Colocviul aniversar Constantin Brancusi din 19 Februarie 2016, 
prilejuit de a 140-a aniversare a nasterii marelui artist roman.

Expunerea mea  din cadrul Colocviului  incerca sa prezinte audientei si sa 
faca cunoscut publicului din Romania, pe cel mai mare asistent si colaborator a 
lui Brancusi, un artist care a lucrat alaturi de el timp de patru ani, intre 1947-1951 
si pentru care Brancusi a avut cuvinte de lauda numindu-l “un sculptor foarte 
talentat” (detin scrisoarea originala cu semnatura lui Brancusi). E vorba de Con-
stantin Antonovici. 

Amintesc ca o lucrare a dlui Antonovici a fost admisa 
in Muzeul National de Arta al Romaniei in 2012 si ca dan-
sul are opere in 36 de colectii particulare in intreaga lume 
si doua lucrari la Muzeul Kreeger din Washington DC, si la 
alte muzee americane, in cateva catedrale din Austria si Po-
lonia, etc. Capodopera lui new-yorkeza, statuia funerara de 
marmura al episcopului William Thomas Manning, se afla 
in marea catedrala din NY, St. John’s the Divine de peste 
60 de ani. Dl. Antonovici a obtunut dreptul executiei aces-
tui monument, castigand o competitie internationala despre 
care dl Pavel Susara, moderatorul colocviilor Brancusi, n-a 
auzit nimic in viata lui. In afara de certificatul semnat de 
Brancusi, atestand talentul lui de sculptor, critici de arta 
celebri au avut cuvinte laudative la adresa lui Antonovici, 
precum Sidney Geist, cel mai important brancusolog Ame-
rican, Frederich Teja Bach, cel mai mare brancusolog din lume, in viata, Alain 
Bosquet, Georges Boudaille, Michelle Seurier, Fritz Spitzer, Donelson F. Hoops 
si Ralph Fabri. Constantin Antonovici a participat la numeroase expozitii si a 
castigat numeroase competitii de sculptura in Canada, Austria, Franta, Italia, Ro-
mania si Statele Unite.

Dintre creatiile sale clasice trebuiesc mentionate statuia funerara de mar-
mura de pe cripta episcopului William Thomas Manning, al Catedralei St. 
John’s the Divine de pe Amsterdam Ave. din Manhattan, crucea de piatra de doi 
metri inaltime de pe fatada de vest a aceleiasi catedrale, Troita de la intrarea in 
biserica Episcopiei Ortodoxe Romane de la Vatra romanesca din Jackson, Michi-
gan, bustul presedintelui Dwight Eisenhower de la Casa Alba, bustul generalului 
Charles de Gaulle din Paris, bustul lui Beethoven din Insbruck, etc. Aproape 
intreaga lui creatie din ultimii lui 40 de ani este formata din arta moderna.

Fiind in preajma dlui Antonovici in ultimii ani ai vietii, am devenit mos-
tenitorul legatar al unei colectii importante a lucrarilor sale pe care potential as 
dori sa le aduc in tara spre beneficiul publicului roman. Detin, deasemenea, o 
sculptura in ipsos si lemn reprezentindu-l pe Brancusi, drept cea mai fidela re-
dare a figurii marelui nostru artist. E ceea ce am incercat sa prezint in filmul ce 
s-a derulat pe parcursul expunerii mele de ziua nationala a lui Brancusi din 19 
Februarie 2016. Mi se parea important ca oamenii din Romania, personalitatile si 
brancusologii din tara veniti la marea aniversare de la Tg. Jiu sa cunoasca aceasta 
lucrare - o reprezentare reala a lui Brancusi, surprins intr-o ipostaza cum numai 
cineva care a stat in preajma lui cativa ani, o putea reda atat de bine.     

Comunicarea mea, desi a fost urmata de ropotele de aplause ale audientei, 
a fost urmata de o interventie incompatibila cu functia de moderator a sectiei la 
care participam, a dlui Pavel Susara, care este in totala necunostinta de cauza 
privitor la opera sculptorului de origine romana. Acesta a declarat: “nimeni nu i-a 
facut pana acum o impostura mai mare lui Brancusi, decat sculptura lui Antono-
vici - Marele Brancusi”, trecand de la o extema de aprecieri a publicului present, 
la cealalta a lui personala. Dl. Susara nu a detaliat si nu si-a  justificat afirmati-
ile care, dupa parerea mea, erau complet goale de continut, gratuite, nefondate, 
subiective si calomniatoare. Daca se merge pe principiul dansului, al nedemon-
strarii si acesta devine un criteriu de discutie acceptabil, atunci toate scupturile 
portret ale lui Brancusi facute in Romania de-a lungul timpului de sculptori ca 
Ion Irimescu, Milita Petrascu, Constantin Lucaci, Ilie Berindei, etc, trebuiesc 
considerate drept “imposturi”. In ce consta impostura domnule Susara? Pentru ca 
ea nu corespunde standardelor dumitale personale si subiective? 

       De asemenea Dl. Susara a atacat vehement o interventie filmata a lui 
Constantin Antonovici, in totala necunostinta de cauza, de “contributia lui intru 
recunoasterea si certificarea brancusurilor falsi”. In 1998  s-a desfasurat o cam-
panie, conceputa si condusa fervent de profesorul Victor Craciun, ajutat in acest 
demers la New York, de catre scriitorul Grid Modorcea, pentru certificarea si au-
tentificarea asa zisilor “ brancusei”. Cu acea ocazie, domnul Modorcea, lucrand 
pentru TVR Cultural,  s-a aciuat in apartamentul lui Antonovici din W106th Stre-
et - Manhattan si i-a luat acestuia un interviu fulminant, de trei ore. Mentionez 
ca artistul fusese deja diagnosticat cu un an mai devreme, cu dementa senila de 

catre doctorul lui Lawrence Attyia. Stand majoritatea timpului in pat din cauza 
numeroaselor lui probleme, Modorcea nu l-a putut surprinde pe Antonovici decat 
in conditiile cele mai jalnic posibile, pe care le-a si descris in cartea lui, Mort 
Dupa America.

In atare conditii domnul Modorcea a pus in fata lui Antonovici un set de 
documente cu  cateva  lucrari dintre operele “false Brancusi” pe care sculptorul 
din New York nu avusese niciodata prilejul sa le vada pe viu si de care nici macar 
nu auzise vreodata. Incercarea in sine de a acredita aceste sculpturi, prin folosi-
rea fostului ucenic a lui Brancusi, face dovada imposturii care avea loc. Filmul, 
cu interviul integral, a fost transmis de Televiziunea Romana prezentand, pentru 

prima data in fata audientei romane, o aparitie jalnica si pe-
nibila a unui om grav bolnav mintal. Acesta era “omul care 
primise misiunea de a certifica verbal” falsurile planuite de 
dl. Modorcea si dl. Craciun. Mai tarziu, cand dl Modorcea 
si-a dat seama de potlogaria la care a luat parte, s-a deta-
sat in mod ipocrit de cei care conduceau din umbra intre-
gul proces. In schimb, ceea ce a ramas pe caseta filmata in 
1998, nu poate fi sters sau masluit. Daca dl. Susara ar fi fost 
de buna credinta, putea sa ma consulte de multa vreme, eu 
cunoscandu-l de peste 10 ani, pentru a afla adevarul din 
spatele acestor murdarii, care aveau darul de a-l discredita 
pe un om suferind. In schimb el m-a asteptat “dupa colt” si 
a folosit cea mai mare aniversare a zilei lui Brancusi, pen-
tru a-l compromite si mai mult pe Constantin Antonovici.

In cadrul Colocviilor Brancusi, tinute la Targu Jiu 
pe 19 Februarie 2016, domnul Pavel Susara aparea in pro-

gramul tiparit drept moderator al grupului in care eu, Stephan Benedict, faceam 
prezentarea operei lui Antonovici, “Marele Brancusi”. In aceasta calitate dansul 
avea obligatia nescrisa de a organiza si indruma vorbitorii, dar in primul rand de 
a-si mentine neutralitatea opiniilor. Eventualele idei trebuiau prezentate in cadrul 
unei sesiuni de discutii - sesiune care nici n-a mai avut loc. In schimb dansul a 
oprit in mod arbitrar filmul prezentarii mele la jumatate, impiedicandu-ma sa-mi 
termin expunerea si sa mai prezint unele fotografii de arhiva foarte importante 
care erau extrem de pertinente prezentarii. Intrucat eu ma inscriam perfect in 
timpul afectat mie, de 15 minute, consider acest gest un abuz clar a functiei pe 
care o avea.

O a treia impietate flagranta a constituit-o defaimarea directa a domnului 
Susara, in calitate de critic de arta, a operei lui Antonovici, desi dansul nu a vazut 
vreodata in viata nicio sculptura pe viu. Acest lucru este extrem de condamna-
bil, intrucat dansul si-a facut declaratiile critice si de-a dreptul dinamitarde, fara 
o baza, numai gratie unor elemente de conjunctura total subiective. Afirmatiile 
dlui Pavel Susara nu au in spatele lor niciuna din recunoasterile unor organizatii 
internationale in acordarea unor expertize in materie de Brancusi sau Antonovici. 
Contrar spiritului Centrului Brancusi din Targu Jiu si a sponsorului principal al 
Colocviului - Institutul Cultural Roman - de a aduna la Jubileu artisti de origine 
romana raspanditi  pe diverse meriadiane ale lumii, spre beneficiul artei plastice 
romanesti, domnul Susara a comis exact opusul acestei politici si acestui spirit, 
prin luarea unei pozitii dure si nefondate, demolandu-l total pe dl. Antonovici, 
fara ca acesta sa se mai poata apara. Cu o asemenea atitudine, dl Susara aduce 
un mare deserviciu ICR-ului, distrugand exact menirea acestui institut prestigios, 
aceea de a recrea punti intre valorile culturale si artistice realizate in Romania si 
cele realizate de artisti de origine romana, stabiliti pe alte meridiane ale lumii.

Concluzia acestei experiente - pentru mine dureroasa - este ca in pofida 
eforturilor mele asidui de a reface si reconstrui puntea de legatura si de comuni-
care - intrerupta ani la rand de vechile regimuri - intre artisti plastici dispersati in 
lumea larga, prin oferta mea de a-l reconsidera in Romania pe cel mai apropiat 
si mai mare asistent si colaborator  al lui Brancusi - pe sculptorul Constantin 
Antonovici - Dl Pavel Susara se opune acestui proces pe baza  unui exces de zel 
manifestat de pe pozitia lui de mare “Crai” al artelor vizuale romanesti, care ii 
confera un complex confuz de superioritate. In loc sa judece la rece si sa aiba 
viziunea criticilor sale, dl. Susara a catadixit sa-i traga lui Antonovici o “lectie” 
in public si sa-l desfinteze dintr-un foc, fara nicio baza reala si solida. Dansul nu 
se rezuma la critica de arta, ci practica politica de cadre. 

 Este de-a dreptul rusinos si revoltator ca in fata unei astfel de cariere 
stralucite, pe care dl Pavel Susara nu o cunoaste sau refuza s-o admita, ca acesta 
sa fie tratat de dansul cu asemenea lipsa de respect si de apreciere. Dupa aceste 
succinte informatii, cred ca realizati domnule Pavel Susara, ca nu aveti nicio 
calificare de a judeca opera lui Constantin Antonovici, sau sa considerati ca toti 
cei care l-au pretuit – mentionati mai inainte, sunt cu totii impostori, iar dumnea-
voastra sunteti singurul detinator al adevarului!     n

STEPHAN BENEDICT
New York

Dreptul la replică:

Pavel Șușară l-a denigrat, la Tg. Jiu, pe cel mai mare asistent 
și colaborator al lui Constantin Brâncuși
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Ca mai toţi emigranţii, şi Brâncuşi a fost, desi-
gur, în atenţia organelor de urmărire informativă, ba 
chiar a unei nereușite campanii de „racolare”. Ma-
rele lui noroc a fost acela de a nu se fi exprimat po-
litic în mod public și zgomotos, desigur din simpul 
calcul de a nu se expune unui iminent pericol. Lipsit 
de vocaţie politică, - însă neuitându-se că Ansamblul 
sculptural de la Târgu-Jiu fusese realizat ca o „co-
mandă” venită din partea Arethiei Tătărescu, soţia 
prim-ministrului liberal, sfetnic al Tronului (Carol al 
II-lea), - Brâncuşi urmărise îndeaproape evenimen-
tele din Ţară. După căderea Guvernului Tătărescu și 
inaugurarea in absentia a Ansamblului sculptural de 
la Târgu-Jiu, la 27 octombrie 1938, gândurile sale de 
a revizita țara au fost spulberate de izbucnirea războ-
iului și, mai ales, de acțiunea în forță a comunizării 
României după „Scrptura stalinistă”.

Schimbarea regimului şi aruncarea în temniţă 
a fruntaşilor politici, printre care şi Gh. Tătărescu, 
cu întreaga sarabandă a persecuţiilor ce s-au abătut 
asupra familiei, îl determină să rămână într-o atitu-
dine de rezervă faţă de noile autorităţi, deşi aces-
tea, în perioada 1956-1957, iniţiază „o adevărată 
operaţiune de seducere a lui Constantin Brâncuşi, 
în vederea revenirii sale în ţară, soldată însă cu un 
eşec răsunător”, după cum scrie cercetătorul Ovidiu 
Bozgan. (Cf. Cristian Robert Velescu, Doina Lemny, 
Brâncuși inedit, HUMANITAS, 2004).

În contextul acţiunii de legitimare şi credita-
re a regimului, au fost organizate de autorităţi câ-
teva expoziţii menite a exprima preţuirea artiştilor 
şi spiritul noilor „deschideri” axiologice ale politicii 
culturale. Astfel, după ce în 1950 fusese arestat de 
miliţie ca „nonconformist” şi acuzat de spionaj, pic-
torul Theodor Pallady se bucură de reabilitare şi re-
cunoaştere deplină, organizându-i-se la 11 iulie 1956 
o „Retrospectivă Theodor Pallady”. La 6 octombrie 
1956 o acţiune asemănătoare îl are ca protagonist pe 
sculptorul Gh. Anghel. În acest context de „reabilita-
re” şi „preţuire” din partea organelor de partid şi de 
stat, se deschide, la 1 decembrie 1956, la Muzeul de 
Artă din Bucureşti o mică „Retrospectivă Brâncuşi”, 
alcătuită din 13 sculpturi (în august, acelaşi an, la 
Muzeul de Artă din Craiova fusese expusă o „colec-
ţie” din sculpurile atistului).

Privitor la această perfidă campanie de „sedu-
cere”, am consultat corespondenţa – publicată recent 
– pe care Brâncuşi însuşi a avut-o cu cei ce i-au trecut 
pragul atelierului din Impasse Ronsin, nr. 11 şi am găsit 
lucruri interesante, ba chiar unele elemente de sprijin 
în privinţa unei acţiuni concertate de „racolare”.

Să menţionăm, mai întâi, că, cu mult înainte 
de anii totalitarismului comunist, atelierul artistului 
era plin de ucenici şi admiratori de tot felul, ba chiar 
de compatrioţi în trecerea prin Paris, ceea ce însem-
na, cu adevărat, admiraţie şi sinceră preţuire, uneori 
chiar obţinerea unor favoruri din partea sculptorului, 
rezolvarea unor probleme personale sau, pur şi sim-
plu, solicitarea unor servicii (v. scrisorile familiei 
Pătraşcu).

Privind, însă, mai atent lista corespondenţi-
lor din anii ’50, vom găsi scrisori şi mesaje din care 
rezultă că persoanele respective au figurat printre 
cunoscuţii, intimii şi „oaspeţii” din Impasse Ron-
sin nr. 11, ca, de pildă: Ioana şi Hortense Cisek 
(transmiţând felicitări la Crăciunul din 1954 şi de 
„Constantin şi Elena”, în 1955, din München), Vi-
orica şi Edmond Drouhet („respectoase salutări” şi 
„drage sărutări pentru vecini”, din Tirol, la 27 iulie 
1954), Constantin-Virgil Gheorghiu, poet şi pianist 
(1905-1977), atras de curentele avangardiste (admi-
rator fervent al operei, cerând cu respect „să vă fiu 
aproape şi să vă slujesc” – la 18 septembrie 1948), 
pictorul Daniel Gheaţă, internat în sanatoriul din 

Rhône şi supus unor repetate intervenţii chirurgicale 
(împărtăşindu-şi, cu multă sensibilitate şi demnitate, 
nenorocirea şi solicitând oarece ajutor bănesc), Ma-
ria şi L. Popovici (voiajori prin Santander în 1953 
şi felicitându-l pe artist la 21 mai 1955 din Madrid), 
G. Cota (exprimându-şi dorinţa de a-l „vedea” după 
„restabilirea” sănătăţii – la 19 august 1956), Leonar-
do Steehouvers (mulţumiri „pentru orele bune pe-
trecute cu Dvoastră şi cu prietenii Istrati şi Dragu”, 
din Rotterdam, la 16 decembrie 1949), V. şi Ludmila 
Mălinar (urări de Sfintele Paşti, la 5 aprilie 1953)…

Tot unul din apropiaţii şi „oficialii” vremii 
pare a fi pictorul român Petre Suţianu (n. 1910, 
cu expuneri la Saloanele Oficiale, în anii treizeci), 
care îi scrie sculptorului, la 12 noiembrie 1951, din 
Santiago de Chile. După întrevederea de la Paris cu 
Brâncuşi, acesta plecase la Buenos-Aires, pentru a 
se întâlni cu fostul consul al României de aici (cu 
care artistul era în corespondenţă), dar şi cu un fost 
„ucenic”, artistul boem George Teodorescu, rătăcitor 
prin America de Sud şi îmbolnăvindu-se grav. De 
la Buenos Aires, unde-şi vizitase compatrioţii, Petre 
Suţianu îşi caută drumul „cu avionul peste Anzi” – 
expressis verbis – spre Santiago de Chile. De aici îşi 
exprimă dorinţa că, dacă dă Dumnezeu, „voi ateriza 
iar în Paris pentru a ne revedea”. Acelaşi „îndepăr-
tat şi recunoscător admirator” îşi exprimă părerea de 
rău „că nimeni din impasul  Ronsin nu-mi scrie şi nu-
mi răspunde un rând la cele câteva c. p. trimise” – 
oare de ce? (scrisoarea din 13 mai 1952). Dar „dacă 
Domnul vrea, ne vom revedea din nou cu toţii ca alte 
dăţi în atelierul din Impasse Ronsin”… (21 decem-
brie 1955). Dorinţa de a-l revedea sănătos şi de a bea 
împreună un „rouge”, ca şi informaţii privind „vinul 
bun” şi „fetele frumoase şi nărăvoase” de la Santia-
go de Chile constituie conţinutul altei cărţi poştale 
nedatate.

Să fi fost oare acest Petre Suţianu şi el impli-
cat într-un mecanism de supraveghere şi informare 
operativă, prin învăluire diplomaticească şi de de-
parte, a Marelui Bâncuşi sau e vorba doar de un spirit 
aventuros pe meleaguri sud-americane, ca nefericitul 
artist George Teodorescu?!…

Exista la Paris o asociaţie a tinerilor studenţi 
români cu preocupări ştiinţifice şi artistice. Din acest 
„Cercle des étudiants roumains” făcea parte şi pic-
torul Emil Damian, un bun prieten, al cărui deces 
(1920) este comunicat, din ţară, sculptorului, de so-
ţia aceluia Zoe E. Damian.

Printre membrii cercului din perioada care ne 
interesează se numără şi Jean C. Levaditti, care a 
deţinut un exemplar al sculpturii brâncuşiene Su-
pliciu (în scrisoarea din 12 septembrie 1953, acesta 
îl informează despre decesul tatălui, rezultând că 
artistul întreţinea relaţii de prietenie cu această 
familie, vizitându-l înainte de moarte pe bolnav şi 
ducându-i flori).

Nu suspectăm, doamne-fereşte, pe Jean C. Le-
vaditti de vreo implicare, cum nici pe feciorii lui V. 
G. Paleolog, întâiul monografist al artistului, aflaţi 
la Paris, Dispré şi Tretie Paleolog, pe care nu putem 
să-i socotim decât prieteni devotaţi marelui artist, 
crescând pe genunchii acestuia şi fiind educaţi, de 
tatăl lor, în cultul marii arte brâncuşiene. Ei nu fă-
ceau decât să menţină legătura între V. G. Paleolog, 
bunul prieten de odinioară, care acum se găsea în 
ţară, retras la glia strămoşească de la Corlate-Dolj, 
unde, într-un anonimat deplin, se dedicase (ca şi Pe-
tre Pandrea, în aceeaşi vreme de oprimare ideologi-
că) muncilor agricole…

După modelul mai vechiului Cercle des étu-
diants roumains, prin anii ’50 funcţionează la Pa-
ris Centre roumain de recherches sous l’égide de 
l’Académie de Paris, al cărei preşedinte de onoare 

era Mircea Eliade. La 18 iulie 1950, Octavian Vuia, 
secretarul general al Centrului Român de Cercetări 
din Paris remite lui Brâncuşi o scrisoare de înştiin-
ţare, însoţită de invitaţia de a deveni „membru de 
onoare, alături de filosofi ca Martin Heidegger, Or-
tega y Gasset, Eugenio d’Ors” şi alţe somităţi ale 
vremii. Argumentată pe ideea de tradiţie cultura-
lă academică a generaţiilor de români „aflătoare în 
Apus” şi destul de măgulitoare în spiritul şi litera ei 
de elogiu absolut, scrisoarea rămâne mărturia unei 
preţuri venite din partea unor români, care încercau 
să menţină vie flacăra conştiinţei naţionale în con-
certul universal de valori. Să precizăm că Octavian 
Voia, cercetător profund al filosofiei heideggeriene 
şi îngrijitor al emisiunilor „Lumea creştină” de la 
Radio „Europa Liberă”, este autorul unei lucrări ad-
mirabile, încă netradusă la noi, privind „Întoarcerea 
la izvoarele gândirii occidentale” – Remontée aux 
sources de la pensée occidentale. 

Iată scrisoarea, din 18 iulie 1950, trimisă şi cu 
acordul lui Mircea Eliade:

„Mult Stimate Maestre,

Nu ştiu dacă aţi auzit deja ceva despre acti-
vitatea Centrului Românesc de Cercetări din Paris, 
în jurul căruia s-au grupat cele mai creatoare ele-
mente ale generaţiilor mai tinere româneşti aflătoare 
în Apus, în fruntea cărora se găseşte marele orien-
talist şi scriitor Mircea Eliade. Am întemeiat acest 
Centru Românesc de cercetări ca Instituţie de învă-
ţământ superior liber în cadrul Academiei de Paris 
cu gândul la cealaltă generaţie de mare cumpănă a 
istoriei româneşti, pribeagă şi ea între 1848-58. Tot 
aici în Paris, generaţia lui Nicolae Bălcescu, Mihail 
Kogălniceanu şi Cuza vodă. Fiind vorba de singu-
ra instituţie românească de caracter înalt academic 
în Occident, ea concentrează deja atât la categoria 
membrilor activi cât şi de onoare marile somităţi 
mondiale româneşti, Domnia Voastră sunteţi în rân-
dul întâi. Un pictor şi teoretician de anvergură al 
Franţei, ca domnul Del Marle, care urmează a vor-
bi în cadrul comunicărilor Centrului nostru chiar 
începând din toamna ce vine, ne-a vorbit în primul 
moment despre marea DumneaVoastră însemnăta-
te în revoluţia artei moderne. Cunoaştem rezerva 
Domniei Voastre faţă de orice forme convenţionale. 
În ce priveşte însă instituţia de riguroase cercetări 
ştiinţifice ce-am înjghebat, departe de orice spirit 
superficial monden sau de autopreslăvire a noastră 
a celorlalţi, Vă rugăm să primiţi a fi membru ei de 
onoare, alături de filosofi ca Martin Heidegger, Or-
tega y Gasset, Eugenio d’Ors, de un Louis Lavelle, 
de un Mendez y Pidal sau Dr. Maranon şi alţii. În 
acest sens îmi permiteţi să vă solicit o întrevedere 
săptămâna aceasta chiar, spre a vă expune mai pe 
larg atât activitatea trecută cât şi proectul de viitor 
al centrului.

Primiţi vă rog, Mult Stimate Maestre, expresia 
celor mai înalte consideraţii.

Octavian Vuia,
Secretar general al Centrului Român de Cer-

cetări din Paris”.

*
O atenţie deosebită ne-au reţinut-o, din re-

centa „Arhivă Brâncuşi” dată publicităţii, două sri-
sori semnate de Aurel Pampu, „ancien assistant de 
l’Université de Cluj-Roumanie, attaché de recher-
ches au C.N.R.S.”, căsătorit cu Hélène Pampu, „li-
cenciée es lettres de l’Université de Paris”. Trei cărţi 
de vizită ale acesteia şi două ale soţului se află în 
„Arhiva Brâncuşi”. 

Campania de „racolare” din anii 50:

„Cazul CONSTANTIN BRÂNCUŞI” (I)
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După ce îl informează pe artist că însuşi „Rec-

torul Sorbonei Gustave Roussy”, bătrânul maestru 
Francis Jourdin şi Louis Marin „fost ministru” îşi 
exprimaseră dorinţa să-l viziteze, dar că regretă pro-
fund că până acum nu le-a stat în putinţă, dl. „ancien 
assistant” Aurel Pampu precizează în această scri-
soare din 25 iunie 1945:

„Stimate Maestre, alte persoane mă roagă 
deja să repetăm, această vizită în atelierul DV. Lu-
mea vă caută şi vă admiră opera. Timpul însă a fost 
prea scurt ca să poată veni toate persoanele acestea 
(cuvânt şters) prinse de angajamente luate anterior. 
Şi pe urmă numărul fixat de DV. E prea limitat ca să 
vină toţi, câţi ar dori să vină. Sper că în curând o să 
le putem da, cu voia DV, satisfacţie la toţi. Aşteptând 
cu nerăbdare ziua de-a vă revedea (o să vă cer voie 
prin telefon), semnez rugându-vă să credeţi în sen-
timentele mele de profund respect şi devotament. A. 
Pampu, 12, rue Thouin – Paris(5e).”

O a doua scrisoare e mult mai limpede în in-
tenţia ei ascunsă. Datând din 30 decembrie 1956, din 
perioada de vârf a acţiunii de „racolare” („seduce-
re”)  a Marelui Brâncuşi, în numele unei pretinse 
recunoaşteri generale din partea poporului şi statu-
lui român, scrisoarea pune foarte bine în evidenţă 
poziţia în sistem a celui ce-l invită în ţară pe artist, 
angajându-se personal: „voi face imediat demersuri-
le necesare”. 

Vorbind în numele acelor „oameni autorizaţi”, 
Aurel Pampu trâmbiţează o retorică la care Brân-
cuşi ar fi putut zâmbi: „Ţara noastră este gata să vă 
primească ori de câte ori aţi dori să ne vizitaţi…” 
Dar mai bine să dăm citare textului, care este, în li-
tera şi spiritul lui, un document clar din ampla cam-
panie de „racolare” şi „seducere” a Sculptorului din 
perioada 1955-56:

„Stimate Maestre,

Nu ştiu dacă vă mai aduceţi aminte de mine. 
Până în 1950 am venit de nenumărate ori cu soţia 

mea să vă văd. Vă dădusem odată şi broşura pe care 
a scris-o despre DV bătrânul şi bravul nostru critic 
de artă, Paleologu. Vă mai aduceţi aminte? A fost 
într-o vreme când lumea era mai paşnică, când oa-
menii păreau mai buni şi înclinaţi să trăiască în mai 
bună înţelegere decât astăzi. Eu şi cu soţia mea, din 
1951 ne aflăm în patrie şi ne gândim deseori la DV. 
Şi la opera măreaţă cu care astăzi ţara noastră se 
mândreşte atât de mult. De câteva zile s-a deschis la 
Muzeul de Artă al Republicii o splendidă expoziţie 
„C. Brâncuşi” (pe 1 dec. 1956, n. n.). Păcat însă 
că nu se văd aici cele mai măreţe creaţii pe care 
le-a dat omenirii geniul DV. Oamenii noştri de artă 
şi Guvernul nostru ar fi dorit să poată expune mai 
multe opere de ale DV. Mi s-a spus chiar de către 
oameni autorizaţi, că dacă aţi vrea să veniţi în vizi-
tă, acum sau în primăvară, măcar pentru vre-o lună-
două, aţi fi primit ca un adevărat prinţ al artei, ca 
cel mai mare geniu pe care l-a dat pământul stră-
moşesc, de la M. Eminescu şi G. Enescu încoace. 
Cred că dacă aţi veni, aţi putea vizita, chiar şi Gor-
jul Dv. natal, atât de încântător, Gorjul DV. plin de 
codri seculari, de văi splendide, animale săltăreţe 
şi cascade de argint. Ţara noastră este gata să vă 
primească ori de câte ori aţi dori să ne vizitaţi şi să 
şedeţi în ori ce colţ aţi dori, săptămâni şi luni între-
gi, cât v-ar pofti inima. Dacă aţi vrea, aţi putea adu-
ce şi câteva din măreţele Dv. Opere, măcar pentru 
timpul expoziţiei, sau – eventual – dacă vreţi, să le 
vindeţi Muzeului nostru de artă. Pentru timpul şede-
rii DV în ţară, sunt sigur că vi s-ar pune la dispoziţie 
o vilă în Bucureşti sau în oricare alt colţ al ţării şi 
aţi putea să vă bucuraţi de tot ce vă doreşte inima. 
Pot să vă spun, că astă vară ne-au vizitat, pentru 
câte 2-3 luni, numeroşi compatrioţi de-ai noştri ve-
niţi din America, dintre care unii nu şi-au mai văzut 
patria de câte 30-40 de ani. Aceştia s-au plimbat de 
a lungul şi de a latul ţării cât le-a poftit inima. Ei au 
putut să-şi umple plămânii cu aerul curat al codrilor 
şi cu lacrămi în ochi şi-au putut potoli dorul cutre-
ierând satele copilăriei. Vă rog, Scumpe Maestre, 
să-mi scrieţi câteva rânduri în acest sens, dacă vă 
hotărâţi, şi voi face imediat demersurile necesare. 
În pragul acestui an 1957, Vă urez, Scumpe Ma-
estre, multă sănătate, dorind din toată inima să vă 
vedem sănătos pe pământul natal. Cred că pentru 
poporul nostru, vizita DV. ar fi o mare sărbătoare. 
Să ne trăieşti, scumpe Maestre, cel puţin până la 
100 de ani, în plină vigoare şi putere de creaţie, aşa 
cum V-am cunoscut eu şi cu soţia mea. Până la reve-
dere, rămân al DV. admirator devotat şi semnez cu 
cea mai adâncă recunoştinţă pentru ceasurile neui-
tate de înaltă desfătare sufletească, pe care ni le-aţi 
acordat în marele templu al artei, care este atelierul 
DV. Aurel Pampu”.

*
La 28 februarie 1957, într-o scrisoare dacti-

lografiată trimisă din Roma, Octavian Bârlea îi 
comunică artistului proiectul unei societăţi a oame-
nilor de ştiinţă şi artă pus la cale de „intelectualii 
noştri de seamă din Apus”, invitându-l să „adere”:

„Mult Stimate Maestre,

Din gândul înmănuncherii intelectualilor 
noştri de seamă din Apus a isvorât un prim proect 
de statut pentru societatea oamenilor de ştiinţă şi de 
artă, pe care îmi permit să-l alătur acestei scrisori. 
V-aş ruga mult, Preastimate Maestre, să aderaţi la 
această iniţiativă şi să-mi împărtăşiţi observaţiile 
DV referitoare la presentul proect.

Primiţi Vă rog, Mult Stimate Maestre, asigu-
rarea deosebitei mele consideratiuni.

Maestrului Brâncuş 
11 Impasse Ronsin Paris 15+e”

Desigur că Brâncuşi nu a fost interesat de 
„proect” şi nici nu a „aderat” la el, cum departe s-a 
ţinutde orice încercare de „racolare”, indiferent 
sub ce forme şi aparenţe s-ar fi manifestat aceas-
ta…  n

Fiindcă Vântoasele
mă mistuie cu scântei de virgule,
paranteze și alte ciudățenii
fumegând ca mucurile de trăiri
în scrumiera nopților,
citesc acatistul iubirilor sterpe
cu glasul lui Don Quijote.
Strănutul stihiilor rezonante
stă mărturie că le-a profețit
orbul gol primordial
în răspărul amarelor unduiri
ale curviei luminii
filtrate prin orizonturi
cu dioptrii ușuratice.
Coastele grețurilor mele
sunt clape de pian sensibile
la amprentele picăturilor de vid
din spațiul unde notele muzicale
fac sex cu mugete vântură-anomalii…

Mi s-au cocoșat privirile,
tot sprijinind
tavanul singurătății
în care mă trăiește
moartea nopților.
Un fel de cer -
grăbit
să-mi curbeze auzul
cu glas de prăpăstii.
Mă sufocă
parfumul reveriilor
cu ii
de imensitate în doliu.

Viața de-aici
are memoria tributară morții
pe care absența ta,
iubitoareo de vid,
o-mbracă glacial în ie țesută
de insomniile lunii.
Regrete ale facerii în grabă
a luminii,
nopțile noastre
adorm pe genunchii îndurării
povești spuse de stihii...

Cu eternitatea clipei
când buzele noastre
vibrau rumen
cum o liră atinsă
cu degetele sărutului
nu ne-am mai întâlnit.
Se aude că a fost evaporată
de dogoarea întrupării
în fiori insomniaci
pe un cer
unde stelele ard
lumină de doliu.

Slăvire dantelată cu năduf,
glasul instinctelor
în gura cutremurului biologic.
Lava fosforului vestitor
de metamorfoze în nordic balans,
surâs păscut
cu buzele amăgirii
prin raiul promis păpădiilor.
Odoarele duratei
inundă cadranul extazului
cu miere de haos...
În marginile nesfârșirii
vibrează
fiorii tangajului -
tremur de nuferi plăpânzi
pe harta cu (im)perfecțiuni
după care se orientează
limanul visat de îndrăgostiți.    n

ELEODOR DINU

OMPHALOS

          Profesorului Gh. Pavelescu
In memoriam

Pe serpentine ascunse-n păduri
ca pe-ncolăcirile şarpelui
Uroboros adormit, urcam
spre un pisc nevăzut.

Asupră-ne codri se perdeluiau
acoperindu-ne urmele, iar la
cotituri ne deschideau fereşti
spre necunoscute zariști, care, 

sus ajunşi, ne-nconjurau
în hore stătute, vălurind
către margini înalte de munţi
prin cer încremeniţi în gânduri.

Păream într-un omphalos al
lumii de-nceput, într-o pecete de 
geneză-ncheiată, ce totuşi continua
în visul şarpelui vremii dintâi, 

cu-o pleoapă închisă lăuntric şi
cu cealaltă deschisă-n trezvie – 
Îl trezeam cumva mişcându-ne
ca-n levitaţie prin rai pământesc?

În preacurata lumină ca de nicicând
crucea de pe templu, antenă-n divin,
ne binecuvânta să rămânem
hic et nunc eternizând.

 Ioan St. LAZAR

„Cazul CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
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S-a fabulat mult pe seama relațiilor încordate 
avute în ultimii ani ai vieții de Constantin Brâncuși 
cu Statul Român, lansându-se chiar teza „refuzului” 
din partea oficialităților comuniste de a primi gene-
roasa ofertă a operelor sale făcută de marele artist, 
înainte de moarte. De aici hotărârea artistul de a lăsa 
moștenire Statului francez Atelierul său cu întregul 
inventar de opere, unelte și obiecte existent la data 
decesului, testament semnat la data de 12 aprilie 
1956 prin care executor testamentar era numit Pascu 
Atanasiu, iar moștenitori familia Alexandru Istrati și 
Natalia Dumitrescu.

Oficialitățile aflaseră, desigur, între timp, că,  
încă din 1952, Brâncuși solicitase cetățenia franceză 
(pe care o primește la 1 august 1952). Dar aceasta 
venea după nesăbuia încercare (inițiativă locală) de 
demolare a Coloanei de la Tg.-Jiu, acțiune precedată 
de ședințele din 28 februarie și 7 martie 1951 de la 
Academia Republicii Populare Române, în care arta 
statuară brâncușiană era taxată drept „cosmopolită”, 
„expresie a formalismului”, lipsită de „realism”, 
Brâncuși fiind „artistul în jurul căruia se grupează 
antidemocraţii în artă”,contravenind „teoriei leninis-
te a reflectării în artă”. 

Cităm din Procesul-verbal din 7 martie 1951: 
 „Tov. Acad. Oprescu spune că nota tov. Căli-

nescu a lămurit o serie de chestiuni importante. D-sa 
arată că datele şi faptele citate de D-sa cu privire la 
Brâncuşi, o figură mai puţin cunoscută, arată lipsa 
lui de sinceritate, şi îl ilustrează ca pe un om de ta-
lent şi de mari speranţe în prima parte a activităţii 
sale, dar care, sub influenţa unor sculptori la modă 
la Paris, care cultivau indefinitul şi a cubismului, a 
devenit formalist, chiar când foloseşte elemente din 
arta populară, speculând prin mijloace bizare gustu-
rile morbid ale societăţii burgheze.”

Și încă: „Tov. Prof. Graur este împotriva ac-
ceptării în Muzeul de Artă al R.P.R. a operelor sculp-
torului Brâncuşi, în jurul căruia se grupează antide-
mocraţii în artă. D-sa cere ca în secţiune să se discute 
pe viitor probleme rezolvate şi publicate de autorul 
comunicării şi propuse spre discutare Secţiunii.”

De aici angajamentul acad. G. Călinescu de a 
realiza o comunicare în care să „clarifice” problema. 
Comunicare a avut loc, marele critic literar susținând 
negru pe alb, cu o stăruință de-a dreptul inexplicabilă 
în a-l minimaliza pe creatorul Coloanei fără sfârșit 
și al atâtor capodopere sculpturale: 

„Ne aducem cu toţii aminte de şedinţa, pot să 
zic, furtunoasă, deşi în limitele academismului, când 
colegul Jalea a vorbit despre realism în artă, făcând 
o vehementă critică formalismului, condamnând pe 
Paciurea în faza sa ultimă, şi pe cât mi-aduc aminte 
vestejind pe Brâncuşi (...) 

Când deci Brâncuşi repudiază pe Michelan-
gelo ca făcător de beufteak-uri, revelă mentalitatea 
sa asculpturală, în consonanţă cu producţia sa deco-
rativă, senzuală şi abstractă, nu însă plastică. Fără 
muşchi ca expresie materială a inteligibilităţii umane 
nu poate exista sculptură. (...) În scurt obiecţia mea 
nu respinge valabilitatea relativă a punctului de ve-
dere al colegului Jalea, ci distinge între esenţial şi 
accesoriu. Este Brâncuşi un creator în sculptură prin 
mijloacele înseşi ale sculpturii? Atunci, fireşte, ac-
cesoriile impresionistice derivă în mod necesar din 
creaţia înseşi şi sunt de luat în considerare. (...) 

Dacă Brâncuşi, precum se pare şi de altfel se 
şi susţine, e o personalitate de motiv artistic, un estet, 
nu eretic cu demonstraţii plastice, toată discuţia se 
deplasează în plan didactic şi formalist. 

Tov. Jalea a susţinut că Brâncuşi merită aten-

ţia noastră socialistă fiindcă se sprijină pe folclor. 
Însă aci e o confuzie. Socialismul, reluând poziţii-
le fundamentale ale clasicismului, ia în considera-
re factorul «popor» şi numai în această direcţie şi 
folklorul. (...) Când Brâncuşi cultiva folklorul plas-
tic, cum bine a observat colegul G. Oprescu, el se 
află temperamental pe linia suprarealismului care 
exalta automatismele plastice ale artei primitive «cu 
absenţa - cum zice Bréton - a oricărui control exerci-
tat de raţiune». Brâncuşi în sculptură nu se află nici 
măcar la nivelul unui Gauguin în pictură, pentru că 
acesta din urmă clasicizează sufletul exotic, căutând 
un raţional în forme inedite, ce turbură un moment 
conştiinţa noastră occidentală. Folklorismul suprare-
alist nu e accesibil masselor, care caută inteligibilul, 
ci rafinaţilor sensuali. «Arta aparţine poporului. Prin 
rădăcinile ei cele mai adânci ea trebuie să pătrundă 
în însuşi grosul masselor largi muncitoare.» Aşa zice 
Lenin, în perfectă consonanţă cu estetica clasică (...) 

Deci despre sensul operei lui Brâncuşi trebuie 
să ni se vorbească, dacă e realistă în înţelesul supe-
rior şi fără platitudine al cuvântului, dacă Brâncuşi a 
adus o interpretare sculpturală a lumii şi numai ast-
fel încercările tehnice capătă o semnificaţie. Acestea 
sunt observaţiile de ordin teoretic pe care le-am făcut 
de natură a uşura găsirea adevărului, nicidecum de a 
stânjeni pe colegul Jalea. Am mai făcut însă menţiu-
nea, care acum poate fi complet înţeleasă, că ideolo-
giceşte traiectoria de la acea condamnare, în numele 
realismului, a operei lui Paciurea şi Brâncuşi până 
la apoteoza lui Brâncuşi mi se pare o întoarcere la 
180 de grade. Spre surpriza mea, un tovarăş cu anu-
me funcţii de control în secţia noastră, deci un factor 
eminamente politic, a declarat că discuţiunea noastră 
(de felul şi de calitatea celei de mai sus) a fost viţiată 
prin două vini: una - debitarea de anecdote (asta 
ţintea pe colegul nostru G. Oprescu care însă n-a fă-
cut decât să divulge concepţia lui Brâncuşi despre 
artă) şi alta intervenirea în discuţia pură de spe-
cialitate, cu obiecţii asupra deplasării ideologice 
(s.n. Z.C.)...

Când am acceptat invitarea de a deveni mem-
bri ai Academiei R.P.R. ştiam prea bine că această 
Academie are un caracter ideologic, un unghi de cla-
să şi deci politic şi că buna poziţie ideologică este 
tocmai întrebarea capitală asupra căreia vom fi sti-
mulaţi să medităm(...) În cazul nostru alegerea însăşi 
a subiectului şi propunerea cu aplauze a prelungirii 
discuţiei ni se pare hazardată. Chiar dacă istoria ar-
telor va conceda un loc lui Brâncuşi, ne dăm seama 
perfect că în momentul de faţă a face un elogiu al 
lui, după o comunicare contra formalismului, riscă să 
apară ca o demonstraţie, cel puţin ca o singularizare, 
aşa cum am încerca să comemorăm aci pe Urmuz şi 
al său Pâlnia şi Stamate. ...” (Reproducem în numă-
rul de față Nota lui G. Călinescu, cu tot «spectacolul» 
de idei, colorat ideologic, privind arta în general și în 
special „cazul Brâncuși” devenit subiect în dezbateri-
le proletcultiste ale Academiei R.P.R. din 1951).

Iată în ce contest ideologico-cultural și poli-
tic se vehicula, în România, numele lui Constantin 
Brâncuși. Artistul era, desigur, la curent cu ceea 
ce se întâmpla în țară și, cu toată buna intenție a 
oficialităților de a-l invita, în 1956, să-și revadă țara, 
acesta – chiar dacă ar fi vrut – nu se găsea însă într-o 
formă prea bună. Pe 6 ianuarie 1955, în urma unei 
căzături, își fracturează femurul, fiind internat până 
la 3 mai la spitalul Foch din Suresnes. Nici proiectul 
de a edifica o uriașă Pasăre în spațiu în fața clădirii 
Seagram din New York („concepută de Miess van 
der Roche” – Doina Lemny), nu va mai fi realizat, 

cum și uriașa Coloană a infinitului din oțel inoxida-
bil înaltă de 400 de metri, pe țărmul lacului Michi-
gan, dorită de Primăria orașului Chicago, iarăși va 
rămâne doar un sublim proiect tot din cauza sănătății 
precare din acești ani. Tot de domeniul idealului a 
rămas și un eventual monument al său în grădinile 
UNESCO din Paris.

Văzându-se așadar „refuzate”, oficialitățile 
comuniste din România nu au decât să organizeze, 
în anul împlinirii a 80 de ani de viață, o Expoziție 
personală Brâncuși (prima de acest fel din Europa) 
la Muzeul de Artă din București (1 decembrie 1956). 
Era un fel de „cinstire” în posteritate, căci, anul ce 
a urmat, Brâncuși a supraviețuit, îndurându-și cu 
stoicism bătrânețea și suferințele, până la 16 martie 
1957, când își dă obștescul sfârșit în Atelierul său, 
vegheat de cei numiți să-i îndeplinească dorințele 
testamentare.

*
Că sculptorul a fost invitat să viziteze țara este 

un caz real, a se vedea în articolul alăturat scrisoarea 
lui Aurel Pampu din 30 decembrie 1956, care, în nu-
mele acelor „oameni autorizați”, îi face lui Brâncuși 
invitația de a reveni în țară. În această campanie „de 
racolare” se înscrie și gestul Statului român, evocat 
de regretatul gorjean Constantin Peștișanu în urmă-
toarea mărturisire consemnată epistolar înainte de 
moarte:

«CAZUL BRÂNCUȘI»
În anul 1956 eram director de cabinet la Con-

siliul de Miniștri (respectiv Miron Constantinescu) 
care, împreună cu Constanța Crăciun (ministrul 
Culturii), mi-au zis: „-Ești din Peștișani, cunoști 
pe Brâncuși și operele lui din Tg. Jiu? Am răspuns: 
-DA!  Am încercat să-l aducem pe cale oficială, ca 
invitat al Guvernului, să viziteze România. Ne-a re-
fuzat;  am aflat că are o nepoată, Ioana (fiica surorii 
sale) și că tu ești, datorită părinților, un nepot recu-
noscut, dar mai îndepărtat!

Dispoziție! Caut-o pe nepoata lui, Ioana (Jea-
na) și invită-l, în calitatea pe care o aveți, să facă o 
vizită în România, toate cheltuielile fiind suportate 
de Statul Român (stă cât vrea, vizitează ce vrea etc.).

Am contactat unul din arhitecții (și foto-
graf renumit), și a primit sarcina să întocmească 
un album cu fotografii în color (am adus filmul din 
Franța), cu aspecte din Hobița, Brădiceni, Peștișani, 
drumul lui la Craiova, școala și activitatea lui acolo 
și la București până la plecarea din țară.

Când albumul a fost întocmit, am comandat 
și adus de la Peștișani-Hobița un coș din nuiele de 
răchită (curățate, albe), o ploscă sculptată cu țuică 
de la Săuca... motive românești (gorjenești) și alte 
obiecte din lemn specifice Peștișanilor.

Am fost sfătuiți (obligați), să-i scriem 
scrisoarea-invitație de mână, nu la mașină de scris. 
Coșul, cu cele depuse în el, a fost trimis prin M.A.E., 
la Ambasada de la Paris, pentru a-i fi înmânat.

Prima eroare! (sau sabotare). Ambasada nu 
a predat coșul decât în ziua de 23 august. Familia 
aciuită în jurul lui (transfugi), care controla tot ce in-
tra și ieșea de la Brâncuși (relatase persoana care s-a 
prezentat), a intervenit, spunându-i: „Nu vezi că este 
o capcană a Guvernului României de a te prinde și 
sechestra în România; ți-au adus cadoul pentru ziua 
de 23 august, iar nepoții tăi sunt și ei comuniști, în 
slujba Guvernului!” Știam (sau am auzit) că era un 
anticomunist înfuriat!

Campania de „racolare” din anii 50:

„Cazul CONSTANTIN BRÂNCUŞI” (II)

Documentar de 
Zenovie CÂRLUGEA
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Rezultatul! A refuzat invitația (nu știu dacă și 
cadoul) și nu ne-a dat un răspuns scris! În toamna 
aceluiași an, un vicepreședinte al B.N.R. (și adjunct 
de ministru la Finanțe), în deplasările la Paris (fiind 
un cunoscut al lui Brâncuși), i-a făcut o vizită. La 
întoarcerea în țară, venind la Miron Constantinescu, 
înainte de a intra la acesta mi-a zis: „Peștișanu, 
Moșul este foarte bolnav (de gută) și nu mai are 
mult de trăit, iar familia aciuită pe lângă el, sub mas-
ca că-i servește mâncăruri românești, îl îndoapă cu 
sarmale (neindicate la gută) ș.a. alimente contraindi-
cate la boala lui. Stând de vorbă între patru perechi, 
mi-a amintit de scrisoarea voastră, a spus că el vrea 
să moară pe blană/ scândura lui, în România, dar că 
nu mai poate să se deplaseze și dacă ar putea să vină 
unul din cei doi nepoți să-l însoțească.”

A doua eroare! Miron a întrebat cui facem 
pașaport și luăm viza pentru a merge după Brâncuși. 
Subsemnatul am spus imediat: Ioana, că pentru ea 
a venit la Tg.-Jiu și a mers la Tătărescu să-i dea un 
serviciu (terminase liceul și facultatea, întreținută de 
el).

Eu l-am cunoscut pesonal numai în anul 1937 
sau 1938, când eram elev în clasa a V-a sau a VI-a și 
el a venit, de la Hobița, într-o după amiază, în vizită 
la tata (se cunoșteau). Pentru a intra în Franța anu-
lui 1956, o persoană neoficială trebuia să fie invitată 
de cineva care locuia acolo. S-a expediat scrisoarea 
pentru viză, respectiv, avizul pașaportului și au tre-
cut lunile anului 1956, am intrat în anul 1957 și Ioa-
na a primit viza (acordul pe care-l dăduse Brâncuși).

Nu știu când cei din jurul lui i-au cerut să dea 
viza, (sau spus) că există și o cerere a Janei pentru 
a-și da acordul de intrare în Franța, dar când Ioana 
a primit viza și a ajuns la Paris, Brâncuși era mort.

Notă!
Am ținut să relatez pe larg și cu exactitate 

acest caz, deoarece citesc prin ziare și ascult fel de 
fel de foști transfugi sau comentarii prin presă și ra-
dio, cu variante că „Brâncuși nu a fost chemat (invi-
tat) să vină în România, că Guvernul comunist nu a 
vrut să-i primească operele oferite etc.etc.

Concluzia mea:
Cei din jurul lui (transfugi), fără afirmare și 

puterea de a se realiza prin talentul și munca lor, l-au 
izolat, au vrut și trăiesc și acum (nepoții lor!) din 
operele (donate sau sustrase) lui Brâncuși. Am vă-
zut o parte din operele sale la o expoziție organizată 
în Muzeul de Artă Modernă de la Paris, foarte bine 
reprezentate, dar nu am avut voie să fotografiez ni-
ciuna din piesele (operele) expuse, ci numai să cum-
păr „ilustrate”, realizate și vândute (concesionate) 
de cei doi.

Aș mai nota următorul aspect și realizare a 
mea: în 1957, după decesul său și ca urmare a insuc-
cesului nostru de a-l aduce în România, ministrul 
Culturii, Constanța Crăciun, mi-a zis: „Peștișanu 
(eram directorul Direcției de construcții și investiții 
din Ministerul Învățământului și Culturii), dacă tot 
nu am reușit să-l aducem pe Brâncuși, interesează-te 
și ia măsuri să-i facem o casă memorială la Hobița și 
introdu în planul de investiții (buget), al Inspectora-
tului de cultură al județului Gorj, fondurile necesare. 
Am introdus fondurile și l-am însărcinat cu executa-
rea pe Peștișanu Gheorghe.»

(Relatare de Prof. univ. dr. CONSTAN-
TIN PEȘTIȘANU într-o scrisoare mai am-
plă adresată, înainte de moarte, profesorului 
peștișenean Petre Cornoiu, fost director al li-
ceului din Peștișani – document publicat de 
General de brigadă R Constantin Codiță, în 
documentarul „Liceul nostru- semicentenar, 
1963-2013”, Editor Fundația „Casa Brâncuși – 
Hobița”, 2013, Tg.-Jiu, pp. 108-109). n

Cazul CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

Colaboratorul nostru din Spa-
nia, dl prof. dr. Gheorghe Vințan, ne 
semnalează că la 10 martie c. a avut loc 
la Madrid, în sala Teatrului Francez, 
sub egida ICR, o conferință în memo-
ria lui Constantin Brâncuși susținută 
de dl Philippe-Alain Michaud, conser-
vator la Centrul Pompidou din Paris. 
Conferința - fiind ilustrată cu muzică 
din folclorul maghiar, turc și mexican 
– a stârnit un anumit „deranj” mai ales 
în rândul compatrioților aflați în sală (și 
nu numai în rândul acestora!). Dl Gh. 
Vințan se întreabă, desigur, retoric, de 
ce coloana sonoră nu a avut în vedere 
muzică de Bizet, Ciprian Porumbescu 
și George Enescu, mult mai potrivită în 
acest context al evocării vieții și ope-
rei brâncușiene... Tot „în afară de con-
text” a fost și considerarea lui Constan-
tin Brâncuși drept „sculptor francez”, 
ceea ce a răscolit iarăși sentimentul de 
mândrie al compatrioților aflați pe me-
leaguri iberice, însoțiți fiind de pictorul 
bucovinean Ioan Oniciuc.

Iată câteva fragmente din ma-
terialul adresat revistei „Portal-MĂ-
IASTRA” de hispanologul Gheorghe 
Vințan (vrednic traducător al poeziei lui 
Lucian Blaga în spaniolă și președinte 
al Asociației Culturale Juan Ramón Jiménez și Lu-
cian Blaga):

«În actul ce aducea un omagiu sculptorului 
„francez” Brâncuşi, în dicursurile şi în scurta pelicu-
lă ce a fost prezentată apăruseră două elemente care 
m-au deranjat, nu numai pe mine ci şi pe alte persoa-
ne din sală. Prima: absurda susţinere asupra aparte-
nenţei sculptorului ca naţiune sau ţară. În opinia mea 
si nu numai a mea, el –Brâncuşi – nu-i ceva ce-l poa-
te revendica într-o formă sau alta numai francezii, 
cum au spus-o, ori numai românii, aşa cum nimeni 
nu a susţinut, ci, în consens cu o bună parte dintre cei 
prezenţi, acest geniu al sculpturii cu siguranţă este 
o unică şi determinantă secvenţă  de universalitate 
sculpturală ce aparţine întregii lumi. (Numai aşa re-
cunoştinţa şi omagiul ce i s-au adus pot avea o valoa-
re adevărată, zic eu.)

  Acum vine cel de-al doilea aspect al deran-
jului, care nu-i unul oarecare, el reflectându-se în 
mod direct în acea întrebare a mea ce cuprinde inte-
rogativele vieţii fiecăruia dintre noi. Bine! Se poate 
spune, şi apropó care-i deranjul? El deranjul derivă 
din acompaniamentul muzical, nu pe tot parcursul 
peliculei, numai în anumiţi timpi,  un clar sunet ce 
nu era la locul lui. Şi de ce-i aşa şi nu altfel? Ei dra-
gii  mei, muzica populară a fiecărui popor, a fiecărei 
naţiuni este inconfundibilă, este parte din bogăţia 
artistică a lor, spirituală şi sacră totodată. Însă, se 
pare că domnul Michaud, cine a ales sau nu, cele trei 
cântece: una din  folklorul maghiar, o Malaghenie 
de un grup mexican şi un bocet popular turc din în-
depărtata Anatolie, nu are în mod probabil, nici idee 
cum sună în urechile unui român, francez sau spani-
ol acele cântece care au acompaniat la un moment 

dat genericul peliculei ce domnia sa 
a presentat.

   De felul meu toată viaţa mea 
am fost un respectuos al culturilor 
populare ce aparţín altor popoare sau 
naţíuni. Dar când cineva rău inten-
ţionat sau în necunoştinşă de cauză, 
indiferent care dintre ele poate să 
fie, eu nu mă dau îndărăt în a apăra 
identitatea mea naţională şi aşa dra-
gii mei, caut să apăr rădăcinile mele 
culturale cărora le aparţin şi cred că 
aparţinuse şi Brâncuşi. Da, a fost un 
deranj dacă iau în considerare efor-
tul de-a-mi lăsa pe Piqui al meu – cel 
mai isteţ din toată rasa  labradorilor 
– singur în „finca” din  Camarma, 
pentru a trăi o seară de martie, cu 
Brâncuşi, în ilustrul oraş Madrid, ca-
pitala naţiunilor hispanice.»   n

Gheorghe VINŢAN,
Presidente de la Unión 

„LUCIAN BLAGA” de escritores y 
artistas rumanos en España.

Madrid, 20 de marzo de 2016.

Conferință «Brâncuși» la Teatrul Francez din Madrid –
 pe fond muzical din folclorul maghiar, turc și mexican...
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NOTĂ

 Întrucât colegul Jalea a ţinut să prelungeas-
că discuţia, ca unul care am făcut comunicării sale 
accentuate obiecţii, mă văd obligat să reintru în dez-
batere, însă în formă critică spre a nu lungi discuţia. 
Ţin să observ că menţin tot ce am spus în şedinţa 
respectivă, atât în conţinut, cât şi în formă, ceea ce 
este şi firesc, căci ceea ce ne împinge la critică sunt 
motive de ordin raţional. Comunicarea colegului Ja-
lea nu poate şi nu trebuie să fie despărţită de celelalte 
ale domniei sale dinainte, întrucât definiţia însăşi a 
concepţiei noastre reclamă coherenţa. Ne aducem 
cu toţii aminte de şedinţa, pot să zic, furtunoasă, 
deşi în limitele academismului, când colegul Jalea 
a vorbit despre realism în artă, făcând o vehemen-
tă critică formalismului, condamnând pe Paciurea 
în faza sa ultimă, şi pe cât mi-aduc aminte vestejind 
pe Brâncuşi. Atât de impetuoasă în linearitatea ei mi 
s-a părut concepţia colegului Jalea, încât socotind-
o stângistă şi ultraistă, am combătut-o într-o şedinţă 
următoare într-o notă despre realism. Colegul Jalea 
numea realism imitarea pur şi simplu a naturii, în 
vreme ce Marx, Lenin şi toţi esteticienii sovietici, 
în tradiţia de altfel a marii concepţii clasice, înţeleg 
prin realism viaţa oglindită în artă prin mijlocirea 
ideologiei. Ceea ce scoate artistul din natură nu e o 
copie fotografică ci o idee pe care însă n-o traduce 
într-o abstracţie discursivă ca omul de ştiinţă, ci într-
un concret, care e ficţiune şi nu mai e identic cu ori-
ginalul. Arta realistă vorbeşte, prin urmare, spiritului 
uman, şi un colorist pur care nu trezeşte în spectator 
procese ideologice nu e un artist, arta fiind prin de-
finiţie o concepţie concretă despre univers, în cazul 
nostru o concepţie socialistă. Cum arta este după es-
tetica sovietică un instrument de luptă de clasă, lupta 
n-ar fi posibilă fără idee, precum n-ar fi cu putinţă 
nici anticiparea progresului social de mâine. Tocmai 
caracterul ideologic al realismului permite polemica 
uneori împinsă până la şarjă, alteori cu elemente de 
fabulos şi himeric. De unde preţuirea din partea cri-
ticii plastice sovietice a operei polemice a lui Goya. 
Am spus deci atunci că, indiferent de realizare, hi-
merele lui Paciurea, cel puţin unele, principial nu 
contraziceau realismul, fiind opere de polemică, ca 
ideologie antiburgheză şi antiimperialistă, cum e ca-
zul cu Zeul războiului. (Himera Văzduhului - şters 
de autor). Deunăzi însă colegul Jalea a venit cu un 
elogiu al lui Brâncuşi care a stârnit o adevărată at-
mosferă de apoteoză pentru suprarealismul pe care-l 
condamnasem mai înainte, motivând gestul prin ace-
ea că alcătuirea Muzeului reclamă o reconsiderare a 
operei unei mari personalităţi de reputaţie mondială 
etc. D-sa însă n-a reconsiderat pe Brâncuşi în nume-
le realismului, în care ar intra opera dintr-o anume 
epocă a sculptorului, ci pe motivul că Brâncuşi se 

întemeiază pe folclor şi rezolvă anume probleme de 
ordin formal ca difuziunea luminii, ca impresiune 
în sensul tehnic al cuvântului. Orice discuţie asupra 

obiectului n-a fost posibilă, pentru că nu ni s-a adus 
nici o imagine din opera lui Brâncuşi. Întrucât mă 
priveşte, m-am limitat la unele întâmpinări de prin-
cipiu pe care le reformulez şi le completez aci. În-
tâi am întrebat: ce înseamnă „mare personalitate” în 
artă? Şi am răspuns: ceea ce ne interesează pe noi 
este de a şti dacă un artist este un creator.

 Alte merite intră în alte zone de preţuire. De al-
tfel această interpretare este în concordanţă şi cu rea-
lismul. Nu poţi fi realist în afara creaţiei, prin simple 
merite culturale. Michelangelo şi Tolstoi sunt realişti 
fiindcă sunt creatori. În al doilea rând am observat, 
enunţând evident nişte truisme care însă tocmai de 
aceea sunt solide şi verificate, creaţie înseamnă con-
cepţie despre lume, Weltanschaung, mirovozzrenie, 
care însă îşi are condiţiile şi limitele ei materiale, în 
fiece artă. În sculptură obiectul de contemplaţie ide-
ologică este exclusiv omul ca animal, ca fiinţă vreau 
să zic cu o propulsie interioară, inteligibilă. Descri-
erea naturii vegetale, a peisajului a dus totdeauna la 
grotesc în sculptură şi chiar naraţia excesivă este pe-
riculoasă. Sculptura înfăţişează omul ca sistem muş-
chiular, însă muşchiul e o figură geometrică, astfel că 
ideea însăşi stă la temeiul plasticei. Trupul uman este 

sistemul muşchiular care sugerează mai de aproape 
procesul cerebral, de aceea omul este obiectul de că-
petenie al sculptorului şi, alături de el, al animalelor 
umanizate, precum calul. Elefantul prin masivitatea 
lui telurică deşteaptă gândul forţelor primare, sau e 
cel mult o figură decorativă preferată de miniaturişti. 
La Roma într-o piaţetă, un mic obelisc stă pe un ele-
fant pitic. Aş adăuga că şi fauna marină oferă câte 
un muşchi geometric finalizat bine spre cap, cum ar 
fi delfinul. Fontane, aşa zisă, del tritone din piazza 
dell’Esedra din Roma e interesantă tocmai prin zvâc-
nirea delfinului, în braţele unui croton cu bust uman, 
în vreme ce din gura animalului ţâşneşte apa. Del-
finul e un arc muşchiular care însă prezintă o linie 
ascendentă de inteligibilitate în direcţia gurii. Când 
deci Brâncuşi repudiază pe Michelangelo ca făcător 
de beufteak-uri, revelă mentalitatea sa asculpturală, 
în consonanţă cu producţia sa decorativă, senzuală 
şi abstractă, nu însă plastică. Fără muşchi ca expre-
sie materială a inteligibilităţii umane nu poate exis-
ta sculptură. Ni se va obiecta că totuşi în sculptură 
sunt multe aspecte impresionistice, cum am zice de 
culoare, de lumină. Nu vom tăgădui aceasta. Trebu-
ie să facem distincţie între esenţă şi accident. Din 
acest punct de vedere este sigur că sculptura al cărei 
corp poate fi văzut circular are ca esenţă omul ex-
primându-se muşchiular, ceea ce nu exclude pe plan 
secundar şi impresiile picturale. Am subliniat chiar, 
spunând şi aci un loc comun, că raţionalizarea com-
pletă a artei este imposibilă, ba chiar nesolicitată, 
întrucât în inefabil, cu acel je ne sais quoi ce scapă 
definiţiei stă personalitatea operei de artă, unicatul 
ei. Dar şi aci e necesară o lămurire. Efectele impresi-
onistice o operă de creaţie le scoate din chiar esenţa 
genului. Astfel arhitectura trăieşte din echilibrul de 
mase şi geometrie. Însă tocmai geometricul raportat 
la calitatea materiei şi a cerului provoacă şi impresii 
de coloare în accepţia înaltă a cuvântului şi Palazzo 
Pitti, bunăoară, se diversifică fără a uza de mijloace 
străine arhitecturii, de monotonia stilului Renaşterii. 
E adevărat că şi în antichitate şi azi în spaţiile meri-
dionale unde se profesează stilul clasic se uzează de 
policromie, suprafeţele fiind vopsite într-o coloare 
violentă. Totuşi coloarea, mai bine zis, vopseaua, nu 
face decât să indice liniile geometrice, încât efectul 
rămâne pur arhitectural. Astfel albul de var în arhi-
tectura română e de fapt o „coloare” care înlesneşte 
percepţia siluetei geometrice a clădirii. Cu totul alt-
ceva este cromatismul constând în aplicaturi peste o 
masă arhitectonică inexpresivă, procedeul de pildă 
uzat de şcoala lui Mincu de a aplica majolice. De 
asemeni în sculptură efectele impresionistice serioa-
se ies nu din apel la mijloace picturale, ci din chiar 
esenţa sculpturii. 

Memoria crudelis:  

CONSTANTIN BRÂNCUŞI ÎN VIZIUNEA ACADEMIEI
REPUBLICII POPULARE ROMÂNE (II)

Acad. GEORGE CĂLINESCU dixit....
După ședința din 28 februarie 1951 de 

la Academia Republicii Populare Române, 
- condusă de „acad. Al. Toma, preşedintele 
secţiei, M. Sadoveanu, fiind absent” și la care 
au participat „academicienii G. Oprescu, 
Victor Eftimiu, G. Călinescu, Al. Toma, Ca-
mil Petrescu, Krokor Zambaccian, Al. Gra-
ur, Geo Bogza” - a urmat alta, la 7 martie 
1951, în care, printre alte voci dezavuatoare 

la adresa lui Brâncuși, aceea a lui G. Călinescu, consemnată „într-o notă 
despre realism”, a rămas „celebră” prin spiritul proletcultist în care ge-
niul „divinului critic” s-a năclăit  sub cupola Academiei... Reproducem 
mai jos celebra „notă despre realism”, publicată pentru prima dată de 
cercetătorul Pavel Țugui, în „Dosarul Brâncuşi” (Ed. Dacia, Cluj-Napo-
ca, 2001), conformă cu manuscrisul păstrat la Cabinetul de manuscrise, 
Arhiva G.Călinescu, III, mss. 38, f.146-150.

Așa înțelegea Academia R.P.R. să-l omagieze pe Constantin 
Brâncuși, la împlinirea vârstei de 75 de ani! (Red.)

G.CĂLINESCU
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Un mijloc constatat în orice fază a istoriei 
sculpturii este acela de a întrerupe finisajul ope-
rei, de a lăsa lacune, cum ar fi zis Paul Valéry, în 
momentul în care ochiul anticipează perfect ideea 
plastică, lăsând astfel contemplatorului plăcerea de 
a surprinde trecerea de la inform la definit. Super-
ficia văluroasă, ciocănită ca bronzul, ori roasă ca o 
piatră lustruită de apă sunt câteva procedee. Există 
un moment în sculptură în care o precizie tehnică în 
plus ofuschează chiar simplitatea ideii. În mare, şi 
pe urmele unor piese neterminate de Michelangelo, 
şcoala lui Rodin a uzat copios de metoda întreruperii 
scoaterii formei întregi din blocul de piatră, în sco-
pul de a sugera opoziţia dintre materia 
inertă şi viaţa în desfăşurare. Se schim-
bă chestiunea când artistul mediocru, 
în imposibilitatea de a crea esenţialul, 
aplică accidentalul pe cale tehnică, li-
pindu-l. Astfel unii sculptori îşi ascund 
platitudinea fotografică a operelor lor 
acoperindu-le cu o crustă, imitând în-
treruperea finisajului. În fond, relativa 
imperfecţiune, când perfecţiunea înce-
pe să fie întrevăzută, e un fel de a da 
operei de artă aspectul unui fenomen 
al naturii. Venera de Milo şi-a pierdut 
în mod fericit braţele atrăgând atenţia 
asupra forţei potenţiale a muşchilor fe-
murali. Dacă azi însă un sculptor, care 
a conceput rău un trup, taie braţele, 
elimină piese anatomice, nu face decât 
manoperă picturală în sensul rău al cu-
vântului. În scurt obiecţia mea nu res-
pinge valabilitatea relativă a punctului 
de vedere al colegului Jalea, ci distinge 
între esenţial şi accesoriu. Este Brân-
cuşi un creator în sculptură prin mijloacele înseşi ale 
sculpturii? Atunci, fireşte, accesoriile impresionisti-
ce derivă în mod necesar din creaţia înseşi şi sunt 
de luat în considerare. În treacăt fie zis, fiindcă s-a 
vorbit de deschizător de drumuri, numai adevăraţii 
creatori deschid drumuri şi de fapt merg până acolo 
de unde calea e luată de un alt creator. O tehnică în 
sine şi bunuri formale în sine, segregate de creaţie, 
nu există. Dacă Brâncuşi, precum se pare şi de altfel 
se şi susţine, e o personalitate de motiv artistic, un 
estet, nu eretic cu demonstraţii plastice, toată discu-
ţia se deplasează în plan didactic şi formalist. 

Tov. Jalea a susţinut că Brâncuşi merită aten-
ţia noastră socialistă fiindcă se sprijină pe folclor. 
Însă aci e o confuzie. Socialismul, reluând poziţii-
le fundamentale ale clasicismului, ia în considera-
re factorul „popor” şi numai în această direcţie şi 
folklorul. Socialismul e interesat de artă exprimând 
fundamentele umanităţii, accesibilă deci masselor, 
de unde şi interesul pentru marii clasici Shakespea-
re, Balzac, Tolstoi. Folklorul însă a atras enorm toc-
mai pe dadaişti, pe suprarealişti, pe toţi cei setoşi de 
absurd şi iraţional şi plictisiţi de logicul inexorabil 
al marei arte, care însă prin faptul de a fi manifes-
tat într-un concret aduce un procent suficient, dar 
nu fundamental, de iraţionalitate. Unde poţi afla ab-
surdul, nefinitul, cripticul, grotescul, terificul, ade-
sea chiar demenţialul dacă nu în arta primitivilor? 
Folklorismul acesta a căutat sălbatecul din om. La 
noi dadaiştii şi suprarealiştii au făcut folklor cu vo-
luptate. De pildă: 

Foaie verde tibişir
 Mult iubesc pe Perahim.
Ceruri paralele
 Duceţi-mi cu ele
 Ultim ciobănel
 (Frate mi-e şi el).
Cu ochii prea plini
 De-aquatici, trişti crini,
 Plantele pline

 De limpezi albine. 
Când Brâncuşi cultiva folklorul plastic, cum 

bine a observat colegul G. Oprescu, el se află tem-
peramental pe linia suprarealismului care exalta au-
tomatismele plastice ale artei primitive „cu absenţa 
- cum zice Bréton - a oricărui control exercitat de 
raţiune”. Brâncuşi în sculptură nu se află nici măcar 
la nivelul unui Gauguin în pictură, pentru că acesta 
din urmă clasicizează sufletul exotic, căutând un ra-
ţional în forme inedite, ce turbură un moment con-
ştiinţa noastră occidentală. Folklorismul suprarealist 
nu e accesibil masselor, care caută inteligibilul, ci 
rafinaţilor sensuali. „Arta aparţine poporului. Prin 
rădăcinile ei cele mai adânci ea trebuie să pătrun-

dă în însuşi grosul masselor largi muncitoare.” Aşa 
zice Lenin, în perfectă consonanţă cu estetica cla-
sică. Însă adâncimea e o valoare de concepţie, de 
idee, de creaţie, nu de temă exterioară şi de formă. S. 
Varşavschi în Arta decadentă a Apusului văzută de 
pictorii realişti ruşi spune un adevăr pe care oricine a 
reflectat asupra artei îl admite: „Forma nu există rup-
tă de conţinut, aşa precum nici conţinutul nu poate fi 
conceput în afara formei sale de exprimare. Unitatea 
dialectică dintre aceste categorii estetice constituie 
piatra fundamentală a întregii estetici marxist-leni-
niste”. Deci n-am spus nimic remarcând că Brâncuşi 
ar fi rezolvat nu ştiu ce probleme de refracţie a lu-
minii. Invenţiile tehnice sunt implicate în creaţie şi 
nu merită a fi revelate decât prin atestarea creaţiei. 
Artiştii baroci italieni au uzat de clar-obscur într-un 
mod teatral fără a deveni nişte Rembranzi. Cine a 
descoperit perspectiva în pictură n-a descoperit sub-
stanţial nimic dacă s-a mărginit la atât, căci adânca 
analiză a spaţiului ce se predă în timpurile moderne 
în şcoli permite oricui a concura fotografia, în vre-
me ce pictura japoneză oferă specimene superioare 
de realism cu o posedare încă primitivă a percepţiei 
relaţiilor spaţiale. Scot un citat rezonabil din acelaşi 
S. Varşavschi, după Cisteakov: „Fără idee, nu poate 
fi vorba de o realizare superioară, de aceea într-un 
tablou serios totul: culorile, lumina, ele trebuie să fie 
subordinate sensului”. Deci despre sensul operei lui 
Brâncuşi trebuie să ni se vorbească, dacă e realistă 
în înţelesul superior şi fără platitudine al cuvântu-
lui, dacă Brâncuşi a adus o interpretare sculpturală 
a lumii şi numai astfel încercările tehnice capătă o 
semnificaţie. Acestea sunt observaţiile de ordin te-
oretic pe care le-am făcut de natură a uşura găsirea 
adevărului, nicidecum de a stânjeni pe colegul Jalea. 
Am mai făcut însă menţiunea, care acum poate fi 
complet înţeleasă, că ideologiceşte traiectoria de la 
acea condamnare, în numele realismului, a operei lui 
Paciurea şi Brâncuşi până la apoteoza lui Brâncuşi 
mi se pare o întoarcere la 180 de grade. Spre sur-
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priza mea, un tovarăş cu anume funcţii de control în 
secţia noastră, deci un factor eminamente politic, a 
declarat că discuţiunea noastră (de felul şi de calita-
tea celei de mai sus) a fost viţiată prin două vini: una 
- debitarea de anecdote (asta ţintea pe colegul nostru 
G. Oprescu care însă n-a făcut decât să divulge con-
cepţia lui Brâncuşi despre artă) şi alta intervenirea 
în discuţia pură de specialitate, cu obiecţii asupra 
deplasării ideologice (s.n. Z.C.). Şi mai surprinză-
tor, conducerea temporară a dezbaterilor şi-a însuşit 
acest punct de vedere şi a încheiat sfătuindu-ne a nu 
mai face observări în sensul că un referent şi-a întors 
viziunea cu 180 de grade. Dar atunci ce este critica 
şi autocritica? A fost o mică eclipsă evidentă în di-

rijarea luptei noastre de idei. Când 
am acceptat invitarea de a deveni 
membri ai Academiei R.P.R. ştiam 
prea bine că această Academie are 
un caracter ideologic, un unghi de 
clasă şi deci politic şi că buna po-
ziţie ideologică este tocmai între-
barea capitală asupra căreia vom fi 
stimulaţi să medităm. Dacă în ciuda 
sforţărilor noastre, lucrările pe care 
le facem aci, adesea foarte erudite, 
nu se publică de către comisia din 
care face parte şi preopinentul meu, 
este fiindcă de bună seamă nu dau 
încă satisfacţie ideologică, nu sunt 
la meridianul cuvenit. Lenin spunea 
clar: „Materialismul implică, ca să 
zicem aşa, spiritul de partid obli-
gând ca, la orice apreciere a eveni-
mentului, să se adopte deschis şi pe 
faţă punctul de vedere al unui anu-
mit grup social”. „Literatura trebuie 
să devină o literatură de partid”. A 

judeca un artist, pe Brâncuşi, bunăoară, înseamnă în 
primul rând a-l explica în mijlocul unei clase sociale, 
cum face S. Varşavschi. Cerinţa colegului nostru de 
a nu viţia discuţia cu observări asupra poziţiei ideo-
logice este curat maiorescianism. Acesta e scuzabil 
la unii dintre noi, în nici un caz la factorii cu res-
ponsabilităţi. Aceşti ani am trăit sub adânca înrâurire 
a idealismului burghez şi, deşi-suntem democraţi de 
bună-credinţă, nu avem încă toată acuitatea de a ju-
deca prin unghiul de vedere al proletariatului. Mai 
onest pentru noi e de a obţine o educaţie socialistă 
lentă şi solidă decât să ne precipităm cu superficiali-
tate şi oscilaţii. Această lentitudine academică are şi 
un folos. Adesea cei tineri, neţinând seamă că cultura 
socialistă, nu desfiinţează pe cea burgheză ci o conti-
nuă la un nivel mai ridicat, greşesc prin stângism. I. 
V. Stalin, prin articolele sale asupra lingvisticei, ne-a 
dat o frumoasă lecţie, ajutând secţia noastră tocmai 
pe pragul de a face nişte erori şi a explica totul prin 
lupta de clasă. Cu progresul moderat, însă cinstit evi-
tăm oscilaţiile brusce ce pot să pară o nevroză ide-
ologică şi care produc o jenă intelectuală, mai ales 
când cunoaştem anamneza preopinenţilor. În cazul 
nostru alegerea însăşi a subiectului şi propunerea 
cu aplauze a prelungirii discuţiei ni se pare hazar-
dată. Chiar dacă istoria artelor va conceda un loc lui 
Brâncuşi, ne dăm seama perfect că în momentul de 
faţă a face un elogiu al lui, după o comunicare con-
tra formalismului, riscă să apară ca o demonstraţie, 
cel puţin ca o singularizare, aşa cum am încerca să 
comemorăm aci pe Urmuz şi al său Pâlnia şi Sta-
mate. E de dorit ca sforţările pe care le facem spre a 
dovedi că lucrăm, precum ni se cere, în direcţia unei 
arte universale clasice şi pentru popor să nu ne fie 
stânjenite de chiar aceia consideraţi a avea respon-
sabilitatea ţinutei marxist-leniniste a secţiei noastre. 
Ba dimpotrivă aceştia trebuie să ne ajute spre a ieşi 
din impasul care face ca Secţia noastră, care a mun-
cit, să nu fie reprezentată prin nici o lucrare tipărită 
în Buletin. 



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XII, nr. 2 (47)/2016
33

RUGĂ DE SEARĂ

Pe scări de lumină coboară,
Din ceruri înalte, Marie Fecioară,
Adu-mi potolire-n furtună,
Și viața întreagă să fim împreună,
Lipește-mi o pânză în somn peste pleoape,
Toți îngerii Tăi să-mi fie aproape,
În zori să mă uit ca un copil cu mirare
Prin Tine ce față senină mai are
Lumea prea crudă, lumea bolnavă,
Ce fără Tine e-o biată epavă…
Pe scări de lumină coboară,rămâi
Tu ultimul reazem și căpătâi.

ÎNGERUL-PORTAR

Îngerul portar mă-ntreabă:
– Ce tot vii? N-ai altă treabă?
Ți-am mai spus că Sfântul Petru
Este cel mai bun geometru,
Care știe să măsoare
Viața pentru fiecare.
Tu, trăind prea mult, așteaptă
Judecata lui cea dreaptă.
Poate ai păcate multe,
Nedreptăți, loviri, insulte.
Singur judecă-te-apoi
Mai încearcă pe la noi!
Îl privesc. N-am ce-i răspunde.
Aș pleca, dar nu știu unde.
Singur, părăsit, cu mine
Răul să-l desfac de bine,
Delicatul lor cântar
Să nu-mi fie în zadar
Doamne, știindu-mi tot amarul,
Hai, înduplecă portarul!

CU DISPERARE

Nu mă lăsați să mor, voi doctori mari,
Să piară înc-un brad dintre stejari,
Să nu rămână muntele sărac
Că l-am împodobit aproape-un veac.
Chemați-mi frații, le luați și lor
Sânge curat ca apa de izvor
Și răsuflare de la ei să-mi dați
Să fim din nou pe munte înălțați,
Să fim pădurea-ntreagă precum unul
Să-mpodobim și nunți ca și Crăciunul,
Să nu ne ciopârțească, duși să fim
Sicrie, cruci bătrâne-n țintirim.
Ajută, Doamne, doctorii cei mari
Să mă întoarcă iar printre stejari.

NU TE UITA ÎN URMĂ

În urmă de te uiți, să iei aminte,
Poți împietri de false jurăminte.
În dragoste de le-ai făcut, să știi,
Că tu din moarte n-o să reînvii.
Stană de piatră, cel mai trist altar.
De verși un râu de lacrimi, e-n zadar,
Pedeapsa cea mai grea din toate care
Le-ai risipit pe lunga ta cărare
Ce se revarsă de aproape-un veac
Ca un torent de munte într-un lac.

PRIN INFERNUL LUI DANTE

 „Per me si va tra la perduta gente“

Prin rimele și dulci, dar și amare
Mă ia de mână Dante și mă duce
Pe-acest tărâm macabru și prin care

Nevoie aș avea și eu de-un Duce
Să îmi arate bolgii sulfuroase
Și umbrele fantastice, năuce.

Doar a catran și a pârjol miroase,
Cazane fierb și urlă toți dușmanii
Cetății care strălucea-n frumoase

Turnuri înalte înfruntându-și anii
Din secolele urii și trădării,
Prelații și mirenii, calpuzanii.

Sus pe pământ domnea iubirea țării,
Aici giganții fără cap ori cei
Ce-au scufundat corăbiile mării.

Păcatul lor mai greu ca munții grei
Părea chiar și-o iubire vinovată
Când el se duse în iatacul ei,

Francesca cea nefericită, iată,
Cu Paolo de Malatesta stând
În foc nimicitor e sărutată.

Și-acolo în genune sub pământ
Elena, Cleopatra, împreună
Cu cavalerii vinovați gemând.

Și filozofii antici se adună
Amestecați cu dracii printre care
Un Parpandel le spune ce să spună.

Virgil poetul cel care îi are
Din Eneida lui ca-ntr-o scriptură
Lui Dante-i prezentă pe fiecare.

Din dragoste se-alese foc și ură,
Din măreție pulbere și jale
Și răni și zvârcoleli fără măsură.

În locul dragostei – venin și ură.

VRAJA REGĂSIRILOR

N-am fost frumos. Nu-s azi o stârpitură.
Aceleași locuri sufletul mi-l fură.
Același sat bătrân și-aceeași casă
Să rătăcesc prin lume, când mă lasă
Prea bine știu că mă întorc la ele
De ceața nopții ochii să mi-i spele.
Și umbrele părinților știu bine 
Că adăpostul cald îl au în mine
Și frații dacă-i chem cu toți s-adună
Chiar dacă urlă vântul și-i furtună.
Din groapă iese Mama să mă vadă
Cu părul nins de-o veșnică zăpadă,
Ne strânge iar la piept și rând pe rând
Să nu mai plece o rugăm plângând,
Ne știe după ochi pe fiecare…
Dar, iată, bate clopotul cel mare
Și vraja regăsirilor dispare…

ION BRAD - 86

D E  S E N E C T U T E TERȚINE

Atât de greu mă mai împac cu mine
Chiar dacă văd că zilele-s puține
Și nu pot ști când ceasul ultim vine.

Mă iau la întrebări. Nu pot răspunde.
Aș vrea să plec de-acasă. Nu știu unde.
Pe dinăuntru-nnot în tulburi unde.

În amintiri mă-nnec. Chiar cele bune
Nu sunt în stare să mă mai adune
Și disperarea mea s-o mai îmbune.

Vin toate vânturile rele, parcă
Să nu-mi mai lase gândul să se-ntoarcă,
Și mă răstoarnă-n valuri ca pe-o barcă.

Mă rog… Te aștept, Părinte, să mai vii
Să mă întorci un ceas printre copii
Și ca din morți din nou să mă învii…

STRĂJER

Străjer la zidul clătinat
Al lumii noastre în derută
Privirile mi le abat
La tot ce-a fost cândva redută.

Era credința că-nălțând
Dăm răsuflare nouă vieții
Și fericirea pe pământ
Răsare-n ceasul dimineții.

Tot ce-am clădit e azi ruină,
În loc de turle – bălării
Și toate visele declină 
De parcă-s morți cei încă vii.

Am obosit de priveghere, 
Nu știu cât pot să mai aștept
Când noaptea dreptul ei și-l cere...
Vor fi și-n moarte înțelepți?

INCERTITUDINI

Mă-ntreabă zilele de mai rezist
Și nopțile de asemenea mă-ntreabă.
N-aș vrea acest răspuns să fie trist,
Să le privesc în urmă prea degrabă.

În fiecare zi mă uit spre cer–
Același soare tânăr mă îmbie
Și-ncerc a dezlega acest mister
Al vârstei înțelepte, prea târzie.

În fiecare noapte mă frământ
Între ce-a fost și ce va fi să vină,
Ca să mă prindă zorile cântând
Celui de sus tropare de lumină.

Așa mă-ntorc mereu către părinți
Și înainte-mi văd moștenitorii
În fața cărora nu poți să minți
Cu amintiri și planuri iluzorii…

MAI VINE SFÂNTUL NICOLAE?

Zadarnic îmi pun ghetele la ușă?
N-am fost cuminte, sfântul nu mai vine?
Poate-mi aduce doar o nuielușă
Și din bomboane câteva, puține.

Copil la țară, am vrut să-l văd pe el.
Venea pe horn? Pe ușa încuiată?
O dată ne-a adus chiar un vițel
Și laptele să-l bem dintr-o găleată.

Prea mulți eram cu ghete scâlciate
Și el, bătrân nu ne știa pe nume.
Zadarnic stăm acum parcă-n palate
Și ne fălim cu nume și renume.

Liftu-i stricat și scările abrupte,
Prea ostenit, de-aceea nu le suie?
Și eu întors tot mai bătrân din lupte,
Parcă-l zăresc.. Și totuși nu e, nu e!

2015
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 Ion Mărgineanu s-a născut, neîndoielnic, în anotimpul poeziei, unde con-
tinuă să ființeze, respirând când verdele unei primăveri eterne, când aromele de 
neuitat ale toamnei. De fapt, tot ce ține de fenomenul cultural nu-i este străin lui 
Ion Mărgineanu, omul cetății, atent la toți și la toate, gata 
oricând să încurajeze un tânăr sau să puncteze prin discur-
sul său febril importanța vreunui eveniment. Activitatea sa 
poate fi privită din unghiuri diferite și de fiecare dată se va 
revela ceva privitorului: fie gazetarul, fie poetul, fie proza-
torul sau omul implicat în reabilitarea unei memorii spiri-
tuale a zonei. Pe această linie atotcuprinzătoare se așază și 
masivul său volum antologic, Poezie de primăvară. Poezie 
de vară. Poezie de toamnă. Poezie de iarnă (Iași, 2014), 
apărut în colecția Opera omnia/ poezie contemporană a 
Editurii TipoMoldova. 

     Poezia întregului volum stă sub semnul metafori-
cului, element definitoriu pentru scrisul lui Ion Mărginea-
nu, care începând cu debutul editorial din 1971 (Asfințit 
de vise, versuri) și trecând prin varii etape ale căutării și 
autodefinirii poetice (Stele în munți, Scrisori din Apuseni, 
Lumea dintre două inimi și încă multe altele), nu a obo-
sit să reclame forța cuvântului și puterea lui revelatorie. 
Îndemnul poetului rămâne constant: ,,Plimbați-vă, așadar, 
prin mireasma lor în floare și lăsați-vă Ființa să viseze!”, în 
fața ,,revoltei cuvintelor cu literă mică, atât de mică încât au luat forma pădurilor, 
macilor din holde, a freamătului izvoarelor, fiică a nopților albe, piatra de teme-
lie a adevărului... a face din aceste profunde trăiri prăvălite oglinzi, înseamnă a 
accepta destinul lor ca tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.”

     Pentru Ion Mărgineanu, poezia înseamnă transgresare a limitelor, iz-
vor de sfințenie și puritate, resursă a nobleții și rodirii, dincolo de ceremonialul 
liric ghicindu-se țipătul existențial, bucuria, dar și durerea, dionisiacul, dar și 
contemplarea, acceptarea, dar și revolta. Volumul de față se întoarce la rostirea 
populară, la versul folcloric, bucurându-se de o anume libertate (neostentati-
vă, calmă, reținută), reconfigurând universul patriarhal, cu toate atributele sale: 
dor, veșnicie, revelație, credință. Versul rămâne în continuare cantabil, purtând 
și acolo unde rima lipsește o melodie interioară, un ecou al muntelui cu tăcerile 
sale, cu brazii săi unduindu-se în vânt, cu floarea de colț tremurând pe stâncă. 
,,Spune-i, Doamne, lacrimii/ Că se poate mântui/ Pe o gură de altar,/ în prinosul 
lui de har!”.

     Lipsită de stridențe, dar nu și de angoase, antologia de față propune o 
diversitate lirică deopotrivă din punct de vedere tematic și formal. Poeziile nu 
au, în genere, titlu, și curg parcă dintr-un poem fără sfârșit, ca-ntr-un delir poe-

tic, ce face uneori pauze meditative (,,Și cuvântul,/ pelerinul tăcerii.”), pentru a 
se avânta alteori în istorie, în trecut sau în mit. Adeseori, Ion Mărgineanu scrie 
o poezie gnomică, accentuat filosofică, dar fără prețiozitate. Cuvintele se așază 

cuminți într-un ritual al sensurilor: ,,Dumnezeu n-a făcut 
lumea/ s-o urască apoi. I-a deschis/ porțile. Și ea continuă 
să le/ scoată din țâțâni. Să le rupă.” Sau ,,Și Omul – tragedia 
bucuriei.”

    Discursivitatea poemelor filtrează, cum spuneam, 
filonul popular, precum și efuziuni, senzații, melancolii 
transferate în spațiul reflexivității. Metafora asigură în con-
tinuare vitalismul poetic, în încercarea mereu reluată de 
împăcare a omului cu sine, cu lumea, cu celestul. Este aici 
o nevoie de regăsire a trăirii originare și a peisajului spiri-
tualizat în care tensiunile cotidianului dispar, fiind înlocuite 
de armonie și lumină divină. Multe poeme circumscriu unui 
lexic preponderent religios (biserică, Dumnezeu, cruce, ru-
găciune ș.a.), înregistrând repetate invocații ale Divinității 
și fascinante transfigurări ale realului sub pecetea visului. 
Cu timpul, poezia lui Ion Mărgineanu și-a însușit tot mai 
mult atributul religiosului, mărturie stau versurile ultimelor 
volume: ,,Se-aude poaia cum rescrie/ Carnea pe os. Nea-
gră cerneală/ Îi face cruce ca-n chindie/ Împărtășaniei. 
Astrală// Setea rămâne pe-o tăblie/ Cruce izvorului. Vita-

lă./ Se-aude ploaia cum rescrie/ Carnea pe os. Neagră cerneală,// Întoarcere la 
seminție/ În haină verde boreală/ Sânge pe targă, hrană vie/ O poartă-n strai de 
Catedrală.”  Se-aude ploaia cum rescrie.

     Poezia lui Ion Mărgineanu caligrafiază toposuri semnificative ale 
nașterii, ale originarului, ale metafizicului, în detrimentul cotidianului. Descripția 
capătă o pndere tot mai mare, transpunând afectiv visele, speranțele, dorul. Au-
torul refuză convenționalul, obsesia, fractura, mizând pe expresivitatea acută a 
cuvântului, pe sugestivitatea simbolului, pe setea de idealitate, înscrisă în natura 
umană. Autenticitatea derivă, în acest caz, din simțirea profund românească, din 
memoria nestăvilită a renunțării la banalitatea clipei și transformarea ei în treap-
tă a urcușului spiritualiat. Credința se trăiește în poezia lui Ion Mărgineanu, cu 
frenezie, cu tandrețe și emoție firească în preajma apropierii misterului ultim. În 
consecință, versurile se așază uneori într-o arhitectură incantatorie, simbolică, 
reluând mereu ruga și reconsiderând statutul omului în univers.

     Poeziile de primăvară, vară, toamnă și iarnă cresc, de fapt, din același 
anotimp taumaturgic, îndelung visat și căutat de poet. E o revărsare lirică de o 
debordantă generozitate, precum autorul însuși, și așa va rămâne mereu.

ION MĂRGINEANU -  între vocație civică  și  transfigurări onto-stilistice

Poezia anotimpurilor Monica Grosu

Poeți, scriitori și artiști din România, Alba-
nia, Macedonia, Moldova, Muntenegru și Serbia 
s-au adunat, timp de două zile, în orașul Trebisa-
cce (Italia), de la Marea Ionică pentru ceremonia 
internațională literară Premiul Literar „Corona”, un 
eveniment  de o mare importanță culturală și socială 
organizată în memoria poetului și scriitorului Co-
sentino Gianfranco Cianciaruso, TT (Traduceri Ta-
labă), în colaborare cu Institutul „E. Aletti „. „Este 
un moment de mare integrare socială și culturală, 
prin care Trebisacce a salutat și a onorat scriitorii 
și poeții acestor naționalități cei mai mulți dintre ei 
acum rezidenți în Italia și mulți alții care au venit 
special din patria lor de a primi „Crown Award”, 
acordat de către un juriu de experți condus  de Mi-
haela Talaba “, a spus primarului Comunei Trebi-
sacce,  Franco Mundo .

  Eveniment cultural s-a desfăşurat în faţa 
unui public numeros din Trebisacce, şi din satele 
din jur  care au umplut sala de conferinţe de la “Mi-
ramare Palace Hotel”, eveniment ce a debutat cu un 
bufet artistic și a continuat cu acordarea de zeci de 
premii către artiștii, poeții, scriitorii sosiţi din Ro-
mânia, Serbia, dar  şi din alte colţuri ale Italiei care 
şi-au prezentat opera în limba lor maternă traduse 
simultan de către cei doi prezentatori Mihaela O. 
TOTU și Giorgio Naccarato.

Printre premianţi s-a numărat şi jurnalistul şi 
scriitorul timişorean Stejărel Ionescu, care a ob-
ţinut trei premii internaţionale: Premiul II pentru 
poezia cuantică, Menţiune de onoare - pentru vo-

lumul de poezii “Cartea Vieţii” şi Premiul special 
pentru carieră (acordat in Italia doar personalităţilor 
de marcă.)

 Invitat de onoare a fost poetul Vasile Hatos, 
Ivano Totera imitator, grup de muzică „E. Aletti, ac-
tori Massimo Cistaro, Andreina Petta și Giuseppe 
De Vita, centrul de formare artistică „Spirala” Sera-
fina Guzzo. Printre numeroasele premii un premiu 
special a fost acordat prof. Piero De Vita, profesor 
al Institutului „E. Aletti „, poet, scriitor si folclorist 
din Trebisacce pentru ” cel mai bun profesor „ales 
printr-un vot anonim de către studenți. Ceremonia 
s-a terminat târziu în noapte, când Marea Ionică 
spumega şi se lovea de ţărm, sub un cer încărcat de 
nori negrii şi o ploaie rece de primăvară.

Cea de-a doua zi a continuat cu vizita la pri-
măria din Francavilla Marittima, cu vizita la Mu-
zeul Comunal, la siturile istorice şi s-a încheiat în 
noapte la peste o mie de metrii altitudine la Scuarul 
Sfintei Maria de la arme cu spaghetti cu paste şi iah-
nie de fasole de unde nu a lipsit un vin roşuu italian 
excellent.

Prima editie a Premiului literar “Corona” s-a 
încheiat. Dar ecoul acestuia continuă să rezoneze în 
noi. Mihaela Talaba a fost sufletul viu, cea care a 
adunat românii din toate colţurile Italiei, dar şi din 
România, Serbia sau Moldova. Visul Mihaelei, a 
devenit realitate. Un premiu literar care nu este doar 
un premiu, dar este un adevărat exemplu de modul 
în care acesta poate fi comutat între diferite persoa-

ne la cultură, limbă, naționalitate și credință, adevă-
ratul foc al artei, al frăției, al schimbului. Ceea ce a 
contat a fost schimbul de idei, de cultură care are loc 
cu această ocazie. Nu este necesară  integrarea sau 
complectarea, dar menținerea propriei identități, in-
tră în contact cu diferite realități, îmbogățind ceea 
ce noi numim fraternitate, devine esențial dincolo 
de legile statelor și interese speciale: legea inimii și 
poezie, câștigă din nou, pentru că aceasta este legea 
libertății.(P.M.)

Scriitorul STEJĂREL IONESCU - 
 Premio Letterario Internazionale “Corona” 2015/2016
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Era de așteptat ca eminentul intelectual, cum s-a dovedit a fi prin studiile 
sale de critică și istorie literară, scriitorul Zenovie Cârlugea, autor și al unor im-
portante cărți consacrate operelor brâncușiene („Brâncuși azi”, 2000; „Brâncuși 
– Orizonturi critice”, 2009; „Brâncuși – studii și eseuri”, 2009) să se apropie de 
creația magului de la Hobița și prin mijlocirea metaforelor lirice. Este ilustrată 
astfel și vocația sa poeticească, afirmată edificator, începând din 1995, prin întâia 
sa carte de poeme, „Fericirile”, căreia aveau să-i urmeze  într-o ritmicitate deloc  
grăbită volumele „Deseninări de cleștar”, „Gheață la mal”, „Foișor in Heli-
opolis”, „Ochiul înrourat”. E de văzut, în această atent controlată parcimonie 
lirică, că poetul cărturar are, într-un înalt grad, conștiința că poezia care aspiră la 
durată se refuză inflației metaforice, ea fiind mod al mo-
mentelor rare, de sărbătorească lumină a spiritului. Cum o 
dovedește cu deplinătate recenta sa carte de versuri, „Li-
thyada”, apărută în 2014, la Editura „Măiastra”.

O scurtă zăbavă se cuvine rezervată, mai întâi, des-
cifrării titlului cărții. La o primă vedere, nu va fi greu de 
îndreptat gândul, printr-o inevitabilă simetrie de rimă, 
spre epopeea homerică „Iliada”, cartea istoricei călăto-
rii războinice, deopotrivă eroice și inițiatice. E ușor de 
identificat în structura „Lythiadei”, în „lythos”-ul grecesc, 
echivalentul românesc, prin traducere, cuvânt piatră și, 
prin extensie, raportând titlul la cuprinsul cărții întregi, 
„țara de piatră”. De unde și numele de altădată prin care 
se acoperea o parte din spațiul de azi al Gorjului, adică 
„Litua lui Litovoi”. De adăugat că poetul  adaogă inspi-
ratului, bine alesului titlu, ca un posibil „ghid de lectu-
ră”, și desigur necesar, precizarea că ne aflăm în fața unei 
cărți dedicate „epopeii sculpturale brâncușiene”. În fapt, 
epopeea aceasta, alcătuită din trei părți, circumscrie trei 
călătorii lirice; fiecare dintre ele cu rosturi distincte în de-
venirile vieții și operei artistului întemeietor al scupturii 
moderne, dar deopotrivă și în edificarea, printr-o arhitec-
tură poematică îndelung meditată, a unei viziuni metafo-
rice, poetice care are darul de a înlesni și o profitabilă, în 
univers emoțional, călătorie a cititorului. O călătorie la 
finele căreia se pot contempla, adunate într-un mănunchi luminos, razele născân-
de din revelații multiple, ce prilejuiesc pătrunderea în tainele, în misterul ivirii pe 
lume, spre a-și începe călătoria lor fără de sfârșit, genialele creații brâncușiene. 
Să menționăm, deci, cum a numit poetul Zenovie Cârlugea cele trei părți ale 
călătoriilor ce devin în fond o călătorie unică. Ele sunt așezate sub genericul 
„Carele faraonului”, „Grădina cu vietăți de piatră” și „Terasa delfică”, fiecare 
cu rosturile și semnificațiile lor, ultimelor dintre ele adăogându-li-se, explicativ, 
sintagma „o cale de sanctuar”.

Ar fi posibil, simplifcând, ca în arhitectura acestei cărți de poeme (ori poa-
te mai exact spus a acestui vast poem), „atent gândite, gingaș cumpănite” (după 
celebra zicere a lui Tudor Arghezi, alt geniu al spiritului românesc, legitimat de 
obârșii gorjenești comune ale celor doi ctitori de veșnicii) să se poată distinge 
împărțirea clasică a timpului în trecut, prezent și viitor; adică – în infinit. În trea-
căt, să mai notăm că revoluția în arta sculpturală, profund înnoitoare firește, pla-
netara originalitate a creației brâncușiene au fost intuite și afirmate cu întâietate 
de Tudor Arghezi, acesta vestejind, la vremea respectivă, academismul scrobit, 
închistat al unor pe nedrept celebri cioplitori de chipuri inexpresive, tributari 
fiind unui conformism comod, ale cărui „roade plastice” Brâncuși nu a întârziat 
a le răstigni sub eticheta generală de „biftecuri”, printr-o delimitare ce va fi părut 
unora șocantă, dar susținută de opera ce i-a confirmat opțiunile estetice, ideatice, 
filosofia privitoare la rosturile artei.

„Carele faraonului” ar putea fi o cuprinzătoare, expresivă sintagmă pen-
tru călătoriile prin viață, pentru călătoriile cunoașterii pe care ca un autentic 
filosof, susținut de lecturi esențiale, ghidat în permanență de superioare tensiuni 
intelectuale, le-a întreprins sculptorul. Între ele, cele din Egipt, din Orientul sudic 
și în vastitățile Indiei, prin care marele înnoitor al artei cititului cu dalta în piatră, 
s-a arătat preocupat de a-și verifica și confirma justețea principiilor sale călăuzi-
toare, menite a situa artistul în istoria artelor, a-i valida rațiunile de a fi, angaja-
rea lucidă, neezitantă în lupta titanică dedicată smulgerii semnelor esențiale ale 
sculpturii din materia doar aparent inertă, numită marmură, bronz ori lemn.

Preocupat de evocarea acestui fundamental adevăr, poetul Zenovie Cârlu-
gea a știut a se abandona, spre împlinirea amplului său proiect liric, unei fertile 
reverii creatoare, pe urmele „unui zeu mereu așteptat”, trecător pe „o delungă 
presărare de pietre”, pentru a ajunge la „templul lustruit de ploi barbare”, ur-
mând pentru aceasta cursul unei călătorii asemănătoare cu cea a fluviului „întors 
la obârșii”. Cum se desprinde încă din întâiul cânt, din cele o sută ale „epopeii 
sculpturale brâncușiene”.

Întoarcerea la obârșii se arată a fi permanența unei uriașe încordări cre-
atoare. Opera va deveni astfel „coloană de jertfă și stâlp/ adâncindu-se în tine 

oricând/ ridicându-se tot mai mult/ cum în abisul unei oglinzi (...) o siluietă de 
silvan estival.” Splendidă această reflectare în oglindă, fără sfârșit, acest univers 
secund, arta ca însoțitoare a realului, potențându-l și nemurindu-l pe acesta!

Din loc în loc, pe un cuprins ce ar părea de necuprins, încărcat de taine, 
oficiindu-se parcă un act de naștere al unor miracole, sunt inserate în amplul 
poem epopeic și subtile dezvăluiri privitoare la nașterea metaforelor, destinate 
a face palpabile prin cuvinte încărcate de substanță poetică, ca în poezia simbo-
listă, semnificațiile încorporate în metaforele brâncușiene scrise în piatră, lemn, 
metal ori marmură, ivite dintr-o genială descifrare a miturilor și semnelor sacre 
ale integrării ființei omenești în armoniile cosmice. Căci, scrie poetul, „Bate la 

poarta poemului/ larma a toate câte spun/ și intră numai 
cele/ ce trebuie să rămână.”

Cânt cu cânt, o sută de pași (nicicând șovăielnici, 
dar întotdeauna însoțiți de o evlavioasă, ceremonioasă 
stare de uimiri și fericite revelații), duc către înțelegerea 
osmozei operei și a trudei bucuroase dăruite ivirii ei de 
demiurgul care „n-a vrut să vegheze la umbra/ marilor 
arbori” încredințat că „drumul prin apă/ te curăță de im-
puritatea deșertului”. Ușor  de descoperit în aceste ver-
suri, din cântul al cincilea al cărții, celebrele cuvite ale lui 
Brâncuși: „Mais la sculpture cʼ est de lʼ eau, de lʼ eau” 
(„Dar sculptura este apă, apă”). De altfel, în țesătura fină 
a versurilor întregii cărți sunt integrate, fără ostentație, și 
ziceri  aforistice brâncușiene, întreținând mereu flacăra 
înțeleptelor și adâncilor convingeri filosofice, morale, es-
tetice al căror spirit amprentează poemele, înfățișându-l 
pe sculptor ca pe un zeu înnobilat de o existență simplă și 
misterioasă totodată, ca pe un demiurg devotat redesenă-
rii vieții omului, în materia proprie sculpturii, de la mo-
mentul facerii până la momentele veșnicirii prin artă, cu 
satisfacția cu nimic egală de a fi fost descifrat sensul din 
adâncuri al devenirilor, fiindu-i dat omului dreptul la bu-
curie, la lumină chiar dacă – așa cum scrie undeva poetul, 
citând rezumativ constatarea marelui sculptor – cândva 
„se înnora la orizont/ veacul marilor măceluri din umerii/ 

lui creșteau nevăzute aripi uriașe”. Pe asemenea aripi omenești, pecete sublimă 
pentru autenticii vizionari, se va sprijini „unul” care va promite „refacerea Tem-
plului din temelii”, când din el „aproape că n-a mai rămas piatră pe piatră”. Și 
nu odată – o știa, era dator a o ști cel ce se încumeta la refacerea Templului care 
fusese ruinat, aceasta poate fi săvârșită numai „cu gândul mereu înaintea Coloa-
nei și cu dorul/ în ariergardă.”

Chemat de destin să împlinească o asemenea misiune, artistul înțelegea 
rânduiala faptelor vieții și știa că acolo unde „firul apei se aprinse/ în luciri 
solare/ părând a-și povesti din piatră/ în piatră vechea poveste/ a Blahniței la 
Săcelu/ pe acolo ca pribeag/ cu barba de nori călători” va netezi „din somnul 
apelor/ animale și păsări nou născuți/ și încă niște ființe atât de ciudate/ cu nume 
pierdut prin somnul/ unui zeu uituc/ tată al celor dedemult/ și frate al celor de 
azi/ câte se întâmplă.”

Cine ar putea fi – te întrebi – acest „zeu uituc” a cărui călătorie începea, 
prin mijlocirea poetului, încă din primul vers al epopeii? „Uituc”, dar mereu 
așteptat! Răspunsul îndreptățit: putea fi numai OMUL, care n-ar trebui să uite 
că nu are dreptul să ignore începuturile și menirea ce i s-a dăruit. Putea fi adică 
un mare chemat, cum dat a fost să se întâmple a fi românul Constantin Brâncuși, 
„pribeagul cu barba în nori călători”, cel care, printr-o „semnătură de stea călă-
toare/ ce parcă ar sta locului”, s-a încumetat să împodobească grădina lumii „cu 
vietăți de piatră”. Pentru că a vrut – după cum cu perspicacitatea unui adevărat 
ctitor de poezie observa criticul Lucian Gruia – „să realizeze un univers după 
modelul biblic”. Printr-o operă sculpturală prin care a recitit „Cartea facerii” 
cu conștiința limpede a vastității lui, reamintindu-și și reamintindu-ne drumul 
de la „Începutul lumii„, cum se cuvine a fi numit „oul primordial”; trecând prin 
minunea demiurgică a înavuțirii grădinii lumii cu esențializate păsări și animale, 
cu alte doar aparent-necuvântătoare  viețuitoare, cu oameni mai presus de toate , 
cu semne/ simboluri ale măreției lor, păzite de vicleana grandilocvență. Și pentru 
că – vorba unui alt mare poet născut în Valahia Mică – toate trebuiau să poarte 
un nume, le-a spus Pești, Foci, Țestoase, Pinguini, Cocoșul, Păsăruici, Măiastre 
ori Păsări în spațiu, iar oamenilor le-a zis Adam și Eva, sau i-a înnobilat cu alte 
nume, după frumusețe, culoare, înțelepciune și demnități, spunându-le fie Socra-
te, fie Regele regilor, fie Prințesa X sau Domnișoara Pogany, dar înainte de toate 
Cumințenia pământului, reamintindu-le tuturor de îndatorirea sacră, trist împă-
cata Rugăciune. Pornind de aici a desenat marele sculptor drumurile vieții, ale 
meditațiilor asupra rosturilor acestor drumuri. Și i-a imaginat pe oameni așezați 
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la Masa tăcerii spre a putea să-și poarte, pornind de 
aici, calea spre împlinire și izbăvire, călătorind către 
dincolo, după ce vor fi trecut pe la Poarta sărutu-
lui, până la a ajunge să trăiască momentul extazu-
lui izbânditor, glorificat prin suprema înălțare a Co-
loanei fără sfârșit, ale cărei rădăcini fără de moarte 
veșnicesc în pământ, el fiind reazimul, materia pri-
mordială a facerii și pre-facerii, și sprijinindu-și cu-
tezător tâmpla în cer, afirmându-i astfel dreptul omu-
lui la nemurire, la eternitatea existenței, legitimate de 
amintiri, de memorie.

Prin flacăra de metal a Coloanei va începe, în 
fapt, în mod simbolic, acel dincolo, al tinereții fără 
bătrânețe și al vieții fără de moarte. Reamintind pro-
iectele de creație ale lui Brâncuși, ar mai fi rămas 
– cum reamintește prin lirice referiri „povestașul”, 
autorul epopeii – de zidit însuși Templul, „lustru-
it de ploi barbare”, către care ar fi dus Calea, dacă 
trecerea prin „Defileul delfic”, spre a ajunge acolo 
unde numai Cântecul „putea țepui Moartea”... Însă 
cum podul ce ar fi dus la cântec nu s-a mai ridicat, 
zeului, demiurgului, „peregrinului cu barba de nori”, 
„Mângâietorului” care netezea piatra și marmura ori 
polisa metalele, nu i-a mai rămas decât să pună punct 
lucrării, să făptuiască ultima lucrare, Piatra de hotar, 
punând astfel punct final actului facerii și re-facerii, 
ca semn de neclintit și de neocolit între aici și dinco-
lo. Și încă i-a mai rămas magului solomonar al adân-
curilor materiei, înviind-o și spunându-ne-o prin „hi-
eroglife” șlefuite/ polisate ale unui alfabet alcătuit 
din simboluri, unele întruchipând, prin viețuitoare 
diverse, idei, alfabet esențial al existenței pământene 
și totodată cosmice o Omului, i-a mai rămas dreptul 
unei neîntrerupte reîntoarceri în locurile de baștină, 
unde cândva se luptaseră „uriașii ciopârțind munte-
le”, unde oficiaseră „vracii Geției zalmoxienii” lângă 
„altare de sacrificiu,/ sub Orion”; unde însăși viața 
marelui sculptor întemeietor și-a scris începuturile 
nicicând de uitat. Începuturi la care se ajunge – cum 

zice prin peana inspirată poetul – „pe Terasa delfi-
că”, spațiul oracolului, unde a fost trasată „calea spre 
sanctuar”. Cale începută lângă apa râului, lângă iri-
zările în stânca muntelui, unde veghează sacrificial 
Coloana înălțată ca o flacără jertfelnică, călătorită 
spre cerurile lumilor. O reîntoarcere târzie, niciodată 
de neoprit, pe drumul cel adevărat, - așa cum însuși 
sculptorul a spus-o prin înțelesurile operelor și prin 
profunzimile aforismelor sale, cum cu sugestivita-
tea unor metafore învăluitoare, parcă inscripționate 
pe mătăsuri orientale, dacă nu cumva celeste, ni-l 
reamintește autorul acestei moderne „epopei sculp-
turale”. Epopee îndelung gândită și scrisă cu har în-
tru slăvirea lui Brâncuși, cel care știa că „nu toate 
drumurile sunt bune”, dar că, dacă știi alege, numai 
prin ele poți vedea, asemeni clarvăzătorului Platon, 
cum „seara târziu se aprind focuri în peșteri”, iar 
„în privința umbrelor mișcătoare (...)/ philosophii 
vorbesc în limbi de Rusalii”.

 Sunt întoarceri/ reîntoarceri la „copacul doru-
lui”, acolo unde – numai acolo – poți înțelege că „nu 
degetul zeului te amenință/ ci doar o biată cumpănă 
de fântână/ adulmecând ploaia de stele”; întoarceri/ 
reîntoarceri la dealul bisericii unde „ploaia bate cu 
pietre acoperișul de tablă”, devenit „un ciur de cer-
nut mălaiul poveștii/ adamice”, invocându-l pe Ada-
mul rămas „în marea lui milă/ fără de o coastă”.

După revenirile din marile călătorii la pirami-
de, la întâllnirile cu „idolii Mării Roșii” și „cu ni-
sipul din Asia Mică”, la Hymalaia unde „stăruie o 
cometă”, zeul va înțelege adânc, definitiv (și ni se 
va destăinui) că „dincolo de amintire nu mai este ni-
mic”. Iar amintirea este înainte de toate privilegiul 
zilelor paradisiace, când încă „de la umblatul cu 
turmele/ l-a păscut gloria”, dându-i târcoale. Dar 
el a ocolit-o mereu, îndepărtând-o de sine, refu-
zând-o cu auzul și văzul, biruindu-i ademenirile, 
viclene sau brutale. Și nici măcar șantajul gloriei 
când – spre a o îngădui – și-a așezat capul sub 
ghilotină nu l-a înduplecat, trezindu-i mila. Demi-
urgul nu s-a lăsat umilit de glorie, dar a lăsat, bu-

curându-se, să cadă securea „cu huruit de scripeți”.
Pentru Brâncuși, mai spune „povestașul” epo-

peii, sprijinit de cunoașterea potrivniciilor sculpto-
rului la o asemenea pierzătoare vanitate, gloria nu 
poate fi nimic mai mult decât o himeră a zădărniciei, 
iar țelurle lui ca artist altele erau: să trezească „din 
noianul de frunze”, unde dormea „pietrificat un ani-
mal preistoric”, descoperit parcă prin versul emines-
cian, cu un „ochi înghețat în afară, adormit sieși”, 
acesta fiindu-le „tuturor măsură a trecerii”.

Și astfel – sugerează, emoționând, versuri-
le hrănite nu odată din cuvinte venite din hlamida 
cărților vechi, sacre – trece Sculptorul întemeietor 
prin vremuri, dincolo de vremuri, rămânând pururi 
un călător „într-o noapte compactă”, pe un drum 
„pietros și alături de firul de apă”/ „îngânându-i 
mersul”, întrucât „puterea dorului/ nu stă în înche-
ietura sandalei”.

Și sculptorul-mag se va întoarce/ reîntoarce, 
așadar, mereu și mereu, acolo unde „din cețuri mon-
tane Calea/ de sanctuar ne ia cu asalt/ ca o terasă 
delfică”; bătând în veac „ cu toate altarele aprinse”, 
căci știut este și fi-va marele adevăr: „Calea porni-
tă-n lume se întoarce/ în ograda purcederii ei”. Iar 
EL este cel sortit Căii fără sfârșit, „biruitor a toate 
celor căzute/ din stele în noi pe vălurita mare/ gloie 
de la paix et de la joie!/ Mângâietorul a tot amarul.” 
Este Brâncuși, magul ziditor de simboluri eterne din 
piatră, din lemn și marmură și, prin El, toate numai 
prețioase metale. Este Brâncuși cel care spunea ca un 
vizionar, ca un înțelept neînvins de capriciile trecă-
toare: „Arta este o oglindă în care fiecare vede ceea 
ce gândește.”

Poetul-cărturar Zenovie Cârlugea l-a văzut în 
epopeea sa modernă, memorabil și sugestiv intitulată 
„Lythiada”, călăuzit fiind de o „muză din marmură 
visătoare”, într-o reverie continuă, trăită cu intensita-
tea egală a unei temperaturi lirice întreținută de lumi-
na unei vieți și a unor creații, a unor capodopere din 
care s-a alcătuit nepământeanul templu brâncușian, 
populând grădina de minuni a lumii.
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Întâmplarea de a fi

Prin inima acestui
pumn de nisip
unde-a bătut cândva
o piatră
eu mi-am scrumat
în treacăt nefiinţa
şi m-am născut
fiind

Primăvară

Ca şi când m-ar
absorbi aleile de paşi
şi ar lăsa în urmă
toate bătăile inimii
ce or să se desfacă-n crengi
ca un strigăt de câmp
pe unde-ai să treci cândva
exprirându-mă

în timp ce încă eu
te inspir

 Noduri

Îngerul era un cal invers
agăţat în noduri
gândule de sânge şi de cioburi
că i te-ai scurs cuvânt pe oseminte

pământ de floare din morminte
şi mi te-ai dat a ochilor vedere
a cărnurilor mele, piele
şi-n ramuri goale
agăţat-ai noduri
sub pene, două scorburi
sub paşii mei, un mers agale
mers legănat în trei pumnale

Cuvintele

Noaptea şi ziua sunt doar
cerneală pe hârtie
şi-ntre ele
vijelie

Dincolo

Imaginează-ţi cum îţi alunecă
o ureche pe umăr în jos
şi-i vei putea auzi
susurul limpede
în care albastru
clătesc ochii mei
de orbul din ei

Limită

Aş fi preferat
să vezi cu orbi

ale căror inimi
pulsează numai ochi
dar ţi s-a blocat
vederea în găvan
şi n-ai mai zărit apoi
nimic

Seara aceea 

Începuse să curgă
din mine cu mâini
cu degete din mâini curgea
cu tine, tot, în palma mea

Ce mai vorbea-ntre noi
continua să tacă
privirea-ne, poveste oarbă

Ce se-atingea, ni se-aduna
înserarea se-nnopta
se mult vedea din ce era
şi-eram din ce nu mai era

Din acel neînteles

Noroiul îmi curgea
prin vene
şi-n alb curat, lent
două pene

Purtam în mine toţi 
oamenii pe care-aveam 
să îi cunosc
laolaltă-ntr-o singură
piele

cuvintele lor
se aruncau în îngeri
ca nişte aripi scrise
pe-acel aer de vânt
de vaier

Numai tu ştiai
s-asculţi pe rând
când ei vorbeau toţi
deodată

numai ţie, cuvintele
ţi-au devenit cândva
limbă

DIANA ADRIANA MATEI
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terapie intensivă
şi ce să vezi

popoare de frunze şi lumini se retrag 
din natura lucrurilor
precum un stilet din strălucirea 
ideii de moarte agilă

poate se află pricina totuşi
mai spune cineva

în oasele fosforescente plesnesc
bobiţe roşietice de stronţiu
coaja lor electrocutează privirea unui secol
pe dinlăuntru nervii sunt plini
cu lavă albă asemeni închipuirii
unei privelişti din muntele magic

a vrut mai zicea
să cunoască poruncile
orbecăind prin firea nopţii
atunci a inventat ochiul şi s-a înspăimântat

cum merge prin somnul de dincolo
taie în dalba-i ninsoare
o lucarnă prin care
adulmecă în tăcere
o vorbă de aur a vechilor greci

şi noi tot cu feţe împietrite

pe dedesubtul ţărânei magnetice
se târăşte ca şarpele
un curcubeu gnostic

e al cabalei

lasă în urmă păsările din Assisi
leapădă zdrenţele franciscane
ia-ţi toiagul şi fugi
cetatea e-n flăcări

îţi e de-ajuns acum doar
ecou-n oglinda din cerul
în care tocmai urcai 

numărătoare inversă
micile tale iluzii roase-s de carii
nişte vise şi ele acolo străpunse
de tăcerea mieilor

rătăceşti printre faptele legii
şi pricini de întristare
precum un hotentot
cu luntrea pe râul de şovar
lângă tine până şi hybrisul a aţipit

frunza cade din herbul hercinic
cu  durere divină

cel rătăcit vânează esenţa în refugiu
pe afluenţii osteniţi ai dogmei

ceasurile sunt numărate
şi încă-ţi târşeşti paşii
prin castrul luminat
orice pedeapsă ţi se supune

ca un frison elixirul vinei
din golful heraldic
rămâi înlăuntrul inimii tale
precum somnul în slovele runice

acela lucrează
şi tu mergi prin noapte

clopot mut
un sacerdot prin mâzga-ndoielii
de calcar roşu

dă drumul mulţimilor
în sanctuarul cu grifoni de bazalt

pierzi totul şi totuşi

la periferii doar vegetaţii uscate
la poarta imperiului latră
un câine getic de piatră
eşti doar un epigraf
pe care-l murmură flamingii

gărzi sacrosancte au sunat din trâmbiţe
noua călătorie printre lucruri
şi concepte trufaşe

surprinsă de viscol benedictin
moartea cu mantă purpurie

s-a căţărat cineva pe ziduri
inima ta e o spumă de anahoret
o prigorie zboară prin vestigiile 
invaziei de asteroizi sufleteşti

aşadar nu vom numi
redutele harului său

golaşe sunt acum toate
pardoselile din înalturi
frescele cu efigii de mesageri ventriloci
s-au topit în acantele corintice
din scăldătoarea cu epitafuri

poate ai aflat
cineva şi-a îngropat faţa
în steaua de argint

de-acolo se-aude bătând
în infinit
un clopot mut

ploaie de vară
cu ochii plânşi observi cum
ploaia de vară a micilor revelaţii
irigă umbra discipolilor

tocmai când
lângă stogul de năluciri
şi-a aşezat persanul trupul sticlos
al izbânzii

cât ţine această rană fără leac
ochiul virgin e-n adoraţia
unui zbor de albină
în inima lui Elohim

dar cine alungă prigonitorii
de pe ghizdurile-aducerii-aminte
la liră aedul tuareg repetează
murmurul de sicomor

a venit el cu faţa neînserată
tuberoze de argint se iveau de sub tălpi
şi până la o vreme
ce era de înţeles s-a şters

carii îndoielii ronţăie încă
sevele de pălămidă ale spuselor lui
rând pe rând burdufele
cu apă vie şi apă moartă pocnesc
în amiaza ucenicilor
subţiaţi de prigoană

au ce făptură aduce cu iarba

s-au rătăcit până şi caravanele
lui Hegemon
aducătorul de ploaie 
peste cuvinte

în frigul etern
uvertura unui ecou luminează
porumbiştile cu incunabule sângerii

precum licuricii în cimitire

migrezi lent spre o fisură
a vieţii în derivă
toate profeţiile au amuţit
provincia literei e-stare lichidă
îţi acoperi clipa cu o salbă de alge

nu mai căuta
în centrul festiv al terorii
se-ncolăceşte la soare un şarpe
îndoliat

cu faţa-ngropată în palme
priveşti fanteziile cum clipocesc
în dunga asfinţitului perplex

moartea trece acum  printre stalactite
şi stalagmite stelare
ochiul ei desfrunzit
lasă-n urmă câmpia cu plante
pietrificate

pironit locului
auzi cum sporeşte larma în filigranele
nopţii
iar firul de plumb
se-neacă în luciul
patimilor de apoi

un frig etern este steaua ta

flotile de coastă
câteodată
gloria din ultimele fortăreţe ale cetăţii
cade ca o cenuşă peste cuvinte
ca şi cum ai înghesui
invaziile de lăcuste livreşti 
într-un palindrom

un condor cu cioc medieval
împrăştie şi el sămânţa
legii
care va să vină
parcă oasele ţi s-au prefăcut 
în amfibii sub care
un tsunami dă-n clocot

vietăţi de sulf se trecoară
prin ginta norilor ptolemeici
e vremea să presari în gârliciul
semeţelor paradigme
flori de cireş din ţara 
nenăscută

lucrurile s-au înceţoşat

închizi ochii
inima e o stampă desenată
cu hangerul

în estuarul cu vietăţi de pradă
şi caravele plutind
pe litere toharice
pândesc arcaşii ciclonului

tot ce te-nconjoară
este o povară precum mierea
sălbatecă a pustiei
gardienii împing aroma dolorică
sub tomograf
în salonul himerelor

scoate-mă de aici
strigă cineva-n noapte

în zona de coastă patrulau
flotilele de pază
ale nefiinţei

VLADIMIR UDRESCU
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Pavel Şuşară a devenit unul din cei mai 
cunoscuţi scriitori români contemporani. Nu 
doar prin variaţiunea genurilor pe care le cultivă, 
în frunte cu poezia şi proza, ci şi prin activitatea 
sa de critic şi istoric de artă, cronicile de televizi-
une şi eseist, cu o rubrică săptămânală, pe care a 
avut-o, ani de zile, în „România literară”, între 
2006-2013. Bănăţean de naştere (Bănia, 1952), 
poetul şi publicistul Şuşară s-a afirmat, la Bu-
cureşti, după Revoluţie; şi a debutat, devreme, 
la 24 de ani, cu un îndrăzneţ volum de versuri: 
„Regula jocului” (1990), fiind încununat cu pre-
miul de debut al Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, anul următor.

Au urmat, având o activitate intensă, 
îndârjită, volum după volum, la diverse edi-
turi: „Urmuz” (parodii şi satire politice, 1996); 
„Veto” (poeme în proză, 1998); „Tetraklys” 
(poeme, 1998); „Opt poveşti adevărate / Cu fi-
inţe minunate” (poezii şi proze pentru copii şi 

tineret, 2000); „Corneliu Baba” (monografie, în franceză şi în română, 2001, şi 
respectiv 2013); „Sinuciderea se amână” (schiţe, nuvele şi povestiri, 2003); „Uni-
versul din cuşcă” (poem, 2010); „Carcase de cristal” 
(cronici şi articole de televiziune, 2012); „Amore more 
ore re” (poezii, scrisori, poeme, 2014).

Vom stărui asupra „epopeii” Sissi – „Împărătea-
să a Austriei şi Regină a Ungariei” (Ed. „Tracus Arte”, 
Buc., 2014), având-o ca personaj pe legendara şi fabuloa-
sa Elisabeta Amalia Eugenia de Wittelsbach, mai numi-
tă, în Împărăţia Europei Centrale, „Sissi”.

Acest volum e structurat pe mai multe stiluri, 
curente şi epoci, într-o excepţională interferenţă mani-
eristă şi reprezintă o operă literar (artistică), profundă 
şi complexă, poate cea mai împlinită estetic (şi după 
noi canoane, din activitatea poetică şi scriitoricească a 
lui Pavel Şuşară, de până azi.

Întreg fondul „folcloric” şi fatast al copilăriei şi 
adolescenţei poetului (personaj), se concentrează într-o 
călătorie „epopeică”, pe care, când va ajunge soldat 
şi cetăţean al Imperiului, tânăr „onest”, va deveni (şi) 
expeditor al unor „scrisori-poeme” spre Împărăteasă. 
Scrisori de „dragoste”, dar apoi şi de veşti „politice”. Soldatul Şuşară îşi începe 
peregrinarea din Bozovici (Caraş-Severin), punctul unde Împăratul Franz Iosif 
făcuse, cândva, o „garnizoană grănicerească”, vizitând, cu onoruri şi Valea Al-
măjului. Apoi, ajungând la Viena, cu gândul de a călători spre Geneva, naratorul 
(epopeic) o „vede” pe Sissi, în imaginaţia sa, „citindu-i privirile, cu mare grijă, 
pândindu-i bătaia pleoapelor, felul în care i se schimbă vibraţia volănaşelor, de 
la rochia verde, de smarald, modificarea ritmului respiraţiei, palpitaţiile irezisti-
bile – semne ale unui „alfabet tainic”. Într-un vis treaz, naratorul cel „odiseic” 
devine conştient de starea sa şi conchide:

„… atunci mi-am dat seama, iubita mea Sissi, 
că eu citesc ceea ce încă nu s-a scris!...
Că eu ţin minte şi vârsta nisipului
Că eu sunt textul însuşi
Că eu ştiu totul!...”
Eposul fabulos, bănăţean, cu mici diavoli, pe cărări, câini, lupi şi căţei ai 

pământului, dar şi comori blestemate, ascunse la răscruci de drumuri, de soldaţi 
ori bandiţi, duşmani ai imperiului, peste care pâlpâie flăcări albastre – acel epos 
migrează, în versuri, spre Europa Centrală, iar naratorul, tocit de drumuri, de-
vine „profet al vremurilor” şi „cerşetor”, scriindu-I, plin de griji, lui Sissi: „Văd 
/ Cum se-aprind vâlvătăile / De la Răsărit la Apus / E pârjol deasupra munţilor 
/ Văile fumegă / Aerul tremură / De-atâta dogoare. / Văd ca prin ceaţă / cum, la 
Sarajevo, îşi cumpără unul pistoale (Gabriel Princip, n.n.) / Şi pândeşte caleştile 
/ care trec, la trap / Peste pod…”.

Văluri negre, „năzăriri” şi fantasme împânzesc secolul, cu semne funeste 
– „iar peste statuile de la Schönbrun / Din întunericul nopţii / Va veni, vărsând 
flăcări / Ca balaurul / Va ieşi în lume / Târându-se ca şarpele /Zugravul din Linz” 
(Micul Adolph, n.n.).

Sunt pagini în care efectul adânc, parodic şi umoristic se atenuează, dis-
pare, în faţa „sentimentului tragic” pe care îl trăiesc mulţimile, comunităţile, 
naţionalităţile:

„(Acela) va aprinde apele / va răsturna crestele munţilor / şi va aduce pe 
copiii Domnului (poporul lui Israel, n.n.) după cum scrie şi la Carte / Pe flămânzi 
şi zdrenţuiţi / În marginea pieţelor!”

Trăind cu două decenii, mai târziu, după soldatul Sweik, naratorul-poet-
profet se confesează, dramatic, spre o Sissi eternă, cu grijă şi cu spaimă: „… 

se va ridica şi seminaristul caucazian (desigur: Iosif Visarionovici, n.n.) / Şi va 
sufla, pe sub mustaţa cea groasă / Viscole şi sloiuri (…), de vor cădea păsările, / 
Şi va îngheţa stejarul în ghindă…”

I se confesează lui Sissi, Împărăteasa, că „doar este şi Regină a Ungariei”, 
despre „străzile, cu faţade ciuruite de gloanţe, din ’56, / De ai putea crede că eşti 
în Timişoara, Bucureşti, sau Sibiu, după Crăciunul din ’89 / Unde s-au dat bătălii 
mai grele şi zadarnice / Decât la Solferino. / Încât ai avea ce să scrii dragă Sissi, 
în caietele tale / cu coperţi din piele roşcată / de Cordoba, / cu desene stil seces-
sion; / elegii delicate! / Ori poezii de dragoste…”

Poetul, profetul, cerşetorul-narator o vede, din nou, şi din nou, pe Sissi, 
în faţa ochilor, „după legile vechi ale miracolului, ale închipuirii şi după nevoile 
imprescriptibile ale vişului” – o vede, pierdută prin mulţimile din Capitala Im-
periului. Versurile, nostalgice, ce urmează, în viziunea epopeică, devin iarăşi pa-
rodice, chiar danteşti, amintind iubirea lui Alleghieri faţă de fecioara Beatrice: 
„Atunci, zării, o, Doamne, pe alee / În strai bogat, de catifea, subţire / Cu falduri, 
tremurând, sub alizee / Un chip gingaş, de dincolo de fire, / De Doamnă, ce anu-
me se gătise. / Când mă văzu, pleoapele-şi închise: / în ea, subit, recunoscui pe 
Sissi / şi chiar din clipa-aceea eu eram / suspinul greu ce-n inimă-şi sădise, / chiar 
textul care încă nu se scrise!...”

Deşi zâmbeşte, melancolic, fragilă, fulgurantă, frumoasă, ca Elena din 
Troia, pusă în fruntea albumelor, pe afişe şi icoane, „asemănătoare unui înger / 
ce a trecut pe la starea civilă”, pictată pe porţelanuri de Jena, şi pe cupe de cristal, 

Împărăteasa Sissi e veşnic îngrijorată şi temătoare, de 
soarta Împărăţiei; iar poetul-profet îi aminteşte şi el, de 
Ninive şi de Troia; şi mai adaugă: „Cred că nici Lumi-
năţia Sa Împăratul nu se simte chiar în apele lui; fiind-
că mi-a spus mie un vizitiu ungur, cu musăţile răsucite, 
care aştepta cu caleaşca lângă Sf. Ştefan, în timp ce 
priveam cum o doamnă distinsă îşi plimba purcica în 
lesă, bosomego, ia uite ce-a ajuns Împărăţia, purtăm 
în inima Vienei porcii în zgardă, ca pe câini, de-aia 
nu-i nici de mirare că armata e slabă, bună numai de 
parade, ofiţerii beţivi şi curvari şi fără nici un respect, 
faţă de Împărat”. 

„– Ascultă-mă pe mine, mi-a zis vizitiul ungur, 
de-aici / ni se va trage / De la scoaterea porcului / La 
plimbare, / Pe strasse…”.

Călătorind, mai departe, spre Geneva, narato-
rul-profet, devenit anonim, se simte „ca un erou fără 
de glorie”, îşi lasă „mustaţă neagră, vrând să schimbe 
Lumea, cu mâna lui. / Descoperind măreţia Istoriei / 

Ca şi chemările veşniciei!...”
Este uimitor cum, prin intermediul eroziunii parodiei, Pavel Şuşară ne 

sugerează ideea sublimului (împărăţiilor) şi a oricărui sentiment tragic. I se 
conversează, brusc şi intempestiv lui Sissi, după prăbuşirea oricărei idei (ce ar 
întemeia ideologii): „Pentru că eu sunt textul / Eu sunt logodnicul tău / Îţi eliberez 
cărarea şi îţi întind covorul / De flori (…) / Eu te voi urma chiar şi în moarte…”. 
Textul – sufletul Poetului.

Nu pare să existe vreo „ieşire”; şi caracterul epopeic, intens, teribil revine. 
Strigătele „naratorului” o spun, fără a mai găsi epitete (adjective), ca un blestem, 
ca o „nouă Apocalipsă”: „Nu veni la Geneva! / Iar dacă, totuşi, vii / nu ieşi din 
casă / pe 10 septembrie / în ziua de sâmbătă! / Iar, dacă, totuşi, ieşi, / nu ieşi la 
orele 14,40, / iar dacă, totuşi, ieşi / eu voi fi acolo şi ne vom întâlni amândoi cu 
Istoria / şi eu ştiu asta pentru că eu ştiu totul, / pentru că eu sunt textul: blestemul, 
soarta, călăuza şi asasinul / şi rămân supusul veşnic al / Luminăţiei Tale”.

Spuneam că epopeea aceasta originală: Sissi nu e doar literară, ci şi artis-
tică-plastică, cu personaje în viaţă (M. Bochiş, Ungureanu, Babeţi, Claudia Ta-
che); şi că pe lângă tipăritura, mirosind a cerneală, a poemelor, întâlnim scrisori-
holografe (şi alte manuscrise), fotografii, ştampile, timbre fiscale, sau poştale, 
facturate, datate; şi altele şi altele: corecturi, pete, picturi naive, amprente, maşini 
de cusut şi umbre (ale contelui Lautreamont); întâlnim chiar şi un „colofon” – fi-
indcă EPOPEEA lui Şuşară e un eclatant melanj între cuvinte şi imagini; iar hâr-
tia de imprimerie şi cartonul coperţilor este de culoare „sofisticată”, galben-un-
turie (culoarea lui de origine, numită pe vremuri, după o invenţie franţuzească: 
„Chamois”); iar poetul e înveşmântat în haine de soldat al imperiului, alături de 
legendara pictură, portret, cunoscută peste tot, în lume, a „destinatarei scriso-
rilor Poetului-epopeic: Elisabeta Amalia Eugenia de Wittelsbach, Împărăteasa.

Viziunea parodico-epopeică-poetică, numită Sissi, este un excepţional text 
autoreferenţial, structurând istoria-text şi personajul-text. Ea ne strecoară, la in-
terpretare „chinurile metafizice”, pe care ni le produc epocile, erele, „politicile”, 
precum şi caducitatea eroismului. Pavel Şuşară preferă drumurile şi căile lungi, 
întortocheate şi rătăcitoare, labirintice. Iar ca structură şi fascinaţie a amestecu-
lui cuvintelor-metaforă cu icoanele-imagini, pe hârtie „Chamois”, epopeea se 
transformă în „obiect de artă plastică!” Operă originală, cu caracter manierist – 
cea mai importantă, pe care a scris-o scriitorul – şi poetul Pavel Şuşară până azi.

Constantin ZĂRNESCU

POEZIA LUI PAVEL ŞUŞARĂ
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1.
şi văzu cum cădea
un fluture-ngheţat din cer
tot astfel aruncată
va fi fost şi aşa s-a dovedit
cheia după încuierea coroanei
topindu-se în flăcări reci
(o viziune, poem minim)

2.
îi apăru deodată
imaginea copilului
fascinat de floarea
numită mărgăritar
nu de piatra preţioasă
de care a aflat mai tîrziu
ci de jocul acelor bobiţe-nflorite
albe atît de albe
cum albul ochilor lui
(albul de mărgăritar)

3.
feştila din lampa cu petrol
scrum s-a făcut
se scurge uleiul
de pe pereţii picturilor
boabele mărgăritarului
se prăbuşesc
nelimitat nevăzut
se-aud doar înfiorările
se simt vîrstele viitoare
(nelimitat nevăzut)

4.
asculta pierdut
privind peste munţii din faţă ceţoşi
în transă puternică
în curtea Templului din Shaolin
îngenuncheat rezemînd cu fruntea
basorelieful yin – yang
bătăile clopotului ascuns
niciodată văzut de vreun muritor
sunetele acestuia
îi zdruncină timpanele şi acum
nealterate înfiorîndu-l ca atunci
nicicînd însă n-a avut sentimentul
că viaţa se sfîrşeşte aici
că odată revenit acasă
nu doar cuvîntul ci şi cîntecele străvechi
îi vor măcina viaţa
(clopotul ascuns din Shaolin)

5.
Scrib Stăpîn Poem
Sfetnic Rege Regină
halucinaţii în trei
despre căsătorii interzise
divorţuri secrete
condamnări ilegale
Sfetnicul întemniţat
Regele exilat
Regina sub ghilotină
Scribul urmînd îndeaproape Stăpînul
Poema ochind cu arcul călcîiul Poemului
(halucinaţii în trei)

6.
un dialog al surzilor
între Profet şi Sacerdot
despre sex şi viaţa de dinainte
despre păcat şi viaţa de dincolo
despre căile Totului tot
deci ce vrei să spui
întrebă Profetul
aşadar ce insinuezi

răspunse Sacerdotul
(Profet şi Sacerdot)

7.
cu ochii la Cer
şi Cartea la piept
i se dictă pe parcursul vieţii
ruşinat simţindu-se
şi plin de remuşcări
trăind în frică şi vină
căuta acum
să se ierte pe sine
străduindu-se
pentru experienţa
unor viziuni mai înalte
(în frică şi vină)

8.
oh şi vai
şi vai şi oh
lume lume
mult mi-e sufletul tăciune
vai şi oh
şi oh şi vai
Iadul se preschimbă-n Rai
Raiul se revarsă-n Iad
cu Dumnezeu pe gînduri cad
şi cu ochii mari deschişi
lume lume
bem paharul fără griji
(aproape folclorică)

9.
în altă viaţă deci
gîndi şi înţelese Robul
nu am fost Pivnicerul
singurul deţinător al cheii
cu care se putea deschide Cartea
ci fluviul Tavi
izvorînd din Babilon
se revarsă doar la Cumpăna apelor
adică din patruzeci în patruzeci de ani
(acum el mai are puţin
pînă la a doua revărsare)
udînd pămîntul sterp al făgăduinţei
Robul a auzit deseori profeţiile
învăţîndu-le
cuvintele nu sunt cele mai de încredere
cu care să poţi păzi cheia
pînă la ultima revărsare
(fluviul Tavi)

10.

nu certitudinile ci îndoiala
îl întărea căutînd experienţa
şi consecinţele ei
iluzia se naşte din frică
îşi spuse aflînd şi recunoscînd
într-un tîrziu
pus să aleagă între experienţa
gloriei
şi a dragostei de sine
experimentează şi acum frica
precum o halucinaţie neîntreruptă
(frica)

11.
înota în apele termale
ale poeziei numai după apusul soarelui
pînă nu-şi mai simţea mîna
doar mîna dreaptă
pînă nu mai simţea
nici măcar zbaterea tîmplelor
o agonie îi era tot corpul
un geamăt i se auzea din gît
putea fi chiar o rugăciune mincinoasă
(apele termale ale poeziei)

OCTAVIAN DOCLIN

poem

crescut în singurătate
voi crede că 
liniștea
e cel mai lung
cuvânt

mâzgă 1

nu mai vreau să diger sensul existenței
adorm în ultima tăcere a ceasului
și totul pare mai confortabil - 
o paradigmă cu semafoare ce au numai lumină ver-
de
într-o geană schizofrenică atârnă realitatea
învechită și plictisitoare
acum regretele stau cuminți aproape nefiind
la coada ochiului închis
fără nostalgii orgolii lacrimi
și alte umpluturi sentimentale
ce trădează mintea înghesuită 
în mâzga noastră cea de toate zilele 

mâzgă 2

mâzga noastră cea de toate zilele
neuroni batracieni descifrând 
în gropi cu materie cenușie
aceeași agitație brawniană 
a existenței insalubre

un vis eclectic taie în două mijlocul zilei 
să expună borfașilor de pe stradă 
că migala și gloria sunt deja elemente demodate
aparținând unui faust dublu distilat în ratare 

primăvară

primăvara aceasta
va fi o rană deschisă
în care voi pune 
la ospăț
toate florile 
din lume

vântul o să bată
tremurător printre gânduri
copacii vor bea seva amară
din apusul singurătăților

de mâine va fi lumină
și ochii vor vedea
gângăniile
răscolind întâmplător
necunoscuturile Marian HOTCA
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Cartea lui Sam Harris, The end of Faith. Religion, Terror and the Future of 
Reason (New York, 2004) ajunge la cititorul român abia după unsprezece ani de la 
apariție (Sfârșitul credinței. Religie, teroare și viitorul rațiunii, Ed. Herald, Buc., 
2015), timp în care citiorul american va fi adus numeroase observații de care autorul 
nu s-a lipsit și le-a răspuns cu  Letter to a Christian Nation (New York, 2006) pe 
care, probabil, editorul român o are în vedere. Așadar, încă o carte de peste Ocean 
care, asemenea altora de pe Bătrânul Continent, scrutează în zarea prăbușirii confe-
sionale a umanității sub teroarea rațiunii. Ea se adaugă cu originalitate altora ca: 
Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, a lui M. Weber (1920); Sfârșitul omu-
lui, a lui Zosima Pascal Prodromit (2013); De ce să credem?, a lui Carl E. Olson 
(2007); Ein führung in das Christentum, a lui J. Ratzinger (1970); God’s Dominion: 
A Sceptic’s Quest, a lui Ron Graham (1990) etc. Sam Harris nu este nici mai sceptic, 
dar nici mai încrezător decât alții când este vorba despre 
o problemă mai veche a Occidentului: „amurgul zeilor”. 
Götterdämmerung ‒ în muzica lui Wagner și Götzen-
Dämmerung ‒ în filosofia lui Fr. Nietzsche. Sfârșitul 
credinței se afundă în nebuloasa inepuizabilă a 
îndoielilor și a  controverselor între ipoteză și verdict 
fără prea multă persuasiune, ceea ce se întâmplă și cu 
cartea lui Harris, deschisă uneori erorilor de tip non 
sequitur (ex.: „Sunt sigur că o respingere atât de sumară 
a credinței religioase...”, p.68). Scopul lucrării, mărturi-
sit de autor în epilog, este unul ispititor pentru omul 
rațional al lumii moderne: „acela de a contribui la închi-
derea porții către un anumit tip de iraționalitate. Deși 
credința religioasă reprezintă o mostră de ignoranță 
umană care nu ar admite nici măcar posibilitatea corec-
tării...” (p.230), amânăm deocamdată curiozități de ge-
nul: ce fel de iraționalitate este religiozitatea, sentimen-
tului numinos îi este cu adevărat opozabilă ignoranța și 
cu ce am putea corecta insuficiențele religiozității? Pen-
tru reflecție aș aminti însă, din atâtea alte cazuri de pre-
tutindeni, măcar pilda doctorului mexican Don Miguel 
Ruiz (autorul cărții The Mastery of Love), care a lăsat 
chirurgia ca să se întoarcă la tradiția esoterică a 
ascendenților săi tolteci. Din start, însă, marele merit al 
cărții lui Harris este acela de a (re)deschide orizontul 
unor întrebări, mai noi sau mai vechi, dintr-o perspectivă 
reînnoită de evenimente. Cartea a început să fie scrisă, 
mărturisește autorul, chiar de a doua zi după atentatele 
din 11 septembrie 2001 asupra SUA, ceea ce pretinde să 
o justifice suficient în numele umanității, judecând după 
semnalele primite de autor: unele de genul „îmi place 
stilul tău, dar ești un idiot” (p.238), ori „Sfârșitul credinței nu este o carte atee, ci este 
de fapt un pretext pentru a promova buddhismul, misticismul new age sau alte forme 
de iraționalitate”(p.241), precum și altele de genul „... religia provoacă uneori 
violență, dar cele mai mari crime ale sec. XX au fost comise de atei”(p.237). Așadar, 
Harris, cu atât mai mult după agresiunile teroriste asumate recent de Statul Islamic, 
ar avea noi motive să decreteze că „Dumnezeu și Allah trebuie să urmeze calea lui 
Apollo și Baal, altfel ne vor nimici lumea”(p.12). Simetric, ideea este reluată și către 
final: „Pentru cine are ochi să vadă, credința religioasă rămâne, fără îndoială, o sursă 
perpetuă de conflicte umane”(p.243). Numinosul însă e altceva; o trebuință spiritua-
lă profundă ‒ a ființei, nu a teologiei ‒ indiferent cum i se răspunde și în ce formă se 
manifestă. Sociologic, însuși autorul demonstrează că nu Dumnezeu sau Allah dis-
trug lumea și nici învățăturile lor, ci reflexivitatea ei apofatică o împinge, prin exclu-
sivism, până la accident. Americanii, cam aceiași 44% care merg săptămânal la bise-
rică, au convingerea că Iisus Hristos se va întoarce pe Pământ, ba mai mult, 70% din 
populație așteaptă ca președinții americani să fie persoane puternic religioase (p.236). 
Ispita analizei este firească, implică metodă și Harris încearcă să iasă din literalismul 
scripturilor pe porți „care nu se deschid din interior” nici cu fenomenologia spiritu-
lui, nici cu mijloacele moderației capabile să trădeze simultan și credința și rațiunea. 
El, ca mulți alți observatori la suprafață ai lucrurilor, pretinde de la religii progres, 
apoi trece la judecăți de adevăr cu o surjectivitate sensibilă care neglijează frecvent 
ordinea și întemeierea, condiții despre care conferenția Steiner, la München, încă din 
1909. „Oricare ar fi adevărul, acesta ar trebui să poată fi descoperit și descris în ter-
meni care să nu reprezinte un afront deschis la adresa tuturor celorlalte lucruri pe 
care le cunoaștem despre lume”(p.21), stabilește de la început Harris. Să fi uitat el că 
religiile au altă relație cu istoricitatea, iar religiozitatea se măsoară în termeni ai 
desăvârșirii, ai sinelui, nu ai dimensiunilor fizice? Poate că nu, fiindcă Sfârșitul 
credinței, în cele din urmă, nu este o carte de teologie și nici una de filosofie. Tocmai 
de aceea, teza potrivit căreia „religia nu poate supraviețui schimbărilor care au venit 
peste noi ‒ schimbări culturale, tehnologice și chiar etice”(p.21) e cel mult cultura-
listă și, firesc, ne putem întreba în ce relație de adevăr se află ea cu următoarea con-
cluzie: „Credința este mortarul care umple fisurile din dovezi și lacunele din 
logică...”(p.239). Tot așa ni se oferă și alte prilejuri să facem inclusiv reproșuri de 
natura consecvenței, a standardizării, a simbolizării și a formalizării în judecata lo-
gică, mai ales că autorul utilizează o argumentație în paliere diferite, care nu izbutește 
nicicum legătura între rațiune și credință. După determinația pe care am văzut-o mai 
sus, în legătură cu care am amânat unele curiozități, acceptăm că „un scepticism 
științific sănătos este compatibil cu o minte fundamental deschisă”(p.41) și admitem 
că sunt experiențe ce ne pot transforma sau schimba fundamental viziunea despre 
lume, dar nu cunoaștem încă experiențe care să-l infirme pe Dumnezeu nici ca atare, 
nici în atributele lui. Or asta nu înseamnă că omul nu ar putea trăi doar prin rațiune 

atee, ci denotă că congruențele și contiguitățile ei în planul credinței persistă și nu 
fac altceva decât să pună la îndoială în cele din urmă orice tendință conceptualistă: 
cunoștințele nu apar exclusiv în raport cu experiențele! Cum am explica altfel 
cunoștințele din planul abstract?  Într-adevăr, și din considerente ale radicalizării, 
dar și ale ambiguității, „adepții moderației religioase ‒ de pildă ‒ sunt în mare parte 
responsabili pentru toate conflictele din lumea noastră (atâtea câte vin din această 
direcție, n.n.), întrucât credințele lor sunt cele care întrețin un context de unde nu 
putem combate în mod adecvat literalismul scripturar și violența religioasă”(p.45). 
Sam Harris vorbește despre violențe religioase mai ales cu gândul la acel islamism 
în care „Dumnezeu manifestă un interes personal pentru îmbrăcămintea 
femeilor”(p.46) și care, prin exclusivismul său jihadist, se face vinovat de acte odi-
oase împotriva umanității. Musulmanul, convins, în egală măsură, de superioritatea 

culturii islamice și de inferioritatea puterii sale, spre de-
osebire de creștin, nu are acces la liberalismul cugetării 
și nu găsește niciun refugiu dacă vrea să trăiască în 
moderație pentru că religia lui e prea sângeroasă și „nu 
poate supraviețui în proximitate cu altele”(p.136). O ast-
fel de vecinătate amenință dreptul celorlalte popoare de 
a avea propriile mituri în numele cărora „continuăm să 
ne ucidem între noi”. Harris își croiește discursul cu abi-
litate pe toată plaja dintre teoretic (Credințele ca princi-
piu de acțiune, Conștiința,  Adevăr și falsitate etc.), 
experiențial (Falsa alegere a pacifismului, O margine 
fără centru, Credință și dovezi etc.) și spaime (Jihadul și 
puterea atomului, Ciocniri, Pericolul gândirii dezidera-
tive etc.). Astfel, cartea sa este mai degrabă o lucrare de 
graniță, transdisciplinară, și  se adresează standardelor 
spirituale ale lumii moderne cu propria ei actualitate. 
Analizele lui nu focalizează preponderent în concluziv: 
„dacă ortodoxia musulmană ar fi fost la fel de viabilă 
economic și tehnologic precum liberalismul occidental, 
am fi fost, probabil, martorii islamizării planetei”(p.134). 
Autorul contestă, prezumă sau face speculații prin 
inferență plecând de la concluzii  sau mizând pe incluzi-
unea entimematică a argumentlui în teză: „Nu avem ne-
voie de ficțiuni tribale pentru a conștientiza într-o bună 
zi că de fapt ne iubim semenii” (p.234). Sau contestă la 
nivel de sentință: „Omul nu este măsura tuturor 
lucrurilor”(ibidem), fără a aduce alt argument decât că 
acesta rămâne, alături de univers, un mister, lucru cu 
care minează toată construcția sa de până aici, insufici-
ent însă cât să-l contrazică pe Protagoras. În ordinea ale-
atorie a atributelor sale și nu departe de spiritul cultura-

lismului american, dar cu unele excepții de diacronie și de natură a metafizicului, 
Harris redefinește conceptul de credință, e drept că nu prea departe de ceea ce se 
acceptă în mod obișnuit: „Credințele sunt principii de acțiune, independent de ce se 
petrece la nivel cerebral; sunt procese prin care este reprezentată înțelegerea (și 
neînțelegerea) pe care o avem despre lume și care ne ghidează comportamentul”(p.52). 
Și dacă acestea ar fi doar câteva observații formale vis-a-vis de ideile lui Harris, 
cartea sa este fără îndoială ingenios construită și totodată atipic, putem spune, ce 
stimulează opinii diverse și de aceea lasă loc cât să stimuleze unele discontinuități în 
transdisciplinaritate cu vagi predilecții spre neuroștiințe, sprecializarea lui, apoi se 
văd, în măsură diferită, căutările spre biofizică, medicină, antropologie, cosmologie 
și istoria religiilor, spre filosofiile fenomenologice fără a atinge precăderea într-una 
sau alta; planurile se intersectează,  unghiurile se lărgesc până la divergență, de aici 
și particularitățile argumentării despre care vorbeam. Harris categoric nu a intenționat 
o carte care să epuizeze o problemă, ci lansează o temă reiterabilă în diacronie, in-
teractivă, și a scris la numai doi ani după ea Letter to a Christian Nation, unde con-
versează într-un cerc deschis cu cititorii lui. Aceștia sunt sau nu ignoranți, dar nu din 
cauze de ateism; unii dintre ei au serioase studii superioare sau sunt chiar cercetători, 
iar cei care mărturisesc puternice convingeri religioase nu simt nevoia să și le corec-
teze, ci să și le desăvârșească prin conformare, dar nici nu fac din cartea lui Harris 
un tabu. O citesc și ei ca și noi și împărtășesc toate îngrijorările omului modern. 
Niciunul dintre ei nu se suspectează de nebunie: „deși ‒ dacă luăm ca atare ce spune 
autorul ‒ în general persoanele religioase nu sunt nebune, credințele lor centrale cu 
siguranță sunt”(p.73). Dilematicul nu se spulberă însă. Cu doar două pagini mai 
înainte, Harris vorbea despre ciuma care devasta Parisul pe la 1348 și îl determina pe 
regele Filip al IV-lea să solicite Facultății de Medicină explicații plauzibile pentru 
populația pariziană panicată. Răspunsul academic a fost, pe scurt, cam acesta: „o 
perturbare în ceruri a făcut ca soarele să supraîncălzească oceanele din apropierea 
Indiei și că astfel apele au început să emane vapori nocivi”(p.71). Panica nu a putut 
fi însă oprită decât cu o explicație regală: mânie divină pentru blasfemie! Măsurile 
preventive dispuse ca atare au fost de-a dreptul barbare: pentru prima blasfemie i se 
tăia vinovatului o buză, pentru a doua și cealaltă buză, apoi limba. Epidemia va fi 
trecut în cele din urmă nu la explicațiile academice, nici la mutilările dictate. Iar dacă 
oamenii se vor fi rugat în biserici, cum se va întâmpla și după ciuma din 1680 de la 
Oberammergau, care a dus la reiterarea ritual-profilactică a Patimilor lui Hristos din 
zece în zece ani ca sacrificiu de cerere (Bittopfer) și de gratulare (Dankofer), toate 
astea nu înseamnă paranoia colectivă, ci doar defulare de ultimă instanță a unei 
trebuințe firești. Că doar autorul scria cu încă trei pagini mai înainte: „Sunt sigur că 

Sfârșitul credinței - ipoteză și verdict
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o respingere atât de sumară a credinței religioase va 
părea crudă pentru mulți cititori, mai ales pentru cei 
care i-au cunoscut în mod direct puterea consolatoare” 
(p.68). Ca să preîntâmpine formalismul judecăților, au-
torul este atent la proporții mai ales atunci când atinge 
unele puncte nevralgice din războiul religiilor: 
creștinismul și inchiziția, iudaismul și islamul, etica și 
morala. De fapt, trebuie să remarcăm diversitatea bo-
gatului material documentar al cărții (61 de pagini cu 
note detaliate), trimiteri care se cer parcurse simultan 
cu lectura textului. Numai așa cititorul are imaginea 
completă a ariei documentare uzitate, a adâncimilor 
ideatice și a prelungirilor bibliografice trans- și inter-
disciplinare pe care se întemeiază cartea. O altă parti-
cularitate de elaborare a discursului se asigură din 
afișarea cu o aparentă ușurință a unor concluzii incitan-
te, care în alte cazuri ar fi abordate cu rezerve, cu pre-
vedere, dacă nu și cu teamă. „Dușmanul nostru nu este 
altul decât credința însăși”(p. 131), sau „...este evident 
că Occidentul trebuie să câștige fie dezbaterea, fie răz-
boiul. Orice altă variantă va însemna sclavie”(p.132) ‒ 
simple aserțiuni, ipoteze de lucru sau verdicte elabora-
te? Harris își sprijină demersul pe cifre și pe fapte: 
Inchiziția creștină însumează în cei aproape 300 de ani 
de existență între 40 și 50.000 de persoane ucise pentru 
vrăjitorie (p.88); numai în anul 1919, în Ucraina sunt 
uciși 60.000 de evrei (p.103); pogromurile și masacrele 
musulmane din Maroc, Algeria, Tunisia, Irak, Libia, 
Egipt, Palestina, Siria și Yemen (p.115); „...despotis-
mele moderne sunt crize de ostatici. Kim Jong Il are 30 
de milioane de ostatici. Saddam Hussein avea 25 de 
milioane. Clericii din Iran au încă 70 de milioane” 
(p.153) etc. Factualitatea vine și ea cu argumentația de 
tip istoric sau cultural: „Sfânta Inchiziție s-a născut ofi-
cial în 1184, sub papa Lucius al III-lea, pentru a zdrobi 
mișcarea populară a catarilor”(p.84); „... Spania tradu-
ce anual în spaniolă cam tot atâtea cărți câte a tradus 
lumea arabă în propria limbă din secolul al IX-lea 

încoace”(p.133) etc. Harris nu își dispune materialul în 
maniera riguroasă a tratatelor academice, ci discută li-
ber, după regulile colocuției, simultan fiind atent la 
economia textului și la evitarea încrucișărilor și a reve-
nirilor inutile. Determinările și generalizările contextu-
alizează spațio-temporal orice și oricât e util începând 
de la proximitate până la universalitate. Așa de pildă, în 
asocierile autorului, problema iudaică este legată prin 
determinație de cea musulmană: „Și cu toate că demo-
nizarea explicită a acestora (a iudeilor, n.n.) ca popor a 
necesitat lucrarea nebunească a Bisericii creștine, ideo-
logia iudaică a fost și rămâne un paratrăsnet al 
intoleranței”(p.94), ceea ce înseamnă totodată un ob-
stacol serios pentru reinstaurarea păcii în Orientul Mij-
lociu și o potențialitate a degenerării conflictul israeli-
ano-palestinian într-un război între islam și Occident 
de care Creștinismul, ca Pilat, nu se mai găsește vino-
vat în mod direct. Prejudecățile privindu-i pe evrei, 
unele dintre ele cu suportul Noului Testament, aveau să 
culmineze în preajma și în timpul Celui de al Doilea 
Război Mondial cu credința nazistă potrivit căreia 
aceștia sunt „o rasă în principiu opusă sănătății 
Germaniei”(p.103) ‒ ceea ce a condus la holocaustul 
din lagărele lui Hitler. Episcopia Catolică germană 
emisese deja din 1936 un set de principii în spiritul ari-
anismului care mergeau până la a decreta explicit că 
„Rasa, solul, sângele și oamenii sunt valori naturale 
prețioase, pe care Domnul Dumnezeu le-a creat și pe 
care le-a lăsat în grija germanilor” (p.104). Mai mult, 
se aduc în argumentativ și unele credințe, cel puțin în-
doielnice: „Se mai știa că toți evreii se nasc orbi și că, 
după ce sunt mânjiți pe ochi cu sânge creștin, dobân-
desc darul vederii”(p.99) ‒ trimiteri evidente la replica 
evreilor „Sângele Lui să fie asupra noastră și asupra 
copiilor noștri” (Matei; 27.25), după ce Pilat s-a spălat 
pe mâini de păcat. Culpabilizarea islamismului se face, 
cum aminteam mai sus, în primul rând pe seama 
jihadismului său. Socotit o margine fără centru, el (is-

lam = supunere) împarte lumea religioasă, tranșant, în 
Casa Islamului și Casa Războiului (p.110). De aceea 
musulmanii nu pot fi nici moderați, nici apostați; 
desăvârșirea lor fiind în jihad (război sfânt). Pentru 
creștini, omul, dacă rătăcește desăvârșirea în dumneze-
ire, se alege cu devenirea ca lume.  Coranul interzice 
(4:29) musulmanilor să se ucidă între ei, dar ce se pe-
trece în țările islamice între șiiti și suniți excede norma 
contradicției pașnice și, tot în virtutea Cărții (p.119), ei 
pot fi uciși pentru dezbinare. Cum însă și viața religioa-
să și cea laică presupun comportamente riguros norma-
te, Sam Harris, după scrutarea atentă a fundamentalis-
mului religios, face din etică și morală spații ale 
observației mult mai apropiate de specialitatea lui, iată 
de ce pe palierul acesta se mișcă cu mai multă libertate. 
Fiindcă „negreșit este posibil să trăim în mod 
etic”(p.233) și ca „războiul religios să devină de necon-
ceput pentru noi, așa cum sunt sclavia și canibalismul, 
va trebui să ne lepădăm de dogma credinței”(p.232) ‒ 
un verdict deziderativ sibilinic. Acesta nu poate abroga 
numinosul ‒ rezervă imanentă de speranță și referent 
moral al umanității ‒, pentru că factualitatea pe care o 
evocă Harris („Nimic nu este mai sacru decât faptele”, 
p.232) poate cel mult să producă, separat, îndoieli în 
mysterium, în tremendum și în fascinans; or o îndoială, 
în chip rațional, nu poate fi spulberată cu o alta nici în 
lumea academică, nici în cea semidoctă. Cartea este 
scrisă, fără doar și poate, sub semnul accidentalului tot 
mai îngrijorător, care tinde să se esențializeze în ritmu-
rile alerte ale haoticului sociocultural modern. De aici 
și recurența acelorași întrebări existențiale ce însoțesc 
umanitatea de la început fără a găsi răspunsuri satisfă-
cătoare în contingent. Și asta fiindcă irosim prea mult 
în rechizitorii mereu incomplete; iar dacă se întrezărește 
vreun răspuns, acela rămâne să penduleze 
circumstanțial, critic sau smerit, între rațiune și 
credință, între ipoteză și verdict. 

Devii duios, să fii și piatră seacă

Pornesc iar caravele de cucoare
Și nu știu de popas, că-i noapte, zi.
Un stol de drone-ncearcă-a le pândi,
Mimând c-ar fi și ele zburătoare.

Ci ne surprind că nu-s ce par a fi.
Nici drone nu-s, nici păsări călătoare.
Sunt clipele din viața noastră, care
Se pierd în zări și n-or mai reveni.

Devii duios, să fii și piatră seacă.
În cor plâng toate-un dor ca de român:
Prelung, în zare, clipele ce pleacă
Și-n tainic glas acele ce rămân.

Dar, oare,-ar vrea să-ți spună cine
Mai multe care-s? Care  -- mai puține?

La toate-nvăț, că-i plantă, fructă, 
floare

Să pot s-ascult cum încolțește gândul,
În árșiți, vara, floarea cum respiră,
Cum pleata lunii razele-și răsfiră,
Cum vine noaptea-ziua ani de-a rândul.

Pe fusul vremii timpul cum se-nfiră,
Subtilul fir al vieți-mi depănându-l,
S-alin durerea Prutului, gemândul,
Mai-marii lumii cât, pe șart, conspiră.

La toate-nvăț, că-i plantă, fructă, floare,
Că-i rege-n junglă, pește zburător,
Țăran la plug, erou nemuritor,
Gorun pe stâncă, salcă gânditoare.

Condorul, doct, mă-nvață cum să zbor,
Înaltul cer  --  în timp cum se nemoare.

Sărac mai bine, avid de-nvățăminte

Mai lacom nu-i ca mine-n Europa
Și, poate, nici  --  în lume  -- mai avid.
Ce-s Crassus, Cixi, Ponzi, Marcos, Tweed,
Când pofta mea îmi ghiftuie canopa?

Cu orice zi mi-i ahtul mai fervid,
Iar neștiința-mi zgândură nevropa.
Viața însăși nu-i decât stenopa
Fixând în parte-al informării smid.

De ai o veste, spune-mi-o și mie,
Un cântec nou  --  mi-l cântă cât de mult,
Recită-mi-o, de știi, o poezie,
Cu tot nesațiul meu am să te-ascult.

Sărac mai bine,-avid de-nvățăminte,
Decât la pungă gros și șui la minte.

Un geniu doar nu-ţi fu străin defel
Marelui sculptor Constantin Brâncuşi

În mâna ta se mlădia boi lemnul.
Sub dalta ta cânta în cosmos piatra.
Îşi plânge-n criptă morţii necrolatra.
Măiastra ţi-a urmat spre cer îndemnul.

Rodin îţi validase primul natra.
Cum un stejar nu stă la umbră, demnul,
Mai spre  Montmartre te-a ţintuit consemnul: 
Miheiul, tot el casa și polatra.

Eram în gând cu cei trecându-ţi pragul.
Am plâns cu codrul: bradul, pinul, fagul,
Când Ţara uşa ţi-o închise-n nas.

O, sfinte muceníc din Montparnasse,
Un geniu doar nu-ţi fu străin defel,
Scrutând Coloana-ţi: falnicul Eiffél!

Viața n-am sculptat-o. Nemurirea!
”Brâncuși a sculptat infinitive lungi”. (C. Noica)

Nu-naltul l-am cioplt, ci înălțarea.
Nici limita, o, nu! Nemărginirea!
Viața? N-am sculptat-o. Nemurirea!
În al Măiestrei zbor spre cer  --  zburarea!

I-am scos nu vălul tainei. Tăinuirea!
Să prind n-am vrut sărutul. Sărutarea!
Din pasul prim extras-am zămislirea,
Iar din ființă  -- numai ființarea!

N-am tins să simt durerea. Cum se doare!
Nici să-ncrustez în rocă răsăritul.
Clipita-n bronz când soarele răsare

Fixat-o-am. Sfârșirea, nu sfârșitul
Al mortului din raclă! Cum se moare
Și cum se-ntinde-n spațiu infinitul!

Balanța dacă-ar fi să-mi țină parte

Străjer stau zilnic, stană, resurect,
Că-i viață, moarte, aliterativ.
Când mori doar știi că pleci definitiv,
Dar când te naști  --  incert și vag prospect.

Se vor subiecte doar, la ergativ,
Deși subiectul are și obiect.
Contrariul pozitiv e pe traiect,
În haos cert  --  contrariul negativ.

La ce-aș nutri iluzii, dar, deșarte?
Aștept cu-nfrigurare mântuirea.
Balanța dacă-ar fi să-mi țină parte,

Așa cum Tu ales-ai făurirea,
Din cele două: moarte și nemoarte,
Mărite, aș alege nemurirea.

Nicolae MĂTCAȘ

6 sonete pentru  ”Portal – MĂIASTRA”
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Alecu Ivan Ghilia – 
Manifest împotriva uitării ... 

Alecu Ivan Ghilia s-a născut la 
01.03.1930 în satul Ghilia, comuna 
Sendriceni, judeţul Botoşani. A umat 
cursurile Academiei de Belle Arte din 
Iaşi (unde l-a avut profesor pe Corneliu 
Baba)  până la desfinţatea intempestivă 
a acesteia. Nu a mai pictat până în jurul 
vârstei de 50 de ani când a deschis pri-
ma expoziţie personal la Galeria Muni-
cipiului Bucureşti. A debutat literar, în 
revistele ieşene, relative târziu (în anul 
1948). Roamnele Întoarcere bărbaţilor 
şi Piramida, respinse de cenzură, au fost 
publicate după 1989.  Autorul a publi-
cat până în prezent peste 40 de cărţi de: 
poezie, proză scurtă, scenarii de film şi 
romane, obţinând numeroase premii li-
terare.

Romanul memorialistic Manifest 
împotriva uitării – un episod trăit al vie-

ţii mele  Ed. Limes, 2015), pe care-l comentez în continuare, reprezintă: “Spo-
vedania unui visător converitit cerdinţei” – după cum mărturiseşte autorul. Eve-
nimentele narate se aglutinează între trei poli: al opresiuniilor şi nemulţumirilor 
(chiar al ameninţării cu moartea), al refulărilor senine şi al credinţei. Putem aşeza 
polii în vârfurile uni triunghi echilateral, având aceeaşi valoare sentimentală.

După părerera  mea, cei trei poli pot fi echivalaţi cu cele trei tipuri de lo-
cuire românească, pe care le-am teoretizat aplicând teoria locuirii haideggeriene. 
Filosoful german, referindu-se la poezia lui Hölderlin, consideră că  locuirea 
autentică trebuie să fie senină şi în armonie cu tetrada (pământul, cerul, divinita-
tea şi extincţia). Locuirii heideggeriene armonioase ar corespunde, la noi, spaíul 
mioritic (teoretizată de Lucian Blaga). În concepţia mea, la polul opus s-ar situa  
cinismul  cioranian. Al treilea mod de locuire românească ar fi, cred eu, eliadesc, 
manifestându-se în mitologie, credinţă şi artă, atunci când se părăseşte timpul 
istoric şi se “trăieşte” atemporalitatea sacră. Cele trei centre enumerate: blagian, 
cioranian şi eliadesc determină planul spiritualităţii româneşti.

În cazul romanului semnat de Alecu Ivan Ghilia, care se petrece înainte, 
în timpul şi după revoluţia din decembrie 1989, polul cioranian îmi pare predo-
minant. Nemulţumirile autorului, din epoca socialistă (după ce a fost agreat o 
foarte scurtă perioadă chiar de Ceuşescu) se referă la penuria alimentară, lipsa 
libertăţilor cetăţeneşti ci şi la cenzurarea romanelor sale menţionate.  Se simte 
marginalizat şi participă la revoluţie, în sera zilei de 21 decembrie, la Inter. Aici 
este arestat, bătut şi trimis, după o triere a manifestanţilor capturaţi la hotelul 
Negoiu,  la Jilava, într-un camion supraaglomerat. Aici sunt bătuţi din nou şi 
încartiruiţi, în final, câte doi – trei într-un pat.

Dramatismul descrierilor stărilor sufleteşti, sub ameninţarea extincţiei, 
atinge apogeul. Noroc că, pe 22 decembrie fuge dictatorul, armata pactizează cu 
demonstarnţii şi deţinuţii sunt eliberaţi.  O scenă zguduitoare o reprezintă moar-
tea Anei care, voind să meargă la TV împreună cu scriitorul, este împuşcată la 
ieşirea din blocul unde domicilia autorul.

După trei zile pline de har, când oamenii necunoscuţi se strângeau în braţe 
pe străzi şi tinerii dădeau locul bătrânilor în mijloacele de transport în comun, 
lucrurile au reintrat pe făgaşul normal. Şi în final, revoluţia a fost furată. Autorul 
redevine cinic.

Pentru a face suportabilă ameninţarea cu moartea, în timpul manifestaţi-
ilor şi a detenţiei la Jilava, autorul îşi aminteşte momentele frumoase ale vieţii:  
clipelee petrecute cu fiicele sale Alexandra şi Liana (cu prima la Varşovia, cu a 
doua la Pietrele Doamnei); idila trăită cu Georgiana la mare şi diverse reverii 
cu persoane dragi.  Aceste trăiri mirifice conturează polul mioritic al romanului. 

Momentul eliadesc începe cu rugăciunile rostite de manifestanţi în faţa 
forţelor de represiune/ordine şi continuă cu rugăciunile arestaţilor, la Jilava, în 
speranţa că nu vor fi ucişi. În timpul rugăciunilor, adaptate la situaţie, se trăieşte 
timpul sacru. Şi iata că, pe 22, decembrie, după fuga dictatorului şi a  consoartei, 
sunt eliberaţi.

Alt moment, îl constituie harul inspiraţiei pe care îl trăieşte autorul când 
îşi scrie cărţile sau când pictează. O frumoasă viziune a lumii create de Dumne-
zeu,  primeşte următoarea formulare magică: “: lumea e Biblioteca în care S-a 
scris pe Sine Dumnezeu. Noi nu suntem decât literele prin care se desăvârşeşte 
la nesfârşit acest Manuscriptum care va dura până Autorul va pune Punct, con-
tinuând să ne lăsăm (până atunci) scrişi, scriind şi descriindu-L noi înşine pe 
Dumnezeu care-şi citeşte Opera prin noi”

Aici, în viaţa pe care o trăim, se întâlnesc stări sufleteşti şi evenimente 
aglutinate în jurul celor trei poli ai simţirii româneşti: blagan, cioranian, eliadesc.

În această Bibliotecă sacră şi Alecu Ivan Ghilia are o contribuţie, prin 
Manifestul împotriva uitării ....

Lucian Gruia despre...
Emil Lungeanu – 

Enigma 
Emil Lungeanu a comis două mo-

mente de pionierat în literatura română: 
Manifestul ludic, formule extreme în cri-
tica literară ( Ed. Betta, Bucureşti, 2014)  
- trei modalităţi, critica literară în versuri, 
dramatică şi ca raport la congresul Parti-
dului Criticist Român şi Literatura de gra-
dul 3 (Ed. Betta, Bucureşti, 2015). Întrucât 
literatura consacrată pe genuri (poezie, 
proză, teatru) este de gardul 1 iar critică li-
terară (comentariul literaturii de gradul 1) 
este de gradul 2, literatura originală creată 
pe baza literaturii de gradul 2, este, în con-
cepţia novatoare a autorului, lireatură de 
gradul 3.  Noul concept mă duce la struc-
tura silogismului: teză – antiteză-sinteză.

Molipsindu-mă de această noţiune, 
voi încerca să fac o prezentare  ca litera-
tură de gradul 3 a romanului Enigma de 
Emil Lungeanu.

După ce ne-a explicat conceptul, 
într-o vilă de pe strada Plantelor, am continuat discuţia, la o ţigară, în grădină. A apă-
rut, pe alee, un gândac care, auzindu-ne discutând, s-a oprit în dreptul nostru. Cînd 
Emil Lungeanu a pomenit de conceptul literatură de gradul 3, gândacul s-a dat pe 
spate, aşezându-se cu picioarele în sus. După ce conceptul a fost explicat, gândacul 
s-a  întors şi şi-a continuat peregrinarea. Sunt convins că gândacul a înţeles conceptul 
întrucât autorul este un magician. 

În romanul Enigma, Emil Lungeanu a procedat în felul următor. În jobenul de 
magician a introdus cuvintele cu care avea să-l scrie. Cu stiloul şi-a înţepat vena şi a 
umplut cu sânge rezervorul. A început să scrie dramaticul roman cu sângele propriu. 
Cuvintele, scrise cu sânge, învie.

Primul cuvânt pe care l-a scris a fost blestem. El apare în mai multe accepţi-
uni şi contexte textualiste. Primul se referă chiar la blestemul scrisului. Artistul este 
blestemat să scrie şi nu poate face altfel. Nu el alege să fie scriitor ci este ales. Apoi, 
apare garsoniera blestemată (nr.113)  în care s-au sinucis toţi locatarii aruncându-se 
de la balconul situat la etajul 8. Susceptibilă de blestem este şi creanga genealogică 
a scriitorului, generată de Parasca din ţara imaginară a Bezdeadului. În continuare, 
romanul devine o istorie a blestemului pornind din Biblie (Cain), traversând Grecia 
antică, trecând prin dinastiile Carolingiene şi Henriciene (Franţa şi Anglia), ajungând 
la descoperitorii Cloştii cu puii de aur. Nu scapă inventarierii nici desoperitorii mor-
mântului lui Tutankamon. Revenind la personajele romanului implicate în cercetarea 
garsonierei, detectăm două morţi blestemate, ale profesorului Ţăruş şi criminalistu-
lui poreclit „Inorogul”. 

Al doile cuvânt scris a fost enigma. Enigma demodulează blestemul, punân-
du-l în paranteză. Garsoniera poate că nu e ucigaşă ci acolo se petrec nişte crime per-
fecte, omorurile din familiile regale sunt legate de succesiunea la tron, evenimentele 
şi personajele sunt imaginare, nu reale, etc.

Al treilea cuvânt scris cu sânge este iubirea. Povestea de dragoste cu Emma, 
sufletul pereche, după debutul fulminant şi declaraţiile de iubire necondiţionată, se 
sfârşeşte enigmatic, cu năbădăi. 

Al patrulea cuvânt, important în economia cărţii este informaţia. Acum avem 
o nouă demonstraţie de enciclopedism emillungeanian, în care regăsim teoriile fizi-
cii cuantice aplicate literar, gândurile locatarilor garsonierei putându-se impregna 
în ambientul acesteia şi producând stări nevrotice. Mai departe, se ajunge chiar la 
o expunere a vârstelor particulelor elementare, care pot influenţa memoria materiei.

Al cincilea cuvânt, după care ne oprim expunerea este albastru. El dă seama 
de fenomenul creaţiei artistice. Acum autorul se relevă ca un Dumnezeu al perso-
najelor şi evenimentelor create. Numele personajelor sunt anagrame ale cuvântului 
menţionat: albastru= AlStruba = Rut Balas = Blastarau = AbaSrul. Autorul se dedu-
blează în personajul Bartolomeu care poate întoarce trenul de Constanţa  spre Bucu-
reşti, în care călătorea criminalistul Al. Struba. Peste creatorul individual stă Dumne-
zeu (emiţătorul divin) care-i dictează textul, care devine prin traducerea scriitorului 
(receptorul), de rang secund. Demodularea mesajului iniţial se face în funcţie de 
personalitatea/cultura receptorului. Din acest motiv fiecare artist adevărat este unic.

Pentru Emil Lungeanu inspiraţia transformă creaţia literară într-un zbor cu 
avionul. Imaginaţia decolează şi în avion sunt personajele şi întâmplările care le 
însoţesc. La ultimul zbor, golurile de aer produse de blesteme şi enigme determină 
avionul să se întorcă, bănuim de unde a plecat, deşi cartea, între timp, fusese scrisă. 
Călugărul Bartolomeu,  acest ater ego al autorului, se află în avion cu romanul Enig-
ma. Cum putem decodifica aici intenţiile autorului? El mimează ca se teme ca citi-
torii să nu fie contaminaţi de încărcătura blestemelor şi enigmelor prezentate. Pare 
că regretă că a scris acest roman periculos. Într-adevăr, prima ediţie, simplificată a 
suferit avatarii enigmatice sau chiar blestemate: o parte a tirajului a fost inundată, iar 
o altă parte a fost furată. În drumul transporturilor şpalturilor cărţii, de la Câmpina la 
Bucureşti, o roată se desprinde din automobilul editorului, fără consecinţe grave. În 
consecinţă, unde va ateriza avionul întors spre bază? Autorul nu ne spune întrucât i 
s-au terminat cuvintele intoroduse iniţial în jobenul de magician.

După părerea mea, avionul Enigmei de Emil Lungeanu va ateriza în aeropor-
tul Istoriei Literaturii Române.
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Cristiana Maria Purdescu, Sali Bashota 
– Frumoasa adormită

(Amanda Edit Verlag, 2015)

După părerea mea, Frumoasa 
adormită (titlul unei poezii de Sali 
Bashota, dat ca generic) reprezintă 
însăşi poezia pe care cei doi autori 
o trezesc din somn. Bănuiesc că de 
aceeaţi părere este şi antologatorul 
şi traducătorul din limba română în 
limba albaneză a poeziilor Cristianei 
Maria Purdescu şi din limba albane-
ză în limba română a versurilor lui 
Sali Bashota. De ce a  asociat tradu-
cătorul pe aceşti doi poeţi? Motivul 
prezumtiv ar putea fi căutarea fiinţei 
şi neîmplinirea liriă a acesteia. Cris-
tiana Maria Purdescu plânge o iubi-
re neîmpărtăşită, Sali Bashota caută 
zadarnic alinarea dragostei/vieţii dis-
truse de război.

Cristiana Maria Purdescu s-a născut la 21 februarie 1964 în comu-
na Negreni, judeţul Teleorman.  A absolvit  la Bucureşti, Facultăţile de:  
Ştiinţe Agricole;  Biologie şi de Arte Decorative şi Design (specialitatea 
Arte Textile – Modă), obţinând un Doctorat în Arte Plastice. În prezent 
îşi conduce propria-i casă de modă. A obţinut şi titlul de master în ştiinţe 
economice.

Tema principală a poeziilor autoarei, selectate în această antologie 
este dragostea neîmpărtăşită.  Poeta se simte încă în vara vieţii, sevele 
mustesc, dar iubirea nu se realizează: „E toamnă şi e cald ca vara,/ Pă-
durile sunt încă verzi,/ Necuprinsă-i în suflet amărăciunea,/ Tu nu vrei să 
mă vezi.” (E toamnă)  

Autoarea caută sufletul pereche, dualitatea în unitate platonică: 
„Cer jumătate de cer,/ Dragostea jumătate,/ Numai pustiul rămâne întreg/ 
Dintre toate.” (Dintre toate)

Trecerea timpului devine obsedantă. Poeta cochetează chiar cu 
gândul extincţiei: „Trec anii, risipitul nisip,/ Pustiule ia-mă.../ Aproape e 
ziua/ De care mi-e teamă.” (În flori carnivore) Poeziei Cristianei Maria 
Purdescu i s-ar cuveni drept motto, versurile: „Durerea e / Mănuşa ce ni 
se potriveşte.” (Durerea e)

Poeta cântă pe o singură coardă neîmplinirea în dragoste, linile de 
forţă energetică fiind descendente. 

Sali Bashota s-a născut la 31 august 1959 în localitatea Cerovik 
(Kosova) şi a absolvit Facultatea de filologie di Priştina. Este poet, eseist, 
critic literar, profesor universitar.

Războiul l-a marcat profund pe poetul kosovar. În timpul conflic-
telor, casa părintească de la ţară a ars împreună cu biblioteca şi manus-
crisele: „Şi acum ard cărţile/ (...)/ La revedere versuri împuşcate/ Litere 
arse manuscrise însângerate/ Fotografii ale copilăriei pierdute” (Şi acum 
ard cărţile – Schiţă pentru un poem)

Avatariile conflagraţiei se regăsesc în imaginile sângeroase sau th-
anatice: „Acoperă-mi faţa cu durere kosovară/ Cu sânge de copii ucişi/ 
cu cămaşa de mormânt” (Cealaltă formă a durerii)

Atmosfera macabră se păstrează şi în unele poezii de dragoste: 
„Fetele plâng după scheletul meu frumos/ Păsările se trezesc din coşciu-
gul sufletului” (Recviem).

Pentru Sali Bashota, poezia reprezintă „arta sângelui” (Fiarele).
Poetul dialoghează cu moartea chiar în impresionanta balada pe 

care şi-o dedică, de mare forţă expresivă: „Alo moartea mea/ Măine îmi 
voi cumpăra un coşciug/ De culoarea sufletului ucis/ (...)// Inspiraţia o 
voi toca în abatoare/ Cu cuţitul însângerat/ Dumnezeul meu este sufletul/ 
(Cineva a zis: singurătatea se piaptănă în faţa oglinzii)” (Balada despre 
mine însumi)

Poetului, totuşi îi revine rolul de a ilumina bezna contemporană 
chiar cu preţul vieţii: „Tristeţea este sfârşitul lumii/ (...)/ Să lupţi cu mon-
ştri întunericului/ Tu erai însuşi lampa magică” (Elegie pentru poetul 
ucis – Lui Latif Brisha).

Prin forţa expresivă a metaforelor, Sali Bashota este considerat 
unul dintre cei mai importanţi poeţi albanezi contemporani.

Volumul Frumoasa adormită creează o punte de legătură între doi 
poeţi aparţinând la două ţări diferite cu o istorie comună.

Într-o succintă comparaţie am putea releva faptul că amândoi po-
eţii folosesc culorile în versurile lor: Cristiana Maria Purdescu – verdele 
sevelor, roşul dragostei, Sali Bashota – cenuşiul scrumului, galbenul su-
fletului şi negrul morţii.

Îi deosebeşte demersul funciar, poeta română scrie o poezie perso-
nală, de dragoste, Sali bashota se dedică temelor sociale. 

Îi uneşte talentul.
Volumul se citeşte cu interes.

Cinematografismul prozelor
lui Geo Naum

George Naumof s-a născut în anul 1953 la Tul-
cea şi a absolvit Universitatea din Galaţi devenind 
inginer de nave. Din anul 1982 locuieşte şi lucrează 
în Bucureşti. Şi-a adoptat pseudonimul Geo Naum şi 
a debutat în revista „Antares” cu un fragment dintr-o 
proză scurtă în anul 2005, iar în volum cu romanul Pe-
deapsa de sine (Ed. Eminescu, 2009). A urmat romanul 
Vera (Ed. Eminescu, 2011) şi prozele din volumul Nă-
zărirea lui Haralamb (Ed. Eminescu, 2012) pe care îl 
comentez în continuare.

Astăzi trăim în epoca civilizaţiei vizuale. Ne 
vedem şi ne auzim pe telefoane mobile, tablete elec-
tronice, calculatoare. Nu e de mirare că citind proză în-
cercăm să ne-o imaginăm ca pe un film. Nu totdeauna 
textele citite se pretează la o viziune cinematografică. 
Prin imaginaţia vie şi elaborarea secvenţială profesi-
onistă, prozele lui Geo Naum din volumul Năzărirea 
lui Haralamb (Ed. Eminescu, 2012) – dar şi romanele 
- sunt cinematografice. De altfel, proza care dă titlul 
volumului dezvoltă un filmuleţ de cinci minute (cu un 
titlu ciudat „Pentru acest viitor”), realizat de autor în 
anul 1975 şi care a fost transmis de televiziunea naţi-
onală în anul 1976. Celelalte două povestiri din carte sunt intitulate: Întoarcerea lui Alex şi 
Reginuţa bălţii. 

Tema morţii constituie leitmotivul care reuneşte cele trei proze. Întoarcerea lui Alex, un 
prezumtiv accident mortal de maşină schimbă soarta eroului, în Reginuţa bălţii, Zamfira are 
intenţia de a se sinucide cufundându-se încet, încet în Dunăre, iar în Năzărirea lui Haralamb, 
actantul este împuşcat după ce lipise nişte manifeste în Galaţi, spre sfârşitul anului 1943 (va 
scăpa cu viaţă). Momentele zguduitoare menţionate sunt tratate în manieră expresionistă.

După cum am menţionat, modalitatea literară uzitată în aceste trei proze este cinemato-
grafismul care se relevă prin: secvenţializarea relatării (în unităţi independente de acţiune, loc 
şi timp), descrieri de natură şi eliminarea noţiunilor abstracte.

Să ne închipuim că vizualizăm cinematografic textele. Personajul principal (inginer de 
nave ca şi autorul – din Întoarcerea lui Alex), merge cu autoturismul propriu spre Constanţa, 
în interes de serviciu. În apropiere de Feteşti, se lasă o ceaţă deasă. Un personaj se apropie 
împleticindu-se de şosea şi-i cade în faţă, cu capul chiar sub roţile maşinii. Această secvenţă 
şocantă constituie intriga. Alex îşi continuă drumul şi va emigra în America, într-un container 
pe un vapor transatlantic. După ce se realizează material pe Noul Continent, se întoarce acasă 
pentru a lămuri misterul accidentului. Punctul culminant constă în aflarea adevărului, victima 
fusese înjunghiată în inimă şi murise în clipa prăbuşirii pe şosea. Deznodământul e fericit, 
actantul cerând-o în căsătorie pe secretara sa fidelă. 

Reginuţa bălţii va primi un punct în plus din partea pescarilor, reprezentând un peştişor 
frumos colorat în culorile curcubeului. Reginuţa era captivă într-un borcan cu apă şi putea să 
se salveze numai dacă ar fi sărit din borcan în Dunărea alăturată. Simbolul captivităţii accep-
tate şi al morţii eliberatoare subliniază destinul relaţiei dintre Zamfira şi Paraschiv, sortiţi să-şi 
unească vieţile, de către comunitatea baptistă căreia îi aparţin. După o căsătorie nefericită, 
soldată cu patru copii şi, după moartea timpurie a soţului, Zamfira alege libertatea, deşi inten-
ţionase să se înece în Dunăre. Secvenţa, pregnant cinematografică, cu o femeie îmbrăcată în 
negru, păşind maiestos, de la mal, în Dunăre şi apoi înotând resemnată spre larg, provoacă o 
puternică emoţie.

Năzărirea lui Haralamb este mai degrabă un microroman decât o nuvelă. Eroul, mun-
citor la atelierele CFR Galaţi este un idealist, la început atras de mişcarea legionară, apoi, 
influenţat de vărul mamei sale, Gheorghe, devine membru ilegalist al partidului comuniştilor 
din România. Petre Ţuţea afirma undeva că dacă până la 30 de ani nu ai fost comunist, nu ai 
fost tânăr, dar dacă şi după această vârstă ai rămas comunist eşti un prost. Cam acelaşi lucru se 
petrece şi cu Haralamb. Visează să devină conducător comunist, supraom. Are premoniţii care 
se vor materializa în manifestele pe care le va concepe (după ce află că cei doi fraţi ai lui îşi 
găsesc moartea în bătălia din cel de-al doilea război mondial de la Cotul Donului din toamna 
anului 1943), în care cerea întoarcerea armelor, abolirea monarhiei şi instaurarea comunismu-
lui în ţara noastră. Este prins şi împuşcat de un membru al Siguranţei. Înainte de a-şi pierde 
cunoştinţa are o năzărire, un vis premonitoriu, în care se făcea că oamenii erau fericiţi în noua 
orânduire socialistă şi îşi omagiau extaziaţi conducătorii, urmată, în clipa pierderii cunoştinţei, 
de o altă năzărire, în care îşi vede fraţii care îl flancau pe Iisus Hristos, precum Arhanghelii 
Mihail şi Gavrilă, cum îl cheamă la ei, în ceruri. Haralamb nu moare, dar este condamnat la 
ani grei de temniţă.

După eliberarea din detenţie, urmează trezirea la realitatea punerii în aplicare a ideilor 
comuniste. Întors în satul Cudalbi, lucrează în gospodăria părinţilor, dar comuniştii forţează 
locuitorii să se înscrie în CAP –uri. Urmează o răzmeriţă şi răsculaţii îşi rup adeziunile. După 
represalii, Haralamb e iarăşi arestat şi condamnat la ani grei de puşcărie.

În final, după revenirea din detenţie, trăieşte resemnat până la moarte, deziluzionat de 
comunism.

Haralamb poate fi privit şi ca un personaj nietzschenian (Friedrich Nietzsche: voinţa 
de putere, teoria supraomului), avid de propăşire, doritor să conducă lumea, se credea a fi un 
supraom sau măcar un om de tip nou, dar, totuşi, sfârşeşte ca un personaj de tipul “Cetăţeanul 
Necunoscut” (W.H.Auden - „cetăţeanul ideal nu este cel care schimbă lumea, ci acela care 
rămâne în anonimat, un alt chip de pe stradă”).

Pornind de aici putem face o observaţie generală asupra personajelor principale din cele 
trei nuvele. Toate trec prin experienţe existenţiale majore care le produc frustrări. Alex trăieşte 
o mare perioadă de timp crezându-se vinovat de un omor din culpă, Zamfira îşi trăieşte viaţa 
alături de un bărbat orgolios şi violent pe care nu-l iubeşte, iar Haralamb este deziluzionat de 
comunism. Ultimul, este revoltat de faptul că din cauza manifestelor sale premonitorii, este 
încarcerat, în timp ce regele Mihai, după întoarcerea armelor, este medaliat de Stalin.

Prozele pornesc de la fapte reale pe care se construieşte imaginarul secvenţial şi drama-
tic. Fluxul secvenţelor este orientat cu talent spre punctele culminante impresionante.

Dialogurile sunt credibile sporind autenticitatea naraţiunii. Personajele sunt creionate 
cu mână sigură.

Stilul descriptiv contribuie la evidenţierea cinematografismului epic. Descrierile de pe-
isaje (în special din călătoria lui Haralamb de la Cudalbi la Galaţi, Galaţiul sub ninsoare, sau 
cele de la malul Dunării din Reginuţa) sunt captivante.

Sunt convins că s-ar putea realiza filme artistice incitante după prozele semnate de Geo 
Naum.
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De vreo câţiva ani buni, la intervale de timp apro-
ximativ egale, Constantin Argeşanu îşi surprinde – nu 
numai cititorii, ci şi pe mulţi critici literari – cu nuvelele 
şi romanele sale despre viaţa şi condiţia ţăranului român 
din cea de-a de-a doua jumătate a secolului al XX-lea. 
Descoperit, publicat şi prezentat elogios de către scriito-
rul Ioan Barbu, Domnia Sa a fost remarcat apoi şi de alţi 
critici literari şi scriitori, precum Hanna Bota, Ilie Gor-
jan, Florentin Popescu, Emil Lungeanu ş.a. Mai mult, 
două dintre cărţile sale – volumul de povestiri Bleste-
mul cailor (2003) şi romanul Ultimul ţăran (2013) au 

fost încununate cu un Premiu special şi, respectiv, cu Premiul I, la prestigiosul 
Concurs Naţional de Proză Scurtă „Alexandru Odobescu” de la Călăraşi, ediţiile 
din anii menţionaţi. 

Cel mai recent roman al său, Negustorul  (apărut iniţial în două volume şi 
republicat anul acesta într-un singur volum – ediţie revăzută) 
va încheia ciclul iniţiat prin Ultimul ţăran (2012) şi continuat 
cu Povestea unei femei (2014) - ediţie revăzută şi îmbunătăţi-
tă, a romanului  Spânzurata, vol. I-II (2008).

Ca şi celelalte două romane ale ciclului, recenta realiza-
re reflectă, în ansamblu, viaţa satului românesc (zona teleor-
măneană) din perioada postbelică, avându-l în central ei pe 
Gheorghe Argeşanu – tatăl scriitorului şi pe ceilalţi membri 
ai familiei autorului. Talentul literar al autorului, pătrunderea 
sa psihologică şi sensibilitatea artistică, ajutate de o memorie 
remarcabilă (inclusiv afectivă!),  îl ajută să facă din persona-
jele sale - toate,  reale - , personaje vii şi credibile, majoritatea 
lor „gravitând” în jurul lui Gheorghe Argeşanu, personaj ener-
gic şi complex, original şi interesant ca tipologie umană. Spre 
deosebire de realizările romaneşti anterioare, aici biograficul 
predomină masiv, autorul înscriindu-se astfel în tendinţa tot 
mai accentuată a literaturii contemporane, de autoreferenţia-
litate, în care autorul de pe copertă „spune totul despre sine” 
(Philippe Lejeune). 

O altă reuşită a autorului constă în faptul că autorul-narator nu cade în 
capcana idealizării „eroilor” prezentaţi (deşi ar fi avut destule motive s-o facă!), 
aceştia fiind creionaţi cu toate luminile şi umbrele lor, ceea ce îi face verosimili 
şi umani, apropiindu-ni-i. Astfel, Gheorghe Argeşanu este nu numai un robust 
şi autoritar „cap de familie”, întreprinzător şi voluntar, ci şi un om cu momente 
de slăbire a voinţei, dedat viciului băuturii şi un egoist cu accentuate manifestări 
instinctuale; deloc atent (eufemistic vorbind!) la preocupările şi aspiraţiile co-
piilor săi El are, însă, intuiţia unui pricipiu pedagogic sănătos (dar nu mai puţin 
comod pentru el!): îi lasă pe copiii săi să se manifeste în voie, încurajându-i să 
se descurce singuri în viaţă şi „călindu-i” prin antrenarea lor la muncile cele mai 
dificile; personajul are în sânge simţul negustoriei (cosiderată speculă în vremea 
socialismului), pe care şi-l dezvoltă mai ales când se pune problema intrării sale 

în fostele GAC-uri;  dorinţa de câştig şi bogăţie, împlinită uneori prin metode şi 
mijloace nu tocmai „ortodoxe”, îi va aduce nu numai şapte luni de închisoare, 
dar şi - ulterior - refuzul categoric de a se mai implica în problemele „colectivei”, 
angajându-se ca navetist la oraş, într-un proces de urbanizare tot mai accentuat. 
Din punct de vedere social, el manifestă o opoziţie îndârjită la colectivizare, pe 
care o acceptă, însă, până la urmă, conştient de faptul că nu se putea opune unui 
întreg regim. Împotrivirea aceasta este prezentă chiar la începutul romanului, 
prin episodul, de mare forţă expresivă, al scoaterii buturugilor şi a rădăcinilor 
- sortul de lemne atribut de stat celor care refuzau să se înscrie în GAS sau în 
partid. „Scena” revine frecvent în roman, ca un laitmotiv, căpătând sugestie şi 
forţă de simbol: e nu numai lupta omului cu natura, ca în celebrul roman al lui 
Hemingway (Bătrânul şi marea), ci şi manifestarea îndârjită a unui opozant la 
un regim dictatorial şi opresiv  Comerciant – „negustor” desprins din clasa tradi-
ţională a ţărănimii, Gheorghe Argeşanu mărturiseşte sincer, prin gura, memoria 
şi pana fiului său devenit scriitor, că „nu mi-a plăcut munca pământului. Mi-a 

plăcut negustoria, unde banul apărea repede”. Ultimele sec-
venţe ale romanului analizează  amănunţit erodarea treptată a 
sănătăţii şi sfârşitul pământesc al tatălui alcoolic, această parte 
impresionând prin intensitatea şi sinceritatea absolută a senti-
mentelor filiale nutrite de autor pentru părintele său. După opi-
nia criticului literar Emil Lungeanu – prefaţatorul cărţii, acest 
personaj depăşeşte intenţiile biografului şi ajunge; în fapt, să 
funcţioneze la scara unei mărturii a ţăranului postbelic (pag. 
11); altfel spus, el este un simbol, un reprezentant al unei în-
tregi clase sociale.

La fel de reuşite (deşi, nu tot atât de complexe!) sunt 
şi celelalte personaje din roman: mama cea bună şi blândă, 
fratele Sae, bunicul dinspre mamă - „Bâtu”, cu „chipul lui de 
înţelept, cu ochii obosiţi şi puţin înceţăşaţi”, bunica – „Bâta” 
cu neîntrecutul ei dar de povestitoare ş.a. Personajul tutelar 
- actor, scenarist şi regizor al întregii „piese” romaneşti - , ră-
mâne, evident, autorul însuşi, acest adevărat „frate” al lui Ni-
culae Moromete, însă mult mai evoluat sub raport cultural. Pe 
de altă parte, spre deosebire de alţi scriitori ruralişti de la noi 

(Slavici, Stancu, Preda, Săraru), atrag atenţia elementele de magic din roman, 
care amintesc de literatura scriitorilor sud-americani, iar la noi – de prozele lui 
Vasile Vociulescu, Ştefan Bănulescu şi Tudor Dumitru Savu. Pe de altă parte, aşa 
cum observă criticul literar I. St. Lazăr, „Alternarea scenelor narative avându-l  
în prim plan pe Gheorghe Argeşanu, cu descrierea unor tradiţii şi obiceiuri din 
viaţa satelor noastre, în speţă – a zonei teleormănene, trimite gândul asociativ 
spre o autentică saga românească” („Forum-V”, Râmnicu-Vâlcea, anul X,  nr. 
3-4/ 2015, pag. 46).

Considerăm, fără nicio teamă de exagerare, că avem în faţă încă o reuşită 
a prozatorului Constantin Argeşanu, romancierul care, în prelungirea lui Preda şi 
Săraru, demonstrează cu talent vitalitatea ruralismului în literatură.

 Ion SOARE

CONSTANTIN ARGEŞANU ŞI VITALITATEA RURALISMULUI ÎN LITERATURĂ

Rondelul rondelurilor

Ai scris rondel cu crizanteme
Și roze care mor în zori,
Gitani care îți dau fiori,
Când merg desculți pe orice vreme.

Grăiești frumos pe orice teme,
Nu doar de oameni și de flori,
Ai scris rondel cu crizanteme
Și roze care mor în zori.

Orașe, țări și nopți și steme,
De pace, dar și de război,
De-aiurea dar și de la noi,
Și-n cinstea florilor supreme

Ai scris rondel cu crizanteme.

Rondel cu flori

Crizanteme, albe flori,
Printre crinii albi de gheață,
În grădină, au prins viață,
Ale rozelor surori.

Cu parfumul dau fiori,
Până dis de dimineață,
Crizanteme, albe flori,

Printre crinii albi de gheață.

Lângă părăsite mori,
Casa-n roze îmbrăcată,
De atâtea roze-i beată
Și-o trezesc, abia în zori,

Crizanteme, albe flori.

Rondel ultramarin

Magia mării răpitoare,
De marii fluturi sărutată,
Se desenează dintr-odată,
Fantasmagoric de culoare.

Un suflet de matroz spre soare,
Când luntrea cade sfărâmată,
Magia mării răpitoare,
De marii fluturi sărutată.

Se-agită valuri lucitoare,
Ce nu vor mai veni vreodată,
Stârnind spre cer porfiruri rare…
În curcubeie-i desenată

Magia mării răpitoare.

Rondelul amărăștenilor

De ce-o mai fi nevoie și de noi,
Când ne conduce astăzi mârlănia
Când e la modă numai șmecheria
Și gândul ne tot poartă înapoi…

La vremea când știam ce-i omenia,
Când întâlneai și câte-un om de soi
De ce-o mai fi nevoie și de noi,
Când ne conduce astăzi mârlănia.

Nu știu unde se duce România,
Nu mai ieșim din griji și din nevoi,
Dar dacă sânge mai aveți în voi,
Hai să-i lovim mere cu ironia,

Să vadă c-au nevoie… și de noi!

Rondelul omenirii care rămâne
-omagiu lui Arghezi-

Când eu din viață mă voi stinge,
Voi, ce veți mai călca pământul,
O s-auziți cum bate vântul
Și veți privi, din nou, cum ninge.

O s-alergați după vreo minge,

Veți așeza în vers cuvântul,
Când eu din viață mă voi stinge,
Voi veți călca din nou pământul…

Cum moartea toate le învinge,
La cap să-mi stea – fac legământul –
Doar candela ce-nfruntă vântul,
Să simt lumina-i cum m-atinge,

Când eu din viață mă voi stinge…

Rondelul cojii de banană

„Îmi crește-o coajă de banană”
Plângea gutuiul de la drum…
Mai cresc pe ram chiștoace, scrum
Chiar și-o bucată de izmană.

Un Mercedes oprit din goană,
Scoțând pe țeavă numai fum
Azvârle-o coajă de banană,
Drept în gutuiul de la drum.

De prin balcoane cad – duium –
Coji de cartof, de ceapă, slană…
MORALA? Viața suburbană
Și-arată rodul chiar acum:

O biată coajă de banană !

Rondeluri din Țara Lytua
Lui Alexandru Macedonski

Grig  M. DOBREANU
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Când m-aţi căutat cu solicitarea ca să bat la 
uşa redacţiei Dvs. cu un manuscris oarecare, v-am 
întrebat ce fel de scriere s-ar potrivi cel mai bine în 
contextul revistei Dvs. Şi a venit imediat şi răspunsul: 
orice scriere ar fi binevenită, chiar şi o amintire...

Acest răspuns mi-a fost pe plac, cu atât mai 
mult, încât, chiar atunci, stând lângă telefon cu recep-
torul în mână, mi s-a înfiripat în minte şirul brazilor 
seculari al unei călătorii transilvănene lungi, făcute ca 
copil mic împreună cu părinţii, acum vreo 70 de ani.

Din Bucureşti m-au dus cu trenul, în mijlocul 
unei maldăre de bagaje părinteşti până la Braşovul cu 
o atmosferă medievală, de acolo, după ce am călătorit 
toată noaptea cu un car tras de nişte bivoli mirosind 
a lapte cald, prin pădurea Ricăi, spre dimineaţă am 
ajuns într-un sat - mi-a scăpat numele - cu baie de apă 
minerală fierbinte şi rece ca gheaţa. Numele celorlal-
te localităţi însă mi  le-am păstrat în memorie chiar 
şi până acum: „Oklánd”, „Lövéte”, „Szentkereszt-
bánya”, „Homoród”, „Csíkszereda”... şi un magnat 
în vârstă, Ugron Gábor, al cărui castel înconjurat de 
un parc minunat m-a fermecat de-a  dreptul, îl văd 
şi acuma, ca şi Paradou-ul lui Zola din La faute de l’ 
abbé Mouret, primul roman francez pe care am avut 
ocazia să-l citesc, sau mai bine zis să  mi-l închipui. 
Dacă la şcoală am luat note proaste  -  ca de obicei  
-  mi-a fost destul să mă gândesc la livada marelui 
senior şi dintr-odată  mi-am recăpătat echilibrul.

Nici urechile mele nu pot uita drumul: stând 
în  fânul căruţei aud ronţăitul ritmic al cailor cu bo-
tul în traista cu ovăz...Înaintam în noaptea care părea 
infinită şi din când în când câte-un strigăt ne îndemna 
să ne oprim, după care ba un jandarm, ba un agent 
de percepţie îşi ridica felinarul ca în bezna de no-
apte a pădurii să inspecteze interiorul căruţei noast-
re acoperită cu coviltir. Stând acolo adăpostit în fân 
am şi memorat câteva expresii: „szabad” (‚ e liber’), 
„bizonisten” (‚zău’), „nem tudom” (‚ nu ştiu’), „pasz-
szus” (‚paşaport’), „kérem szépen” (‚vă rog frumos’), 
„gyermek” (‚copil’ ), „leány” (‚fată’), „köszönöm” 
(‚mulţumesc’). Au urmat apoi alte sate, printre ele: 
Oláhfalu... apoi Munţii Harghitei, învăluiţi în aburi 
albi...Rika, din cauza că  era plină de haiduci, întreg 
drumul care o străbătea era păzit de jandarmi cu pene 
de cocoş strălucinde în pălărie, pentru că ceea ce pur-
tau pe cap era mai bine o pălărie, decât chiveră de 
armaş. În Oláhfalu  (sau Szentkeresztbánya, Vlăhiţa 
de azi), o comună extinsă, dacă întrebai vreun local-
nic, de ce naţionalitate este, răspunsul era totdeauna: 
„sunt vlah”. Deşi nu ştia o iotă româneşte...

Îmi plăcea pâinea de acolo, căci era enormă, 
cât o roată de teleagă, iar gospodinele o frământau 
acasă şi o coceau la ele în cuptor. O luau în braţe şi 
o potriveau sub bărbie ca pe o vioară, cu vârful cu-
ţitului desenau pe ea o cruce, iar apoi tăiau din ea o 

felie proaspătă care era îmbibată de parfumul esenţei 
nobile al pământului sfânt. Dacă cumva ai scăpat-o 
jos, era socotit un mare păcat s-o laşi acolo. O ridicai 
de pe pământ, o sărutai şi astfel, binecuvântată, puteai 
s-o mănânci cu o bucată gustoasă de brânză.

Totuşi, era ceva ce îmi neliniştea sufletul pe când 
mă jucam cu copii din sat. Din cauză că purtam panta-
loni scurţi, ca un copil bucureştean ce eram, am deve-
nit ţinta batjocurii lor. Au născocit că de aceea ajung 
pantalonii mei numai până în genunchi, pentru că, fiind 
coate goale, nu mi-au ajuns banii să-mi cumpăr panta-
loni lungi. În timp ce mă jucam cu mingea s-a derulat 
între noi un adevărat proces: ei argumentau poziţia lor 
în limba maghiară, eu pe a mea în limba română, pro 
şi contra. Nu puteam ajunge nicicum la comun acord, 
astfel am rămas la verdictul acela că nu aveam bani ca 
să-mi  cumpăr nădragi ca lumea...Însă pentru că eu am 
adus cu mine o minge de cauciuc multicoloră, până în 
urmă am reuşit să-mi impun poziţia: nu eram de acord 
să ne jucăm cu mingea până când nu ne împăcăm. De 
comun acord am modificat sentinţa în felul următor: am 
luat pantaloni scurţi nu din lipsa banilor. Am fi avut eu 
bani, numai că de felul meu sunt  aşa îngâmfat şi trufaş 
şi de aceea port eu pantaloni scurţi...

Nu e mai puţin adevărat că vacanţa de două 
luni petrecută în Vlăhiţa mi-a influenţat în mod sever 
şi limbajul. Reîntorcându-mă la şcoală  -  cu o amără-
ciune explicabilă în suflet!  -  s-a întâmplat nu o dată 
să-mi scape limba: la ora de matematică deseori am 
răspuns la întrebarea profesorului  cu „igen” (‚da’), 
sau „elfelejtettem” (‚am uitat’). Pentru interjecţia ma-
ghiară „Teremtette !” , pe care am scăpat-o din gură 
în timp ce la tablă mă chinuiam cu rezolvarea unei 
adunări, profesorul m-a tras de ureche. Nici acum nu 
ştiu precis ce jignire conţine această expresie (poate: 

‚ Fir-ar să fie !’ - nota trad.). Poate că profesorul s-ar 
fi gândit că îmi bat joc de el, îi dau poate o nouă po-
reclă. Şi el suferea de tulburări psihice, sau aşa ceva, 
din cauza unui reflex condiţionat, cum se spune... 
Avea o burtă (nu-mi vine în minte cum se spune în 
limba maghiară), un burduhan enorm care se întin-
dea de la guşă până la coapse, modelat astfel, încât 
nu putea să vadă nicicum în dedesubtul lui. Când am 
răspuns la ora de religie, am aşezat  cartea deschisă  
pe sub pântecul lui, iar aceia pe care îi asculta citeau 
de acolo lecţia ca pe roate, încasând note maxime.

E adevărat că sărmanului nostru profesor de 
odinioară, fiind om al bisericii, atât natura, cât şi sta-
tul îi asigura dreptul de a fi corpolent, ca o balenă cu 
ochelari. 

Tudor Arghezi
(Utunk, Cluj-Napoca, nr. 52 din 31 dec. 1959)

Nota redacției: 
Dl Istvan Ferenczes, autorul lămuritoarei documentări 

privind originea secuiască a Rozaliei Arghezi, „ARGHEZI – 
ERGEZI” (Miercurea Ciuc, 2015), - lucrare recenzată detaliat în 
numărul trecut al revistei - ne face o nouă supriză, trimițându-ne 
un document rămas aproape necunoscut în bibliografia arghe-
ziană. Tableta de mai sus, intitulată „Rica”, semnată de Tudor 
Arghezi, a fost  solicitată poetului de scriitorul  Kiss Jenő și pu-
blicată în revista maghiară „Utunk”, nr. 52/ 31 decembrie 1959. 
Reluată în 1980, cu prilejul centenarului, tableta memorialistică 
a „făurarului din Mărțișor” dezvăluie un episod din propria-i 
copilărie, petrecută în parte în satul Vlăhița/ Szentkeresztbánya 
din Harghita, localitatea natală a mamei sale, Rozalia Arghezi. 
Tradusă acum pentru prima dată în limba română, „Rica” (Pasul 
Hăghimaş)  se constituie ca un document prețios și mărturisitor 
în clarificarea unor aspecte legate de originea mamei și de legă-
turile poetului cu satul Vlăhița din secuime.

Îi mulțumim dlui Istvan Ferenczes pentru probitatea de-
mersului documentar și pentru deschiderea de care a dat dovadă 
la solicitările redacției. (Z.C.)

Clarificări

Tudor Arghezi rememorând, în 1959, un drum făcut
în copilărie cu căruța de la Brașov la Vlăhița 

(Szentkeresztbánya), prin pădurea Rica
Pe la finele anilor ʼ50 redacţia revistei Utunk a solicitat un manuscris 

de la Tudor Arghezi, pentru publicare. Maestrul a îndeplinit cu amabilitate 
această solicitare, onorându-ne revista cu următoarea scriere succintă, o ta-
bletă, de fapt. Eu am fost acela care am transpus în limba maghiară această 
mică creaţie, dar care pentru noi prezenta o deosebită însemnătate. Redacţia a 
inclus-o într-un loc distins, pe prima pagină a revistei nr. 52 din 31 dec. 1959.

Cu ocazia centenarului Arghezi din acest an (1980  - nota Red. ) mai 
mulţi dintre elogiatorii săi maghiari s-au referit asupra faptului că renumitul 
poet cunoştea într-o măsură oarecare limba maghiară, avea cuvinte de laudă  
privind caracterul limbii noastre, îi aprecia dinamismul, bărbăţia. Aceste refe-
riri însă aveau la bază doar nişte amintiri şterse, fugare ale poetului.

Veridicitatea celor afirmate mai înainte este atestată şi de această table-
tă argheziană pe care - din cauza inaccesibilităţii sale - o vom reproduce inte-
gral pentru cititorii noştri. Având în vedere circumstanţele creării ei nu putem 
fi siguri, dacă versiunea  în limba română a fost publicată undeva, ori ba, prin 
urmare nu putem şti, dacă este inclusă ori ba în bibliografia poetului. Astfel, re-
publicarea integrală a textului vine şi în ajutorul istoriografiei literare române.

Acest memorial mărunt duios, senin, scris într-o modalitate specific-ar-
gheziană aruncă o lumină emoţionantă asupra copilăriei poetului, îmbogăţind 
cu noi trăsături, necunoscute pentru publicul larg, figura umană a marelui cre-
ator.

(Kiss Jenő, 1980)

TUDOR ARGHEZI: 

Rika
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Vrăbiile mamii

 În urma publicării articolului Arghezi/Ergézi (ia-
nuarie 2015, revista Székelyföld), cuprinzând rezultatele 
cercetărilor mele privind clarificarea obârşiei mamei lui 
Arghezi, am primit numeroase semnale pe care le con-
sider ca noi adaosuri la temă.

Mă aflam, încă, sub influenţa poeziei postume, 
fragmentare, cu care mi-am încheiat articolul (Te tot 
visez săracă şi flămândă...), aceea mărturie-khatarsis 
a poetului despre mamă, pe care am încercat s-o tra-
duc în limba maghiară. Am recitit-o, de nenumărate ori, 
frământându-mă să găsesc forma prin care zbuciumul 
sufletesc al poetului să poată fi exprimat, cât mai fidel, 
în traducerea maghiară:

Te tot visez săracă şi flămândă
Rugându-mă cu şoaptă blândă
Ceva ce nu-mi aduc aminte ce-i.
Vii noaptea-n zdrenţe din mormânt, de obicei
Când somnul se îngână cu trezire.
Mă cauţi şi mă chemi din omenire.
Şi plângi cu lacrimi mute,
Le văd curgând pe brazda obrazului nevrute
Şi-ţi tremură bărbia şi gura, căci ai vrea
Să te sileşti să râzi, bătrâna mea,
Să nu mă întristezi.
Şi totuşi, treci, te-ntorci, nu vrei să şezi,
Să îmi răspunzi, să-mi povesteşti
Cum e acolo unde eşti?
Cine ţi-a sfâşiat cămaşa şi prohabul rupt
De ţi se vede ţâţa din stânga din care-am supt?
E şi pe-acolo pizmă şi cerşetorie
Şi nu ţi se cuvine un stihar şi ţie,
O-mbrăcăminte de năframă,
Şi îngerescul chip, sărmană mamă?
Aripi uşoare, ca de fluture pe umeri
Şi stai tot rănile să ţi le numeri
Şi chinuitele mărgăritare
Căzând pe rând din gene şi amare?
Ce pot să-ţi fac
Durerile şi-acestea să le-mpac?
Am împărţit în lume apă şi pâne,
La fecioare, la neveste, la bătrâne,
Le-am îmbrăcat ca-ntr-o icoană,
Le-am dat opincă nouă de pomană,
Catrinţe, bete şi obiele,
Copilelor le-am înşirat mărgele
Şi ţi-am citit molitve la cruce, la ureche,
Cu graiul vechi, cu slovă veche,
A cărei îngânare (cu măduvă străbună)
Dă rugăciunea sufletului bună.
Şi tu tot goală şi desculţă vii
Şi vocea ta tot oarbă, ochii tot pustii.

Apoi, mi-a căzut în mână poezia Vrăbiile mamii. 
Această temă a păsărilor gri, neînsemnate, observate 
din fereastra poetului, va fi prelucrată în trei poezii, dar, 
după părerea mea, poezia amintită este sfâşietor de răs-
colitoare. De altfel, e una dintre poeziile târzii ale po-
etului, fiind aşternută pe hârtie în mai 1967, cu puţin 
timp înaintea trecerii sale în nefiinţă. Facsimilul manus-
crisului este inclus şi în Addenda celor două volume de 
poezii, editate în 2000, de Editura Academiei Române. 
Versurile despre „vrăbiile mamii” pot fi socotite ca un 
prolog sau epilog al poeziei postume Te tot visez săra-
că... (hotărâtoare, în alegerea uneia dintre cele două ipo-
teze, fiind data compunerii poeziei.). Recitindu-le, una 
după alta, te cuprind fiorii descoperind cum, în sufletul 
poetului ce-şi trăia ultimele zile ale vieţii, răbufnesc chi-
nurile de coşmar, aducându-şi aminte de mamă:

„Plouă pe voi, în arbori adunate…
V-aş apăra şi nu ştiu cum se poate.
Strigaţi cu toate către cer să stea
Că nu puteţi zbura,
Şi vă e frig şi foame,
Căci în april nu sunt ţânţari, nici poame.
Unde-aş găsi, vai mie, vai de ele,
O mie de mantale de-o palmă şi umbrele?
Când le-a făcut cin’ le-a făcut
S-a dovedit croitor nepriceput.
Uituc de timpuri, fără de-ndoială,

Le-a pus să zboare aproape-n pielea goală.”

Ergézi Rozália, născută la Vlăhiţa, în acel mo-
ment al anului 1879, la coborârea din tren, în Gara de 
Nord, n-avea cum să zboare. Singură, azvârlită în va-
carmul istoric al vremii, îmbrăcată într-o manta cusută 
neîndemânatic, s-a pomenit, de pe-o zi pe alta, sub îm-
presurarea frisoanele provocate de grijile cotidiene. Şi-a 
asumat destinul slujnicelor secuience, care ar fi putut 
deveni comun cu al atâtor părtaşe ale sale de aceeaşi 
soartă.

Mă nelinişteşte, însă, faptul că Rozaliei, nici 
după trecerea în nefiinţă, nu i-a fost acordată empatia 
cuvenită din partea marii majorităţi a istoricilor literari, 
preocupaţi cu opera şi viaţa marelui poet, fiul său. De 
pildă, într-o monografie, apărută în 2011, la Editura Da-
cia (autor: Dumitru Micu), poate fi citit următorul pasaj: 
„Dintr-un motiv oarecare, copilul avut cu prima soţie, 
Maria (de care a divorţat sau avea să divorţeze), nu a 
fost alăptat de (sau numai de) mamă-sa, ci a supt, timp 
de o lună, împreună cu viitorul pictor Jean Steriadi, 
»ţâţa împrumutată a unei aceleiaşi doici«. Cine era doi-
ca? Probabil (spre a nu spune: sigur!) Rosalia Arghesi, 
o ardeleancă, concubina unui alt negustor, Manole I. 
Pârvulescu, dată de unii cercetători (Şerban Ciocules-
cu, urmat de Dinu Pillat şi G. Dimisianu), fără dovezi, 
drept »adevărata« mamă, nedeclarată, a scriitorului. 
Sigur, pare că, Rosalia Arghesi, a fost »femeia în grija 
căreia a fost lăsat Tudor Arghezi«, într-un moment al 
fragedei copilării şi că, »lipsit de căldura părintească«, 
el »s-a ataşat, inevitabil« de aceasta.”

Citatul de mai sus trădează, în mod flagrant, in-
tenţia autorului, care, fără niciun dubiu (în pofida atâ-
tor paranteze), rămâne adeptul convingerilor sale, fără 
a-i păsa legătură cu adevărul: nu merge până la capătul 
consecinţelor afirmaţiilor sale, nu formulează întrebări, 
al căror răspuns l-ar apropia de adevăr. 

Să începem cu afirmaţia din prima propoziţie a 
citatului. Autorul spune, nici mai mult, nici mai puţin 
că, prima soţie a lui Nae Theodorescu, Maria, de care a 
divorţat sau este în curs să divorţeze (sic!), n-a alăptat 
copilul. Dacă n-ar fi adus dovezi Constantin Popescu-
Cadem că, în această perioadă, numitul, nu era căsătorit, 
puteam fi tentaţi să dăm crezare acestei afirmaţii. Însă, 
Popescu-Cadem, pune pe masă un document, respectiv, 
cererea adresată Primăriei din Bucureşti, înregistrată cu 
nr.: 32393/30 octombrie 1881, în care Nae Theodorescu 
solicită, de la Primărie, legalizarea certificatului scutirii 
de serviciul militar. Motivul invocat se află pe versoul 
certificatului, purtând semnătura acelui comisar care, pe 
baza celor constatate la faţa locului, a notat: „…tână-
rul Nae Theodorescu este unicul fiu al Doamnei Bălaşa 
Theodorescu văduvă, şi că prezenţa sa (lângă mamă) 
este indispensabilă”.

Cererea a fost aprobat la 12 ianuarie 1882. Între-
barea legitimă, obligatoriu a se pune fiind: dacă numitul 
ar fi fost căsătorit pe vremea aceea, deci în preajma naş-
terii copilului (a poetului de mai târziu), din ce cauză 
nu s-a specificat, în cerere, existenţa soţiei şi a fiului, 
motivându-se solicitarea scutirii de serviciul militar şi 
prin statutul său de familist (întreţinător de familie)?

Examinând partea a doua a citatului, considerăm 
nedemnă preocuparea autorului, cu lux de amănunte, de 
relaţia de concubinaj dintre Rozalia Ergézi şi Manole 
Pârvulescu, deoarece, naşterea lui Alexandru Ergezi şi 
avorturile „spontane”, dovedite de documentele spitali-
ceşti, confirmă acest lucru. Spre deosebire de modul în 
care am tratat această temă, autorul monografiei parcă 
ar data, prea de timpuriu, aruncarea în braţele „patronu-
lui” a fetei tinere, ajunse în Bucureşti, abia, cu un an mai 
înainte. În legătură cu această afirmaţie, în fragmentul 
în cauză, găsim o propoziţie şi „mai bătătoare la ochi”. 
Când autorul citat notează că Arghezi a supt din acelaşi 
piept cu Jean Steriadi, nu-şi pune şi întrebarea firească 
unui om care nu e certat cu logica, şi anume: de unde 
şi prin ce minune, doica avea lapte? Sau, altfel spus: 
cine era cel de-al treilea prunc? Răspunsul e simplu de 
tot: ca o doică plătită, să poată alăpta doi copii străini, 
potrivit legii biologiei, trebuia să fi născut mai înainte 
şi ea un prunc, cel care face „să încolţească al laptelui 
izvor”. Poate că naşterea să se fi produs, dar copilul a 
murit? Sau Rozalia Ergézi şi-a „metamorfozat în înger” 

propriul copil, să profite de pe urma lui, angajându-se – 
sărăntoaca de ea! – ca dădacă? Autorul a ocolit aceste 
întrebări pentru că – dacă n-ar fi făcut-o – trebuia să pre-
supună, în mod logic, existenţa celui de-al treilea copil, 
a cărui istorie trebuia să fi lăsat ceva urme, amprente, în 
familia lui Arghezi, unde această secuiancă şi-a trăit o 
parte importantă a vieţii. După cum, ceva urme, trebuie 
să se fi păstrat şi în memoria lui Alexandru, a cărui des-
tăinuire, în calitate de martor, nu este luată în seamă de 
o parte a literaţilor români, aceştia ne recunoscând-o ca 
fiind autentică. Logic, ne putem întreba: ce interes ar fi 
urmărit cel de-al doilea fiu al Rozaliei Ergézi, afirmând 
un neadevăr, declarându-se fratele poetului? Sau, toc-
mai, poetul ar fi acela care minte, adresând scrisori din 
Elveţia mamei sale şi fratelui său? 

Este mai mult decât grotescă minimalizarea, în 
aşa măsură, a situaţiei Rozaliei, „ardeleanca”, faţă de 
care, cei din jur, obişnuiau să se raporteze cu nuanţe pe-
iorative. Ea este principala victimă a hărţuielilor ivite 
în jurul naşterii poetului şi după ce Arghezi în interviul 
dat prietenului său, preot (interviu ce poate fi socotit şi 
ca un fel de spovedanie târzie) recunoaşte clar şi concis, 
fără menajamente că, femeia, având statutul de doică în 
familia sa, era de fapt mamă-sa cea bună (pe baza unei 
expresii maghiare elocvente: mamă-sa ‚dulce’).

Ei, şi dacă Rozalia Ergézi ar fi fost numai şi nu-
mai doica poetului, nici atunci n-ar fi meritat o fărâmă 
de respect? Cea care, ca şi „vrăbiile” , n-avea altă grijă 
în viaţă, decât să nu-i fie „frig şi foame”, încercând să 
zboare, măcar la o şchioapă deasupra pământului, chiar 
şi „aproape-n pielea goală”. Ca o vrabie, ce era!

Copil din flori

Faţă de veridicitatea seacă a datelor biografice 
(sau chiar a falsităţii lor!), în ceea ce-l priveşte pe poet, 
avem de-a face şi cu un alt adevăr, situat deasupra ce-
lor înşirate: adevărul eului poetic. Eul unei persoane 
de rând – intenţionat sau din greşeală – poate să min-
tă, poate să bată câmpii, să falsifice, să muşamalizeze 
unele fapte biografice, să le ascundă sub tăcere, poate, 
chiar, să-şi creeze o mitologie proprie. Natura memoriei 
instabile, precare, poate să joace feste, omul – deseori 
– rememorează greşit unele întâmplări. Chiar şi unele 
convenţii sociale, apăsătoare, îl pot obliga să ascundă 
adevărul. Şi – dacă ne raportăm la convenţiile sociale 
specifice cumpănei de secole XIX–XX  ale Bucureşti-
lor, unui individ, obţinând statutul, aşa-zis, de „persoană 
importantă”, de „om de vază”, nu i-se admitea să se fi 
născut dintr-o relaţie extra-conjugală. Darămite, ca fiul 
unei parii sociale, cum erau socotite slujnicele secuien-
ce! Convenţia socială a închis ochii când a fost vorba 
de dezonorare, dar, naşterea, dintr-o asemenea relaţie, 
era un păcat de neiertat. Îi face onoare – oricum – ta-
tălui lui Arghezi, care printr-o serie de şiretlicuri şi di-
ferite trucuri de înregistrări matricole, a obţinut, pentru 
fiul său natural, „statutul de născut în familie”. Însă, la 
persoana mamei copilului a renunţat, fără să clipeas-
că. Deci: dreptatea eului poetic este mai presus, decât 
dreptatea eului omului de rând. „Ştii, poetul nu minte 
pentru nimic: / zi-ne adevărul, nu doar ce-i veridic...” 
– scria József Attila, poetul maghiar, fiind contempo-
ran cu Arghezi (în a cărui soartă şi viaţă plină de crize 
identitare găsim multe similitudini cu ale poetului ro-
mân), iar această atitudine, exprimată ca artă poetică de 
Attila József, se potriveşte credoului poetic al lui Ar-
ghezi: adevărurile vieţii poetului român obţin strălucire 
în această ambianţă. Da, şi Arghezi în locul veridicului, 
afirmă adevărul. A nu se omite aserţiunea: literatul e 
liber să vorbească, şi vorbeşte! Cititorului revenindu-i 
datoria de a-i descifra şi descripta semnalele transmise. 
Mai mult ca sigur, opera sa îi conţine, viaţa în întregime, 
gândurile, absolut nimic nu este lăsat afară… Astfel că, 
dacă biografii lui Arghezi, cei care, ici-acolo, bat câmpii 
în privinţa faptelor vieţii poetului, ar fi recunoscut acest 
adevăr, se impunea să dea o importanţă mult mai mare 
poeziei Copil din flori, inclusă în volumul Cântare omu-
lui. Într-adevăr, în această poezie poetul se destăinuie, 
enunţând adevărul despre sine însuşi, la persoana întâi, 
singular: şi anume că „copilul din flori”, evocat în poe-
zie, este poetul, însuşi. Iată, câteva fragmente esenţiale 
din poezie:

FERENCZES ISTVÁN

ADDENDĂ la articolul Arghezi/Ergezi
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„Erai o scamă-n haos, plutită la-ntâmplare,
Suflat de-o adiere ca dintr-un puf de floare.
Între-ndoieli trecute, uitări şi presimţiri,
Ţi s-a-mpletit ursita să ţii de două firi.
Când eşti ce nu fuseseşi, când pari a fi şi tu,
Şi ne-ntrerupt te cleatini între »ba da« şi »nu«.
Încredinţare dârză o zi, şi-o zi tăgadă,
În lupta ta cu tine eşti unul şi-o grămadă.
Aceloraşi cuvinte le dai alte-nţelesuri,
Eresuri în credinţă, credinţă în eresuri,
Şi nu e de mirare că eşti cum te arăţi,
Cusut în lung, din creştet, din două jumătăţi.
(...)
Eşti o făptură-ntreagă, te-ntrebi, sau de pripas?
Ai căutat cu şoaptă din ce părinţi te-ai tras,
Din oameni, din nenuferi, din şoimi? Într-adevăr,
Tu te găseşti cu vremea şi semenii-n răspăr.
(...)
Te-ai fi simţind cu tine mai viu şi împăcat
Să te cunoşti odraslă de zmeu sau de-mpărat?
Din ce-mpărat şi-anume din ce împărăţie,
Crezându-ţi cuvenită coroana ei şi ţie?
Destoinicia minţii n-ar fi putut să iasă
Decât dintr-o-ntrupare domnească de mireasă? 

(...)”

Traducând în limba maghiară această poezie 
m-am aflat faţă în faţă cu adevărul axiomei lui Arghezi, 
citată mai înainte, axiomă rostită, însuşi, de poet în in-
terviul dat lui Kányádi: „Poezia este un lacăt pus pe 
limbă care nu poate fi întotdeauna deschis cu cheia unei 
alte limbi.”

După ce am finisat un fel de traducere „brută”, în 
mare parte, conform conţinutului poeziei, şi am trecut la 
elaborarea ritmului, a metricii speciale şi redarea rime-
lor specifice poeziei în limba maghiară, mi-am dat sea-
ma că astfel are de suferit „conţinutul” şi mă îndepărtez 
de textul poeziei originale. (Situaţia semnalată fiind – de 
altfel – dilema oricărei traduceri artistice. Principiul de 
bază, în traducere, după Lator László putând fi formulat 
astfel: trebuie tradus totdeauna ceea ce este acolo, pre-
zent, dat în textul original – nota trad.). La acest frag-
ment de traducere am ajuns după o coordonare aproape 
zilnică cu colegul meu, Lövétei Lázár László, textul, 
astfel, obţinut fiind fidel întrucâtva atât „conţinutului”  
cât şi „formei” originalului. Aduc ca exemplu, la cele 
afirmate, primele două versuri ale poeziei: „Erai o sca-
mă-n haos, plutită la-ntâmplare, / Suflat de-o adiere ca 
dintr-un puf de floare.” Traducerea, mot a mot, a celor 
două versuri în limba maghiară: „A káosz egy foszlánya 
valál, találomra lebegtetett,/ melyet egy enyhe fuvallat 
elfúj a virágbóbitáról.” Cu toate că tragicul textului este 
redat şi în traducerea brută, în limba maghiară, nu este 
însă poezie! A devenit poezie în varianta tradusă de noi, 
textul pierzând puţin din caracterul năucitor, conster-
nant al originalului, dar a păstrat, totuşi, în mod accen-
tuat frământările interioare ale poetului pentru aflarea 
identităţii. 

Poetul declară, în urma unui zbucium lăuntric că 
se consideră o făptură încropită din două jumătăţi nu 
tocmai identice, toate ale sale sunt perechi: „Tălpi două, 
două braţe, doi ochi, două urechi; / Dar când învălmă-
şeala simţirilor te fură, / Ca să le spui trunchiate nu ai 
decât o gură.”

Ca şi când şi-ar scormoni rănile, formulează un 
şir de întrebări: cine este el, cine i-au fost predeceso-
rii, din ce părinţi se trage: „Din oameni, din nenuferi, 
din şoimi?” Şi-a căutat tot timpul vieţii sale „străbunia” 
şi „părinţii”. Nedumeririlor le dă şi un fel de răspuns: 
şi-ar afla odihna sufletească, găsindu-şi un singur stă-
pân: tatăl, de fapt. Şirul întrebărilor se succed una după 
alta, poetul ajungând până acolo încât se învinovăţeşte  
pe sine: „Eşti o făptură-ntreagă, te-ntrebi, sau de pri-
pas?” Şi-ar găsi, oare, odihna sufletului, aflând că este: 
„odraslă de zmeu sau de-mpărat”? Sau dacă s-ar trage 
„dintr-o-ntrupare domnească de mireasă”? 

Ciclul Cântare omului nu este evaluat de unii 
critici între reuşitele de excepţie a poetului, ca vârf al 
creaţiei sale, nu cu puţină simplificare, fiind considerată 
ca o apoteoză a Omului, a Omenirii, scrisă cu majuscu-
lă. Însă, acordând mai multă atenţie poemelor incluse, 
ne putem da seama de unele reminiscenţe personale ale 
destinului poetului. Citez doar un fragment din poezia 
Mâna lui, din acelaşi ciclu:

„...E mută când vorbeşte tăcut, ca o pecete

C-un crin săpat în mijloc şi litere secrete.
Făgăduieşte-o dată, trecând pe lângă tine:
Făgăduinţa-i sfântă şi-atunci când nu şi-o ţine.
De câte ori o viaţă întreagă nu se-ngână,
Mâhnită, printre lacrimi, cu-o strângere de 

mână?
Şi câte visuri, câte şi vieţi nu au pierit,
În suflet cu inelul părut făgăduit?...”

Parcă văd chipul Rozaliei Ergézi învârtind pe de-
get o verighetă (poate a fost din aur) primită de la cofe-
tarul din vecini, Nae Thodorescu, dar pe care „amorezul 
ei” i l-a tras pe deget, însoţit de cuvinte „mieroase”, pro-
miţându-i marea cu sarea, însă, de fapt, numai cu inten-
ţia seducerii. Îndeplinirea „făgăduinţei” s-a tot amânat, 
pe zi ce trecea, rămânând, în cele din urmă, visul unei 
vieţii deşarte: „Şi câte visuri, câte şi vieţi nu au pierit, / 
În suflet cu inelul părut făgăduit?”

Buna-Vestire

O altă poezie (îndrăgită de mine!) din volumul 
Cuvinte potrivite trimite tot la chipul mamei lui Arghezi. 
Este vorba de poezia Buna-Vestire, tradusă în limba ma-
ghiară de poetul Szemlér Ferenc. Primele versuri amin-
tesc de o poezia lui Sapho, despre torsul firului, care se 
rupe permanent. „Dragă mamă, dragă mamă , / Pânza 
iar mi se destramă. / Sufletul şi-acum mă doare, / Trupul 
iar, în cingătoare, / Braţul mi se leneveşte, / Fusul scapă 
dintre deşte, / Firul răsucit, din furcă, / Mi se-nnoadă şi 
se-ncurcă...” Poezia lui Sapho are ca temă dorul de iu-
bire, în Buna-Vestire, însă, sentimentul dragostei împli-
nite se ondulează până la atingerea unor accente tragice: 
„Dragă mamă, îmi năzare, / Că din brâu, pe la-nserare, 
/ Înviem şi suntem doi.” Se poate închipui situaţia copi-
lului Arghezi, cel care până la vârsta de zece ani, chiar 
dacă nu era mereu în preajma mamei sale, cu intelectul 
în formare, a putut percepe situaţia exprimată în ultimul 
vers: „Înviem şi suntem doi.” Nu i-a pricinuit multă bă-
taie de cap, multă fantezie să obţină inspiraţia pentru a 
crea această poezie: revelaţia i-a incendiat propria piele, 
poate a şi auzit îngerul aducându-i Buna-Vestirea. Fi-
resc, să-i fie teamă. O teamă cruntă.

 

Nu ştiu

Temerile lui Arghezi n-au avut, ca sursă, în ex-
clusivitate, nedumeririle sale identitare. Biografia poe-
tului conţine evenimente existenţiale care i-au accentu-
at sentimentul de auto victimizare. De două ori, a stat 
în închisoare. Prima oară, în 1919, la Jilava, împreună 
cu grupul „colaboraţioniştilor” – între care şi Slavici. 
Puterile  instituţionale, în curs de instalare, din Româ-
nia-Mare, l-au învinuit de „germanofilie”, şi că a cola-
borat cu conducerea armatei germane care, o perioadă, 
în timpul primului război mondial, a ţinut sub ocupaţie 
Bucureştiul. Detenţia a durat un an şi jumate.

În 1939 viaţa îi este, iarăşi, în pericol, ameninţat 
de o boală cumplită. Cel puţin, aşa crede, convins că 
are cancer. Cade la pat, pentru o perioadă destul de în-
delungată. Va fi vindecat de un medic excentric, care-l 
pune pe picioare cu o singură injecţie. Adevărul este că 
diagnosticul iniţial s-a dovedit a fi greşit. Suferea „doar” 
de sciatică.

În timpul celui de-al doilea război mondial, în 
1943, este închis a doua oară, de astă dată la Târgu-Jiu. 
Acum – ce ironie cumplită a sorţii! –  este acuzat de ati-
tudine antigermană. Scrisese pamfletul virulent  – carac-
teristic stilului său polemic – împotriva ambasadorului 
german din Bucureşti, Killinger cu titlul Domnule ba-
ron!, pentru care Gestapoul vroia să-l trimită la Dachau. 
Aşa  că, ajungând numai la Târgu-Jiu, se putea declara 
mulţumit!

Poetul n-a fost ocolit de temeri nici după război. 
Puterea comunistă, nou instalată, l-a scos din viaţa pu-
blică. Din eseul lui Csiki László, intitulat Transformări-
le lui Arghezi: aflăm că „chiar ’vindea pătrunjel’ la balul 
literaturii mari... şi pe piaţă.” Această perioadă de „vân-
zător la piaţă” – având ca miză asigurarea celor de-ale 
gurii, zilnice, pentru el şi familie – a durat între 1948–
1956. La situaţia precară, trebuie adăugat preludiul cu 
distrugerea tipografiei private de la Mărţişor. Mai, apoi, 
Baruţu – folosind rămăşiţele tipografiei – execută unele 
comenzi de afişe, pentru persoane dovedite ca duşmani 
ai noului regim. Băiatul va fi arestat, iar tatăl suportă 

consecinţele. Face recurs la forurile de conducere, per-
sonal către Gheorghiu-Dej, pentru eliberarea fiului. Nu 
mai poate mira tonul scrierilor din această perioadă, 
asemănător celui din poezia Nu ştiu, creată în 1953, din 
care redau fragmentul următor: 

„Mi-e frică.
Nu ştiu de ce mi-e, mamă, frică.
Mi-e frică de umbră şi de soare,
Mi-e noaptea prea lungă şi ziua prea mare.
Orele trec încâlcite şi-ncete
Parcă bolnave şi parcă bete
Şi se opresc toate la mine,
Se uită zgâite ca nişte măşti şi chipuri străine.
Mă cercetează, mă întreabă, fără chemare, fără 

cuvinte.
Sunt ca un om care ascunde şi minte
Şi nici eu şi nici ele, nici una,
Nu ştiu care-mi este minciuna.
Am minţit
Că m-am născut, că am trăit?
Şi eu m-am născut? Şi eu am trăit?
(...)
Şi mi-e frică şi să nu cad
În cine ştie ce lume de Iad.
Şi orele, măştile m-aşteaptă
La fiecare treaptă,
Frumoase sau schimonosite,
Presimt că-mi caută o vină
De pe când nu eram în lumină
Să mă acuze, să mă judece
De pe când eram încă în scutece.”

Temerile, îndoielile, minciunile sale (ale căror 
origini sunt datate de însuşi poetul la vârsta de bebeluş) 
îl fac să se îndrepte, de obicei, către mamă-sa sau către 
amintirea ei. Această atitudine nu e ocazională. Relaţia 
sa cu mama nu e, în niciun caz, univocă, fiind în totul 
ambivalentă. Precum reiese din fascinantul său roman 
Ochii Maicii Domnului (eroul principal, Ioan Vintilă fi-
ind un alter ego al autorului) are complexul lui Oedip, 
fiind îndrăgostit de mama, cea care îl creşte singură, şi 
faţă de care – pe lângă ataşament – simte şi teamă. Aşa 
precum reiese din confesiunea de rămas bun, scrisă de 
Arghezi  înainte de a se călugări.

Îndată după apariţia în revista Székelyföld a tex-
tului amintit, poetul Bogdán László, prietenul meu, mi-a 
atras atenţia asupra unui fapt ţinând de speţă istoriei cul-
turii. În opera monumentală a lui Mircea Eliade: Isto-
ria credinţelor şi ideilor religioase, capitolul XXXVIII 
(Religie, magie şi tradiţii hermetice înainte şi după re-
forme), subcapitolul 306 (Vânătoarea de vrăjitoare şi 
vicisitudinile religiei populare) citim următoarele des-
pre unele superstiţii populare româneşti: „Numele zeiţei 
a devenit zâna (dziana) în româneşte. În plus, derivând 
de la aceeaşi rădăcină, un alt cuvânt, zănatec, însem-
nând ’zăpăcit’, cu minţile aiurea, nebun, adică ’luat’, 
răpit de Diana sau de zâne. Zânele pot fi nemiloase, 
este imprudent să le rosteşti numele: li se spune ’Sfinte-
le’, ’Ocrotitoarele’, ’Rusaliile’ ori simplu ’Ele’ (Iele). 
Zânele, care sunt nemuritoare, au aparenţa unor tinere 
fete atrăgătoare, fascinante. Îmbrăcate în alb, cu sânii 
goi, ele nu se văd ziua. Înaripate, ele zboară prin văz-
duh, mai ales noaptea. Dar le place să cânte şi să joace, 
şi acolo unde au jucat, iarba este roşie ca focul. Ele îi 
îmbolnăvesc pe cei care le văd jucând sau care încalcă 
anumite interdicţii şi aceste boli nu pot fi vindecate de-
cât de căluşari.

Datele româneşti, graţie arhaismului lor, sunt de 
mare ajutor în înţelegerea vrăjitoriei europene. În pri-
mul rând, numai poate exista îndoiala în ce priveşte 
continuitatea  anumitor rituri şi credinţe arhaice privind 
mai ales fertilitatea şi sănătatea. În al doilea rând, aceste 
scenarii mitico-ritualii implicau o luptă între două gru-
puri de forţe opuse, deşi complementare, grupuri perso-
nificate ritualic de tineri flăcăi şi fete (benandanti, stri-
ga, căluşari). În al treilea rând, după lupta ceremonială 
urma uneori împăcare a celor două grupuri antitetice. În 
al patrulea rând, această bipartiţie rituală a colectivităţii 
implica o anumită ambivalenţă, căci, exprimând proce-
sul vieţii şi fertilităţii cosmice, unul din grupurile rivale 
personifica întotdeauna aspectele negative. În plus, per-
sonificarea principiului negativ putea, în funcţie de mo-
ment şi de circumstanţele istorice, să fie interpretată ca o 
manifestare a răului. Este ceea ce pare să se fi petrecut la 
români cu strigoii şi, într-o măsură mai slabă, cu zânele, 
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care corespund cortegiului Dianei.”
Am prezentat aceste informaţii prietenului meu 

scriitor, Ion Nete, un bun cunoscător al operei lui Elia-
de, pentru că eram nedumerit în legătură cu denumirea 
de Rosalia a zânelor rele. Mi-a promis că se va docu-
menta asupra problemei în traducerea în limba română 
a operei (NB.: lucrarea respectivă fiind scrisă, iniţial, în 
limba engleză, în America). Reîntâlnindu-ne, îmi spune 
că versiunea românească a textului nu conţine numele 
de Rosalia. Nu mi-a precizat, însă, numele care îl înlo-
cuieşte. Şi-atunci, drăcuşorul din mine nu mi-a dat pace 
până n-am făcut rost de ediţia românească, în trei volu-
me a lucrării. Într-adevăr, în fragmentul în cauză nu se 
află numele de Rosalia, ci Rusalia, denumirea ducându-
mă la numele, în limba română, al sărbătorii creştine: 
Rusalii. În prima reacţie, am pus-o în seama unei greşeli 
de traducere, în limba maghiară, deşi eram conştient de 
exigenţa – cunoscută, de altfel, de toţi prietenii cărţii – a 
Editurii Osiris. Am trecut la cercetarea dicţionarelor, le-
xicoanelor, a internetului, etc. până când m-am lămurit, 
în proporţie de sută la sută că, nu este vorba de nicio tra-
ducere greşită. Rezultatul fiind următorul: numele femi-
nin, Rozalia, este de origine latină şi provine din ‚rosa’. 
În Imperiul Roman, în fiecare primăvară, se celebra săr-
bătoarea morţilor, cu ocazia căreia mormintele celor tre-
cuţi în nefiinţă erau acoperite cu flori de roze. ‚Rosalia’ 
(Sărbătoarea Rozelor) după calendarul lui Constantin 
era pe 23 mai, fiind  preluată, apoi, pentru denumirea 
sărbătorii Rusaliilor (Duminica Rusaliilor) la creştini-
ortodocşi. (În Europa de Vest Rosalia este denumirea şi 
a unui şir de sărbători care se leagă de venerarea unei 
femei martire, originară din Sicilia).

Poate că e doar o închipuire şi nimic nu este real, 
dar nu pot exclude cu desăvârşire, că în acel mediu bu-
cureştean, de sfârşit de secol, pe când apare în capita-
la României, plină de superstiţii, eresuri, de „realităţi” 
mistice, ezoterice, slujnica Ergézi Rozalia – chiar şi da-
torită numelui – a fost primită şi tratată ca „zănatecă”, 
fluşturatecă, haihui. Numele de Rozalia se întâlneşte 
foarte rar la cei de origine română. Interpretarea mea 
o fi eronată, însă nu poate fi exclus, că în acel registru 
matricol, mult discutat, oficialii trec numele de Maria 
desemnând o persoană de sex feminin, având 18 ani (şi 
fără orice nume de familie) din cauza unei aversiuni faţă 
de numele Rozalia, deoarece, persoana denumită astfel 
aduce farmece în familie. Parcă-o văd, în faţa mea, pe 
mama lui Nae Theodorescu, olteanca Bălaşa, impunân-
du-i fiului: „Să nu-mi aduci în casă o persoană cauza-
toare de rele!”, şi sfătuindu-l să-şi schimbe intenţiile, în 
legătură cu intenţia de a se căsători cu Rozalia.

Pot fi considerate drept nişte exagerări presupu-
nerile mele privind superstiţiile larg răspândite în Ro-
mânia sfârşitului de secol XIX, un excedent de nestă-
vilit al fanteziei mele. Dar, nu m-aş fi încumetat să le 
formulez, dacă din presa de bulevard, din media româ-
nească a zilelor de azi, oamenilor nu li s-ar da de veste 
despre exorcisme, organizate în mănăstirile monahale 
sau în comunităţile de maici, despre schingiuirea groaz-
nică a novicelor, învinuite de vrăjitorie, sau despre exis-
tenţa altor practici de magie neagră, cu un deznodământ 
deseori tragic.

Trebuie adăugat, totodată, că practicarea super-
stiţiilor, de la sfârşit de secol XIX nu era numai un spe-
cific românesc. Ergézi Rozália putea să aducă de acasă 
diferite reprezentări magice, închipuiri mistice la care 
s-au adăugat şi cele asimilate din noua sa ambianţă. Am 
citat fragmentul din scrisoarea adresată Aretiei Panai-
tescu, în care Arghezi se plânge de „misticismul idiot” 
al mamei. Ipotezele mele, pentru justificarea cărora 
l-am citat pe Mircea Eliade poate sunt nişte închipuiri, 
fantasmagorii, răstălmăciri în biografia Rozáliei Ergézi, 
în relaţiile sale cu cei din mediul ambiant. Îmi asum toa-
te consecinţele! Un lucru, însă, e cert: această femeie 
„nu intra în rând”. Ieşea de sub tipar. Întâi, prin faptul că 
era străină, nu încape nicio îndoială. Dar era „outsider” 
în toate privinţele. Era o stigmatizată.

Mă uit 

Szőcs Géza, poetul disident în Ungaria mi-a 
atras atenţia, privind amintirea tatălui său, criticul literar 
Szőcs István în legătură cu poetul român. L-am contac-
tat telefonic pe domnul Szőcs István, bătrân şi bolnav, 
care mi-a relatat următoarele (Conţinutul convorbirii 
noastre telefonice – practic – era identic cu cele con-
semnate de către susnumitul critic literar într-un articol 

apărut în revista clujeană, Helikon, cu titlul Felfedeztem 
Arghezit (L-am descoperit pe Arghezi), din care preiau 
următorul pasaj:

„Am ajuns, foarte tânăr, în 1951, la Editura Tine-
retului din Bucureşti. Tocmai atunci sau cu puţin timp 
în urmă a circulat în redacţie din mână în mână un pam-
flet pe care l-au tradus în grabă şi în limba maghiară: 
Putrefacţia poeziei sau poezia putrefacţiei. Mi s-a părut 
agresiv şi plictisitor, de aceea l-am parcurs superficial, 
în grabă, însă mi-a sărit în ochi o strofă pe care autorul 
mâzgăliturii a inclus-o drept  exemplu negativ:

»Glasuri mă strigă cu nume străine.
M-aţi chemat pe mine?
Sunt eu cel căutat?
Mi se pare că vântul s-a înşelat.«
La loc comanda! Are talent, poetul acesta! Şi 

m-am interesat de la cei din redacţie, oare cine este acest 
Arghezi? Singur nea Máté ştia, »sfătuitorul« nostru ar-
tistic. »Tovarăşul Máté« era un bolşevic vechi (originar 
din Oradea, iniţial purtând numele de Neuman Ernő), 
într-o perioadă a lucrat şi la ediţia de limba maghiară a 
radioului din Moscova, obişnuia să aplice cu o severi-
tate ieşită din comun metodele analizei partinice faţă de 
colegii noştri tineri şi amatori.

– Vai, tovarăşe Szőcs, este vorba de o nedreptate 
cruntă, omul acesta este cel mai onest om din toată Ro-
mânia şi este şi cel mai mare poet. El este acela care a 
scris împotriva ambasadorului nazist pamfletul: »Dom-
nule baron, duceţi-vă acasă!« Acum – ca răsplată – i s-a 
aplicat un picior în fund...Vinde roşii pe stradă, în faţa 
casei.

– Din ce cauză? – îl întreb.
– Pentru că tatăl redactorului şef al Scânteii, So-

rin Toma (cel care a scris această maculatură) este po-
etul proletar fără talent, Alexandru  Toma, cel din care 
vor să creeze acum un poet de mărime naţională... Cam 
aşa merg acum lucrurile, tovarăşe Szőcs.

Mi-a promis că mă duce odată acasă la Arghezi, 
dar mai înainte trebuie să discute treaba şi cu dânsul. 
Cumva această vizită nu s-a realizat. A urmat însă jubi-
larea celei de-a cincea aniversări de la înfiinţarea Editu-
rii Tineretului. Eveniment ce trebuia sărbătorit. Fiecare 
dintre noi a primit câteo invitaţie pentru o singură per-
soană (membrii familiei erau excluşi). Pentru că dintre 
noi, minorităţi, unul s-a îmbolnăvit, ne-a rămas o invi-
taţie în plus. Cum s-o folosim? Înainte ca cineva să aibă 
vreo părere, am exclamat:

– Nea Máté, să nu pierdem ocazia! Daţi invitaţia 
în mâinile lui Arghezi!

Banchetul festiv se ţinea în aula Ministerului 
de Externe, vis-à-vis cu Universitatea. Pe podium erau 
aşezaţi directorii şi alţi corifei de la Minister, scriitorii 
»de vază«, jos în sală ceilalţi scriitori bucureşteni şi re-
dactorii şefi, într-o lojă scriitorii de la provincie, în cea-
laltă: personalul auxiliar al redacţiei... iar aula, a cărei 
elevaţie semăna cu un »uterus« avea două »apofize« ca 
nişte »oviducte«, într-una, care ducea spre toaletă eram 
aşezaţi în rând noi, cei de la naţionalităţi conlocuitoare: 
Zimán Manci, şefa noastră (o fostă croitoreasă), Szász 
Béla, locţiitorul şef, pe urmă eu. În rândul celălalt: nea 
Máté, tanti Groszmann şi TudorArghezi, cel din urmă.

Invitatul nostru era un om sec, sever ca un profe-
sor, totuşi semăna cumva cu Thorton Wilder şi avea pri-
virea ca Dohnányi Ernő (NB.: renumit artist muzician.)

Am ciocnit paharele cu votcă, m-am apropiat de 
el şi i-am spus că mi-a plăcut strofa respectivă (între  
timp m-am mai documentat şi eu), amintindu-i şi des-
pre traducerea în limba maghiară a unei poezii de Dsida 
Jenő. M-a urmărit în tăcere, a dat din cap din când în 
când. Mă pregăteam să mă retrag, când deodată a spus 
în limba maghiară (vorbea puţin sacadat, rar, dar foarte 
limpede): »Én is tudtam kicsit magyarul, de már elfe-
lejtettem.« (»Şi eu am ştiut puţin limba maghiară, dar 
am uitat-o  deja.«). Eram atât de surprins, că i-am răs-
puns numai după minute lungi în limba română: »Unde 
aţi învăţat limba maghiară?« Îmi răspunse tot în limba 
română: »La rude, în timpul copilăriei, în judeţul Trei 
Scaune.«  Furat de gânduri, cu puţin timp în urmă a 
mai adăugat în limba maghiară: »Egész éjjel mentünk 
a szénásszekéren...« (»Am mers toată noaptea cu carul 
de fân...«) 

După aceste vorbe, nu ştiu din ce cauză, ne-a cu-
prins melancolia, sentimentul de tristeţe a unei singură-
tăţi de rău augur. Numaidecât s-a ridicat şi el, a mulţu-
mit pentru invitaţie şi a plecat.

Între timp – să nu uit – printre cei din aula mare 

a stârnit o mare, dar înăbuşită agitaţie (cei umblaţi la to-
aletă l-au descoperit) faptul că Arghezi stă printre »bo-
zgori«. Câteva figuri mai şterse au şi apărut la masa lui, 
invitându-l: »Maestre, veniţi la masa noastră!« Arghezi 
însă i-a refuzat: »Mulţumesc, mă simt bine aici.«

A doua zi directorul a întrebat: »De ce nu mi-aţi 
spus? Ce de blam!« Însă directorul adjunct, Vicu Min-
dra, îmbrăcat elegant în haine negre înainte de masă a 
fugit acasă la Arghezi, i-a cerut scuze şi a făcut contract 
pentru un volum de versuri pentru copii şi o carte de 
traduceri de Necrasov. Nici editura rivală, Editura pen-
tru Literatură n-a rămas mai prejos. L-au căutat şi ei şi 
au contractat volumul de versuri 1907. Până în urmă 
şi »echipa elită« era nevoită să mişte ceva. Tovarăşul 
Chişinevschi a trimis maşina după el şi l-a rugat să se 
prezinte în faţa Comitetului Central.

Arghezi, ajuns la faţa locului, şeful secţiei de 
propagandă îl întreabă cordial: »Maestre, maşina a 
ajuns la timp?«

Arghezi a răspuns morocănos: »Nu. A întârziat 
cinci ani.«”

În anii când mi-a fost dat să umblu mai des la Bu-
cureşti, am auzit şi eu  anecdota maşinii care a întârziat 
cinci ani. În mai multe variante. Nu am verificat dacă, 
într-adevăr, Chişinevschi era atunci căpetenia secţiei de 
propagandă, dar n-are nicio importanţă. Din cele relata-
te de Szőcs István, m-a frapat propoziţia rememorată în 
limba maghiară de către Arghezi: „Egész éjjel mentünk 
a szénásszekéren...” („Am mers toată noaptea cu carul 
de fân...”).

Nu mi-e greu să-mi închipui carul de fân care 
cobora când lin, când cu hopuri de pe fâneţele munte-
neşti harghitene, pentru că, din copilărie, păstrez şi eu 
asemenea amintiri. În vremea aceea, când eram copil, în 
august populaţia de sex bărbătesc a satelor secuieşti se 
muta pentru 2-3 săptămâni sus pe munte. Era o muncă 
pe cinste să coseşti nişte ierburi mărunte, tari (ţăpoşi-
ca), peste care aluneca coasa, să usuci, să aduni fânul... 
Totuşi, avea un farmec aparte, de nedescris, ceva mitic 
această existenţă montană, acele zile şi nopţi care i-au 
fermecat sufletul copilului, i-au tensionat fantezia cu în-
chipuiri despre zâne şi zmei. Nu este întâmplător că şi în 
poezia argheziană sunt destul de frecvente. Întâlnirea cu 
noaptea profundă, înstelată, tainică, poate şi înspăimân-
tătoare care i-a lăsat urme adânci, dăinuitoare în suflet 
s-a produs oare sub cerul Bucureştilor? Înclin mai mult 
să cred că nu. E cu mult mai credibil să datăm origi-
nea motivelor nopţii din timpul vacanţelor petrecute la 
Vlăhiţa, din acele drumuri nocturne spre casă, făcute pe 
deasupra unui car cu fân, coborând, molcom, spre casă, 
de unde se văd numai stelele. Cel care a umblat măcar o 
dată pe valea Vârghişului, în aval, până la peştera de la 
Mereşti, sau la fâneţele, sălaşurile de vară, stânele afla-
te de-a lungul drumurilor montane deasupra Vlăhiţei, 
ducând spre Harghita, de la Mădăraş, şi-a petrecut cel 
puţin o noapte pe aceste locuri, aceluia nu e nevoie să i 
se explice sentimentele înfiripate în sufletul unui copil 
supersensibil, care a copilărit pe aceste meleaguri. Ase-
menea trăiri n-avea unde să le încerce, nici în Oltenia 
(locul de baştină al tatălui), nici pe moşiile, de mai târ-
ziu, ale acestuia, de pe şesul Piteştilor.

Aflându-mă faţă în faţă cu pomenirea, de către 
Arghezi, în istorisirea lui Szőcs István a judeţului Trei 
Scaune, prima dată m-am gândit la apariţia unui nou caz 
de creare voită a confuziei, de către poetul Cuvintelor 
potrivite. Însă, după ce mi-am amintit de concluziile 
articolului publicat de muzeologul din Sfântu Gheor-
ghe, Cserei Zoltán despre disputele administrative de la 
sfârşitul sec. XIX între judeţele Braşov, Odorheiul Se-
cuiesc şi Trei Scaune asupra apartenenţei meleagurilor 
homorodene şi a Baraoltului, mi-am dat seama că unei 
persoane cu identitate bucureşteană – probabil – îi părea 
mai elegant să-şi declare originea din Trei Scaune, fiind 
mai aproape de Braşov. Doar şi călătoriile, împreună cu 
mama, la Vlăhiţa în timpul copilăriei, pe semne că se 
făceau cam în felul următor: după ce coborau din tren 
(ruta Braşov–Cluj), într-una din gările: Rupea, Homo-
rod sau Augustin, continuau drumul spre casă cu vreo 
căruţă „ocazională”, parcurgând şi o bună porţiune a 
teritoriului aparţinător la Trei Scaune, numele acestui 
judeţ întipărindu-se mai lesne în memoria copilului, de-
cât Odorheiul Secuiesc. Deci, menţionarea numelui Trei 
Scaune, n-ar fi făcută tocmai fără temei.

Acestea, totuşi, sunt amănunte, cărora nu le dau 
mare importanţă. Mult mai mult m-a interesat poezia 
din care a citat autorul articolului de maculatură, apărut 
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în Scânteia, despre aşa-zisa putrefacţie a poeziei, etc., 
publicarea articolului respectiv încadrându-se în politi-
ca culturală comunistă „partinică”, promovată în ţările 
est-europene, aparţinătoare blocului sovietic. Cu atât 
mai mult că, şi în viaţa literară, transilvăneană, maghia-
ră, în această perioadă aveau loc acele procese literare 
organizate sub imboldul  luptei de clasă, cu denunţări, 
excluderi, eliminări, de care, şi azi, ne putem aminti, 
doar, cu ruşine.

Fărâma din poezia Mă uit, a lui Arghezi, citată 
de Szőcs István, era în perfectă concordanţă cu tema 
pe care o dezbat, de aceea am şi tresărit, citind-o. Iată, 
o remarcă, accentuată, a căutării de sine, vizionare, a 
poetului. (După lungi căutări am dat şi de varianta în 
limba maghiară a poeziei, în traducerea, inspirată, a lui 
Szemlér Ferenc). O redau integral:

„Mă uit în cer, mă uit în pământ.
M-am întrebat cine sunt.
Gânduri se duc, vin
Din vânt, din senin,
Ca nişte păsări rotunde. 
Încotro? De unde?

Glasuri mă strigă cu nume străine.
M-aţi chemat pe mine?
Sunt eu cel căutat?
Mi se pare că vântul s-a înşelat.

Câte puţin sunt dator
Fără să-mi fi dat nimic, tuturor –
Şi lemnului uscat, şi bălţii stătute,
Şi florilor, şi pietrelor, şi vitelor bătute, 
Şi oamenilor din răstignire.
Cu ce să plătesc nefire şi fire?

Sângele meu nu-i al meu.
Mi-e teamă să zic »mie« şi să zic »eu«.
Cu ce fel de drept 
Mi-aş umfla bârnele din piept
Şi mi-aş întinde pe zarea
Toată, spinarea?

Ce martor aş întreba
Ca să-mi răspundă întrucâtva
Măcar dacă sunt?

Mă tot uit în cer, mă tot uit în pământ,
În baltă şi stuh
Şi adânc în văzduh.”

Poezia creată în anii 1930, a fost inclusă în volu-
mul de poezii Cărticica de seară, editat în 1935. Poetul 
publicase, deja, romanul Lina. Un eveniment de sea-
mă, în viaţa sa particulară, petrecându-se prin pierderea 
tatălui natural, iar la înmormântare îşi prezintă mama 
fratelui său, dinspre tată. Mai multe glasuri îl „strigă 
cu nume străine” (Arghezi?). E plin de nedumeriri, în-
doieli (de care nu poate scăpa, definitiv, până la sfârşitul 
vieţii), însă obârşia şi-a clarificat-o cu certitudine. Ar 
putea declara şi el, parafrazându-l pe József Attila: „Tata 
mi-a fost oltean, mama pe jumătate secui, / pe jumătate 
neamţ”. Amitirile sale, din mica copilărie, cele despre 
rubedeniile din Vlăhiţa (ca de exemplu: „Am mers toată 
noaptea cu carul de fân...”) au fost interiorizate în su-
flet, în aşa măsură, încât – prin capilarii ascunse, vrând, 
nevrând, conştientizate sau sub limita conştiinţei – s-au 
strecurat în structurile adânci ale poeziei. 

Cătunul 

A apărut în volumul O sută şi una de poezii 
(1947). O singură metaforă a poeziei m-a frapat în aşa 
măsură, încât, m-a purtat până la cimitirul din Vlăhiţa. E 
bine că poezia, în traducerea ilustră a lui Kányádi Sán-
dor, poate fi citită şi în limba maghiară. Sunt sigur că, 
pe poet, l-a inspirat, în crearea acestei poezii, imaginea 
cimitirului de la Văhiţa:

„Cătunul s-a mutat tiptil, din zare,
În cimitirul lui, mai mare.
Ce s-a născut, pe rând s-a şi-ngropat
Şi crucile-au intrat în sat,
Viori de lemn
Încremenite într-un semn,
Şi au ieşit din sat până departe,
Lăsându-i drumurile moarte.

Ia seama bine, dacă treci,
La încâlcitele şi vechile poteci.
Să nu te-mpiedici de ciulini.
Morţii-s acolo, ca-n cătun, vecini.

Târât în ploaie de ciubote grele,
Drumeţul, noaptea, poate să se-nşele
Şi, încercând cârligul pus la porţi,
Să ceară găzduire de la morţi.”  

Azi Vlăhiţa are statut de oraş. Ca localitate este 
compusă din două părţi, aparte, bine definite. Partea din 
jurul fabricii metalurgice dispune de un caracter orăşe-
nesc (Szentkeresztbánya – Mina Sfântei Cruci), partea 
superioară a localităţii, cea veche, numită Satul Mare 
(Nagyfalu) sau Satul Vlah – Vlăhiţa (Oláhfalu) şi-a păs-
trat până azi aspectul rural. La extremitatea vestică a 
acestei părţi a localităţii se află un cimitir vechi, cu o 
extindere mai mare decât cea obişnuită, dispunând de 
o „pădure” de cruci specifice, caracteristice locului, 
care pot fi zărite chiar de pe şoseaua Miercurea Ciuc 
– Odorheiu Secuiesc. În timpul vacanţelor, copilul Tu-
dor Arghezi trebuia să-fi văzut cimitirul din căruţa cu 
care transportau apă minerală din Băile Homorod, mai 
mult, îmi închipui că, băiatul nu numai că l-a văzut, în 
treacăt, dar, împreună cu bunica, Ágoston Zsuzsanna, 
sau cu maică-sa, Ergézi Rozália, a şi umblat prin acest 
cimitir, cel puţin la 1 noiembrie, de Ziua Morţilor, pen-
tru a aprinde câteva lumânări pe mormântul rudelor de-
cedate, precum al bunicului, Ergézi Joannes. Este ştiut 
că, pentru acest eveniment, rudele catolicilor se adună 
în satele lor de baştină de pretutindeni, chiar şi de pe 
meleaguri îndepărtate. Se poate presupune că, în câteva 
ocazii, şi Ergézi Rozália a venit din Bucureşti pentru 
Ziua Morţilor, aducându-l şi pe fiul cel mare...

Sunt convins că Arghezi, cu acest prilej a des-
coperit aspectul bizar al „viorilor de lemn / încreme-
nite într-un semn”. Asemenea simboluri pot fi zărite 
şi pe la răscruci, ridicate pe lângă drum, în amintirea 
unui accident tragic – secuii aparţinând unei etnii pro-
fund credincioase – dar o aşa mulţime din aceste cruci, 
asemănătoare unor scripci de lemn pot fi zărite numai şi 
numai în cimitirul din Vlăhiţa şi în câteva sate din apro-
piere, ele simbolizând conexiunea dintre lumea „de sus” 
şi cea „de dincolo”, concepţia făcând parte din cultul 
morţii la secui.

Cu ocazia aşternerii pe hârtie a poeziei, poetul 
şi-a adus aminte de viziunea cimitirului aflat în strânsă 
concordanţă cu universul de credinţă al oamenilor, locu-
lui şi transpune în liră realitatea existentă aici: „Târât în 
ploaie de ciubote grele, / Drumeţul, noaptea, poate să 
se-nşele.” Pe acela, care umblă, aici, în amurg, îl încear-
că un sentiment de nesiguranţă, de împreunare a celor 
două lumi, când nu mai poate fi perceput cu exactitate, 
unde se termină satul şi de unde începe cimitirul, popu-
lat cu scripci de lemn.

Mângâieri 

Memoriile contemporanilor evidenţiază, în mod 
univoc, faptul că – în afară de cei mai apropiaţi membri 
ai familiei – Tudor Arghezi nu era ataşat nimănui, cu 
legături strânse: nici prietenilor, nici rudelor. Mai mult, 
era foarte dur cu unii dintre ei. Relaţia sa cu tatăl natural 
era când agresivă, când tolerantă. Pe rudele din partea 
tatălui nu le cunoştea, de fapt nici nu ştim de ele, în 
afară de un frate vitreg, Nicolae. Bunica, Bălaşa, a mu-
rit tocmai în anul căsătoriei fiului ei, în 1883, Arghezi 
având atunci trei ani, abia dacă a păstrat ceva din amin-
tirea ei. În afară de tată, nici urmă despre ei în poezia 
argheziană.

În schimb, rudele dinspre mamă sunt prezente. 
Lor „le-a închinat” chiar poezii întregi. Cea mai îndu-
ioşătoare fiind, poate, poezia Mângâieri, scrisă în 1956, 
evocând figura blajină a bunicii dinspre mamă, Ágoston 
Zsuzsanna. Poezia a fost inclusă în volumul postum, 
Călătorii prin vis, publicat în 1973. 

„La toate relele, bunica
Răspunde:»Maică, nu-i nimica«.
Şi nici un fel de norocire
N-o scoate nicidecum din fire.
Gându-i cuminte şi blajin
»După furtună, spune, e senin.

E timp urât şi timp frumos,
Că viaţa are sus şi jos«.

Mă uit la buze şi sprincene,
La ochii ei, cu pleoapele alene.
Tare-a mai fost frumoasă şi bunica!
Dar zice că nici asta nu-i nimica.

Când îşi strecoară ochii verzi, agale,
Ca printr-o crăpătură de migdale,
Îmi spune-n şoaptă: »Ce mai pui de lele
Fusesem în zilele mele!
Zvâcneau în mine nişte draci!...
Nu e nimic! Ce poţi să faci?«”

Se cuvine remarcat chipul de o simplitate lipsită 
de orice prefăcătorie, înţelepciunea trăită, filosofia vie-
ţii, axată pe supravieţuire, în pofida tuturor greutăţilor 
(dacă în cazul unei femei din popor putem vorbi de filo-
sofie). Trebuia să fi fost, astfel, Ágoston Zsuzsanna, cea 
născută la Racu, un sat din judeţul Harghita, şi nu avem 
niciun dubiu că ea este personajul prezentat în poezie, 
deoarece, cum am mai spus, bunica din partea tatălui, 
Bălaşa, a murit când nepotul avea trei ani, astfel – fie 
copilul oricât de talentat – nu putea păstra amintiri aşa 
de relevante despre ea.

Am amintit simplitatea, naturaleţea filosofiei de 
viaţă a lui Ágoston Zsuzsanna, însuşiri, fără de care n-ar 
fi putut îndura vicisitudinile vieţii. Chiar şi circumstan-
ţele naşterii sale s-au abătut de la normalitate. Era şi ea 
copil din flori, asemenea nepoţiilor săi din Bucureşti. 
Cu ocazia înregistrării matricole, la naştere, i s-a atribuit 
numele de familie al mamei, Császár Terézia. Este tre-
cută deci în registrul matricol de la Racu cu numele de 
Császár Susana. Mama şi-a părăsit satul natal, împreună 
cu bastarda ei – probabil – datorită şicanelor la care era 
supusă, ca fată dezonorată. Nefiind văzută cu ochi buni 
din partea consătenilor, se mută la Vlăhiţa şi se anga-
jează ca muncitoare în mină sau în fabrică. Fetiţa sa în 
creştere îşi vede zi de zi  mama întorcându-se, după o zi 
de muncă istovitoare, într-o cameră cu chirie, vlăguită, 
murdară, în zdrenţe. Presimte că va avea o soartă simila-
ră şi ea când va fi adultă. Pe baza registrului matricol din 
Vlăhiţa – nu se ştie în ce mod – copila nelegitimă va pri-
mi un tată. Poate, să fi fost recunoscută de tatăl natural, 
de aceea parohul taie în rubrica registrului matricol nu-
mele mamei, scris în cerneală neagră (Császár) şi trece 
deasupra cu albastru: Ágoston. Oricum s-o fi întâmplat, 
mama şi fata ei erau stigmatizate, deopotrivă, chiar şi de 
către lumea muncitorească mai liberală a Vlăhiţei. 

 
Ágoston Zsuzsanna are 25 de ani când se căsăto-

reşte cu minerul de naţionalitate germană, veneticul din 
Bucovina, Ergesi Joannes. Naşterile urmează una după 
alta. Între 1856–1869 are opt naşteri, din care doi prunci 
(primul József şi primul János) nu ajung la maturitate. 

Familia va creşte şase copii. Maria, cea mai 
vârstnică, în 1870 este dată  în căsătorie la vârsta de 
14 ani unui miner (Vida). Cu atât mai bine, familia are 
de întreţinut cu un copil mai puţin. Cu doi ani în urmă, 
moare, subit, capul familiei. 

Ágoston Zsuzsanna, rămânând văduvă, se va 
recăsători peste trei ani cu un muncitor metalurgist, 
László József. Mama încearcă să aranjeze soarta copi-
ilor, ajunşi la maturitate. După cum am văzut, Rozalia 
este angajată ca slujnică la Bucureşti, dar abia se insta-
lase în capitala din Regat, vine acasă şi ea cu un copil 
bastard, cel care va fi crescut, câţiva ani, tot de bunica. 
Veronica, cea de-a treia dintre copii, se angajase şi ea – 
aşa se pare – ca slujnică la Braşov. Dintre băieţi, József 
părăseşte şi el familia, se pare, că ia drumul şi el spre 
Braşov (nu am dat de urmele lui). János, în anii 80 se 
căsătoreşte cu numita Kovács Júlia, cea care va naşte 
doi copii, botezaţi ambii cu numele de János (primul 
născut ar fi decedat de copil). Şi această ramură se va 
pierde în timp. 

Numele de Ergézi dăinuie cel mai mult timp la 
Vlăhiţa prin ramura lui Ergézi Rudolf, cel care – din 
căsătoria cu Jakab Rozália – va da viaţă celor opt copii 
ai săi. Ágoston Zsuzsanna nu a apucat în viaţă naşterea 
tuturor nepoţilor, trece în nefiinţă în 1907. Din ramura 
lui Rudolf, în 1920 se va naşte un băiat, tot cu numele 
de Rudolf, a cărui legendă – datorită faptului că era un 
filfizon, îmbrăcat totdeauna elegant, „la patru ace” – s-a  
menţinut mult timp în Vlăhiţa (era probabil şi coreo-
graf).
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După opinia istoricului local din Vlăhiţa, Herceg 
Ferenc, ultima sursă în scris despre familia Ergézi pro-
vine din 1920. În mină şi în fabrica metalurgică este de-
clarată greva generală pe care autorităţile din Bucureşti, 
nou instalate, vor s-o înăbuşe cu mână de fier. Printre 
membrii comitetului de grevă o găsim şi pe o anumită 
Ergézi Jolán, care este soţia lui – nu mai ştiu a cărui 
– Ergézi Rudolf. Membrii comitetului sunt arestaţi şi 
duşi la Sibiu în faţa instanţei. Unii sunt judecaţi, alţii 
nu. Ergézi Jolán va fi închisă 6 luni, dar după ce este 
eliberată şi revine la Vlăhiţa, este primită cu atâta duş-
mănie de către conducerea uzinei, încât familia se mută 
din localitate. Nu se ştie unde îi poartă norocul, poate 
la Braşov, poate la Târgu Mureş... Cu plecarea lor, dis-
pare familia Ergézilor din Vlăhiţa şi din zona pe care o 
pot cuprinde. Ramura lor bărbătească a dispărut, iar cea 
feminină poate s-a dizolvat în celelalte familii (NB.: pe 
internet am dat de un anume Ergezi Ernest în oraşul 
Lorain din statul  Ohio – USA, decedat şi el în 1993).

Toate acestea le-am aşternut pe hârtie spre a do-
vedi că numele de Ergézi supravieţuieşte, cel mai lon-
geviv – poate – prin familia poetului Arghezi, ceea ce 
este însă cert: Tudor Arghezi este acela care-l face ne-
muritor. Firul ascendenţei se va rupe însă aici: Mitzura 
Arghezi a rămas nemăritată, Baruţu n-a lăsat „moşteni-
tori” pe linia de sânge, a avut o fată adoptivă.

Atât am reuşit să descopăr despre soarta familiei 
Ergézi. Alţii – mai norocoşi – care vor apărea, poate, vor 
dezvălui mai multe. „On ne sait jamais!” Închei cu un 
singur exemplu. Căutând prin internet (într-o altă ches-
tie), mă întâlnesc, deodată, pe web-site-ul Judecătoriei 
din Odorheiu Secuiesc iarăşi cu numele de Ergézi. Într-
un proces de uzucapiune din 2009 reclamanţii Májer 
Mihály şi Kondrád András dau în judecată pe pârâţii: 
Ágoston Zsuzsanna, soţia lui Ergézi János, pe Ergézi 
Róza, Ergézi Véri, Ergézi József, Ergézi János, Ergézi 
Rudolf şi alţii, pentru înregistrarea în cartea funciară pe 
numele lor a câte unui imobil din Vlăhiţa şi – respectiv 
– din Lueta. Reclamanţii au câştig de cauză în proces, 
iar imobilele posedate cândva de familia Ergézi vor fi 
trecute juridic pe numele reclamanţilor. Într-una din 
aceste case, nu ştim când şi câţi ani, până la ce vârstă, 
a trăit şi Tudor Arghezi. Într-una dintre ele (nu se ştie 
care), cândva, Ágoston Zsuzsanna, lucrând la război, 
cu furca de tors  în brâu, sau cu ace de împletit printre 
degete spunea poveşti, poate cânta cântece populare, 
balade secuieşti copilului care va deveni unul dintre cei 
mai de seamă poeţi români ai secolului XX.

Pe baza unei vorbe locale (amintită şi în me-
morialul lui Katona Szabó István) poetul Arghezi „a 
umblat în Secuime, în satul natal al mamei sale, în caz 
de moştenire din partea părinţilor dinspre  mamă”. Pe 
baza procesului de moştenire, derulat la Judecătoria din 
Odorheiu Secuiesc, a avut, ar fi avut ce moşteni. Nu 
ştim deznodământul demersul poetului.

Cinci cârlige

Nu este o exagerare să credem că Arghezi a pe-
trecut mai mult de trei veri fericite de vacanţă la Vlăhi-
ţa. Poate, ani buni. Cercetând urmele Ergezienilor, am 
dat de familia Svella din localitate, aflată în cea mai 
strânsă rudenie cu ei. Asupra acestei relaţii de rubede-
nie mi-a atras atenţia publicistul Ágoston Hugó, prie-
tenul meu bun, cel care, în prezent, îşi duce traiul la 
Târgu Mureş, însă o parte însemnată a vieţii active şi-a 
petrecut-o la Bucureşti, ca redactor şi/sau ziarist. Într-o 
perioadă, de după schimbarea de regim, a fost numit, 
ca delegat UDMR, în consiliul de conducere al Radi-
oului Public Românesc. Cu ocazia ședințelor, ocupând 
loc, de obicei, pe lângă Mitzura Arghezi, reprezentanta 
PRM, cu care era în relaţii joviale, se înţelegeau bine, 
putem spune, comportându-se cu empatie unul faţă de 
celălalt. Prietenul meu Hugó mi-a relatat în felul urmă-
tor acest contact:

„Timp de patru ani şi mai bine am stat lângă 
doamna Mitzura Arghezi la şedinţele Consiliului de 
Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. 
Am avut, aşadar, ocazia să discutăm despre mai multe 
lucruri. Mi-am exprimat, nu o dată, admiraţia faţă de 
opera tatălui Domniei sale, Tudor Arghezi. Într-o zi, 
i-am spus şi despre descendenţa mea germană pe lângă 
cea maghiară. Spre surprinderea mea, mi-a răspuns 
că şi familia lor are strămoşi germani şi maghiari. 
Am întrebat-o: Sigur, sigur? Sigur! – mi-a răspuns 
categoric. Nu mai ştiu de ce n-am insistat: a început 
şedinţa sau credeam că e vorba de un lucru consacrat, 

bine ştiut, pe care ar fi trebuit să-l fi cunoscut şi eu, aşa, 
pentru cultura mea generală.”

Mitzura Arghezi, cea care s-a dovedit o înverşu-
nată păstrătoare a tainelor familiale, iată că, în convor-
birea cu Hugó a scăpat o vorbă, recunoscând – indirect 
– că bunică-sa, pe jumătate, era de origine maghiară, pe 
jumătate germană. 

Hugó a arătat interes pentru cele relatate de mine 
despre genealogia  argheziană, publicate în revista 
Székelyföld. Dându-mi, câte o mână de ajutor, când şi 
unde a avut ocazie. Astfel, printre altele, mi-a trimis o 
fotografie a Mariei Svella, născută Ergézi, aflată undeva 
pe internet. (Potrivit unor păreri ale specialiştilor, foto-
grafia a fost făcută cândva la începutul sec. XX.) Mi-a 
făcut o mare plăcere să văd această poză, pe de o parte, 
pentru că mi-am dat seama de aspectul fizic al fetelor 
Ergézi (NB.: trebuia să fi fost atrăgătoare!!!), pe de altă 
parte, prin această filieră, a familiei vlăhiţene Svella, 
am dat de rudele apropiate ale Ergezilor. Luând con-
tact cu domnii Svella Károly şi Herceg Ferenc ne-am 
apucat să dezlegăm taina cum şi când a ajuns în familia 
Svella o fată Ergézi, despre care eu am relevat deja că 
este o verişoară a Rozaliei. (După noi cercetări de arhi-
vă am aflat următoarele: Ergesi Joannes şi Ballaschin 
Mária, originari din Bucovina, pe lângă fiul lor János, 
mai aveau un băiat, Ferenc, cel care şi-a întemeiat o 
familie în Vlăhiţa sau la Lueta, căsătorindu-se cu Kru-
sinszki Katalin. În această familie Ergézi sunt crescute 
trei fete: Mária, (cea din fotografie care se va mărita cu 
un băiat Svella), Veronika (născută în 1886 şi despre 
care nu avem informaţii) şi Irén, cea de-a treia, care se 
căsătorise cu un antrenor de înot, Dexler Ferenc şi au 
stat la Szolnok, după aceea la Budapesta. Ea este singu-
ra persoană cu numele de Ergézi, aflată de mine într-un 
catalog de familie din Ungaria.)

 
Contactele mele cu familia Svella au avut şi un 

al doilea rezultat. De la ei am făcut rost de un fragment 
de memorial al scriitorului şi redactorului Katona Sza-
bó István (Târgu Secuiesc, 1922 – Gödöllő, 2013), cel 
care a activat mult timp la Târgu Mureş, consemnări-
le lui – prin mijlocirea unor date referitoare la familia 
Svella – ducându-mă mai aproape de Arghezi. Iată frag-
mentul memorialului:

„Arghezi a fost apostrofat ca un poet »mistic« 
şi numai după »dezgheţul« intervenit de după moartea 
lui Stalin a fost reinventat, cu ocazia unui congres al 
Uniunii Scriitorilor a fost aşezat în mod festiv printre 
membrii prezidiului şi a fost lăudat de aceia care cu pu-
ţin timp mai înainte l-au calomniat. Personal nu l-am 
cunoscut, însă, întâmplător, am aflat câte ceva din viaţa 
lui, despre care istoricii literari români au tăcut adânc. 
Sipos Lajos, fostul meu profesor de franceză de la Lice-
ul din Târgu Mureş cu ocazia unei întâlniri mi-a dat de 
ştire că are cunoştinţă despre un maistru restaurator de 
mobilă, cu numele de Svella, care este rudă apropiată 
a lui Arghezi şi ştie lucruri interesante despre copilă-
ria scriitorului. M-a însoţit până la el, m-a prezentat, ca 
pe un fost elev de-al său, încât omul să aibă încredere. 
Domnul Svella avea în jur de 50 de ani şi o faţă care 
semăna leit cu cea a poetului. Cele povestite atunci de 
el au fost repetate, mai apoi, şi în prezenţa lui Lőrin-
czi László (Pusztacelina, 1919 – Settimo san Pietro, 
Sardinia, 2011), fostul meu prieten de şcoală şi coleg 
actual în redacţia Új Élet, cel care a făcut şi notiţe din 
cele relatate de Svella. După opinia domnului Svella, 
Arghezi este descendentul unei familii de negustori în-
stăriţi din Moravia, pripăşită în Vlăhiţa, strămoşii lui în 
sec. XIX scriau încă numele Aerghezi. Una dintre fiice 
a ajuns la Bucureşti, la un oarecare domn Theodorescu, 
ca menajeră. Acest domn a fost tatăl lui Arghezi, copi-
lul purta încă numele lui. Numele actual de Arghezi l-a 
preluat ca scriitor şi nu l-a schimbat toată viaţa. Domnul 
Svella, din amintirile sale familiale, ştia că tânărul Ar-
ghezi a umblat în Secuime, în satul natal al mamei, 
în cazul de moştenire al avuţiei dinspre părinţii ta-
tălui mamei. Ştia că dovezile cele mai sigure se aflau 
în registrele matricole bisericeşti, dacă acestea s-au 
păstrat. Ştia că toate aceste registre matricole provenite 
din anii dinainte de 1900 au fost adunate de pe tot cu-
prinsul Transilvaniei şi păstrate în arhiva ministerului 
de interne, unde, practic, sunt inaccesibile. [...] Domnul 
Svella a declarat că a scris preotului de acolo în această 
problemă, dar n-a primit niciun răspuns. N-a ajuns la 
Vlăhiţa, să facă cercetări personale, în acest caz, dar în 
timpul când se afla la Bucureşti a împrumutat din bibli-

oteca Academiei toate cărţile despre viaţa lui Arghezi 
ca să afle cum e interpretată originea numelui Arghezi. 
Fiecare dintre aceste lucrări vorbesc despre faptul că 
numele lui adevărat a fost Theodorescu, iar Arghezi 
este un nume de scriitor. În această privinţă au apărut 
două teorii, fără să se refere la părerea scriitorului în-
suşi sau la vreo explicaţie concretă. Una dintre teorii a 
datat numele din toponimul Argeş, cunoscut nu numai 
geografic, dar şi din legenda Meşterului Manole şi a 
mănăstirii Argeş. (Asemenea legendei cetăţii Deva şi a 
lui Kőmíves Kelemen din folclorul maghiar. Bineînţe-
les, aceasta din urmă n-are niciun amestec în alegerea 
numelui poetului.) A doua teorie aduce în concordanţă 
(alegerea numelui poetic – nota trad.) cu grecescul Ar-
gos, având în vedere erudiţia clasică a poetului şi inte-
resul său pentru această cultură.

Nu se dă, însă, explicaţie, în niciuna dintre cele 
două teorii, sufixului -i, inexistent, de altfel, în limba 
română, ceea ce nu poate fi motivat altfel, decât ca un 
efect lingvistic maghiar. Acest aspect mi-a întărit suspi-
ciunea că aceşti comentatori cunosc, desigur, originea 
maghiară a mamei lui Arghezi. [...] După toate acestea 
am telefonat lui nea Laci (Lőrinczi László – nota trad.) 
la Sardinia, iar el i-a relatat: – Fata Arghezi din Vlăhiţa 
a plecat la Bucureşti să se angajeze ca slujnică, apoi – 
devenind menajeră la un oarecare domn Theodorescu 
– va fi mama copilului acestuia, copil, care mai târziu 
preia numele de Arghezi. Slujnica a lucrat şi la al doi-
lea domn Theodorescu, dar Arghezi nu a dezvăluit 
niciodată, care dintre cei doi este tatăl lui. Copilul a 
urmat cursurile primei două clase elementare la Vlăhi-
ţa, în şcoală maghiară, şi – fiind înscris în clasa a treia 
la Bucureşti – la apel, cu ocazia primei zile de şcoală, 
a  spus: »Jelen!« (»Prezent!«), iar colegii de şcoală l-au 
făcut »boanghin«. Acest lucru l-a aflat nea Laci  de la 
însuşi Arghezi.

De altfel, Arghezi vorbea bine limba maghiară 
şi, mai ales, avea un accent corect, ca acele persoane, 
care şi-au însuşit limba din copilărie. Atât băiatul, cât 
şi fata lui Arghezi – la fel ca şi dânsul – ascundeau, cu 
sfială, orice referire asupra persoanei mamei! Mai mult, 
când nea Laci a scris o postfaţă la o carte a lui Arghezi, 
tradusă de el  în limba maghiară, fata l-a întrebat, cu 
rea-credinţă: »aşa, că n-aţi scris nimic despre descen-
denţă?«. Nea Laci a mai relatat că cineva a tradus o 
operă a lui Arghezi în limba maghiară, iar Arghezi a 
remarcat că: »Traducerea sună mai bine, ca în origina-
lul meu!« Mama lui Arghezi a murit în 1944, în stare de 
demenţă totală. Nea Laci i-a vizitat mormântul, i-a spus 
chiar lui Katona Szabó István în care cimitir se află, dar 
acesta nu a reţinut.”

*
Fragmentul de memorial al lui Katona Szabó 

István, deşi contribuie cu câteva noutăţi la cunoştinţe-
le noastre anterioare, privind biografia argheziană, re-
flectă cu fidelitate circumstanţele efectuării actului de 
documentare în anii premergători schimbării de regim, 
când sursele din arhive nu erau accesibile. Amintirile 
lui Lőrinczi László – după părerea mea – au o mare 
importanţă, deoarece el şi-a trăit viaţa în Bucureşti şi 
numai după 1990 s-a mutat în locul natal al soţiei sale 
(artistă de harpă) în Sardinia. Am aflat de la Kányádi, 
că şi Lőrinczi László era preocupat de biografia lui Ar-
ghezi, l-a cunoscut, personal, atât pe poet, cât şi familia 
acestuia, fiindu-le chiar un apropiat, le făcea vizite la 
Mărţişor, acasă la poet. El a tradus în limba maghiară 
romanul Ochii Maicii Domnului,  apărut în 1972 , la 
Editura Kriterion. Moştenirea sa literară nefiind prelu-
crată, încă, din păcate, nu ştiu ce s-a întâmplat cu toate 
cele adunate despre biografia poetului. 

Să facem o recapitulare a datelor aflate de la Ka-
tona Szabó István:

1. Dezvăluie filiaţia Svella, prin care am dat de 
cele mai apropiate rude Ergézi. De la membrii familiei 
Svella, am aflat cum cele două familii s-au unit, prin că-
sătoria unui băiat Svella cu Ergézi Mária, reprezentată 
pe fotografie (despre care am amintit), această ramură 
ajungând, cumva, la Târgu Mureş, din care se trage şi 
domnul Svella, restauratorul de mobilă (după care Ar-
ghezi se interesează intens de soarta moştenirii avuţiei 
Ergezilor). Cele relatate de el prezintă caracteristici-
le unei legende de familie, transmise din gură în gură 
(Nb.: cu mitul decăderii, dintr-o fostă situaţie familiară 
avută: negustori înstăriţi ). Noi am aflat deja: Ergézi, 
străbunul nu era originar din Moravia, nu provenea 
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dintr-o familie de negustori bogaţi, care în secolul XIX 
scriau numele cu Aerghezi.

Apoi, după cum am văzut, Ergézi Rozália, pro-
venind dintr-o familie de mineri, nu s-a angajat ca me-
najeră la domnul Thodorescu. 

2. Lőrinczi László vorbeşte despre doi domni 
Theodorescu (unul, într-un timp semna Theodorescu) la 
care a servit slujnica Rozália. Din cele prezentate deja, 
de noi, rezultă că, într-adevăr, existenţa celor doi »dom-
ni« nu e o scorneală, dar slujnica n-a lucrat la niciunul, 
ci era angajata lui Manole Pârvulescu. Ne dă de gândit, 
însă, acea informaţie a lui Lőrinczi cum că Arghezi n-a 
spus niciodată, care dintre cei doi este tatăl lui adevărat. 
Aici, Lőrinczi a bănuit ceva, pentru că el a tradus roma-
nul de speţă autobiografică al lui Arghezi (Ochii Maicii 
Domnului), al cărui erou principal, Ioan Vintilă nu nu-
mai că nu cunoaşte, adică nu este sigur cine este mama 
lui, dar şi la întrebările care scrutează persoana tatălui 
său dă răspunsuri evazive, spunând că el, pe baza Nou-
lui Testament este fiul Domnului, se aseamănă cu Iisus, 
fiind creat după chipul Lui, al aceluia, care este fratele 
şi sfântul tuturor copiilor fără tată. A fost, deci, cuprins 
de îndoieli în privinţa persoanelor ambilor părinţi. Afir-
maţia o putem susţine prin rememorarea şirului de în-
trebări scrutătoare, puse una după alta, ca o cavalcadă 
din poezia Copil din flori. Sau din altele.

3. Eu dau crezare afirmării lui Lőrinczi László 
cum că, primele două clase elementare Arghezi şi le-a 
făcut la Vlăhiţa, şi anume, în şcoala primară din zona 
industrială (înfiinţată din anul 1851) şi nu în şcoala din 
sat, iar Lőrinczi trebuia să fi aflat acest lucru nu de al-
tundeva, ci de la însuşi poetul. Nu dispunem însă de 
documente doveditoare. Am căutat în toate arhivele 
posibile de la Budapesta la Bucureşti, prin Miercurea 
Ciuc şi Alba Iulia, etc., însă documentele referitoare la 
şcolile din Vlăhiţa, pentru deceniul 1880–1890, lipsesc 
cu desăvârşire.

Nu este un argument doveditor sută la sută, însă 
ne dă de gândit faptul: poeţi mai sfioşi, mai introvertiţi, 
cum era de altfel şi Arghezi, ascund unele fapte autobi-
ografice demne de a fi tăinuite de ochii lumi, incluzân-
du-le tocmai printre rândurile poemelor lor – mi-atrage 
atenţia bunul meu coleg, traducătorul acestor rânduri, 
Bartha György –, poate, puse în cârca unui alt personaj 
liric, fie acesta chiar şi... Dumnezeu (cine ar fi în stare 
să păstreze un secret mai bine ca El?). Poezia Abece, din 
ciclul Hore de copii intră în această categorie. Iată un 
fragment, asupra căruia merită să ne concentrăm atenţia:

 „C-un crâmpei de alfabet
Mergea scrisul foarte încet.

N-aş vrea nici atât să-l supăr
Cât piperul de ienupăr,
Dar o să vă spui ceva:
Nici carte nu prea ştia.
Orişice învăţăcel
Ştia mult mai mult ca el.
El, care făcuse toate,
Nu avea certificate.
Câtu-i Dumnezeu de mare
N-avea trei clase primare.
La citit se-mpiedică, 
Nu ştie aritmetică.” 

Certificat de şcoală, adeverind cele trei (sau 
două) clase primare, la o şcoală maghiară dintr-o altă 
ţară, poate nu avea. Dacă ar fi fost eliberat un astfel de 
act, cine să-l traducă, şi chiar dacă ar fi fost tradus, care 
ar fi fost folosul? Copilul, ajuns la şcoala în limba ro-
mână din Bucureşti era, practic, analfabet. Adică avea 
„un crâmpei de alfabet” într-o altă limbă decât limba 
şcolii unde se afla. Trebuia s-o ia de la capăt cu învă-
ţatul. Ceea ce a făcut. Şi a devenit geniul literaturii ro-
mâne!

4. Despre cunoştinţele de limbă maghiară ale lui 
Arghezi, am aflat deja din relatările lui Kányádi Sán-
dor, propoziţiile citate de Szőcs István, întărindu-ne 
informaţiile că poetul – cel puţin în timpul copilăriei 
– vorbea limba mamei sale la nivel de limbă maternă. 
Ataşamentul poetului faţă de limba maghiară se poate 
deduce şi din episodul următor: Zsehránszki István, pu-
blicist contemporan cu noi, care trăieşte în Bucureşti, 
vizitând Mărţişorul (funcţionează în prezent în regim 

de casă memorială), pe biroul poetului (păstrat pentru 
posteritate în asemenea condiţie, încât lasă impresia că 
Arghezi chiar acum s-ar fi ridicat de pe scaunul de lângă 
el) a zărit marele Dicţionar Maghiar-Român, Român-
Maghiar al lui Kelemen Béla, în două volume (Ediţia 
Academiei Române). Arghezi l-a folosit, dacă îl avea la 
îndemână. Nu este exclus că verifica exactitatea tradu-
cerilor (NB.: în 1964 i-a apărut în limba maghiară cea 
mai reprezentativă culegere a poeziilor sale, la Editu-
ra pentru Literatură, în îngrijirea autorului, cu prefaţa 
semnată de Beniuc.)

5. Noi cunoaştem locul odihnei de veci al Roza-
liei Ergézi, adică, unde era. Acolo, sub copacii din par-
cul ospiciului de la Bălăceanca, pe sub care obişnuia să 
se plimbe, în braţe cu o bucată de haină, pe care trebuia 
s-o cârpească, cu nişte ace de împletit şi sfoară – par-
că şi-ar fi continua şi aici munca de menajeră (precum 
notează Popescu-Cadem). Dar, în 1960, venind de la 
Paris, nepotul său, Elie Lothar, pe care l-a crescut până 
la vârsta de 20 de ani, nu-i mai găseşte mormântul, ose-
mintele fiindu-i mutate, între timp, în groapa comună, 
din cimitirul localităţii. 

Lőrinczi László putea să-l vadă, încă, pentru că a 
trăit în Bucureşti din anii 1946.

*
Arghezi, în 1939, publică în revista Fundaţiei 

Regale un ciclu de poezii, evocând obiceiul de Crăciun 
al familiei sale. Iată un fragment din poezia Cinci câr-
lige:

„Mâinile bătrânei mele
Împletesc în cinci andrele
Într-ascuns, pentru Ajun,
Darurile de Crăciun.

Ziua-ntreagă nu-i mai văd
Şchiopătarea prin omăt;
Cui apucă de o-ntreabă,
Maica spune că-are treabă.

Dar copiii prin perdea
Prind în umbra ei ceva,
Iscodind taina mătuşii,
Seara, pe gaura uşii.

Ea, cu lâna între deşte,
Stă din lucru şi zâmbeşte.”

Mai mult decât sigur că eroina poeziei este 
Ergézi Rozália, chiar dacă istoricii literari meticuloşi 
îi atribuie acest rol soţiei sale, Burdea Paraschiva. Nu 
poate fi vorba despre soţia poetului, pentru simplul mo-
tiv, că pe aceasta n-a numit-o nicicând „bătrâna mea” 
sau „mătuşă”. I se adresa, chiar şi la bătrâneţe, cu apela-
tivul „fata mea”. E drept că, în timpul apariţiei poeziei, 
Rozália, probabil,  nu mai sta cu familia fiului său, evo-
carea chipului mamei, însă, cu retrăirea atmosferei săr-
bătorilor de odinioară, ca temă poetică, nu e o raritate. 
Un motiv decisiv, în identificarea personajului liric, îl 
constituie prezenţa imaginii poetice „a mătuşii” şchio-
pătânde, „prin omăt”.

Din datele internării în spital reiese că Rozália, 
într-adevăr, şchiopăta la bătrâneţe. În 1980, cu ocazia 
centenarului poetului, revista Tribuna României publi-
că un montaj din amintirile poetului. Iată, într-un frag-
ment, evocarea mamei: 

„Nu te mai văd de doi ani în drumul meu. Veneai 
la mine şi-ţi luai ajutorul meu, pe care ţi-l dau din toată 
inima. De un timp n-ai venit. Aş fi auzit că ai fi murit, 
biată bătrână, care ai fi putut să fii muica mea, care ai 
fost, poate, chiar mama mea. Tu mă sărutai ca pe un 
copil al tău. Începuseră să-ţi tremure gura şi braţele cu 
care mă cuprindeai. (...) Te caut şi nu te găsesc nicăieri. 
Şi te caut şi-n vis, unde, încă, n-am aflat că ai fi murit. 
Visul ştie mai bine lucrurile neştiute, dar de tine totuşi 
nu ştie nimic.

Umblu în vis prin străzi neumblate, unde nu te 
cunoaşte nimeni şi întreb: Unde-i bătrâna mea, care ve-
nea la capătul lumii să-şi ia ofrandele mele? Am între-
bat în casele oarbe, în curţile înguste: Nu stă aici bătrâ-
na mea care stă sprijinită de un toiag? Cum șchioapătă 
dintr-un picior şi, în tăcere, îi curg lacrimile tăcute?

Nu ştie, nu te-a văzut.”

În poezia Pomul, din ciclul amintit, prezenţa 
Rozaliei, în viaţa familiei Arghezi este univocă: „Dar 
mănuşile – aşteaptă! / Toate sunt pe mâna dreaptă... // 
Maica-mare-i de părere / Că scăpase din vedere.” 

Balada Paraschivei din Buneştii Bucovinei

„Fata mea, de când ne-am luat
Vremea tot ne-a tulburat.
Am trăit, după cum ştii,
La-nchisori şi-n puşcării”.

Arghezi, în tinereţe, n-avea prea mare succes la 
femei. Prima sa iubire, muza „agatelor negre”, Nata-
lia, de origine sârbă, moare la tinereţe. Amintirea ei l-a 
urmărit mult timp pe poet, în poeziile inspirate de ea o 
invocă: „Lio, Lio!” De profesoara Aretia Panaitescu se 
îndrăgosteşte, având vârsta de 23 de ani, întreţin o co-
respondenţă bogată, dragostea poetului va rămâne, însă, 
neîmpărtăşită. O derulare fulgerătoare are relaţia sen-
timentală cu profesoara şi poeta din Piteşti, Constanţa 
Zissu, cu şase ani mai în vârstă decât Arghezi. „Rodul” 
acestei iubiri, Eliazar, primul copil al lui Arghezi, se va 
naşte la Paris, şi va fi lăsat de mamă, acolo, sub îngri-
jirea unei dădace, pentru că, statutul său de profesoară, 
nemăritată, încă, nu-i permite să aibă un copil nelegi-
tim. Relaţia va fi legitimată la 4 octombrie 1912, poetul 
căsătorindu-se cu mama primului său copil. Eliazar va 
fi adus acasă, din Paris, de către bunica lui şi crescut de 
ea, aşa după cum am mai amintit. 

Relaţia cuplului va fi însă efemeră, căci, după un 
an şi patru luni de căsnicie, soţia va intenta acţiunea de 
divorţ, sub motivul că pârâtul tată şi-a părăsit căminul 
conjugal, luând cu el şi copilul. Divorţul  se pronunţă în 
februarie 1914.

Poetul se va recăsători pe la mijlocul primului 
război mondial, în 5 noiembrie 1916, luând-o de soţie 
pe Paraschiva Burdea, de 26 ani. Pe baza datelor înscri-
se în registrul matricol, doamna Paraschiva, fără ocu-
paţie, s-a născut la Pleşeşti, judeţul Suceava, părinţii, 
decedaţi amândoi. Poetul va avea o soţie simplă, ne-
şcolită, cea care va păzi cu dârzenie pacea căminului. 
Ciorba gătită de ea – scrie undeva poetul – are preţul a 
mii de literaturi. 

Poate, să fie numai o răstălmăcire făcută de 
mine, dar sunt înclinat să cred că – pe lângă iubire – în 
alegerea de a lua de soţie pe această fiinţă singurati-
că, simplă, ajunsă cumva din Bucovina la Bucureşti, 
au contat şi experienţele dobândite în copilărie, la casa 
maternă din Vlăhiţa a poetului. Ştia că rudele, dinspre 
tată, ale mamei, provin tot din Bucovina, i-a cunoscut 
bine pe aceştia, dar şi pe ceilalţi muncitori nemţi din 
Vlăhiţa, veniţi şi ei de pe meleagurile bucovinene, care 
s-au dovedit a fi oameni oneşti, de încredere, harnici, 
muncitori, care-şi ţin cuvântul dat. De altfel, bucovi-
nenii se bucurau de un bun renume în faţa românilor, 
iar acest renume a şi crescut în timpul războiului, când 
Bucovina – cu participare activă a ruşilor – va fi anexată 
de România. Arghezi, aşadar, a căutat şi şi-a găsit to-
varăşul de viaţă de încredere în persoana bucovinencei 
Paraschiva Burdea.

„Ţara ta din Miazănoapte
Tăia spicele necoapte.
Vaca voastră nu da lapte
Fiindcă soarele greoi
N-ajungea până la voi.”

N-am aflat, dacă Arghezi a ştiut, ori ba, din care 
parte a  Bucovinei a emigrat la Vlăhiţa familia Ergézi, 
în preajma anilor 1850. Ţin să cred că Arghezi, copilul, 
ar fi  aflat acest lucru de la bunici, mătuşi, unchi, cei 
care, în timpul copilăriei lui au menţinut o legătură vie 
cu cei din colonia de mineri din Iacobeni. După păre-
rea istoricului local din Vlăhiţa, Herceg Ferenc marea 
majoritate a minerilor şi a muncitorilor metalurgişti au 
imigrat la Vlăhiţa de la minele de mangan şi fier, de 
la furnalele din Iacobeni. Îmi închipui că Arghezi ar fi 
umblat acolo, pentru că avem informaţii sigure despre 
drumul/drumurile în satul de origine al părinţilor soţiei 
sale, Buneşti. O mărturie a acestor drumuri  poate fi so-
cotită poezia Altar la Putna.

La Iacobeni, nemţii încep să imigreze de după 
anexarea în 1774 de către Austria a Bucovinei, mai 
precis de după 1783, pe când, în preajma Iacobenilor, 
căutând aur şi argint, descoperă zăcăminte bogate de 
mangan şi de fier. Vin aici germani, numiţi şi ţipcer, de 
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naţionalitate austriacă cu o experienţă bogată în minerit 
şi metalurgie din zona Szepes (Slovacia), formând o co-
lonie înfloritoare pe valea Bistriţei Aurite. În localitatea 
minieră, aflată între Vatra Dorna şi Câmpulung Moldo-
venesc, unde – pe lângă biserica româno-ortodoxă – a 
existat şi o biserică lutherană şi una catolică, pentru ger-
mani-ţipcer, în anii 1930, 75% din locuitori era de etnie 
germană. Azi nu mai există niciun suflet! 

Căutând rudele familiei Ergézi pe web-site-ul co-
munei Iacobeni, am dat de un set bogat de fotografii, 
reprezentând viaţa din trecut a comunităţii germane din 
sat, marea majoritate a pozelor provenind din perioada 
dintre cele două războaie mondiale. şi, ca să vezi, în par-
tea de jos a fotografiei cu nr. de ordine 27, reprezentând 
o festivitate de depunere a coroanelor în cimitirul ger-
man, din 1935 (e mai precis, dacă scriem cimitir aus-
triac, pentru că în primul răboi mondial pe aici a luptat 
armata austriacă) printre numele înşirate găsesc un Otto 
Ergösi. Nu se ştie, dacă şi familia, mutată în Vlăhiţa, îşi 
scria numele iniţial cu ö şi  l-a schimbat ulterior. 

Am căutat, fără nici un succes, urmele Ergézilor 
şi în Germania, deoarece, germanii proveniţi din Buco-
vina au multe asociaţii. În consecinţă, putem afirma, pe 
baza cunoştinţelor noastre prezente că strămoşii mamei 
lui Tudor Arghezi provin din colonia de mineri din satul 
bucovinean, Iacobeni.

Pentru Arghezi, poate, prezenta nu mai puţin in-
teres comuna Buneşti şi satul aparţinător, Pleşeşti, satul 
de origine al soţiei sale, o fostă staţie de graniţă între 
Bucovina şi Moldova. Vechea clădire a oficiului de 
grăniceri în prezent este ocupată de primăria locală. În 
poezia Nunta (din volumul Poezii noi, apărut în 1963) 
Arghezi afirmă cu o oarecare mândrie că soţia sa, Paras-
chiva Burdea este de sorginte răzeşească.

Potrivit Dicţionarului Explicativ Român (DEX) 
cuvântul răzeş înseamnă ţăran liber, cel care avea în 
posesie o bucată de pământ moştenit din tată în fiu şi 
cultivat în comun de către colectivitate. Nu plăteau im-
pozit, însă dacă era necesar, trebuia să presteze serviciu 
militar (aidoma etniei secuieşti). În literatura română, 
răzeşii au fost imortalizaţi, prin romanele lui Sadovea-
nu (Fraţii Jderi, de ex.). Etimonul cuvântului  „răzeş” 
este adjectivul maghiar „részes”. Menţionez, doar atât 
că, în  evul mediu numeroase sate de ceangăi-maghiari 
moldoveneşti beneficiau de acest statut.

La urma urmelor, chiar dacă Arghezi nu s-a putut 
lăuda cu o origine din nuntă regească ori de o spiţă bo-
ierească, totuşi, prin familia sa, a reuşit să agonisească 
un „pedigriu” mai elevat. O provenienţă de meşteşugari 
olteni – dintr-o ramură –, din cealaltă: mineri germani,  
secuiancă liberă şi soţie de răzeşi. Copiii săi s-ar fi putut 
lăuda cu o asemenea ascendenţă.

Decesul soţiei l-a încercat profund pe poet. În 
poezia Litania (apărută în 21 iulie 1966) scrie urmă-
toarele:

„Ştergeţi-mi numele –
El nu mai are rost să fie citit. 
Eu niciodată nu mi l-am iubit. 
Mi l-am urât şi-atunci când era aplaudat. 
Aveam cu cine scri şi pentru cine.
(...)
Tovarăşa de-o viaţă 
Topită-ncet, a intrat în ceaţă.
Nu mai e seară, nici dimineaţă.”

În Balada, scrisă în august, parcă şi el îşi ia ră-
mas bun de la viaţă: 

 „Vremea mi-a venit şi-mi vine
Să te port de-acum în mine.
În zăbranic, dragă fată,
Inima mi-e-nfăşurată.”

Testament

Am un ataşament personal faţă de această poe-
zie, poate una dintre cele mai mari creaţii a liricii mon-
diale: am rostit-o eu într-un recital de poezii, organizat 
la casa de cultură din Miercurea Ciuc în a doua jumăta-
te a anilor 1960. Am păstrat-o în memorie până în ziua 
de azi:  

„Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte, 
Decât un nume adunat pe-o carte, 
În seara răzvrătită care vine

De la străbunii mei până la tine, 
Prin râpi şi gropi adânci,
Suite de bătrânii mei pe brânci,
Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă,
Cartea mea-i, fiule, o treaptă.”

Străbunii lui Arghezi, într-adevăr, au suit din 
abisuri adânci, foarte adânci pe suprafaţa acestei lumi 
create, deoarece, faţă de adâncul ocnelor din mină nu-
mai iadul poate fi mai adânc. Acesta, din urmă, era um-
blat în tot cursul vieţii, de poet.

Poezia a fost tradusă, genial, în limba maghiară 
de poetul Illyés Gyula. 

S-ar putea ca aceasta să fie traducerea poeziei 
Testament, despre care poetul îi spunea lui Lőrinczi 
László că este mai reuşită decât originalul? (Exage-
rând, bineînţeles. Chiar şi verificând textul tradus, pe 
baza Dicţionarului Maghiar-Român, aflat pe biroul său, 
la îndemână). Ce putem noi afirma este că, ambele va-
riante, sunt geniale, atât originalul, cât şi versiunea în 
limba maghiară.

Întâlnire intelectuală a celor doi, mă duce cu 
gândul la o întâlnire reală, emblematică, cathartică, 
cutremurătoare, chiar a celor două personalităţi de sea-
mă ale literaturii europene din a doua jumătate a sec. 
XX. Întâlnire care a însemnat cu mult mai mult pentru 
amândoi, decât o întrevedere protocolară obişnuită, îm-
potmolită în plictiseala oficială.

Arghezi, în septembrie 1960, la invitaţia Uniunii 
Scriitorilor Maghiari şi a Institutului de Relaţii Exter-
ne, îşi petrece două săptămâni în Ungaria, împreună 
cu familia. Pe atunci era într-un stadiu avansat – poate 
gata pentru tipar – volumul său de poezii alese, în lim-
ba maghiară, volum care apare în librării la începutul 
anului următor, cu titlul: Testamentom. La acest volum 
Arghezi scrie, înaintea prefeţei lui Domokos Sámuel, 
încă o prefaţă: o pre-prefaţă, cu titlul Încă un cuvânt. 
Iată, un pasaj:

„La plecarea mea spre acasă – scrie poetul – lu-
ându-mi rămas bun de la gazde, pe lângă simţul răs-
punderii mai păstrez şi o nuanţă a nostalgiei care nu 
mă va părăsi niciodată. Reţinerea firească a autorului 
abia dacă poate fi împăcată cu acel gest ca să adauge 
manuscrisului său şi o explicaţie, deoarece exprimarea 
părerii critice este totdeauna o îndatorire a cititorului. 
Însă, nimic nu mă poate împiedica să mărturisesc ace-
le impresii care în capitala ungară şi la bordul lacului 
Balaton cu o apă azurie m-au purtat dintr-o surpriză în 
alta. În ceea ce îi priveşte pe oameni, am notat multe 
nume în agendă. Renunţ ca să le enumăr, nu vreau să fiu 
nepoliticos faţă de amintirea decentă a unor întâlniri cu 
persoanele cunoscute marcante.”

Poetul s-a întâlnit într-o vilă aflată la bordul la-
cului Balaton (poate în vila de agrement a Uniunii Scri-
itorilor de la Szigliget), cu Illyés Gyula, traducătorul 
poemului eponim al volumului de traduceri. Poetul ma-
ghiar, în Jurnalul său, şi-a notat următoarele  impresii 
despre această întâlnire: „Poezia Testament este o perlă 
a literaturii moderne române. Nu citesc bucuros cu voce 
tare poezii, dar atunci când stăteam împreună cu Tu-
dor Arghezi într-o casă de lângă Balaton, iar poetul în 
vârstă – având şi vederea slăbită – m-a rugat că dacă el 
însuşi nu poate citi poezia, măcar să audă cum sună în 
limba maghiară. I s-a spus că este aproape ca origina-
lul. După ce am terminat cu cititul, s-a ridicat cu greu 
din fotoliul adânc, chiar împiedicându-se. Cu lacrimi în 
ochi mi-a pipăit faţa cu degete tremurânde mi-a sărutat-
o şi în partea dreaptă şi în partea stângă. I-am urmărit de 
foarte aproape trăsăturile cenuşii ale poetului moşneag, 
peste care s-a abătut ca o umbră a sfârşitului ce se apro-
pia şi pentru că şi pe mine m-au podidit lacrimile, i-am 
sărutat şi eu faţa din ambele părţi. 

După această întâlnire am petrecut săptămâni în-
tregi transpunând în limba maghiară în mod demn una 
dintre capodoperele liricii mondiale de iubire a secolu-
lui: Psalmul de taină. Numai acela, care cunoaşte poezia 
şi în original, poate să-şi închipuie ce râvnă mi-a trebuit 
ca să reuşesc să obţin ca această cascadă de cugetări şi 
de viziuni, cu rime maestre, de şaizeci şi ceva de versuri, 
să ne minuneze şi în limba maghiară ca în limba autoru-
lui său genial: »O, tu aceea de-altădată, / Ce te-ai pier-
dut din drumul lumii! / Care mi-ai pus pe suflet fruntea / 
Şi-ai luat într-însul locul mumii, / Femeie răspândită-n 
mine / Ca o mireasmă-ntr-o pădure, / Scrisă-n visare ca 
o slovă, / Înfiptă-n trunchiul meu: săcure.«

Pulsează aproape la fel şi în limba maghiară ver-
surile acestei poezii, iar ultimele patru care sunt aseme-
nea unui cutremur, le-am putut reda aproape cuvânt cu 
cuvânt: »Ridică-ţi din pământ urechea, / În ora nopţii, 
când te chem, /Ca să auzi, o! neuitată, / Neiertătorul 
meu blestem.«”

Despre întâlnirea din 1960 a lui Tudor Arghezi 
cu Illyés Gyula relatează şi Dan Culcer într-un inter-
viu luat în 1978 autorului poemului O propoziţie despre 
dictatură (scrisă în 1956), interviu care din cauza îm-
prejurărilor de cenzură din România de atunci n-a putut 
fi publicat, ceea ce s-a întâmplat numai după 1990. La 
întrebarea lui Dan Culcer: „Aţi avut, aveţi oare, prie-
teni români (scriitori sau alţii)? Ne puteţi povesti o în-
tâmplare, o istorie importantă despre asta?” Răspunsul 
lui Illyés: „Cea mai emoţionantă întâlnire am avut-o cu 
Tudor Arghezi, la Balaton. În vremea aceia am tradus 
Testamentul, cu admiraţie şi simpatie reciprocă, fiind şi 
eu de sorginte „populară”. Am mers la el să-mi exprim 
respectul şi să-l întreb, dacă am înţeles bine un pasaj 
al poeziei. Erau mulţi in încăpere, şi el stătea destul de 
bătrâneşte într-un fotoliu. Cineva a amintit, deja, la pre-
zentare, ce succes am avut cu traducerea poeziei: cur-
gea, de  parcă Arghezi ar fi scris în limba maghiară. La 
aceste spuse s-a ridicat, ca un miop, mi-e pipăit obrazul, 
şi a sărutat, unul câte unul, ochii mei. Ne-au dat lacri-
mile.”

Relatările lui Illyés Gyula sunt mult mai mult 
decât emoţionante şi se completează reciproc. Oare în 
ce limbă s-a purtat discuţia între cei doi? Eu cred că 
în limba franceză, pe care o posedau amândoi. Despre 
faptul că ştia (puţin?) limba maghiară, Arghezi, aşa 
cred, a tăcut cu sfioşenie, deşi cunoştea – probabil – 
cuvânt cu cuvânt şi versiunea în limba maghiară a po-
eziei Testament. Dacă discuţia s-ar fi derulat în limba 
maghiară, Illyés, care era receptiv la asemenea gesturi, 
n-ar fi trecut-o sub tăcere în jurnal, dar, i-ar fi vorbit şi 
lui Dan Culcer, în interviul dat. Pe atunci nu prea se 
vorbea despre originea secui-germană a mamei celui 
mai mare poet român, Arghezi. Acest lucru nici nu are 
importanţă. Importantă este însăşi poezia. Cu această 
poezie, introductivă, a volumului Cuvinte potrivite, Ar-
ghezi, având pe atunci 47 de ani, îşi face apariţia în li-
teratura română. Dar şi în literatura universală. Implicit 
– datorită traducerii congeniale a lui Illyés Gyula – şi în 
literatura maghiară: 

„Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite
Eu am ivit cuvinte potrivite
Şi leagăne urmaşilor stăpâni. 
Şi, frământate mii de săptămâni,
Le-am prefăcut în versuri şi-n icoane.
Făcui din zdrenţe muguri şi coroane. 
Veninul strâns l-am preschimbat în miere, 
Lăsând întreagă dulcea lui putere.
Am luat ocara, şi torcând uşure
Am pus-o când să-mbie, când să-njure. 
Am luat cenuşa morţilor din vatră
Şi am făcut-o Dumnezeu de piatră, 
Hotar înalt, cu două lumi pe poale, 
Păzind în piscul datoriei tale.

Durerea noastră surdă şi amară
O grămădii pe-o singură vioară, 
Pe care ascultând-o a jucat
Stăpânul, ca un ţap înjunghiat. 
Din bube, mucegaiuri şi noroi
Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.”

În pre-prefaţa Testamentului, în limba maghiară, 
Arghezi scrie: „Umblând pe pământ maghiar omul îşi 
pune, pe drept, următoarea  întrebare: care este cau-
za, pentru care popoarele noastre nu s-au sudat de mai 
demult: maghiarii cu românii? Pentru că, pe lângă 
vecinătate, aceste popoare sunt predestinate de atâtea 
asemănări, de atâtea vocaţii comune, să se completeze 
unul pe celălalt, să-şi asume purtarea sorţii şi a vii-
torului lor comun, împreună, umăr lângă umăr. Albia 
solidă, unificatoare a Dunării ar fi trebuit să ne ofere 
exemplu la viaţă şi la prietenie şi unuia, şi celuilalt.”

Într-adevăr, două popoare singuratice, în mijlo-
cul Europei de Est, înconjurate de o mare slavă. Între-
barea poetului este logică şi actuală. De ce, oare? Bine-
înţeles, pentru situaţia existentă, atât Tudor Arghezi, cât 
şi Illyés Gyula nu poartă nicio vină. Şi cu atât mai puţin, 
Ergézi Rozália. 

Traducere Bartha György
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Începe prin a ne vorbi de patroana spirituală a 
orașului, Sfânta Rosalia, venerată de palermani. Ea 
avea o ascendență nobilă, dar s-a retras într-o peșteră 
din Muntele Pellegrino din apropiere, unde a trăit în 
asceză, ca o pustnică.  I se atribuie puteri miraculoa-
se. În 1624, ar fi salvat orașul de o cumplită epidemie 
de ciumă. De atunci,în fiecare an, în miezul verii, se or-
ganizează o procesiune cu urna ce adăpostește moaștele 
Sfintei . Ceva  asemănător cu ce se petrece la Iași, de ziua 
Sfintei Parascheva... Mai aflăm că Palermo de azi, cu cei 
700.000 de locuitori ai săi, este al cincilea oraș ca mărime 
din Italia, după Roma, Milano, Napoli, Torino.

Primul obiectiv pe care îl vizităm este Domul  din 
Montreale. Doamne, cât l-am căutat acum șase ani și nu 
l-am găsit. O luaserăm pe o direcție greșită, ca până la 
urmă să renunțăm. Ne bucurăm că de această dată ajun-
gem și aici.  Localitatea e la vreo opt kilometri de oraș și își 
leagă numele de abația benedictină pe care o adăpostește. 
Domul sau catedrala ei, închinat Nașterii Maicii Domnu-
lui, a fost ridicat în secolul al XII –lea, în timpul stăpânirii 
normande. Este socotit o capodoperă a arhi-
tecturii romanice din Italia.

Am urcat, ca să ajungem la Dom, pe 
o alee în trepte, mărginită de numeroase ta-
rabe. Cei care obosesc urcând își pot găsi, 
astfel, de lucru până se văd sus. Ajunși pe 
platoul unde se află abația, privirea ți-i atrasă 
reflex de minunatul edificiu. Așteptăm până 
ne regrupăm, ca să intrăm organizat. Foiesc 
în jurul nostru foarte mulți turiști. Ghida ita-
liană dă explicațiile de rigoare. Greu o pot 
urmări, pentrucă, într-un asemenea spațiu, 
nu mintea țin să-mi fie trează, ci privirea. 
Încerc să filtrez imagini care să-mi pătrun-
dă adânc în suflet, spre a rămâne acolo cât 
mai mult. Chiar nu mai știu la ce să privesc. 
Coloane zvelte din granit susțin minunate 
capiteluri împodobite cu sculpturi, asigurând 
naosului,prin ele însele, solemnitatea trebui-
toare unui lăcaș de cult.  În loc de fresce pe 
pereți, mozaicuri, cum n-am mai văzut nicăieri în altă par-
te. Splendide! Și prin scenele biblice, dar mai ales prin fi-
gurile închipuind personaje biblice, sfinți, apostoli, îngeri, 
cum numai în bisericile bizantine se mai văd. Frescele pot 
păli, sub acțiunea corozivă a timpului, mozaicurile, însă, 
își păstrează prospețimea cromatică inițială, ies de sub 
incidența vârstei. Pe un fond ocru, imaginile prind con-
tur în nuanțe de albastru, roșu, verde, alb, marou, într-o 
armonie desăvârșită. În absidă, ocupând întreg spațiul ca-
lotei, imaginea lui Isus Pantocrator ținând Evanghelia în 
mâna stângă rămâne o capodoperă absolută a acestui gen 
de artă.  Textul  în latină transmite un mesaj semnificativ 
pentru toți credincioșii : „Eu sunt lumina lumii, cei care 
mă urmează nu vor umbla în întuneric, ci vor avea lumina 
vieții...” Dar tavanul din lemn sculptat, preluând cromati-
ca mozaicurilor ? Dar pardoseala, din granit și porfir, cu 
modele geometrice ? Mai că scapă neobservate, sub im-
presia copleșitoare pe care ți-o lasă mozaicurile... Ca în 
orice dom de acest fel, sarcofage ale ctitorilor și urmașilor 
acestora care și-au adus contribuția la îmbogățirea teza-
urului său. De asemenea, capele. Pentru cea a Sfântului 
Crucifix, am stat destul de mult la rând, s-o putem privi 
din față, ca, apoi, să nu ne putem deslipi din fața ei. Ulu-
itoare ! Capodoperă a artei baroce e puțin spus. Ar trebui 
s-o contempli câteva săptămâni, în liniște, ca să te poți pă-
trunde de tot farmecul și simbolistica ei. Celor două statui 
care o mărginesc, a Credinței și a Speranței, li s-a asigurat 
cel mai somptuos decor ce poate fi închipuit.  Deloc în-
tâmplător. Mă și gândeam, privindu-le, câtă istorie și câtă 
cultură mare a trecut pe lângă noi de-a lungul Evului Me-
diu timpuriu fără să ne tulbure somnul ancestral...

După ce ieșim, coborând spre parcare, admirăm 
împrejurimile. Minunat decor ! Munți stâncoși, iar la poa-
le și pe versanți, cartierele mărginașe ale orașului Paler-
mo. Spre zona lui centrală ne îndreptăm acum.  Înțeleg 
că nu vom mai vizita nimic, decât, în tranzit, vom face un 
tur cu autocarul, oprindu-ne în locurile de interes turistic 
sporit.  Ajungem , astfel, la Palatul Normanzilor, ridicat la 
începutul secolului al XII – lea, ca reședință regală. Acum 
șase ani, nu l-am putut vizita, pentru că am nimerit la o oră 
când era închis. Îmi aduc aminte de  bătrânul acela simpa-
tic, care, auzind că suntem români, s-a pus pe sine chezaș 
pe lângă portar, ca să putem intra, dar nu a avut spor. M-a 
impresionat mult gestul său. De data aceasta, vizita nu in-

tră în program. Păcat. Am înțeles că și aici sunt adăpostite 
comori de artă excepționale. Apoi, mai adăugăm și faptul 
că nu prea ne-au scăpat palate regale europene în care să 
nu fi intrat, dacă accesul publicului era admis. În fața pal-
tului, parcul cu palmieri, pe ale cărui alei ne-am plimbat. 
Mai departe,Poarta Nouă, ridicată în 1594 de Carol V, în 
urma unei victorii asupra turcilor. Nu e chiar un arc de tri-
umf, dar i se poate da o asemenea semnificație. Coborâm 
pe Via Vittorio Emanuele, principalul bulevard al orașului. 
Oprim la Catedrală. O știm. Ctitorită la începutul seco-
lului al  XII – lea, nu a rămas în forma originară, i s-au 
adus alte elemente, încât a rezultat un complex arhitectu-
ral eclectic, dar impunător. Ciudat amestec de stiluri, după 
gustul vremurilor care s-au succedat. Romanic, gotic, 
renascentist, baroc, dacă nu și altele, descifrabile numai 
de ochii unui specialist. Înăuntru, morminte regale, dar și 
urna de argint cu moaștele Sfintei Rosalia... Apoi în piața  
Quattro  Canti  (Patru Colțuri ), socotită centrul orașului, 
în stil baroc ; Piazza  Bellini , cu biserica Martorana, în stil 
bizantin ;Piazza Pretoria, unde se află primăria orașului și 
o fântână monumentală, iarăși în stil baroc, cu zeci de sta-

tui din marmoră, una mai frumoasă ca cealaltă. Observam, 
rândul trecut, că nu e în avantajul fiecăreia aglomerarea 
lor într-un ansamblu, pentru că li se estompează persona-
litatea, și rămân și acum la aceeași părere. Ajungem, în 
sfârșit, și în Grădina Garibaldi. Îmi pare bine, pentru că 
Elena nu o vizitase în urmă cu șase ani, iar mie îmi place 
să împărtășim împreună orice desfătare. A rămas aceeași, 
cu acele trunchiuri unite simbolic în coroana aceluiași co-
pac, cu statuile și busturile sale.  N-am pierdut ocazia să 
încadrăm bustul lui Nicolae Bălcescu, despre care de atâ-
tea ori le-am vorbit amândoi elevilor, ea ca profesoară de 
istorie, eu – de limba română. Ce frumos ar fi fost dacă am 
fi avut atunci fotografia aceasta s-o folosim ca material di-
dactic ! Conduși de Grazia, în turul orașului cu autocarul 
am văzut și alte locuri interesante. Ne-a plăcut, bunăoară, 
clădirea teatului și piața din fața sa. Dar cum au început să 
se lase umbrele, a trebuit să ne tragem către port. Pe malul 
mării, dăm peste un parc minunat, cu palmieri, smochini 
și ficuși. Până ghida noastră rezolvă formalitățile de îm-
barcare și până ne vine rândul la îmbarcat, putem admira, 
în toată măreția sa, Monte Pellegrino sau, în proximitatea 
noastră, Villa Giulia ori Porta Felice, fiecare cu istoria sa. 
După ce ne despărțim de Grazia, începem anevoiosul pro-
ces de îmbarcare. Feribotul de Sardinia ni se pare imens. 
Zeci bune de mașini și autocare, sute bune de pasgeri 
așteaptă să urce. Noi ocupăm cabina 6B – 14 împreună 
cu familia Dăscăliței. Abia reușim s-o identificăm, urcând 
și coborând scări. Paturile sunt suprapuse. Evident, locul 
meu e sus, nu o pot lăsa pe Elena să se expună cu operația 
sa. Cinăm pe familii, cu discreția cuvenită. Pe când să ple-
căm, se întunecă. După ce se întoarce domnul Dan, ies 
eu pe punte, să mă desfăt cu o nocturnă marină. De la un 
timp, rămân singur. Imagine mirifică. Țărmul Siciliei, cu 
formele-i neregulate, este luminat feeric. Câteva faruri își 
împrăștie razele până la mari depărtări. Un corn de lună 
așterne o fâșie strălucitoare pe apa întunecată. Marea e 
liniștită, îngăduie vasului să-și taie pârtie pe întinderea sa 
fără să-l smintească într-un fel. Minunat ! Cât miracol în 
lumea aceasta gândită de tine , Doamne !... Aș mai sta, 
învăluit de aburii lui, dar s-a făcut târziu. Nu cumva să se 
neliniștească Elena.  În cabină, atmosferă amicală. E greu 
cu urcatul în patul etajat. Scara-i perfect verticală, iar eu, 
cu 75 de ani pe muchie.  Nu mai am flexibilitatea să pot 
ridica piciorul peste acățătoarea ei. Mă prăvălesc mai mult 

în pat decât cobor. Respir ușurat când simt  perna sub cap 
și picioarele întinse în  lungul așternutului. Câte nu ți-s 
date într-o călătorie.

24 august, Sardinia 
Somn legănat , ca pe feribot, cu multe intermitențe. 

Suntem sculați devreme, prin microfon, de la căpitănie. Pe 
vas, regim cazon, nu poți dormi cât vrei. Greu și cu cobo-
râtul din pat, nu numai cu urcatul. Ies pe punte, să respir 
aerul ozonat al mării și să admir coastele Sardiniei, la ore-
le dimineții. Îmi place acest spectacol, l-am trăit în câteva 
rânduri, când, după o noapte de călătorie, am acostat în 
vreun port. Și de  data  aceasta,  rămân impresionat, trăind 
în plus emoția primei debarcări pe această insulă. Iată-ne 
la Cagliari, capitala Sardiniei. N-am prea știut multe până 
acum despre acest oraș decât că are sau avea o echipă 
de fotbal în puternica ligă italiană. Sunt nerăbdător să-l 
cunosc și să aflu, astfel, mai multe. După ce debarcăm, 
destul de anevoios, ni se propune un tur pietonal prin par-
tea veche a orașului. Urcăm cu autocarul până în preajma 
sa, nu departe de port. Descoperim  încă o urbe italiană 

foarte frumoasă, pe lângă alte câteva zeci pe care 
le-am cunoscut. Dosită aici, în insulă, dar cu nimic 
mai prejos decât celelalte. Are și avantajul poziției 
geografice, în golful care-i poartă numele.  Trecem 
pe străduțe pavate cu piatră, traversăm piațetele 
fermecătoare prin intimitatea lor, admirăm vechi 
turnuri de apărare, integrate perfect urbanistic, 
descoperim numeroase palate. O tipică atmosferă 
de oraș medieval, potențată de somnul prelungit 
al localnicilor, protejat de storurile trase la feres-
tre. Panorame largi spre toate zările, în lumina 
blândă a dimineții. Noi ce mai deranjăm liniștea 
orașului...  Ajunși în preajmă-i, intrăm în Catedra-
lă, închinată Madonei, un monument arhitectonic 
edificat în secolul XIII și refăcut după patru sute 
de ani. Este frumoasă și în exterior, dar mai ales 
prin valorile artistice din interior. Tablouri, sculp-
turi expresive, intarsii în marmoră, strane sculpta-
te, carul pentru procesiuni. Sunt încântat privindu-
le, de aceea și fotografiez de zor. La un moment 

dat, prea concentrat, nu observ, în semiobscuritate, că în 
spate am niște trepte care coboară spre ușa unei capele 
de la subsol și calc în gol. Numai Sfânta Fecioară m-a 
ajutat să nu mă prăbușesc, neavând în apropiere de ce mă 
rezema. Și asta , pentru că mi-am făcut cruce la intrarea în 
biserică și am rostit în gând câteva cuvinte de laudă, ca un 
adevărat creștin, cum mă învățase maică-mea, de copil, nu 
m-am insinuat în sfântul lăcaș ca simplu turist. Abia după 
ce m-am desmeticit, m-am speriat de ce se putea întâmpla 
căzând în gol. 

De aici, plecăm spre Amfiteatrul  Roman, un alt 
obiectiv turistic din Cagliari. Nu intrăm în incinta sa, pen-
tru că îl putem cuprinde cu privirea din părculețul unde 
ne-am oprit. Coboară pe versantul colinei. Nu pare prea 
bine conservat.  Am cunoscut altele în mult mai bună sta-
re.  Până ce o parte a grupului s-a oprit pe terasă la o cafea, 
eu cu Elena ne așezăm pe o bancă și depănăm gânduri 
despre copii și nepoți, împrăștiați prin lume cum sunt. 
Ne-a prins dorul de ei. Domnul Dan Dăscăliței e supărat 
foc că și-a uitat carnetul în care-și nota impresiile de călă-
torie în cabina de pe vapor. Îl înțeleg, nici eu nu aș fi vesel 
după o asemenea ispravă. Tragem cu urechea la felul de-a 
vorbi al trecătorilor. Este , parcă, o altă italiană decât cea 
obișnuită. Îmi aduc aminte, din  vremea studenției, că ni 
se vorbea la cursul de lingvistică romanică de sardă. Unii 
o priveau ca limbă romanică de sine stătătoare, alții ca di-
alect al limbii italiene. Uite că am ajuns să o aud vorbită la 
ea acasă. Pare să semene mai mult cu limba română decât 
italiana clasică, și sub aspect fonetic, și sub aspect lexical, 
foarte probabil și gramatical. Cam înțelegem ce vorbesc 
trecătorii dacă ne concentrăm puțin. 

După Cagliari, următorul popas îl vom face la Ba-
rumini.  Urcăm, deci, spre interiorul insulei, pe direcția 
nord.  Locuri drepte, la început, cu vegetație foarte bogată. 
Clima mediteraniană își arată darurile. Intrăm , apoi, într-o 
zonă colinară, destul de asemănătoare cu cea de pe la noi, 
din Transilvania. Mă surprind câteva toponimice. Mo-
nastir, bunăoară, atât de apropiat de mănăstirea noastră. 
Prin localitățile pe unde trecem, multe case noi, moderne. 
Pământ fertil, bine lucrat. Situația materială a oamenilor 
pare a fi excelentă. Prin grădini, smochini și alți pomi 
exotici pentru noi. Lângă Barumini, se află un Nuraghi, 

SICILIA – SARDINIA – CORSICA
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mai bine zis un Complex Nuraghi. Despre ce este vorba ? 
Din timpuri străvechi, între anii 1800 – 500 î.e.n., s-a dez-
voltat în Sardinia civilizația nuragică. Nuraghi sunt niște 
construcții sub formă de turn conic, acoperite cu o boltă. 
Erau folosite, deopotrivă, ca locuințe și turn de pază. Ma-
terialul utilizat, piatra, introdusă în construcție fără mortar 
sau orice alt liant. Ca în zidurile care despărțeau tarlale-
le în Malta și sudul Siciliei.  S-au păstrat urmele câtorva 
mii de asemenea construcții în toată Sardinia. Aproape de 
Barumini, cum spuneam, există un Complex Nuraghi. Pe 
lângă turnul propriu-zis, se afla și o așezare, ale cărei ulițe 
și locuințe au fost identificate prin săpături arheologice. 
Celor interesați, ni se dă prilejul să-l vizităm. Elena nu-i 
amatoare, pentru că am fost avertizați că accesul în turn e 
dificil, trebuie coborât și urcat trpte de piatră destul de ab-
rupte, denivelate pe alocuri, încât se poate aluneca ușor. Eu 
îmi fac curaj, țin să trăiesc și această experiență. La sfârșit, 
nu mi-a părut rău. Ghida care ne însoțește este foarte bine 
calificată, răbdătoare cu toanele turiștilor, explică totul 
pe înțelesul nostru. Ne poartă să vedem vetrele câtorva 
locuințe preistorice, din a căror amenajare s-au putut 
deduce particularitățile vieții cotidiene ale oamenilor 
din aceea vreme. Ne-a urcat în turn, de unde ni s-a des-
chis o perspectivă mai largă a așezării. Locuințele erau 
înghesuite una într-alta, ulițele strâmte, se trăia ca într-
o mare familie. Poate că asta și erau comunitățile de 
atunci. Am coborât, apoi, pe trepte foarte înguste, reze-
mându-ne cu mâinile de pereți, la baza turnului. Exis-
tau și atunci metereze, de unde se trăgea, probabil, cu 
arcul împotriva agresorilor, căci vor fi fost și de aceștia 
cu siguranță. Trecem prin mici tuneluri întunecate, ca 
să ieșim în spații mai largi, folosite, cine știe, ca locuri 
de adunare ori de adăpost în situații grele.  Ne minu-
năm de trăinicia zidurilor, prin simpla potrivire a pie-
trelor, de forma voluminoasă a unor bolovani integrați 
în ele.  Trebuia oarece meșteșug să fie dislocați, cărați, 
apoi așezați în zid... E greu, uneori, să te refugiezi în 
propriile amintiri, dacă ele s-au îndepărtat de tine. Dar 
, ca trăitor în civilizația de azi, să cobori în străfundu-
rile amintirilor omenirii ? Tot ființe umane au viețuit și 
atunci ca acum, inteligente și ele, sentimentale și ele, 
trăind dureri și speranțe, cum le trăim și noi. Putut-au, 
totuși, să-și imagineze că doar aceste urme pe care le-au 
lăsat îi vor salva din întunericul uitării ? Noi lăsăm mult 
mai multe  moștenire, dar,din păcate, și mijloace sofisti-
cate de-a fi distruse, încât să nu rămână piatră pe piatră în 
urma noastră. Ce nu aș da ca, printr-un miracol, să întâl-
nesc un nurag de atunci, să-i pot strânge mâna iscusită și 
să-l privesc prietenește în ochi !  Este o utopie ce gândesc, 
nu numai pentru că  nu se întâmplă asemenea miracole, 
ci și pentru că peste vechii băștinași au trecut fenicienii, 
cartaginezii, romanii, vandalii, bizantinii și le-au schimbat 
chipul originar. Azi , aduc a italieni, de Genova ori de Pisa, 
căci mai multe secole ei au stăpânit insula, impunându-și 
gena și limba. Dinastiile spaniole și cea habsburgică au 
lăsat doar urme exterioare, influența lor nu a pătruns în 
structura intimă a populației. Ca și alte provincii, Sardinia 
a fost incorporată Italiei unite în 1861, ca după al doilea 
război mondial să i se acorde statut de regiune autonomă. 

De la Barumini, ne continuăm drumul tot înspre 
nord. Este foarte cald și pe aici. Bine că intrăm într-o 
zonă muntoasă, deosebit de pitorească. Mă surprinde să 
văd prin sate case vechi, cu un fel de fresce pe pereții 
exteriori. Oamenii locului au preferință pentru culorile 
tari.  Par amatori de ceremonii fastuoase. Nu mai umblă 
obișnuit în port popular, dar din niște ilustrate îmi pot face 
o idee de cum arată. Al bărbaților seamănă, oarecum, cu 
cel bănățean. Poartă și ei cisme, pantaloni și cămăși albe, 
peste care laibăre negre cu mulți nasturi. Al femeilor este 
mai colorat, ca pretutindeni. Rochii lungi, roșii, vârstate 
cu negru. Un șorț scurt în față și un fel de iie albă, cu 
mâneci largi și cu altițe. Au capul acoperit, dar nu cu nă-
framă, încât le rămâne fața zâmbitoare descoperită.  Femei 
frumoase în Sardinia, îți atrag reflex privirea. 

Munții Sardiniei sunt, în general, stâncoși, poartă 
amprenta sălbăticiei. Văi adânci, pâraie seci, tufăriș. Ca 
să-i străbată, șoseaua trece prin multe tuneluri. În lumina 
soarelui, crestele strălucesc ca aprinse. La poale, vegetație 
bogată. Cresc și pe aici măslini, stejari de plută, cactuși... 
Ieșim încet – încet spre Marea Tireniană, pe o vale care 
trece printre două lanțuri muntoase. Mă uit pe hartă. În 
stânga,  Scupetu, destul de golași ; în dreapta, Padru, mai 
înverzit.  Sunt și alte toponimice, în zonă, terminate în „u” 
( Aglientu, Puzzu, Parghinosu, Macchietu, Saccheddu... 
) . Asta, așa, ca să vă deprindeți cu fonetismul sardei... 
Ajungem în portul Palau, unul dintre cele mai frecven-
tate din nordul insulei. Aici mai facem un popas. Trecem 

cu feribotul în Arhipelagul Maddalena. Distanța-i mică, 
dar priveliștea marină – încântătoare. Pare-se că aici este 
zona turistică cea mai căutată de străini. Iarăși mă aflu în 
situația că nu știu încotro să privesc.  Atâta armonie a firii 
într-un loc în care marea cu uscatul își amestecă podoabe-
le rămâne de neuitat. Și orașul Maddalena e simpatic, prin 
ținuta sa aristocratică, dar ca centru al arhipelagului și-a 
asigurat și un fericit destin.  Noi ne grăbim să ajungem cu 
autocarul în Insula Caprera, ca să prindem deschis Com-
plexul  Muzeal  Giuseppe  Garibaldi. Trecem pe un dig 
care leagă cele două insule. Peisajul marin, de o parte și de 
alta, e ceva ce nu am mai văzut până acum. Închipuiți-vă 
că de jur – împrejur vă privește, curioasă, o turmă de ca-
pre albe făcând baie în mare. Așa par stâncile împrăștiate 
într-o adorabilă dezordine pe o destul de largă distanță.  
Capre și iezi, când sunt mai mititele ; capre și țapi, dacă 
înalță și niște cornițe . Fac o asociație, probabil, cu nume-
le insulei, gândindu-mă la capre, dar comparația rezistă 

și cu alte ființe la care pot fi raportate colțurile de stâncă 
ieșite din albastrul dens al apei, cu condiția să fie albe și 
să viețuiască în turmă... Pe Insula Caprera, vegetație tipic 
meridională și liniște desăvârșită. Înaintăm pe o alee până 
în fața  complexului muzeal. De mult am așteptat acest 
moment. Trăiesc emoția întâlnirii cu un personaj legen-
dar și, de aceea, enigmatic.  De când eram elev, strălucitul 
profesor de istorie Valer Bota a reușit să-l așeze într-un 
loc tainic al sufletului meu, ca să dăinuie acolo cât voi trăi.  
L-a învăluit într-o aură, cu siguranță , ce-a rămas luminoa-
să până azi. Ca preadolescent, mi-l imaginam pe Giuseppe  
Garibaldi coborând  dintr-o poveste să facă istorie.  De 
aici din Sardinia a plecat cu cei o mie de luptători să elibe-
reze Sicilia și Neapole, trăgând astfel sudul spre nord într-
o Italie unită. Cu mintea de atunci, îl vedeam ca pe un băr-
bat puternic, cu mușchi de cremene și spirit de erou, care 
poate înflăcăra entuziasmul juvenil.  Toată această reme-
morare, ca să-mi înțelegeți emoția. Ilustrul general nu s-a 
născut aici, dar cunoștea insula, căci, ferită de ochii lumii, 
oferea, în ascunzișurile sale, loc tainic pentru adunări și 
înțelegeri secrete.  De aceea, după actele sale de bravură, 
s-a retras cu toată famiia în liniștea de la Caprera, să-și tra-
gă sufletul. Vulcanic cum era, a mai ieșit în lume, ultima 
oară în 1870, ca voluntar în războiul  franco – prusac, dar 
fără succesul de altădată.  A trăit 20 de ani în insulă, până 
în 1882, când s-a stins la 75 de ani, vârsta mea de acum.  
Cât îmi doream să trăiesc măcar o clipă în ambianța casei 
sale, să-i văd mormântul din grădină, să pun pe el, sim-
bolic, o floare ! Nu am avut însă acest noroc. Azi e luni, 
muzeul , deci, închis. Fotografiez, din exterior, ce se poate 
vedea, apoi mă grăbesc spre autocar, căci ghida ne zorește.

Revenim pe Insula Maddalena. Feribotul ne 
așteaptă. Numai că la numărare, lipsesc câteva persoane. 
În principal, cvartetul Tohăneanu. Firește că nu putem ple-
ca fără el. S-au oprit la cumpărături. Așa-i cu copile la 
drum, poftesc ba una , ba alta.  Măcar dacă ni s-ar fi rezer-
vat tuturor o oră de plimbare prin oraș. În sfârșit, plecăm 
cu feribotul următor.  Se lasă seara. Până aproape de Santa 
Teresa , la Tempio Pausania, unde avem locuri rezerva-
te la hotel, drum de încă vreo 40 – 50 de kilometri.  Ne 
aflăm în extremitatea nordică a Sardiniei. Trecem din nou 
printr-o zonă muntoasă. Șosea bună. Prin păduri, poteci 
de care, ca pe la noi, neasfaltate. Sarzii își ocrotesc natura, 
caută să-i conserve prospețimea primordială. Soarele se 
joacă , parcă, de-a ascunselea cu noi, înainte de culcare. 

Localitățile prin care trecem sunt aproape pustii la aceas-
tă oră. ȘI încă o observație, înainte să ajungem la hotel. 
Adunată de peste zi. Sper să nu mă audă Elena. Ochii 
sardinezelor sunt extrem de profunzi. Emană lumina din 
adâncuri. Strălucesc mai puternic ca lumina lunii, nu te-ar 
lăsa noaptea să dormi.  Vă rog să-mi dați brevet de poet...

25 august, Corsica 
Am petrecut noaptea în cea mai confortabilă came-

ră de hotel din acest circuit. Pat comod, baie elegantă, bine 
utilată. Se confirmă că în Sardinia se fac eforturi mari de-a 
atrage turiștii din zona continentală a Italiei, unde-s exce-
dentari. Ne sculăm devreme, pe la 4,30, să ne pregătim ba-
gajele de drum. La 5,45, suntem la micul dejun, cu bagaje 
cu tot. Golim ce-i pe masă, chiar la ora aceasta matinală. 
Ba ne asigurăm și cu oareșice rezerve, căci aseară nu am 
prea avut  de unde cumpăra pâine.  La 6,15, suntem în 
autocar, ca să plecăm spre port. Astăzi se va împlini visul 

de-o viață a Elenei mele, acela de-a ajunge în Corsica. 
Da, acasă la Napoleon ! Idolul său mărturisit. Tânărul 
care a sucit mintea atâtor adolescente romanțioase, 
eroul care a înflăcărat sufletul atâtor profesoare de isto-
rie... Eu, cu modelul Garibaldi; ea, cu idolul Napoleon. 
Amândoi  din aceeași vatră mediteraniană... Șosea tâ-
nără, zglobie, printr-o zonă muntoasă. Încep să apară 
zorile. Locurile, în jur, se trezesc din somn, firea, toată, 
exultă de prospețime. Constat, vinovat, că mi-am uitat 
șapca la hotel. Cea  în culorile uniformelor NATO, cum-
părată la Agrigento. Nu m-a ținut decât două zile. Încerc 
să-i explic Elenei motivele. Pe un cap plin de idei, nu 
rezistă orice căciulă, trebuie să consoneze cu ele. Iar 
dacă le vine greu, îl părăsesc. Nu o conving. Replica sa 
e promptă. În țara lui Napoleon, bărbații de rând umblă 
decent cu capul descoperit. Mda, aprob descumpănit, 
ori și-l pierd  fără urmă...

Ca să ajungem în port, străbatem orășelul San-
ta Teresa. Cochet. Îmbarcarea , operativă. Vremea este 
foarte frumoasă, marea, mierie, cerul – senin.  Nu te poți 
simți decât tânăr și încrezător cu atâta albastru în jur. 
Corsica e aproape, la circa 14 kilometri. O întrezărim 
din Sardinia, învăluită în pâclă. După vreo jumătate de 
oră de navigat, țărmurile-i de cretă abrupte se văd bine. 

Ca cele ale Angliei, la Dover. Acostăm în portul Bonifa-
cio. Localnicii îi spun Bunifaziu. Ne aflăm în extremitatea 
sudică a insulei. Doamne, ce locuri minunate, în lumina 
proaspătă a dimineții ! Chiar rămân cu respirația tăiată. 
Avem în față un golf îngust, intrat destul de adânc în us-
cat, cum ar fi locul de vărsare al unui fluviu. Foarte multe 
ambarcațiuni mici, de agrement. Colinele din jur, împă-
durite. O cetate genoveză, bine conservată, veghează încă 
liniștea locurilor. Orașul s-a dezvoltat în preajma ei sau 
de o parte și de alta a țărmurilor golfului, nu după reguli 
urbanistice severe, ci cum le-a căzut bine edililor... Am 
la îndemână destule date despre istoria insulei, dar nu-i 
momentul potrivit să le înșir pe toate. Până la un punct, ea 
e cam îngemănată cu cea a Sardiniei. Doar că aici s-au ri-
dicat luptători mai aprigi pentru independență. Stăpânirea 
genoveză li s-a părut corsicanilor prea apăsătoare, prin cu-
piditatea ei. Pe la mijlocul secolului al XVIII – lea, Pascal 
Paoli, un erou național, prin luptele de querilă pe care le-a 
organizat, i-a adus într-o stare de disperare pe stăpânitori. 
Așa s-au hotărât genovezii, în 1768, să vândă insula fran-
cezilor. Armata lui Ludovic al XV – lea, învingându-i pe 
insurgenți, a ocupat-o definitiv. Italienii au tânjit mereu 
după ea, socotindu-i pe corsicani frați de-ai lor, cum și 
sunt, dar fără spor...

Șoseaua urcă pe colina din preajma portului, astfel 
că cetatea și fortificațiile ei stau mai la îndemâna privirii 
noastre. Inspiră forță. Zidurile-i sunt conservate de minu-
ne, parcă ar fi noi. Mă simt bine pe pământ corsican. Am 
poftă de glume. Și ce subiect mai potrivit aș putea găsi 
decât simpatia neveste-mi pentru Napoleon. O văd ferici-
tă alături de mine, în timp ce străbatem o zonă muntoasă 
deosebit de pitorească. Și de ce n-ar fi ? Covrigei în sacoșă 
are, brânză topită are, ba și un pui de Napoleon care o ține 
drăgăstos de mână... În prima benzinărie în care oprim 
pentru alimentare, Elena mea fuguța – fuguța să cumpere 
o pâine... Nu poți să te identifici cu spiritul unui popor 
decât înfruptându-te din pâinea sa, ar zice oricare înțelept 
obișnuit să coboare în adâncurile sufletești ale omului... Și 
mușcă un colț din ea cu nesaț ancestral... Descoperim că în 
emblema Corsicăi este etalat un cap de maur. Interesant. 
Simbolul Siciliei  -  femeia cu trei picioare, al Sardiniei – 
cele patru capete de maur, la corsicani – numai unul. Nu 
am destulă expertiză heraldică, să pot interpreta simbolis-
tica lor, de aceea mă abțin. Prin minte, însă, îmi umblă tot 
felul de ipoteze...
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Am impresia că relieful corsican se reduce la un 

conglomerat de munți. Nu ieșim bine dintr-un lanț mun-
tos, că intrăm în altul. Suntem în drum spre Ajaccio  sau 
Aiacciu , în rostirea localnicilor. Păduri nesfârșite. Ma-
rele biolog clujean Alexandru Borza a călătorit pe aici în 
1938. Făcea parte dintr-un grup de cercetători europeni 
veniți să exploreze flora locală. Impresiile și le-a publicat 
într-un articol din revista Carpații. Eu le-am citit , înainte 
de-a pleca, în volumul Amintirile turistice ale unui natu-
ralist.   Savantul român a străbătut munții aceștia pe jos, 
timp de zece zile, cu ochii specialistului, dar și ai omu-
lui de cultură. Noi, excursioniști de secol XXI, călătorim 
într-un autocar modern, pe șosele bune, cu ochii turistu-
lui comod, dedat la frivolități. Una-i să intri cât de cât în 
aceste păduri nesfârșite, și cu totul altceva să le privești 
prin fereastră ca simplu element de decor.  Dacă am opri 
undeva, dar nu avem cum, căci  nu prea sunt locuri de 
parcare, mai că m-aș încumeta să pătrund câțiva zeci de 
metri într-un desiș, să-i simt pulsul. Impresiile de lectu-
ră mă îmboldesc spre o asemenea aventură.  Alexandru 
Borza numește aceste păduri macchia și le consideră spe-
cificitatea Corsicăi. Se compun din tufe și copăcei deși, în 
jurul cărora se împletesc viguroase liane de curpeni și alți 
arbuști asemănători, încărcați de spini foarte agresivi. E 
greu să-ți faci cărare printr-un asemenea loc. De când se 
știu, corsicanii și-au găsit adăpost în aceste macchia, fie ca 
nelegiuiți, fie ca luptători pentru libertate. Savantul nostru 
crede că ele au favorizat  banditismul  specific corsican 
și au fost leagănul vendetei , nu mai puțin specifică. 
Noi am îndulci puțin termenul, asociindu-l haiduciei 
românești. Vă dați seama ce isprăvi ar fi făcut Toma 
Alimoș, Iancu Jianu ori Pintea Viteazul dacă, în locul 
codrilor de stejari, brazi și păltinași, ar fi avut la înde-
mână desișul pururea verde al macchiei ? Ce infrățire a 
românului cu codrul s-ar fi legat atunci ? Și nu numai 
atât. Zice Alexandru Borza că macchia aceasta are și 
un miros plăcut, dat de rășina tufelor și de parfumul 
florilor. Însuși Napoleon ar fi recunoscut că, după mi-
rosul aerului, și-ar recunoaște patria corsicană cu ochii 
închiși.   Cum noi nu am oprit nicăieri în aceste locuri 
purtătoare de o strălucitoare aură romantică, poate și 
de teama haiducilor, nici de miresmele lor nu am avut 
parte. Ne vedem , în schimb, de drum. Nu-i greu să ob-
servăm relieful mai accentuat stâncos decât în Sardinia 
la o anumită altitudine, văile înguste și adânci, în care 
sunt încropite oarece culturi agricole. Așezările sunt 
rare, mai degrabă pe versanți decât pe văi, cu case în te-
rase. Așa, bunăoară, San Damiano,  în care ajungem pe 
un drum ce încolăcește serpentine amețitoare.  Ținem 
pumnii strânși, să-i inducem șoferului atenție maximă, al-
tfel simțim că ne-ar înghiți genunea. Destule ferme izola-
te, de îți vine a crede că, în setea lor ancestrală de libertate, 
corsicanii cultivă mai mult singurătatea decât traiul comu-
nitar. Arhitectura caselor, extrem de austeră. Formă drept-
unghiulară sau pătrată, dacă sunt etajate, pereți de piatră 
fasonată, storuri la ferestre. Sobrietate maximă, ai zice. Pe 
aici nu prea se știe de glumă. Și vorba localnicilor e aspră, 
se vede după toponimice. Închid vocalele. Aproape orice 
„o” îl convertesc în „u”. Olmeto, de exemplu, nu-i rostit 
cum îl citim noi, ci Ulmetu. Trei lanțuri muntoase am tre-
cut până să ajungem la Ajaccio și de fiecare dată, aproape 
de culmi, am avut în față și pe lături panorame fascinante 
prin sălbăticia lor. În asemenea locuri nu pot crește decât 
bărbați războinici și silvani. 

Ajungem în Ajaccio, capitala Corsicăi, la ora prân-
zului. Cuprinși de emoție, firește, cu simțurile treze, să 
înregistrăm totul. Ca în Bonifacio, remarcăm încă o dată 
minunata poziție geografică a orașului. Un golf, aici mai 
larg, l-a cuprins, parcă, în brațe ca un părinte ocrotitor. 
Plajele-i domoale se răsfață la soare, în vreme ce, pe coli-
nele din jur, case vechi, mai la țărm, ori blocuri de locuințe 
noi, în interior, moțăie toropite de caniculă.  Parcăm în 
zona portului comercial. De aici ne grăbim spre Casa 
Memorială Napoleon Bonaparte.  Este cel mai important 
obiectiv turistic al orașului. Pe traseu, ni se indică un palat 
unde funcționează un muzeu fondat de cardinalul Fesch, 
unchiul lui Napoleon. În limita timpului liber disponibil, 
ni se recomandă să-l vizităm. Adăpostește și o galerie de 
artă. Ne surprind plăcut palmierii de pe bulevarde și din 
piețe, care dau un aer exotic locului. Apoi, monumentele. 
Statuia ecvestră a împăratului și a fraților săi încoronați 
impresionează prin monumentalitate. Ce ar fi însemnat 
Ajaccio pe harta Franței și a lumii fără familia Bonaparte 
? Toate generațiile de locuitori și toți edilii orașului din 
ultimii două sute de ani au fost și rămân conștienți de ulu-

itoarea șansă avută de-a le fi fost concitadină. Să nu ne 
mire, atunci, numele atâtor bulevarde și străzi care poartă 
numele : Cours Napoleon, Bd. C Bonaparte, Bd. du Roi 
Jerom, Av. Napoleon III, Av. de l*Imperatrice Eugenie, 
Rue du Cardinal Fesch...

Casa lui Napoleon se află pe o stradă îngustă, cum 
sunt majoritatea în orașul vechi. Lumea stă la rând, ca să 
poată intra. Accesul e în grupuri limitate, și pentru o mai 
bună supraveghere a vizitatorilor, dar și pentru o vizită în 
tihnă. Așteptăm circa o jumătate de oră. Noroc că stăm 
la umbră. Am timp să observ  zona și casa pe dinafară. 
Construcție de piatră etajată, destul de înghesuită între 
celelalte, ca pentru niște orășeni scăpătați. Este clar că 
familia Bonaparte nu a fost una oarecare. Era o familie 
burgheză notabilă, care a acordat mare atenție educării 
odraslelor sale.  Tatăl, Charles Bonaparte, ca deputat din 
partea nobilimii corsicane, a plecat la Paris în 1779, luân-
du-i cu sine pe băieții mai mari, Joseph și Napoleon. Ulti-
mul avea numai zece ani. Învață patru luni franceza, căci 
nu o cunoștea de acasă, după care ajunge elev la școala 
militară din Brienne, unde greu suportă umilința colegi-
lor de clasă, care se amuzau de el pe seama felului stâlcit 
de-a vorbi franțuzește. La 15 ani, este transferat la școala 
militară din Paris. Curând îi moare tatăl, astfel că el , cel 
mai  dezghețat dintre frați, își asumă responsabilitățile ca-
pului de familie. La 16 ani ,absolvă școala, primind gradul 
de sublocotenent și fiind repartizat într-o garnizoană din 

Valence. Încheind un an de activitate militară, primește 
un concediu și se întoarce acasă, în Corsica, după aproa-
pe opt ani de înstrăinare. A plecat copil, acum se întorcea 
adolescent.  Studios, ambițios, dedicat familiei sale nume-
roase, ale cărei griji și le asumă ca un autentic bărbat. Va 
sta un an, apoi se întoarce pe continent, iar va reveni, se va 
întoarce din nou, înaintând continuu în grad și urmărind 
atent evoluția vieții politice după evenimentele din 1789. 
Se pune în slujba revoluției. În Corsica, încearcă să se 
apropie de Pascal Paoli, dar nu-l poate urma pe acesta în 
intenția de-a ceda insula englezilor, ca să o scoată de sub 
stăpânirea franceză. În viziunea sa, insula trebuie să ră-
mână unită pentru totdeauna cu Franța. Simte și gândește 
ca un ofițer francez. Familia sa va fi oficial expulzată, iar 
mulțimea va da foc casei Bonaparte. 

Cu aceste informații în minte, intru plin de curi-
ozitate în muzeu, ținând-o pe Elena mea de mână, să nu 
clacheze cumva , de emoție. Iată-i visul împlinit ! Calcă, 
în sfârșit, în casa idolului său ! Numai că, mă întreb, în 
ce ipostază îl caută ea ? Pe tânărul ofițer, cu sânge aprins 
de corsican, sau pe impetuosul împărat de mai târziu, pe 
care abia de l-au cuprins granițele Europei ? Eu îl privesc 
ca pe un personaj emblematic pentru începutul istori-
ei moderne. Văd în el prototipul romanticului pornit să 
schimbe lumea din temelii. Nu l-am admirat niciodată din 
perspectiva insului romanțios, ci a raționalistului atent la 
cursul vremii. Or, în locul unde am intrat nu-l putem în-
tâlni decât pe tânărul Napoleon. El a mai trecut, în fugă, 
prin casa aceasta în 1799, întorcându-se din campania din 
Egipt, dar acum ca general, comandant de oaste. Sper ca 
mai tânăra mea soție, cu tâmplele cărunte, să nu se lase fu-
rată de romanțiozități adolescentine, ci să se transpună în 
pielea Lucreției, amfitrioana, soție devotată și neîntrecută 
mamă de regi și regine, și numai după aceea să-l aibă în 
vedere și pe idolul său, împăratul...Altfel, muzeul în sine 
nu are nimic special față de casele memoriale consacrate. 
Portrete, busturi, mobilier de epocă, documente. Nu-mi 

dau seama cât de autentice ori numai copii sau substitute. 
Oricum, ele reușesc să reconstituie o atmosferă de epocă. 
Va fi fost , oare, patul expus ca aparținându-i tânărului 
Napoleon chiar cel folosit de acesta ? Cum am rămas ușor 
în urma grupului, să putem lua mai bine seama la ce pri-
vim, o surprind pe simpatica mea nevastă invitându-mă, 
în glumă evident, printr-un gest familiar, să mă întind, să-l 
încerc, să mă vadă cum mi-ar sta tolănit într-o asemenea 
ambianță. Ceva asemănător făcusem și eu , cu ani în urmă, 
în palatul de la Fontainebleau. Dar sufrageria ? Piese de 
mobilier de secol XVIII, de o eleganță clasică desăvârșită. 
Mă las , apoi, așezat în același cadru cu un expresiv por-
tret al lui Napoleon în ținută ofițerească, să-mi facă o foto-
grafie document. Sper că nu pentru comparație, deoarece 
atunci ar fi vorba de curat cinism. Acum 50 de ani mai 
mergea. Însă îmi fulgeră prin cap ideea. Strâng  bine buze-
le, de aceea, să nu-mi scape cumva vreun gest profanator 
, și coc o replică pentru momentul potrivit. Nu aici, nu 
imediat, mai urgent e să-mi cobor nevasta cu picioarele pe 
pământ  din starea de exaltare în care se află. 

În timpul rămas liber până la ora adunării la auto-
car, ne plimbăm relaxați prin orașul vechi, să-i respirăm 
mai adânc aerul. Intrăm în biserica pe care o frecventa 
familia Bonaparte și unde și-au botezat copiii, inclusiv pe 
micuțul Napoleon. Câte s-au întâmplat de atunci și cât de 
încremenite au rămas locurile acestea !... Ne așezăm, apoi, 
pe o bancă într-o piațetă aproape de mare, să ne consumăm 
covrigeii și brânza topită și să ne luăm hapurile de după 
masa de prânz. Eu mai dau o raită pe malul mării, privind 
cu jind la cei întinși la soare. De eram mai inspirat, îmi 
luam șortul, să mai adaug locurilor exotice unde am făcut 
baie și Ajaccio... Coborâm, după aceea, alene spre port. 
Timp mai avem. Facem o ultimă fotografie lângă monu-
mentul împăratului, intrăm într-un birou de informații tu-
ristice, să luăm niște materiale, ne așezăm pe o bancă de 
pe o alee cu palmieri umbroși, de unde suntem hâșâiți de 
o mașină de la salubritate, care udă carosabilul încins... 

La ora 15,30, suntem toți în autocar. Ne putem în-
drepta spre Bastia. Urmează să traversăm Corsica de-a 
latul, pe autostradă. Încurând intrăm în munți. Dăm peste 
locuri parcă mai sălbatice decât cele cunoscute înainte de 
masă. Undeva , în dreapta, astupând orizontul, Monte Re-
noso, cu un vârf de      2357 m. ,ca imediat , apoi, în stân-
ga, Monte d*Oro, mai impunător. Peisaje de o acuratețe  
a sălbăticiei uimitoare. Creste semețe înalță coloane spre 
cer să-i susțină bolta. Păduri nesfârșite, dese, lăsate în 
voia lor ca într-o rezervație naturală. Popasuri, pe margi-
nea drumului, refugii, adăposturi. Câteodată avem impre-
sia că trecem pe aleile unui parc, atât de generos își resfiră 
crengile copacii peste șosea. În câteva locuri ni se întretaie 
drumul cu o cale ferată îngustă, ce are stații ca pe vre-
muri, unde coboară sau urcă turiști. Tot în stânga, după ce 
Monte d*Oro părea că vrea să elibereze orizontul,  Monte 
Rotondo, cu cei 2625m. ,îl închide din nou. Numai după 
ce trecem de orașul Corte apar semne că ieșim din strâm-
toarea munților și ni se deschide calea spre Bastia... Este 
momentul s-o necăjesc puțin pe nevastă-mea cu replica pe 
care i-am copt-o în muzeu. Aplic o rețetă mai veche. „Cor-
sica, îi spun, îmi pare o sinteză a tribulațiilor sentimentale 
juvenile care te-au bântuit. Aici cresc mai multe specii de 
bărbați. Cea a ambițiosului rațional, cea a montanului po-
sesiv și cea a haiducului silvan.” Știe ea ce vorbesc. „ Eu 
, continui, nu acoper întregul spectru, decât cel sugerat de 
nasul avântat al lui Napoleon. Cu muntele și cu pădurea 
nu mă pot lăuda, nu-mi sunt familiare.”Mă privește lung 
și dă din cap compătimitor. Da, i-am zis-o... 

Înaintăm pe malurile râului Golo, ce-și urnește 
apele dinspre Monte Cinto,cel mai impunător masiv mun-
tos al Corsicăi, cu vârfuri de până la 2706m. Aproape de 
vărsare, îl lăsăm să-și vadă de treburile sale, iar noi o co-
tim spre stânga și ținem calea înainte până la destinație. 
Parcă ne pare rău că ieșim la drum drept, prea au fost fru-
moase locurile pe unde am trecut. Puține, în Europa, mai 
conservă atâta sălbăticie. Nu-i de mirare, deci, nici carac-
terul corsicanilor. Mândri, tenaci, sobri. 

În Bastia suntem cazați într-un cartier mai nou al 
orașului, la hotelul Castellu Rossu. Ne amuzăm, văzân-
du-i firma. Cameră spațioasă, baie elegantă. Cuplăm două 
paturi, să-i dăm aspect matrimonial. Până una-alta, eșuăm 
, cu alți companioni, la Carrefour-ul din apropiere, să ne 
interesăm de prețul uleiului  de măsline.  Nu ne prea con-
vine, de aceea preferăm să cumpărăm vin de Corsica și ca-
fea franțuzească pentru copii. Întorși la hotel, ne doboară 
oboseala, încât convenim să amânăm totul pe dimineață...

IULIU PÂRVU
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Răsărit de soare pe Mediterana

SICILIA – SARDINIA – CORSICA
(Jurnalul starilor de călătorie)

23 august, Palermo 

Somn profund, dar scurt. Pe la 5, ne-am tre-
zit, să ne pregătim de plecare. La 6,15, suntem la 
micul dejun, cu bagajele coborâte la recepție. De 
data aceasta nu am întârziat, atacăm printre primii 
platourile. Același meniu ca în diminețile trecute. 
La 7,15, suntem în autocar, pornim 
spre Palermo. Atrag atenția colegi-
lor de grup cu tricoul alb primit de 
la Tincuța pe care este imprimată 
imaginea noastră de la nunta sa și 
înscrisul „Mie și copilotului meu 
ne plac drumurile europene.” Astfel 
echipat țin să cobor pe coastele Sar-
diniei, unde vom ajunge în premie-
ră.  O vreme, peisajul cunoscut din 
jurul Ragusei. Privim de la  înălțime 
orașul Comiso, de la care și-a luat 
numele provincia. Trecem pe lângă 
Vittoria  și intrăm într-o zonă agri-
colă bogată. Întinderi nesfârșite de 
sere, pe un teren plat, cu deschidere 
la mare. Câmpuri frumoase, multe 
podgorii, minunați cactuși pe rod.  
Când ajungem la Gela, îmi aduc aminte că aici 
am dormit o noapte, venind dinspre Palermo. Era 
tot într-o zi de 23 august și purtam același tricou. 
Doar vârsta era alta, mai potrivită pentru aventuri. 
Atunci, ajungeam seara și ne temeam că nu vom 
găsi loc de cazare. Ne-am învârtit pe străduțe în-
guste, până un carabinier ne-a scos la liman. Nu am 
rămas cu multe imagini din oraș în minte. Acum 
trecem printr-un cartier nou, cu blocuri moderne. 
Impresia e că Gela este mult mai întinsă decât ni se 
părea nouă. Aflăm și că are o istorie veche, așezarea 
fiind fondată de greci, în secolul VII î.e.n. Numele 
îi vine de la un tiran al acelei vremi, despre care nu 
se mai știu multe.  Există și aici un sit și un mu-
zeu arheologic, dar nu avem timp să le vizităm. Mai 
degrabă ne sare în ochi o rafinărie, care,probabil, 
dă consistență economiei locale... Noi ne continu-

ăm drumul, trecem pe lângă Licata, un oraș - port 
important în zonă, ca să ajungem la Agrigento. Aici 
oprim. Cu câtă emoție am vizitat situl arheologic 
acum șase ani ! Aveam și motive. Despre oraș însă, 
n-am rămas cu multe. Coborând în minunata Valea 
Templelor, care atrăgea privirea, nu i-am intuit des-
tul de bine farmecul  medieval. Acum, privindu-l 
de jos, cocoțat pe coama dealului, i-l descoperim 
ușor.  Încă din Antichitate, marele Pindar se minuna 
și de frumusețea așezării, dar mai ales de pregnanța 
sa culturală.  Trăiau aici artiști, filozofi, printre ei 
marele Empedocle, oameni de știință.  Templele din 
vale au fost ridicate în secolul V î.e.n. și impresio-
nau prin grandoare, prin armonia lor arhitecturală 
desăvârșită.  Nicăieri nu se află o concentrare de ve-
che sacralitate, atâta mitologie conservată în piatră. 
Din templul lui Castor și Pollux, al lui Zeus Olim-
pianul, al lui Hercule, al Iunonei au rămas numai 
coloane masive, unele capiteluri dorice.  Templul 

Concordiei, situat în mijlocul colinei, s-a conser-
vat, în schimb, neașteptat de bine, poate și pentru 
a servi de mesaj divin prin timp, de care lumea ar 
trebui să țină seama. Nici cutremurele, nici devastă-
rile nu l-au putut distruge. Este adevărat că, de prin 
secolul VI e.n. ,o perioadă destul de lungă, a fost 
convertit în bazilică creștină. Sacralitatea lui, îm-
pregnată în sufletul generațiilor care s-au succedat, 
l-au salvat... Nu intrăm în sit, îl știm, mai trebuie 
să și economisim, căci rezerva de euroi prinde a se 
împuțina. Ca noi, fac și gândesc mai mulți din grup, 
chiar dacă dumnealor calcă prima dată prin aces-
te locuri. Așteptăm cam o oră și jumătate până se 
termină vizita.  În vremea aceasta, prânzim și cer-
cetăm tarabele din jurul parcării. Elena îmi găsește 
o șapcă în culorile uniformelor militarilor NATO 
și nu ezită să mi-o cumpere. Pare-se că-i place ei 
mai mult decât mie. Ca să-i eliberez pălăria, oare, 
sau că e foarte ieftină (numai 4 euro, după negocieri 
), ori pentru că are cine știe ce nostalgii ofițerești 
? Mai glumim și noi, să ne treacă timpul...  Aici, 
la Agrigento, s-a născut Luigi Pirandello, un mare 
dramaturg european. Despre el, ghida ne-a vorbit 
mai puțin. Știam că trupul i-a fost incinerat și urna 
cu cenușă e păstrată în apropierea casei natale, sub 
un pin singuratic, în scobitura unei stânci. Frumos 
omagiu adus rădăcinilor sale siciliene !...

 Ne continuăm drumul spre Palermo. Trecem 
printr-o zonă pitorească prin ineditul cromatic. Vast 
tablou în alb, cu intense pete de verde ici-colo. Sol 
calcaros deschis la culoare și întinse livezi de măs-

lini. Așezările sunt ridicate, parcă, în prelungirea 
stâncilor de pe colinele unde stau cocoțate.  Este, 
se pare, o zonă cu bogate resurse de apă termală. 
Chiparoșii sunt la fel de supli ca peste tot, iar pod-
goriile la fel de promițătoare cu belșugul de licori... 
Trecem pe lângă Sciacca. Așezare veche și ea. Clă-
dirile i se înghesuie una într-alta pe panta unei co-
line care coboară spre țărmul mării. Vase de croa-
zieră în port, semn că e căutată de turiști. Nu și de 
noi, căci avem alte ținte, deși nu ne-ar fi displăcut o 
oprire nici aici... Încet-încet ne îndepărtăm de mare, 
ținând direcția nord spre destinația de astăzi.

Palermo, se știe, a fost și este capitala Sici-
liei. Oraș vechi, oraș impunător, cu o istorie agita-
tă. De la început a fost privilegiat prin poziția sa 
geografică. Are  adânci rădăcini în Antichitate. 
Prezența omului în aceste locuri este atestată încă 
din Paleolitic. Ca urbe, există de prin secolul VIII 
î.e.n., fondată fiind de fenicieni.  Au stăpânit-o și 

au extins-o grecii, cartaginezii, 
romanii. Mai ales sub ocupația 
acestora, și-a dezvoltat un port în-
floritor și a devenit un important 
centru comercial pe ruta maritimă 
dintre Orient și Occident. Apoi, 
și-a identificat istoria cu cea a 
Siciliei. Orașul a fost stăpânit, pe 
rând, de vandali, goți, bizantini 
și arabi. Toate aceste ocupații au 
lăsat urme, unele vizibile până as-
tăzi. După arabi, au venit norman-
zii. Ei au întemeiat regatul Sici-
liei. Regii Roger I și Roger II au 
lăsat amintiri istorice puternice.  
Sub normanzi, s-au ridicat impu-
nătoare edificii, palate și biserici, 
care dăinuie până în prezent. Sub 
nemții suabi, la îngemănarea se-

colelor XII – XIII, continuă procesul de edificare, 
dar mai important decât atât, Palermo devine un 
strălucit centru cultural, în care înfloresc artele și 

științele. Regele Frederic al II – lea este adulat până 
astăzi pentru meritele sale excepționale în acest 
sens, monumentul său funerar bucurându-se de un 
profund respect.  Au urmat alte stăpâniri, alte dinas-
tii, franceze ori spaniole. Abia în 1860, Garibaldi a 
reușit să integreze Sicilia și o dată cu ea Palermo 
Italiei unite, acolo unde le era locul. Socotim nece-
sară această incursiune  istorică, pentru a-i înțelege 
eclectismul arhitectural, eclectismul urbanistic.

Și în Palermo suntem conduși de un ghid 
local, Grazia, care ne așteaptă în locul de întâlnire 
fixat telefonic prin înțelegere cu ghida noastră. Ne 
întâmpină amabilă, apoi își intră în rol. 


