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Sub semnul 
MARII UNIRI

„Catagrafia Gorjului” 
(1918-2018)

Cercetător de remarca-
bilă vocație al tradițiilor cul-
turale gorjene, scriitorul ION 
CEPOI revine, în contextul 
sărbătoririi Centenarului Ma-
rii Uniri, cu lucrarea Cata-
grafia Gorjului (1918-2018). 
Oameni, destine, proiecte, 
idei, o sinteză panoramică 
de personalități desfășurată 
pe parcursul unui secol de 
rodnice realizări în varii do-

menii ale culturii, științei, 
învățământului, artelor, spor-
tului, vieții social-politice 
(Editura Centrului Județean 
pentru Conservarea și Pro-
movarea Culturii Tradiționale 
Gorj, 2017, 228 p.).

Genericul sub care sunt 
consemnate toate aceste desti-
ne de interes local și, desigur, 
de real impact național, ar pu-
tea surprinde, dar termenul de 
«catagrafie» nu este folosit cu 
sensul de bază (recensământ, 
inventariere etc.), ci cu sen-
sul de „înregistrare”, în cadre 
cât mai oficial-recunoscute, a 
unor personalități din domeni-
ile amintite, pe parcursul unui 
întreg secol de întâmplări is-
torice și mari prefaceri, între 
care sunt de amintit Marea 
Unire, cele Două  Războaie 
Mondiale și câteva schimbări 
de regim politic. 

Portal MĂIASTRA

V.G. Paleolog a fost şi a rămas un ne-
obosit cercetător al operei brâncuşiene. El 
considera că este de datoria sa sacră să facă 
tot ce este posibil ca marele nostru sculptor 
Constantin Brâncuşi, să fie cunoscut şi studi-
at, pentru a rămâne în conştiinţa generaţiilor 
actuale şi viitoare.

Era în permanentă legătură cu Parisul, 
având acolo un fiu, Dyspré Paleolog, cetă-
ţean francez, stabilit cu familia sa pe Coas-
ta Normandiei. L-am cunoscut pe Dyspré 
Paleolog în anul 1965, la Craiova, şi m-am 
întâlnit cu el, de mai multe ori, la Paris, unde 
avea în administrare o agenţie de voiaj, prin 
care organiza excursii interne şi externe, în 
mai multe ţări, printre care şi România. Era 
un bărbat înalt şi suplu, politicos şi manierat, 
un interlocutor agreabil şi plăcut.

Colaborarea mea cu V.G. Paleolog a 

fost permanentă, văzându-ne aproape săp-
tămânal, în perioada 1964-1977, când eu 
îndeplineam funcţiile de primar al Craiovei 
şi apoi, de prim vicepreşedinte al Consiliu-
lui Popular al judeţului Dolj. La mine a găsit 
întotdeauna înţelegere, uşa şi inima deschise. 
Îmi era simpatic, îi admiram strădania şi in-
sistenţa, fapt ce a făcut să devenim prieteni. 
În unele cazuri, am purtat discuţii în trei, 
fiind prezent şi savantul C.S. Nicolăescu 
Plopşor, un om deosebit şi admirabil în com-
portamentul său de cetăţean şi conducător al 
unei instituţii ştiinţifice, respectiv Centrul de 
Cercetări din Craiova al Academiei Române.

În anul 1970, V.G. Paleolog m-a rugat 
să intervin la forurile centrale pentru a obţine 
o aprobare necesară deplasării sale în Franţa.

Amintirea lui  V. G. Paleolog:

VESTIGII ALE ATELIERULUI LUI BRÂNCUŞI 
DIN PARIS ADUSE LA CRAIOVA

PETRE GIGEA-GORUN, Craiova

Au trecut 35 de ani, de 
când poposeam în campingul 
din pădurea Bois de Boulog-
ne, în iulie 1982, la Paris. Nu 
aveam bani pentru hotel, chiar 
dacă, împreună cu soția, ne în-

torceam de la muncă din Algeria și aveam viza de 
tranzit pentru Franța. În schimb, aveam un automo-
bil Lada 1200 (pentru care așteptasem doi ani, după 
ce depusesem cererea), patru canistre a 20 de litri, 
pline cu benzină și conserve, care să ne ajungă până 
la intrarea  în țară și dorința de a cunoaște lumea.

Lângă noi, s-a așezat o rulotă înregistrată în 
Franța, din care a coborât un bătrânel. Era singur. 
Se lăsase seara și dânsul s-a așezat la măsuța de vo-
iaj, pe unul din cele două scăunele pliante. A pus 

pe măsuță, un pachet, pe care l-a desfăcut apoi fără 
grabă și o sticlă de vin. Al doilea scaun, rămăsese 
neocupat, iar vecinul a începu să-și ia cina. Scau-
nul rămăsese în așteptare, chiar de cealaltă parte a 
măsuței, oarecum stingher. Între rulota dânsului și 
cortul nostru de două persoane, nu aveam mai mult 
de 5-6 metri. Din când în când, singuraticul nostru 
vecin, își umplea calm paharul și ne privea oarecum 
întrebător și cu tristețe, sorbindu-și gânditor licoarea.  
La un moment dat, ni s-au încrucișat privirile și, ca la 
comandă, amândoi am schițat un fel de salut, însoțit 
de un zâmbet abia perceptibil, din partea fiecăruia... 

După câtva timp i-am spus soției că vecinul 
nostru pare destul de trist și m-am hotărât atunci să 
merg lângă dânsul pentru a încerca să ne cunoaștem 
și a afla mai multe.

Luând această hotărâre, m-am îndreptat fără 
grabă spre dânsul, i-am dat binețe, cerându-i în 
același timp scuze pentru faptul că nu mă descur-
cam, așa cum poate ar fi fost normal, în limba fran-
ceză. S-a arătat bucuros pentru că nu l-am ignorat 
și foarte îngăduitor pentru limba franceză, prin care 
am deschis convorbirea noastră, asigurându-mă că 
mă exprim bine și clar!

Am continuat un fel de dialog improvizat, 
până în momentul când i-am spus că sunt român. 
Atunci, cu emoție în glas și sclipiri de încredere în 
priviri, mi-a mărturisit că a fost de mai multe ori în 
România, prin anii 60. 

Recuperãri din exilul românesc:

CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU 
o celebritate pe mai multe continente

 „N-am citit nimic, în nicio literatură, care să se apropie, cât de departe,  de teroarea istoriei pe care o îndură personajele 
Dumitale.  Consider Ora 25 una din cele mai mari cărți ale generației  noastre, din toate țările.” (Mircea Eliade)

Prof. univ. dr. Gheorghe ȚICLETE
București
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Catagrafiată astfel, viața cultural-științifică și 
social-politică a Gorjului cuprinde profilurile suc-
cinte ale unor academicieni, scriitori, oameni de cul-
tură și artă, medici, ingineri, sportivi etc.

În alcătuirea acestor succinte profiluri sunt 
reținute, sub fotografia de rigoare, mai întâi, câte-
va elemente biografice privind personalitatea celui 
„catagrafiat”, reliefându-se în sinteză specificitatea 
recunoscută a acestuia în cadrul mai larg al dome-
niului de activitate.

Tinzând a fi „o carte a generațiilor și o carte a 
elitelor: culturale, științifice, tehnice, didactice, me-
dicale, militare, artistice, sportive, juridice, adminis-
trative și, tangențial, politice”, Catagrafia Gorjului  
își rezervă dreptul unor viitoare completări: 

„Oriunde și oricând – precizează autorul într-
un Argument – o întreprindere precum aceasta, fa-
talmente subiectivă, nu poate cuprinde pe toți cei 
merituoși, pe toți cei care, prin destin și asumare a 
nevoilor comunității de baștină sau de adopție, au în-
tors acesteia prinosul talentului și priceperii hărăzite 
lor de Dumnezeu.” 

Așadar, „o carte despre puțini dintre cei mulți, 
mai exact despre câțiva oameni care, în accepția au-
torului, au reușit într-un secol să adauge un plus de 
valoare și de bună imagine locului în care s-au năs-
cut ori pe care l-au considerat ca fiind al doilea și 
definitiv cămin.” 

Subintitulată „Oameni. Destine. Proiecte. 
Idei”, lucrarea se dorește o catagrafiere în acest 
sens, toate aceste destine, încheiate sau, în parte, 
încă în desfășurare, cu mai mare sau mai mic impact 
național, constituind un omagiu adus apropiatei mari 
sărbători naționale:

„Este o carte despre oameni din Gorj, despre 
destinul acestora indiferent de locul în care s-au aflat 
în cursul vieții, despre proiectele și ideile lor pe care 
le-au închinat acestei țări și acestui neam în prima 
sută de ani de la Marea Unire.” 

Să menționăm, mai întâi, pe câțiva dintre cei 
catagrafiați sub genericul Nemuritorii: scriitori pre-
cum Tudor Arghezi  și  Petru Dumitriu, academicieni  
și membri corespondenți precum Grigore Brâncuși, 
Vasile Cocheci, Nicolae N. Patraulea, George Uscă-
tescu,  N. N. Săulescu, Gheorghe Vlăduțescu, Vlad 
Voiculescu, diplomați și politicieni (George Benges-
cu, Gh. Tătărescu), etnofolcloriști (Constantin Bră-
iloiu), profesori de largă vocație (Teodor Costescu, 
Ion Dogaru, Iuliu Moisil).

O a doua secțiune, Oameni și destine, con-
semnează, în genere, profiluri contemporane. Iată o 
încercare de clasificare alfabetică (a noastră) a boga-
tului repertoriu nominal.

Actori, scenariști, regizori de teatru și film, 
artiști: Simona Bondoc, Ioan Alexandrescu,Petre 
Ancuța, Marcel Anghelescu, Cosmin Brehuță, Ar-
mand Calotă,Teodor Dădălău, Traian D. Brăiloiu, 
George Drăghescu, Victor Dumitrescu-Bumbești, 
Crina Lință, Diana Lupescu, Horațiu Mălăele, Ma-
rian Negrescu, Sergiu Nicolaescu, Papil Panduru, 
Ionuț Stoica, Jana Șerbănescu, Ligia Ionela Tilici, 
Eugen Titu,Mircea Veroiu.

Scriitori și oameni de cultură, cercetători: 
Ana Bălcescu-Culcer, Al. C. Calotescu-Neicu, G. 
Dumitrescu-Bumbești, Aurel Antonie, Arthur (Ion) 
Bădița, Mircea Bârsilă, Gelu Birău, Cristian G. Bre-
benel, Ionel Bușe, Valentin Butulescu, Ion Cănăvoiu, 
Z. Cârlugea, Vasile Cărăbiș, Ion Cepoi, Virgil Cer-
celaru, Gh. Ciorogaru, Victor Daimaca, Ion Deaco-
nescu, Nicolae Diaconu, Eugen Dorcescu, Nicolae 
Dragoș, Adrian Frățilă, Gh. Gârdu, Alex Gregora, 
Gheorghe Grigurcu,Ion Hirghiduș, Sabin Popes-
cu-Lupu, Pompiliu Marcea, Ștefan Melancu, Lazăr 
Popescu, Spiridon Popescu, Andrei Novac,Florian 
Saioc, Grigore Smeu, Marius Marian Șolea, Valen-
tin Tașcu. 

Interpreți de muzică populară și cultă, diri-
jori, muzicologi, folcloriști, etnologi: Petre Geagu-
Cătăroiu, Maria Apostol, Justina Băluțeanu, Gelu 
Barabancea, Florin Berculescu, Aurel Blondea, Petre 
Brâncuși, Pompiliu Ciolacu, Roxana Croitoru, Toma 
Cuzin, Ion Ghițulescu, Elvira Godeanu, Maria Gugu, 
Filofteia Lăcătușu, Maria Lătărețu, I. D. Lăudat, Iuli-
an Malea, Andreea Gabriela Marinescu, Vasile Mar-
tinoiu, N. Novac, Marcel Parnica, Daniela Popescu, 
Ștefan Popescu, Mircea Suchici, Maria Tănase, Ele-
na Theodorini, Gh. Zamfir, Dumitru Zamfira.   

Arhitecți, pictori, sculptori, graficieni: Iu-
lius Doppelreiter, Mihai-Iacob Maicovschi, State 
Baloșin, Matei Bazavan, Vasile Blendea, Constan-
tin Blendea, Iulian Cămui, Bogdan C-tin Dragoș, 
Horațiu Dumitru, Dumitru Florescu, V. Fuiorea, ing. 
Ștefan Georgescu-Gorjan, Florin Isuf, Iosif Keber, 
Valer Neag, Dumitru I. Norocea, Andrei Pănoiu, Gh. 
Plăveți, Paul Popescu, Aurelian Iulius Șuță-ȘAI, Mi-
hai Țopescu, Elena Udriște.   

Medici: Ion Bălănescu, Nicolae Hasnaș, Mir-
cea Beuran, Ștefan-Al. Brădișteanu, Al. Ciocâlteu, 
Mircea Cinteză, C. Copotoiu, Grigore Lupescu, Iri-
nel Popescu, Virgil Ion Răduțescu, Tudor Udriștoiu.   

Ziariști, publiciști, artiști fotografi, cercetători, 
animatori culturali: Jean Bărbulescu, Vasile Pleșa, 
Liviu Poenaru (Zgaibă), Ion Mocioi, Ion Popescu-
Brădiceni, Petre Popescu-Gogan, Gh. Porumbel. 

Ștefan Bobancu, Moise Bojincă, Elena Roată.  
Oameni politici, diplomați, juriști, istorici, 

psihologi, preoți  (George Valentin Bibescu, C. Fli-
tan, Grigore Geamănu, Mihail Golu, Gh. Gorun, 
Mihail Greblă, Ion D. Isac, Grigore Iunian, Nicolae 
Mischie, Emil V. Nicolcioiu, Ilie Roșoga, Constantin 
Runcanu.   

Șefi (actuali sau foști) de instituții, profesori, 
tipografi, oameni de cultură, animatori: Ion Sanda, 
Al. Bratu, O. Bratu, Sorin Buliga, Alexandra An-
drei, Marin Arcuș, g-ral r. C. Codiță, Mihnea Cos-
toiu, Liviu Dafinescu, Constantin Dârvăreanu, Vi-
orel Gârbaciu, Vasile Marinoiu, Adrian Gorun, Gh. 
Nichifor, D. Hortopan, Doru Strâmbulescu; Nicu D. 
Miloșescu,  Grigore Pupăză, Ion N. Rădoi, Titu Ră-
doi, Dan P. Smântânescu, Stelian Sterescu, Al. Doru 
Șerban, Aretia Tătărescu,Vasile Vasiescu, Gh. Mecu.   

Sportivi: Constantina Dița Tomescu, Florin 
Mergea, Andreea Munteanu, Corina Peptan, Denisa 
Tâlvescu. Eroi, comisari, generali, magistrați: Că-
tălin Grigore Haidău, Ioan I. Pipilian, Constantin 
Iordăchescu, Constantin Ispas, Radu Kornea, Barbu 
Părăianu, Victor Popescu, Septimiu Pretorian, Gh. 
Rasoviceanu, Ion C. Sichitiu, Dan Voinea. 

Ingineri, geologi, economiști, aviatori: Nico-
lae Părăianu, Al. Păsărin, D. Popescu, Romeo Popes-
cu, Cornelius Radu, Ion Popescu-Voitești.  

Ultima tabletă din „Catagrafia Gorjului”, in-
titulată Ion și Maria luʼ Ion. Născuți în Gorj. Ne-
muritori, este un omagiu adus satului românesc din 
această parte de țară, în care s-au statornicit din tim-
puri imemoriale un fel de viață și o anume pecete 
creatoare a spiritului gorjenesc, în general un sat ca o 
comunitate deschisă în istorie, care se dovedește me-
reu inepuizabil atât sub raport etnic, cât și în spațiul 
valorilor, reverberând în conștiința națională acea 
inconfundabilă dimensiune a diferențierii regionale 
alutane și specificității românești.

Este greu să clasezi pe capitole distincte suta 
de personalități cuprinse aici, preocupările celor mai 
mulți fiind complexe, însă o anumită «fațetă» tra-
ge după sine celelalte valențe creative, preocupări, 
proiecte… De aceea  am preferat clasificarea de mai 
sus, într-o menționare cronologică de ordin operativ, 
întâmpinând eventuale suspiciuni ce nu-și au rostul.

Apreciem această întâie «catagrafiere» a Gor-
jului drept o carte nu numai a generațiilor și elite-
lor, pe parcursul unui secol de reale izbânzi în varii 
domenii socio-culturale și științifice, ci și o lucrare 
care, odată deschisă, poate cuprinde, la viitoarele 
ediții, și alte destine „ce au reușit într-un secol să 
adauge un plus de valoare și de bună imagine locu-
lui”, precum și noi personalități aflate azi pe drumul 
afirmării sau cristalizării în sens sthendalian. 

„Catagrafia Gorjului”

Doamne, nu pleca din noi,
Din credinţa milenară,
Adă-mi, Doamne, înapoi,
Basarabia la ţară.

Iartă-ne jefuitorii,
De păcate ni-i dezleagă
Şi-adă-ne la sânul ţării
Basarabia întreagă.

Nu uita, Slăvite Tată,
Din înalta Ta Lumină,
Înrobita-sfârtecată,
Dulcea noastră Bucovină.

Noi, şi rupţi de-al Ţării plai,
Jefuiţi şi duşi pribegi,
Am rămas cu-acelaşi grai
Şi cu dorurile-ntregi.

Scoate-i, Doamne, din mizerii
Pe românii smulşi şi goi,
Duşi cu sila prin Siberii,
Adă-i ţării înapoi.

Împlineşte-ne Destinul
Scris de-a pururi în Scriptură,
Cine-şi fură-n veci vecinul
Singur el pe el se fură.

Ia blestemul ce apasă
Peste ţară şi români;

Cei primiţi de noi în casă
Peste noi se vor stăpâni.

Şi ne-au năvălit destui
Din Apus, din Răsărit,
Dar Tu, Doamne, ia-i şi du-i,
Du-i de unde-au năvălit.

Strânge-i Doamne-n două cete,
Într-un târg şi şapte sate,
Fă-le-n stepe soviete
Şi Republici separate.

Nouă,-n cele patru zări,
Întregeşte-ne zidirea
Şi dă-i pace-acestei Ţări
Şi dă-i, Doamne,-n veci 

UNIREA.

Dă-ne Doamne, tot ce ni s-a
Rupt din glia strămoşească,
De la Nistru pân’ la Tisa
E tot Ţara Românească.

Iartă-ne de-această rugă
Dar e dreaptă şi-i pe veci,
Dintre noi cei răi să fugă,
Numai Tu să nu mai pleci.

Adă-ne şi veri şi toamne,
Ierni şi primăveri cu ploi
Şi rămâi cu Ţara, Doamne,
Şi rămâi în noi cu noi.

RUGĂCIUNE
Florian SAIOC:
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Din câte mi-a spus, era frământat că zona 
în care se afla atelierul de bârne al lui Constantin 
Brâncuşi urma să se sistematizeze, în conformitate 
cu planul de urbanizare al Parisului. Fiul său îi comu-
nicase că atelierul va fi demolat, iar bârnele rezultate 
vor fi valorificate către cei interesaţi.Venise la mine, 
după mai multe nopţi de nesomn, cu propunerea de 
a acţiona pentru a intra în posesia acestor „bârne” 
atât de scumpe lui Brâncuşi, dar şi lui V.G. Paleolog, 
încă intacte în Impasse Ronsin 11, din Paris. S-a aşe-
zat, tulburat, pe scaun, spunându-mi:

- Se dărâmă atelierul marelui nostru 
Brâncuşi din Paris. Acest atelier a fost ca un 
templu pentru sculptor. Eu mă simt vinovat de 
această situaţie, deşi sunt neputincios, pentru a 
împiedica acest lucru. Şi nimeni nu face nimic!

- Dar, nu avem legatari testamentari la 
Paris? l-am întrebat eu. 

- Păi, cine? Soţii Nathalie Dumitresco 
şi Alexandre Istrate sunt legatari testamentari 
şi beneficiari ai averii rămase de la Brâncuşi. 
Credeţi că îi interesează pe ei ce se întâmplă cu 
atelierul? Nu cred că fac vreun efort în acest 
sens. Eu însă, m-am gândit la o soluţie.

- Ia, s-auzim, l-am încurajat eu...
- Ar fi bine să mă deplasez la Paris şi să 

văd despre ce este vorba. Cu această ocazie, 
mă voi interesa dacă atunci când se va demo-
la, putem să cumpărăm noi, cei de la Craiova, 
respectiv Consiliul Popular, bârnele rezultate. 
Şi cum şi dumneavoastră aţi avut bunăvoinţa de a 
sprijini înfiinţarea la Craiova a „Informaticii Brân-
cuşi”, cu bârnele rezultate vom reconstitui atelierul, 
aşa cum a fost la Paris. Ei, ce spuneţi, mă ajutaţi? Vă 
angajaţi în această acţiune?

- Desigur... Ideea e foarte bună. Hai să vedem 
împreună ce putem face, am zis eu.

- Ştiam eu că bat la o uşă deschisă, a consi-
derat necesar să adauge Paleolog, mai puţin tulburat 
decât fusese la intrarea în biroul meu.

Pentru că soluţionarea problemei depindea şi 
de organele centrale, am redactat împreună o scri-
soare către Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, 
pe care am semnat-o, înmânându-i-o, pentru că s-a 
oferit s-o ducă personal la Bucureşti. În scrisoare 
am menţionat rugămintea Consiliului Popular al 
judeţului Dolj de a aproba şi sprijini deplasarea lui 
V.G. Paleolog în Franţa, pentru a recupera anumite 
vestigii brâncuşiene şi pentru cercetarea arhivei per-
sonale a lui Pius Servien.

Era la sfârşitul lunii septembrie 1970... Prin 
insistenţa sa, V.G. Paleolog a obţinut recomandarea 
necesară deplasării în Franţa. Recomandarea avea ur-
mătorul conţinut:

„Comitetul de Stat pentru 
Cultură şi Artă
Cabinetul vicepreşedintelui
Nr 3412   Bucureşti, 5 oct. 1970

RECOMANDARE

Se recomandă ca tov. PALEOLOGU VASILE, 
domiciliat în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 9, să se de-
plaseze în Franţa, pentru documentare cultural-ar-
tistică (vestigii brâncuşiene de recuperat de la rela-
ţiile sale personale şi cercetarea personală a arhivei 
particulare a lui Pius Servien).

Deplasarea se face pe cont personal, urmând 
să obţină prin ONT suma de 70 dolari SUA în limita 
locurilor ce ne-au fost repartizate de către C.M.C.S. 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Vicepreşedinte
(sc) Dinu Vasile”14

S-au întocmit documentele necesare deplasă-
rii, V.G. Paleolog obţinând un paşaport nou, în plus 
primind şi o notă a Ministrului Afacerilor Externe, 
prin George Macovescu, către Ambasada Română 
din Paris, pentru a fi sprijinit în acţiunile sale.Înainte 
de a părăsi Craiova, Consiliul Popular Judeţean i-a 
dat o mie de franci francezi pentru cheltuielile sale de 
deplasare, V.G. Paleolog plecând satisfăcut.
1 Arhiva personală

La înapoierea sa de la Paris am avut o inte-
resantă discuţie în legătură cu cele constatate acolo. 
Obţinuse o serie de informaţii şi documente privindu-
l pe Pius Servien (1903-1959), poet, compozitor şi 
om de ştiinţă român, stabilit în Franţa. Mi-a amintit 
că Pius Servien s-a născut la Craiova, că era fiul lui 
Nicolae Coculescu, matematician, astronom şi fon-
dator al acestei ştiinţe în ţara noastră. N-a uitat, de 
asemenea, să-mi spună că ambii părinţi ai lui Pius 
Servien erau craioveni, iar autorităţile de stat şi cul-
turale ar trebui să facă mai mult pentru cunoaşterea 

vieţii şi activităţii sale.
În legătură cu atelierul de bârne al lui Con-

stantin Brâncuşi, mi-a spus că va mai dura un an sau 
doi până când va fi demolat în vederea sistematizării 
cartierului respectiv. Mi-a sugerat că nu ar fi lipsit de 
interes dacă autorităţile locale ar interveni la Minis-
terul Afacerilor Externe să sprijine această acţiune, 
informându-ne cu exactitate data când se va demola 
atelierul respectiv.Totodată, să fie atenţionată Am-
basada Română din Paris să conlucreze cu fiul său, 
Dyspré Paleolog, care locuieşte la Paris, pentru a re-
zolva în cele mai bune condiţiuni această problemă. 
Alte obiecte personale ale lui Brâncuşi nu puteau fi 
aduse la Craiova, întrucât aceasta depindea de Ale-
xandru Istrate şi Nathalie Dumitresco, care erau 
legatarii testamentari ai marelui sculptor român. 

În anul 1988, îndeplineam funcţia de 
Ambasador al României la Paris şi la UNESCO. Am 
participat la o expoziţie deschisă de pictorul român 
Sorin Ilfoveanu, cu pictura sa specifică, inconfunda-
bilă. Sunt bucuros că publicul francez poate admira 
pictura românească. De asemenea, am fost invitat la 
expoziţia de pictură aparţinând pictorilor francezi de 
origine română Natalia Dumitresco, cu tablouri cre-
ate în perioada 1950-1987 şi Alexandre Istrati, cu ta-
blouri realizate în perioada 1954-1987.

Expoziţie bogată, a beneficiat de săli largi, în 
„Musee de Arts Decoratifs” din strada Rivoli nr 107. 
Eu şi soţia mea ne-am întreţinut pe larg cu cei doi 
artişti. Le-am adresat invitaţia de a organiza această 
expoziţie şi la Bucureşti. Au acceptat, urmând să sta-
bilim ulterior detaliile.

Din nou am redactat împreună un text, care 
a devenit o scrisoare, pe care am înaintat-o către 
M.A.E., ministrului adjunct George Macovescu. În 
ea am menţionat preocuparea autorităţilor judeţene şi 
municipale de a face tot ce este posibil pentru cin-
stirea memoriei lui Constantin Brâncuşi. În afară 
de măsurile luate pentru conservarea casei părinteşti 
de la Hobiţa, amplasarea unor plăci memoriale, co-
municări ştiinţifice şi simpozioane periodice, crearea 
„Informaticii Brâncuşi”, etc, am socotit necesar să 
reconstituim, la Craiova, atelierul de la Paris, su-
pus demolării.  În acest scop, am rugat conducerea 
Ministerului Afacerilor Externe, ca prin intermediul 
Ambasadei Române din Paris să sprijine rezolvarea 
acestei probleme. Totodată, am dat coordonatele 
necesare referitoare la Dyspré Paleolog, pentru a fi 
sprijinit în caz de nevoie. 

Am bătut adresa la maşină, am semnat-o şi 
după ce a fost ştampilată, V.G. Paleolog a insistat să 
fie trimisă cu prima poştă. Părea satisfăcut. Îşi expri-
ma bucuria, prin destinderea muşchilor obrajilor şi 
prin licărirea ochilor săi limpezi şi vioi. Era început 
de an 1971. Am aşteptat să vedem cum evoluează lu-
crurile la Paris, pentru a interveni la timp.  Întâlnirile 

şi discuţiile mele cu V.G. Paleolog erau tot mai dese 
şi pasionante, fapt care îmi făcea plăcere. Prezenţa 
sa de patriarh îmi însenina privirea şi atmosfera din 
biroul în care trebuia să rezolv problemele adminis-
traţiei judeţului Dolj.

La începutul anului 1972, negăsindu-mă la bi-
rou, mi-a lăsat o scrisoare, adresându-mi-se cu for-
mula „Mult preţuite p.v. Preşedinte P. Gigea”, cu 
următorul text:

„Considerând că directivele în privinţa de-
finitivării înainte de 1 mai 1972 a memorialului C. 

Brâncuşi sunt de procură preliminară, vă 
rog să binevoiţi a-mi acorda o scurtă între-
vedere – câteva minute – împreună cu ad-
junctul (sau adjuncţii) dumneavoastră ale 
birourilor «Cultură», în vederea iniţierii 
muncilor pregătitoare, pe care eu nu le pot 
executa fără o prealabilă aprobare şi care, 
pentru perfectare, pot necesita 2 ori 3 luni 
de sârguinţă. 

În aşteptarea emiterii lor, vă rog a mă 
considera devotatul necondiţionat.

V.G. Paleolog
6 ian. 1972”2

Aş dori să subliniez că toate măsurile 
stabilite în soluţionarea unor probleme cul-
turale le-am rezolvat cu profesorul Florea 
Firan, care îndeplinea funcţia de preşedin-
te al Comitetului Judeţean pentru Cultură şi 

Artă, şi cu colaboratorii săi. La unele din întâlnirile 
cu V.G. Paleolog a fost prezent şi adjunctul său, prof. 
Radu Popovici. 

La Paris, lucrările de sistematizare au început 
să înainteze, iar demolarea atelierului lui Constantin 
Brâncuşi din Impasse Ronsin nr. 11 era iminentă.

V.G. Paleolog era nerăbdător. M-a rugat să ţin 
legătura cu ministrul Afacerilor Externe, telefonând 
cât mai des posibil. Aşa se face că în ziua de 12 mai 
1972 am primit următoarea notă telefonică:

„Ministerul Afacerilor Externe
Cabinetul ministrului 
Corneliu Mănescu
Către:
Comitetul Executiv al
Consiliului Popular al judeţului Dolj

Pentru prim-vicepreşedintele Petre Gigea

Privitor la vestigiile atelierului lui Brâncuşi 
din Paris, aflate într-o clădire ce urmează a fi demo-
lată, împreună cu alte clădiri din cartierul respectiv, 
ca urmare a hotărârii luate de municipalitatea pari-
ziană.

Întrucât aceste materiale au fost solicitate de 
statul român, în urma discuţiilor avute de M.A.E. 
cu municipalitatea oraşului Paris – acestea pot fi 
obţinute: c/v lor fiind stabilită la 1000 franci francezi.

Pentru aducerea acestor materiale în ţară cos-
tul unui camion este de 6000 franci francezi, iar pe 
C.F.R. 4000 franci francezi.

Pentru rezolvarea mai convenabilă a pro-
blemei de transport, să se ia legătura cu serviciul 
«T.I.R.» din cadrul M.T.T.C. sau cu întreprinderea 
«Romtrans» Bucureşti pentru stabilirea mijlocului de 
transport ce urmează a merge la Paris să ridice ma-
terialele respective. 

Întrucât această problemă este foarte urgentă, 
se va comunica la cabinetul tov. Ministru Corneliu 
Mănescu sau la tov. Macovescu modalitatea rezol-
vării pentru a se putea comunica apoi la Paris de că-
tre M.A.E., altfel municipalitatea oraşului Paris este 
nevoită a recurge la valorificarea lor pe plan local 
(termen 12 mai a.c.).

Transmite,
Matei, consilier”3

Pe nota telefonică am pus următoarea rezolu-
ţie: „Prof. Florea Firan – Soluţionarea – Să întoc-

2 Arhiva personală, scrisoare originală
3  P. Gigea, Arhiva personală, document original; Arhiva 
M.A.E./mai 1972

VESTIGII ALE ATELIERULUI LUI BRÂNCUŞI...

V. G. Paleolog cu Barbu Brezianu
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mim formele necesare pentru deplasarea la Paris a 
lui V.G. Paleolog pentru preluarea vestigiilor. P. Gi-
gea – 12/05/1972”. 

Urmare acestei comunicări, s-au făcut de-
mersurile necesare pentru ca V.G. Paleolog să plece 
imediat la Paris. În acest scop, în afară de vizele 
consulare obţinute, i-am dat şi o împuternicire scrisă 
din partea Consiliului Popular al judeţului Dolj, cât şi 
suma de 8000 franci francezi, pentru plata bârnelor, a 
cheltuielilor de transport, diurna şi cazarea necesară.

În ziua de 21 mai 1972, V.G. Paleolog, cu o 
cursă aeriană TAROM, a ajuns la Paris. Timp de o 
lună de zile, a rezolvat o serie de probleme legate de 
îmbogăţirea „Memorialului Brâncuşi”, având ajuto-
rul atât al Ambasadei Române la Paris, cât şi al fiului 
său, Dyspré.

La solicitarea lui V.G. Paleolog, Ambasada 
Română din Paris i-a emis un document la 21 iunie 
1972, înmânându-i-l şi pe care l-am primit eu, având 
următorul conţinut:

„Ambasade de la République Paris, le 21 iunie 1972
Socialiste de Roumanienr. 429
En France

5. Rue de l’Exposition
Paris-VII-e
Tel. 705 49-54

Prin prezenta atestăm că sejurul profesorului 
Vasile Paleolog la Paris, în perioada 21 mai – 22 iu-
nie 1972, a fost strict determinat de problemele con-
sacrate îmbogăţirii Memorialului Brâncuşi cu noi 
materiale, documente şi mărturii.

Profesorul Vasile Paleolog a desfăşurat o ac-
tivitate excepţională pentru recuperarea bârnelor de 
la fostul atelier al lui Brâncuşi, cercetarea arhivei 
brâncuşiene de la Muzeul Naţional de Artă Modernă 
(depistarea unor fotografii inedite), filmarea de ima-
gini pentru televiziunea română (după un scenariu 
original).

Apreciind reuşita deplină a misiunii profeso-
rului Vasile Paleolog, adresăm mulţumirile noastre 
organelor locale ale Municipiului Craiova pentru 
sprijinul acordat în acţiunea de perpetuare a memo-
riei lui Constantin Brâncuşi.

SECŢIA CULTURALĂ,

Gh. Junescu”4

După vizita la Paris, reconstituirea atelierului 
lui Constantin Brâncuşi

La sosirea sa în Craiova, prima grijă a lui V.G. 
Paleolog a fost să-mi facă o vizită, pentru a-mi spune 
ce s-a petrecut la Paris.L-am primit cu bucurie şi plă-
cere, alături de mine fiind Florea Firan, preşedintele 
Comitetului judeţean Dolj pentru Cultură şi Artă. A 
intrat în biroul meu, vesel, abordând un aer de mulţu-
mire sufletească. Ne-am îmbrăţişat prieteneşte.

- Cum a fost la Paris? l-am întrebat după ce s-a 
aşezat pe fotoliu.

- Cu voia Domnului, bine, mi-a răspuns Pale-
olog, zâmbind.

În faţa unei cafele şi a unui pahar de wiskhy, 
pentru ca să cinstim momentul, a început să 
povestească cum s-au petrecut lucrurile.

V.G. Paleolog s-a înţeles cu firma care se ocu-
pa cu demolarea construcţiilor, să-l lase să fotografie-
ze, să filmeze şi să numeroteze fiecare bârnă în parte, 
pentru a se face reconstituirea atelirului cu exactitate.

Inginerul care conducea lucrările era un fran-
cez simpatic şi comunicativ.

L-a întrebat totuşi, fiind nedumerit:
- Domnule Paleolog, pentru ce ţineţi dumnea-

voastră atât de mult la aceste bârne?! Au şi o semnifi-
caţie aparte?! Pentru mine sunt doar simple lemne...

V.G. Paleolog ne-a mărturisit că i-a făcut o 
lungă expunere în legătură cu sculptorul Constantin 
Brâncuşi – despre care inginerul francez nu ştia prea 
4  M.A.E. Arhiva Paris 1972; Petre Gigea-Gorun: Arhiva per-
sonală

multe – cu faptul că aici s-au realizat opere de artă de 
o valoare inestimabilă şi că marele sculptor român i-a 
fost şi prieten, petrecând împreună aproape trei de-
cenii. De aceea aceste lucruri sunt „sfinte” pentru el.

I-a plătit suma de 1000 de franci, echivalentul 
unor lemne vechi ce erau, francezul făcând un gest 
de curtoazie, invitându-l să ia împreună dejunul la un 
restaurant din apropiere.

Şi – mărturiseşte V.G. Paleolog – în timpul 
mesei, l-am făcut să se apropie de Brâncuşi şi ope-
ra sa, iar masa pe care am luat-o împreună l-a costat 
2000 de franci. Aşa că „ce-a luat pe mere a dat pe 
pere”. 

Bârnele, numerotate cu grijă pe o schiţă amă-
nunţit însemnată, au ajuns cu camionul, în condiţii 
bune, bine, la Craiova. Au fost depozitate, cu atenţie, 
în curtea Muzeului de Artă.

V.G. Paleolog ne-a mai spus că, la Paris, a 
beneficiat de sprijinul ataşatului cultural al Ambasa-
dei, Gheorghe Junescu, şi, bineînţeles, al fiului său, 
Dyspré. 

I-am mulţumit pentru efortul depus şi pentru 
această realizare de excepţie.Credeam că, de acum, 
lucrurile sunt simple. Aveam, aici, la Craiova, deci la 
noi acasă, bârnele ce au constituit scheletul atelierului 
lui Constantin Brâncuşi, fiu al Olteniei, sculptor de 
geniu.

Dar, de abia, de-acum, au început dificultăţile. 
Mai întâi, după schiţele întocmite la Paris, reprezen-
tând atelierul sculptorului, înainte de a fi demolat, cu 
ajutorul unor specialişti de la Institutul de Proiectări 
judeţean, s-a întocmit un proiect al atelierului care 
urma să fie reconstituit.

V.G. Paleolog a insistat ca, din lemnăria adusă 
de la Paris, atelierul să fie reconstituit sub forma unei 
„lame” cu o faţadă interioară şi una exterioară. Stâl-
pii şi celelalte bârne au fost aşezate în aceeaşi ordine 
în care s-au aflat în atelierul parizian, pentru respec-
tarea întru totul a vericidităţii.

Pentru edificarea tuturor factorilor, dar şi a lui 
V.G. Paleolog, s-au realizat aceste lame sub forma 
unor machete, aproape în mărime naturală. Pe baza 
acestora, urma să fie construit, în mărime naturală, 
atelirul propriu-zis.

Aceasta în legătură cu construcţia. Dar, în ceea 
ce priveşte amplasamentul, discuţiile, sugestiile şi 
aprecierile au fost mult mai disputate decât s-ar fi 
cuvenit. Astfel, s-au avut în vedere mai multe vari-
ante: curtea Muzeului de Artă din Craiova, „Liceul 
Industrial” din Craiova, unde Brâncuşi a fost elev, 
un spaţiu verde situat în raza centrală a Craiovei, în 
Parcul Romanescu, ş.a.

Până la urmă a rămas stabilit ca acest atelier să 
fie reconstituit în curtea Liceului Industrial (situat pe 
strada Constantin Brâncuşi), unde marele sculptor 
a fost elev.

Dar, pentru aceasta, au urmat alte necazuri şi 
neînţelegeri. Amplasamentul unei astfel de lucrări, cu 
caracter cultural, trebuia să aibă aprobarea Comitetu-
lui pentru Cultură şi Artă.

Lucrările au început să treneze. Au apărut 
„şuşoteli”, dar şi păreri publicate în presă, în care se 
punea la îndoială autenticitatea bârnelor respective, 
fiind suspiciuni că V.G. Paleolog ar fi luat nişte lem-
ne din „grămadă”, de acolo de unde au fost aruncate 
de către firma de construcţii care demolase mai multe 
imobile din Impasse Ronsin, unde se afla şi atelierul 
lui Brâncuşi. 

Aceste injurii pe care le primea V.G. Paleolog 
erau ca nişte lovituri de cuţit pe la spate. Unii dintre 
factorii culturali sau pur şi simplu unii neaveniţi erau 
„geloşi” pe faptul că V.G. Paleolog lucra de unul sin-
gur, asumându-şi, astfel, meritele, dar şi pentru că el 
găsea înţelegere deplină la autorităţile judeţene şi ale 
municipiului. În ceea ce mă priveşte, aprobam întru 
totul acţiunile şi iniţiativele sale, şi continuam să-i 
acord încredere, dându-i sprijinul necesar.

Până la urmă, rupându-se nodul gordian, s-a 
stabilit ca amplasamentul atelierului să fie la Liceul 
Industrial craiovean. În acest scop, într-o zi de dumi-
nică, însoţindu-l pe Florea Firan, ne-am deplasat la 
acest liceu. Aici, am găsit toată înţelegerea şi solici-
tudinea din partea inginerului Tudor V. Gheorghe, 
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VESTIGII ALE ATELIERULUI LUI BRÂNCUŞI... directorul liceului, care s-a oferit să realizeze recon-
stituirea atelierului cu forţe proprii, pe cheltuiala şco-
lii respective. 

Într-o discuţie amiabilă, am examinat la faţa 
locului amplasamentul şi modul de aşezare, potrivit 
machetelor întocmite. Aveam la noi două fotografii 
ale acestora, pa care le păstrez, acum, în arhiva mea 
personală.

Aceste fotografii îmi fuseseră trimise de V.G. 
Paleolog, cu câteva rănduri, cu scrisul său inimitabil, 
astfel:

„Două fotografii: faţada interioară şi ace-
ea exterioară a atelierului sculptorului Constantin 
Brâncuşi, în Ronsin Paris, arhitectonic reconstitui-
te prin autentica lemnărie într-un Memorial-Lamă, 
consacrat aducerii aminte a celui care în Craiova 
«m-am născut a doua oară» (vezi Declaraţia sub-
scrisă a lui C. Brâncuşi în şedinţa Procesului său din 
1926-1928, dus de el în S.U.A.)”5

Cu trei ani în urmă, finalizându-se şi solu-
ţia pentru realizarea în strada Romul din Craiova a 
„Casei memoriale C. Brâncuşi şi Ion Ţuculescu”, a 
reacţionat cu politeţe, dar şi cu fermitate, întocmind 
o notă pe care a pus semnătura sa caracteriscă. Nota 
avea următorul text:

„NOTA
privind lucrările exterioare pentru o recondiţi-

onare adecvată scopului Casei Memoriale C. Brân-
cuşi şi Ion Ţuculescu

Conceptul iniţial arhitectonic al faţadei imobi-
lului destinat a deveni «Casa Memorială» este vădit, 
subordonat colonadei. Aceasta impuneaspectul de 
modestă monumentalitate imobilului

Ulterior, prin 1930-1935, pentru motive do-
mestice intrarea în acest imobil oare-şi cum impozan-
tă în proporţiile ei a fost înăbuşită printr-un geamlâc 
adăugat pentru protecţie împotriva frigului, de factu-
ră aproape sordidă şi total inestetică, răpind gravul 
şi sobrietatea faţadei colonată, tocăria şi giurgiuve-
lele acestui geamlâc încadrate pe mijlocul vertical al 
coloanelor, răpindu-i frumuseţea dintâia a imobilului 
pentru care s-a ales un destin deosebit...

Credem că menţinerea acestui geamlâc e dău-
nătoare scopului urmărit şi total neadecvată destina-
ţiei acestui imobil, respectuos semnându-vă cele ce 
preced.

V.G. Paleolog”6

În sfârşit, „Memorialul-Lamă”, cu bârne ori-
ginale, reprezentând replica faţadei atelierului lui 
Brâncuşi din Impasse Ronsin, era realizat, deşi pă-
rerile erau împărţite.

Pot spune că o majoritate (covârşitoare) de oa-
meni era satisfăcută de realizarea acestui atelier, ca 
urmare a strădaniei lui V.G. Paleolog în primul rând, 
cel care a venit cu ideea, cu iniţiativa şi cu ducerea la 
împlinire.

Scriitorul George Macovescu, care îndeplinea 
funcţia şi de preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia, a socotit necesar să-i adreseze o scrisoare de 
recunoaştere, dar şi de liniştire, faţă de unele acţiuni 
potrivnice. Iată textul:

„Bucureşti, 1 martie 1974
Stimate tovarăşe Paleolog,
Iată că soseşte şi scrisoarea tovarăşului am-

basador Flitan. Este, încă o dovadă a strădaniei 
dumneavoastră pentru ca Brâncuşi să se instaleze 
definitiv şi complet în conştiinţa culturală a poporului 
nostru. 

Cât priveşte calomniile, v-aş aminti două ver-
suri dintr-o scurtă poezie a lui Goethe:

«Denn was von mir ein Esel schripcht,
Das acht ich nicht.»7

Cu salutări prieteneşti,
George Macovescu”8

Scrisoarea mi-a fost pusă la dispoziţie de către 
Tudor Nedelcea, valoros critic eminescian.
5 Petre Gigea-Gorun: Arhiva personală
6 Petre Gigea-Gorun: Arhiva personală
7 Ceea ce spune despre mine un măgar,
Eu asta n-o iau în seamă
8 Petre Gigea-Gorun: Arhiva personală
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La rândul său, ambasadorul român la Paris, 
Constantin Flitan, diplomat şi jurist de seamă, în 
acelaşi scop ca şi scriitorul George Macovescu, i-a 
trimis o scrisoare, pe care o reproduc integral, pentru 
istorie:

„AMBASSADEUR DE LA REPUBLIQUE SO-
CIALISTE DE ROUMANIE EN FRANCE

Paris, 29 ianuarie 1974

Mult stimate tovarăşe V.G. Paleolog,

Începutul noului an mă surprinde, cum nu m-aş 
fi aşteptat, cu persistenţa unor veşti neplăcute privind 
o polemică nefolositoare nimănui, ci, dimpotrivă, 
deservind cauzei marelui artist şi român care a fost 
Constantin Brâncuşi, tocmai acum, când ne pregă-
tim să-i prăznuim cum se cuvine centenarul.

Sunt surprins pentru că unor evidenţe li se 
contrapun aprecieri subiective, nefondate pe stricta 
cunoaştere a adevărului.

Astfel, afirmaţia că, după reconstituirea în 
anul 1964 a atelirului brâncuşian la Muzeul Naţional 
de Artă Modernă, nu s-ar mai putea vorbi de existen-
ţa, nici măcar parţială, a încăperilor atelierului ori-
ginal, mi se pare eronată: orice vizitator al muzeului 
respectiv poate constata că, dacă obiectele de artă, 
uneltele şi alte obiecte personale ale lui Brâncuşi şi-
au găsit locul în reconstituirea mai mult sau mai pu-

ţin exactă, pentru construirea structurii propriu-zise 
a încăperilor s-au folosit, cu mici excepţii, materiale 
care nu provin de la atelier.

Pornind tocmai de la acest fapt, la indicaţia 
transmisă personal de tovarăşul ministru George 
Macovescu – cunoscut pentru pasiunea cu care spri-
jină promovarea culturii şi artelor româneşti – am 
vizitat în aprilie 1971, în compania plăcută a fiului 
dumneavoastră Dyspré Paleolog, locurile din Im-
passe Ronsin, constatând cu bucurie că trecerea im-
placabilă a anilor nu a alterat amintirea ilustrului 
nostru compatriot – oameni care au trăit în preajma 
lui i-au evocat figura în cuvinte emoţionante – şi că 
o parte din atelier, inclusiv faţada, erau încă în pi-
cioare.

Cu mult înaintea demolării care avea să aibă 
loc în ianuarie 1972 am făcut demersurile necesare, 
pe lângă autorităţile franceze, pentru recuperarea 
bârnelor şi a celorlalte materiale lemnoase.

Sunteţi martor al faptului că atât eu, cât şi co-
laboratorii mei ne-am străduit – cum conştiinţa ro-
mânească ne-o dicta – să ne achităm cât mai bine de 
această sarcină căreia i-am dat cuvenita semnificaţie 
patriotică.

S-a luat legătura cu agentul imobiliar francez, 
materialul vizat fiind transportat într-un depozit din 
apropierea Parisului, reidentificat ulterior şi trimis în 
ţară sub directa dumneavoastră supraveghere.

Voi adăuga numai că entuziasmul dumnea-
voastră ne-a cuprins pe toţi...

Sperând că adevărul al cărui purtător sunteţi 

va fi triumfat înaintea primirii acestor rânduri, asi-
gurând astfel întreaga cunoaştere a efortului şi pa-
siunii dumneavoastre exemplare pentru redăruirea 
celui care, pornind de pe potecile Hobiţei, a deschis 
drum larg artei moderne, vă rog să primiţi, mult sti-
mate tovarăşe V.G. Paleolog, expresia deplinei mele 
admiraţii pentru opera pe care o întreprindeţi.

C. Flitan”9

Aceasta este povestea adevărată a aducerii, la 
Craiova, a vestigiilor vestitului atelier din Paris al 
sculptorului de geniu, Constantin Brâncuşi, schiţată 
din unghiul în care eu am fost participant la eveni-
mente.

Spre satisfacţia mea, în cursul lunii iulie 2001, 
deplasându-mă la şcoala din Craiova în care a învă-
ţat Constantin Brâncuşi, astăzi Colegiul Tehnic de 
arte şi meserii „Constantin Brâncuşi”, bârnele care 
au aparţinut atelierului său din Impasse Ronsin nr. 11 
din Paris erau păstrate cu grijă, marcate cu o inscrip-
ţie care aminteşte provenienţa lor, ilustrând respon-
sabilitatea conducerilor acestui colegiu, începând cu 
fostul director Tudor V. Gheorghe şi până la directo-
rul actual Florian Armeanu, iubitor de frumos, care 
m-a primit cu deosebit interes, exprimându-şi dorinţa 
de a participa alături de toţi cei ce vor pune umărul la 
restaurarea atelierului.

9  Tudor Nedelcea: Arhiva personală; Petre Gigea-Gorun: Ar-
hiva personală.
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l Doar Neamul rămâne veșnic. Liderii fost-au 
și rămân vremelnici. De la alegeri la alegeri.

l Îmbătrânită – prostia-i tot mai inflexibilă. 
l Părerea /judecata/ omului deștept, puneți-o 

la butonieră: în piept. 
l Cu femeia căutată, n-ajungi să-ți faci casă 

trainică: niciodată.
l Prima a păcătuit Eva; ea fost urmată de masa 

anonimă – denumită e v e. 
l Nu peruca-l face pe actor să fie mai convin-

gător.
l Aplauzele, aplauzele au în ele nu doar forța 

de-a te încânta, ci de-a te și speria. 
l După ce de adevăr te-ai lepădat, gol-goluț 

ai rămas. 
l Adevărul niciodată nu-și fardează chipul.
l Foarte mulți a l t r u i ș t i, fost-au învinși.
· Cei care beau din belșug vin, au toate moti-

vele să se simtă divini. 
· Am văzut bocanci ai unor eroi decorați. Nu 

poate fi recunoștință mai mare.
· Simulare = stare apropiată de trădare.
· Decorațiile sunt la locul lor pe bocancii unor 

eroi și nu pe pieptul unor tokesi sau hunori.
· Animalul din om nu prea știe ce-i acela somn.
· Cine vrea, și într-un pârău se poate înneca.
· Tot mai des și-ntr-o salvare se moare.
· Atâtea orori s-au spus despre băutură că n-o 

mai pot ține-n gură.
· Penal nu-i doar cel care a furat, ci și cel care 

furtul i l-a facilitat.
· Luați aminte. Unii și-n costume noi sunt goi.
· Pasiunea... – da,  pasiunea nu prea știe ce-i 

rușinea.
· Majoritatea clopotarilor vremurilor 

îmbelșugate, dar infame – murit-au de foame.
· Când durerea vrei s-o ascunzi, înduri – mai 

mult ca sigur – și mai mult.
· Se pare că în doi îndurerarea scade.
· DNA – o cursă din start inventată să fie oloa-

gă, dar care după șoareci aleargă.
· Unora, masca – dacă nu le strâmbă – le stră-

punge fața.

· Nu prea găsiți pociți, care să se rușineze de 
propriul chip. 

· Se pare că omul fără milă din el emană doar 
silă.

· Alungă moartea din gând, dacă nu vrei să 
mori mai de multe ori.

· Ce paradox! Într-o eră computerizată, să fie 
sigură pe ce face - moartea apelează tot la coasă.

· Fiți prudenți. Până nu v-ați făcut alta, 
n-aruncați haina.

· Moartea nu învinge imortalitatea. 
· Pusă în slujba omului, cu măsură, moda 

cucerește mai ușor lumea.
· Bogăția nemuncită, lesne e și risipită.
· Viața-i precum Dunărea, unora le dă câte 

ceva din ce-ar merita – altora mai mult le ia.
· Câteodată, și banalitatea-i aplaudată.
· Discipoli de mare anvergură, maeștrii pe mă-

sură. 
· Aurul n-are viață, dar deschide orice poartă.
· Doar banul ce-a fost bine socotit se poate 

înmulți.
· Numai bătrânețea-i cea care descoperă cum 

ți-a fost cu-adevărat tinerețea.
· Bătrânețea-i hulită mai ales de cei care n-o 

merită.
· Ai grijă cu fericirea cum te porți. În drum 

lăsată, în picioare de alții-i călcată.
· Ai bani, ai comori – n-ai să duci lipsă de hoți.
· Chiar și într-o pagină impecabilă se strecoară 

câte-o greșală.
· Cum poate fi aplaudat cel care de mâini te-a 

legat?
· Cultura-i singura chemată să-l ajute/cultive 

pe individ să fie cât de cât cult.
· Fricoșii sunt mușcați mai degrabă de căței, 

nu de dulăi. 
· Fără răni, vitejii mai greu se călesc.
· Cu vorba mea mă pot juca, niciodată cu-a 

altuia.
· Cuvântul nu-i poate spune omului mai mult 

decât acesta vrea s-audă.
· Toți șefii își doresc să aibă papagali discreți.

· Doar cu legi drepte statul 
se autoconservă.

· Ascunzând-o de ochii altora, durerea ajunge 
să fie și mai grea.

· Copilării: tinerii beau azi fanta, sperând să 
fie fantastici.

· Ardeleanul știe că organul care nu-i ce nu m 
e r e, nu doare.

· Proștilor bogați, vecinii  evită  să le spună 
pe nume. 

· Iubindu-i pe proști, dușmanii nu mai sporesc. 
· Prietenul la nevoie se/Te cunoaște.
· Neamprostia subjugă tot mai mult România.
· Pentru un ochi obișnuit, ciobul e ciob. Pentru 

un arheolog, c i o b u-i un univers întreg.
· Rațiunea singură nu te duce departe.
· Chiar și nerăsplătită dreptatea nu-i știrbă.
· Cei drepți, pot fi uciși. Niciodată învinși.
· Îl consider a fi nedrept pe cel care poate, dar 

nu face dreptate.
· Paradoxul paradoxurilor: ungurii cer româ-

nilor să le dea secuilor autonomia, exact ce le-au fu-
rat ei la 1876, când au lichidat Scaunele secuiești.

· Pe scară, de obicei se urcă, dar mai ades se 
coboară. 

· Ceea ce ai în cap, nimeni nu-ți poate lua. 
N-ai să mori sărac, dacă-ți păstrezi intact ceea ce ai 
în cap.

· Cel care a aruncat primul cu piatra a început 
să schimbe lumea.

· Când nimeni nu te bagă-n seamă, n-ai să fi 
nici deranjat, dar nici nu vei progresa.

· Râzi, râzi cât mai tare. Numai așa, clipa tre-
cătoare nu moare.

· Dacă încă n-ai murit, nu te da bătut.
· Să știți că-i onorați pe calomniatori, răspun-

zând la calomniile lor!
· Când lumânările nu mai încap pe tort, e tim-

pul s-o iei din loc.
· Clipa de fericire-i nu-i cât cea de nemurire.
· Tinere! A călători, înseamnă a te împlini!
· Minciuna are-n ea puterea de-a spulbera în-

crederea; uneori pentru totdeauna.

Nicolae MAREŞ:

MAXIME ȘI AFORISME sau GÂNDURI MILITANTE*)

Grupaj dintr-un volum în curs de apariție
la ePublicher



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XIV, nr. 1 (54)/2018
6

�Urmare din pag. 1
Era într-o misiune UNESCO, 

pentru care trebuia să parcurgă trasee, 
prin toate zonele țării, însușindu-și chiar 
anumite cuvinte românești. Ca urmare 
a acestor călătorii, a rămas cu amin-
tiri frumoase despre români și cu o 
adevărată nostalgie despre locurile pe 
care nu le va uita niciodată: Valea Pra-
hovei, Valea Oltului, Insula Ada-Kaleh, 
Târgu-Jiu, mănăstirile din Moldova și 
Oltenia etc. Enumerând astfel locurile 
prin care a trecut, a avut dintr-o dată o 
tresărire, amintindu-și de Piatra Neamț 
și Târgu Neamț. 

Nu înțelegeam care e motivul 
acestei bucurii, datorat amintirilor tră-
ite, cu mai bine de 20 de ani în urmă. 
Nu mai știam ce să zic și nici nu în-
drăzneam să-l întrerup, căci continua 
să povestească, să-și amintească despre 
locuri și oameni pe care i-a cunoscut. 
Unele le cunoșteam și eu, altele nu. La 
un moment dat, se oprește și mă întrea-
bă dacă am auzit despre scriitorul Virgil 
Gheorghiu (1916 – 1992) care trăiește 
în Franța și se bucură de o notorietate 
desosebită, în lumea intelectuală, chiar 
pe plan internațional. I-am spus că este 
un poet în România, dar care din păcate 
nu mai este în viață. Atunci a intrat în 
detalii și mi-a dat lămuriri în plus: este 
și preot otodox, a scris cartea La vingt-
cinquiè heur (Ora douăzeci și cinci). Am 
„parlamentat” astfel despre România și 
despre personalități de origine română, 
care au trăit sau trăiesc în Franța, până 
târziu după miezul nopții, asigurându-
l că voi face tot posibilul,să-mi procur 
cartea, dar și să-l cunosc pe autorul ei.

Cu această ocazie, am aflat mai 
multe despre vecinul meu: Claude Chi-
cot este numele său; locuiește într-un 
mic orășel cu 20.000 de locuitori, care 
se ocupă cu pescuitul și se numește 
Fécamp. Geografic, urmărind harta 
Franței, acest orășel este situat undeva 
în Nord, pe platoul calcaros al Nor-
mandiei. I-am promis că, atunci când 
mă voi întoarce în Algeria, toamna, îi 
voi da un semn de viață. Și m-am ținut 
de cuvânt, căci timp de aproape doi ani 
am dialogat epistolar la distanță, până 
într-o zi când nu am mai primit nicio 
veste din partea lui.

După discuția avută cu dl. Clau-
de Chicot, a doua zi, am căutat în cartea 
de telefoane, numele eroului convorbi-
rii noastre din seara precedentă, găsind: 
Constantin Virgil Gheorghiu, Rue de 
Siam nr. 16, tel nr..... Am format numă-
rul, la care telefonul a sunat prelung, pri-
mind ca răspuns un alo bărbătesc. M-am 
prezentat și mi-am cerut scuze, pentru 
franceza mea deficitară, explicându-
i cine sunt și ce doresc. Drept răspuns, 
vocea bărbătească de la capătul firului a 
devenit dintr-o dată parcă mai veselă și 
binevoitoare: Vorbește taică românește! 
și am început, de acum să vorbesc mai 
curgător în românește, rugându-l să-mi 
explice cum pot găsi Biserica Româ-
nească „Sfinții Arhangheli”, unde dânsul 
chiar oficiază... și unde merg de obicei 
multe personalități române, oameni de 
cultură, artiști, scriitori. Cu multă răb-
dare mi-a explicat cum să ajung, dar să 
insist, pentru a-mi deschide cineva, căci 
biserica este frecventată mai mult de ro-
mânii „fugiți” și nu aparține de Patriar-
hia Oficială a României. Așa am ajuns la 
Biserica românilor, pe care oficialitățile 
din țară nu-i vedeau cu ochi buni, fiind 
considerați «dușmani ai poporului»...

Așa l-am cunoscut pe cel care 
era scriitorul și preotul ortodox Con-
stantin Virgil Gheorghiu, care trăia 
scriind și gândindu-se cu nostalgie la 
neamul său cel vitregit de soartă (după 
propria-i mărturisire), acolo în capitala 
Franței. I-am cerut permisiunea de a-l 
deranja cu câte o mică epistolă, atunci 
când voi reveni în Algeria, la toamnă, și 
voi putea să-mi permit această liberta-
te, căci din țară nu voi putea face acest 
lucru. «-Da, știu că nu se poate», mi-a 

răspuns cu tristețe în glas. La plecare 
mi-a urat numai bine, să fiu sănătos și 
Dumnezeu să mă ajute.

După despărțire, am început să 
caut cartea cu pricina, pe la mai multe 
librării, dar fără succes. Când nu mai 
speram, spre bucuria mea, am găsit 
un exemplar la un anticariat, pe care îl 
păstrez și astăzi, ca pe un talisman. 

Pentru că nu știam prea multe 
despre acest om, pe care îl cunoscusem, 
printr-o întâmplare fericită, vroiam să 
aflu mai multe. În țară, însă, toate în-
cercările mele au fost fără succes, de 
aceea, la revenirea în Algeria, în toam-
na anului 1982, am reușit să-i cunosc o 
parte din biografia sa, care m-a impre-
sionat în mod deosebit. În continuare, 
voi încerca să vi-l prezint pe acest ro-
mân adevărat, așa cum am reușit să aflu 
și eu peripețiile lui și ale soției sale, cu 
completările ce au survenit ulterior și 
după anul 1990.

În primul rând, trebuie făcute 
câteva precizări pentru a nu crea 
confuzii, între poetul Virgil Gheorghiu 
(28 martie 1903 -7 martie 1977) și poe-
tul preot Constantin Virgil Gheorghiu. 
Această clarificare se impune, pen-
tru că au fost mulți contemporani mai 
ales în perioada interbelică, care fie nu 
cunoșteau realitatea, fie din alte motive, 
îl considerau pe Constantin Virgil Ghe-
orghiu, ca un „beneficiar” al primului 
(mai ales că era cu ani buni mai tânăr). 
În primul rând, trebuie menționat faptul 
că, pentru a elimina această confuzie 
acuzatoare, încă din perioada interbe-
lică acesta semna C. Virgil Gheorghiu; 
Const. Virgil Gheorghiu, Constantin V. 
Gheorghiu sau Virgil C. Gheorghiu.

Trebuie menționat că cei doi, 
deși publicau într-o revistă pe aceeași 
pagină, prin înțelegere nu se punea pro-
blema confundării lor. Pentru a preîn-
tâmpina o eventuală confuzie, scriito-
rul poet și preot a luat și numele tatălui, 
Constantin, cu toate că în Franța nu a 

fost necesară o atare precauțiune.
Suntem datori a mai face câte-

va observații în biografia sa, pentru că 
există anumite neclarități, în privința 
zilei de naștere, 15 septembrie, dato-
rate unor probleme familiale. În timp, 
mama sa, Maria Gheorghiu (născută 
Scobai), îi mărturisește: Dacă pe car-
tea ta de identitate scrie așa, apoi să 
știi că este greșit, căci tu ești născut la 
9 septembrie 1916.  

În Memoriile sale din 1990, 

C. V. Gheorghiu precizează: „Satul 
meu natal se numește Valea Albă și 
nu Totoiești, cum apare în extrasul de 
naștere”. Sigură este deci comuna Răz-
boieni, din județul Neamț, unde tatăl 
său era preot iar mama casnică. 

De la patru ani și până la școală 
(1920-1923) își petrece copilăria în 
satul Petricani și la bunicii din partea 
mamei. Primele clase primare le face 
în satul Petricani, când compune și pri-
mele poezii închinate Sfinților Agatha, 
Maxim Mărturisitorul și Ion Damas-
chin. 

La 11 ani, în 1927, intră la Lice-
ul Militar din Chișinău, unde va debuta 
ca publicist alături de Laurențiu Fulga, 
va conduce revista liceală Crai Nou, 
unde va publica și poezia Scrisoare ta-
tei, în numărul 5 din 31 mai 1934. Apoi 
ea va fi republicată în Vremea, numă-
rul 159, din 10-25 iunie 1934, semnată 
Virgil Gheorghiu, inclusă și în volumul 
de debut, când nu împlinise încă 18 ani, 
având de data aceasta semnătura elev 
Gheorghiu Virgil.   

În 1935 se transferă la Colegiul 
Militar din Cernăuți, iar în 1936 vine 
la București, unde susține examenul de 
bacalaureat și se înscrie la Facultatea 
de Litere și Filosofie. Se confruntă cu 
o problemă serioasă, căci nu avea unde 
să doarmă, iar ca îmbrăcăminte nu avea 
decât costumul de elev militar. 

Având o situație materială destul 
de precară, nu renunță la activitatea lite-
rară, căci publică în continuare în Crai 
Nou, Bilete de papagal și Viața litera-
ră, ca debutant și semnând încă «Virgil 
Gheorghiu». Îi apare „Reconstituire” 
în Viața literară, numărul 164 din 1-15 
decembrie 1934, alături de Radu Gyr și 
Eugen Jebeleanu. În aceeași publicație, 
îi apare „Cântec de leagăn sărac”, în 
numărul 8 din 15-30 octombrie 1936, 
dar și „Rugăciunea fiului risipitor”, 
în numărul din 15-28 februarie 1937, 
care deja este semnată cu Constantin V. 

Gheorghiu. Datorită preocupărilor sale 
literare timpurii, reușește a avea acces 
în diverse redacții și chiar în casa scri-
itorului Nicolae Crevedia. Acest îi va 
facilita publicarea primului său volum 
de poezii intitulat „Viața de toate zilele  
poetului”, la Cartea românească, care 
va avea o bună primire din partea celor 
preocupați de literatură și nu numai.

Tânăr fiind, având în preocu-
pări efervescența creației literare, se 
îndrăgostește de tânăra avocată Eca-
terina Burdea, din Galați, cu care se 
căsătorește la București, în ziua de 
29 iulie 1939. Aceasta îi va fi cea mai 
apropiată și dragă ființă, alături de care 
a parcurs drumul a peste 50 de ani de 
viață, până la plecarea sa în lumea 
veșniciei. Ca o confirmare a celor afir-
mate de mine, se poate întări citindu-i 
Memoriile  din 1990, căci o va numi «la 
muse du poet» sau «La Tulipe noir».

Timp de patru ani, între 1937-
1941, are o activitate literară deosebită 
și publică intens în ziarele vremii: Uni-
versul, Timpul, România. De remarcat 
este și faptul,că Tudor Arghezi îl va re-
comanda cu căldură ziarului Cuvântul, 
care îi va publica multe articole, impu-
nându-l și mai mult în această breaslă. 
Nu abandonează însă poezia și va reuși 
să beneficieze de premiul atribuit de 
Fundația Regală, care-i va înlesni și 
publicarea volumului „Caligrafia pe 
zăpadă”. Nu rămâne indiferent la asa-
sinarea lui Armand Călinescu, de către 
legionari, la 21 septembrie 1939, căci 
compune în memoria sa poemul „Ar-
mand Călinescu”.

Odată cu începerea celui de-al 
Doilea Război Mondial, este mobilizat 
la Marele Stat Major din București, în 
calitate de corespondent de război; la 
secția de presă și propagandă. Cola-
borează astfel la revista Soldatul și la 
Studioul Central de Radio. Ajuns pe 
front, trimite reportaje îndrăznețe la 
ziarul România.  Toate reportajele sale 
de război vor fi adunate și publicate în 
volumul „Ard malurile Nistrului”, cu o 
prefață scrisă de Tudor Arghezi. Acesta 
este primul volum de reportaje de răz-
boi, care se va bucura de un deosebit 
succes, apărând în același an, 1941, nu 
mai puțin de patru ediții.

În Memoriile sale, editate în 
1982, Constantin Virgil Gheorghiu 
amintește că după ce a participat la 
Blocada Navală a Crimeei și Cauza-
ului, pe submarinul românesc „Delfi-
nul”, a publicat cel de-al doilea volum 
de reportaje de război, în 1942,  „Am 
luptat în Crimeea” și o plachetă lirică 
„Ceasul de rugăciune” (după blocadă 
s-a îmbolnăvit și a fost nevoit să pără-
sească frontul și să abandoneze gaze-
tăria). Tot aici amintește că i-au mai 
apărut un volum de nuvele și o altă car-
te, a cărei prefață a fost scrisă de Ionel 
Teodoreanu și intitulată „Cu submari-
nul la Sevastopol”, de care însă nu se 
știe nimic. Este numit atașat cultural la 
Legația Română din Zagreb. 

În 1943, îi apare la Editura „Ghe. 
Mecu”, primul său roman „Ultima 
oră”, ultima lucrare publicată în țară, 
care este pur și simplu ignorată de cri-
tica literară. Mai târziu însă C.V. Ghe-
orghiu va considera acest roman drept 
prevestitor al romanului „Ora 25”, 
scris în românește dar tradus în france-
ză de Monique Saint-Côme (pseudoni-
mul utilizat de Monica Lovinescu). 

CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU o celebritate...

pag. 7
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La 24 august 1944, intuind evo-
luția evenimentelor, părăsește Legația 
de la Zagreb, împreună cu soția, și 
pleacă spre Viena, căci nu voia să se 
mai întoarcă în țara ce urma să fie ocu-
pată de trupele sovietice. Este arestat 
însă la 11 mai 1945, împreună cu soția, 
fiind considerat diplomat al unei țări in-
amice. Este despărțit de soție și rămâne 
timp de zece luni reținut în lagărul din 
Viena, perioadă în care cei doi soți nu 
au mai știut nimic unul de celălalt.

Un document din 29 aprilie 1946 
o prezintă pe Ecaterina Gheorghiu, 
internată la „Gottesgab/Erzgebirgbe 
Ludwigsburg-Germany”, ca refugiată 
româncă. 

Într-un alt document din 27 
august 1946, îl găsim înregistrat pe 
scriitor: Release from civilian intern-
ment/enclosure nr. 91/Gheorghiu Vir-
gil 31 G 5.857/ Ludwigsburg-Wuer-
tenberg. De aici îi va scrie soției sale 
la 3 martie 1946, anunțând-o că e pri-
zonier. 

După 16 luni de detenție, este 
eliberat (1947) și ajunge la Heidelburg, 
regăsindu-și soția. Mizeria materială 
și disperarea îi aduc pe cei doi soți în 
situația de a se sinucide. Dar trec pes-
te acest gând negru... Din fericire și 
noroc, li se permite a rămâne în oraș, 
datorită faptului că se înscrie la Facul-
tatea de Teologie. Profită de situație 
și începe să scrie povestiri românești, 
dar și romanul vieții sale: „Le roman 
de lʾheure présente”, primind ulterior 
titlul de „La vingt-cinquième heure” 
(Ora 25).

La sfârșitul anului 1947, se 
gândește să părăsească Europa, solici-
tând, în decembrie, emigrarea în Cana-
da, dar Comisia Canadei de îmbarcare 
îl refuză pe motivul că este „intelectu-
al”. I se refuză apoi emigrarea în Ar-
gentia și în Statele Unite ale Americii.

Având probleme medicale, este 
operat la ochi. Începe traducerea în 
limba germană a romanului  „Le ro-
man de lʾheure présente”. Oarecum 
disperați, soții Gheorghiu au mai mul-
te tentative de a trece frontierea fie cea 
elvețiană, fie cea franceză. Într-una din 
ele, reușesc să ajungă în Franța, ca pie-
toni clandestini, la 8 august 1949.  

Editorul Plon, l-a recomandarea 
lui Gabriel Marcel (filosof și dramaturg 
francez, 1880-1973), îi acceptă spre 
publicare manuscrisul romanului Ora 
25, în traducerea Monică Lovinescu 
(sub pseudonimul Monique Saint-Cô-
me). Romanul apare în 1949 cu titlul 
La vingt-cinquième heure, benefici-
ind de o prefață elogioasă a lui Gabri-
el Marcel, care organizează cu această 
ocazie, o „masă rotundă” de dezbateri 
asupra cărții. În același an (1949), Al-
bert Béguin, îi face o cronică elogioasă 
în ziarul Témoignage Chrétien (Martor 
creștin), afirmând că are la révelation 
dʼun grand romancier (revelația unui 
mare romancier) din 29 iulie. Începând 
cu 11 octombrie, apare și în foiletonul 
ziarului Le Paris – Presse.

Romanul are un succes extraor-
dinar, ajungând să fie publicat pe toate 
meridianele pământului, din Ameri-
ca, Europa și Asia. Nu și în România. 
Entuziasmat, Mircea Eliade a declarat: 
„Consider Ora 25 una din cele mai mari 
cărți ale generației noastre, din toate 
țările.”

Începând din iunie 1949, în 
decursul a peste 10 luni de zile, presa 

a elogiat acest roman, prin cronici și 
recenzii, semnate de personalități recu-
noscute, în cele mai importante ziare și 
reviste din întreaga lume. În România 
nu s-a spus nimic (!?). Să exemplificăm 
această afirmație, prin a-i numi  pe: An-
dré Rousseaux – Le Figaro; Max Paul 
Fouchet – Carre four; Maurice Nadeau 
– Le combat; Vintilă Horia – România; 
Henri Liebrecht – De l`Academie Roya-
le de Langue et de Litttérature Françai-
se; Mircea Eliade – La Nation Rou-
maine; Jean Bousquet – Renaissance 
spirituelle; Robert Kemp – Les nouvel-
les littéraires; Roger Pagosse – Revue 
Socialist; dominicanul Ch. D. Boulog-
ne (printr-o broșură) și multe altele...

Și iată cum un mare om, un ro-
mân, care, alături de soția sa, a îndurat 
atâtea suferințe și mizerii, dar Dumne-
zeu nu i-a uitat, drumul lor de acum 
înainte  devine larg, luminos și plin de 
bucurii. Dar nu în țara sa, pe care a slu-
jit-o, a iubit-o și nu a putut-o uita nici-
odată...  

În ianuarie 1951 este invitat 
în mai multe țări din America latină: 
Argentina, Chile, Uruguai, Peru și 
Brazilia. În Argentina este primit de 
președintele Republicii, Juan Perón, și 
ține mai multe conferințe. În celelalte 
țări în care a fost invitat nu a mai putut 

merge, invocând starea de sănătate.
În anul următor, este invitat 

alături de personalități ale culturii din 
lumea întreagă, la Congresul pentru 
Libertatea Culturii (Congres pour la Li-
berté de la Culture). Numai el și Emil 
Cioran au fost invitați dintre români.

În Argentina C.V. Gheorghiu a 
fost ca un ambasador al României, care, 
la fel ca Ionel Perlea și Sergiu Celibida-
che, a făcut ca numele țării noastre să fie 
rostit cu căldură, admirație și respect.

În urma acestui turneu cultural, 
românii au fost fie reticenți, iar unii 
chiar îl criticau, deși el venise ca un 
mesager de pace, prin cultură, pentru 
a-și face cunoscută țara unde s-a născut. 
De fapt aceste manifestări, oarecum 
ostile, erau în cele mai multe cazuri re-
zultatul politicii din țară.

Dacă la început se simțea oare-
cum străin în Franța, mai ales datorită 
limbii, mai apoi s-a adaptat și a început 
să scrie direct în franceză. Continuă să 
scrie și să publice, iar când era cazul, 
traducerile din română i le făcea Livia 
Lamoure. După publicarea, în 1960, a 
romanului „La Cravache”, este din nou 
în situația de a fi calomniat și defăimat. 

Motivul a fost atribuirea Premiului 
Goncoust, pentru romanul Dumnezeu 
s-a născut în exil (trilogie), celuilalt 
mare scriitor român exilat, Vintilă Ho-
ria.

Un eveniment deosebit, al anului 
1961/1962, este ecranizarea romanului 
Ora 25, în care protagoniști au fost An-
thony Quinn și Virna Lisi.

Datorită romanului Ora 25 și a 
ecranizării sale, am putut să cunosc pe 
unul dintre cei mai renumiți scriitori ro-
mâni din diaspora și un înalt ierarh orto-
dox în același timp, șansa unică ce mi-a 
oferit-o un cetățean francez, la un dia-
log amical, în 1981, într-o seară de vară, 
la campingul din Paris, Claude Chicot.

Dar scriitorul C.V. Gheorghiu, 
în afara lucrărilor sale de literatură la-
ică și literatură religioasă, era și preot 
de aleasă vocație.La 23 de ani 1963, la 
Biserica Ortodoxă Română din Paris 
„Sfinții Arhangheli”, fostul paroh Teofil 
Ionescu oficia ordinul sacerdotal de „in-
vestire” ca preot a lui C.V. Gheorghiu. 
Nu putea fi paroh slujitor, căci nu avea 
parohie. A fost ca un act onorific de a 
deveni preot. După cinci ani, în 1966, 
Părintele C.V. Gheorghiu este ridicat 
la rangul onorific de econom-stavrofor 
(purtător de cruce) chiar de către Patri-
arhul Justinian al României, în numele 

Sfântului Sinod de la București.
În 1967, la 1-2 noiembrie este 

primit de patriarhul Athénagoras la 
Bürgenstock (Elveția). Ca urmare a 
acestui eveniment, scrie un articol 
intitulat „Cu Athénagoras patriarhul 
proletariatului” (în franceză). În anul 
următor soții Gheorghiu își petrec 
vacanța la Constantinopol și sunt 
primiți de Patriarh, eveniment care-i 
va inspira cartea „Viața Patriarhului 
Athénagoras.” 

În aprilie 1970, tot în Elveția, 
Patriarhul ecumenic de la Chambésy, 
îl ridică la rangul de Protopresbyteros 
(preot superior sau protoiereu) al Patri-
arhiei din Constantinopol.

Împărăteasa Iranului, Farah 
Pahlavi, îi scrie o scrisoare, iar Minis-
terul Culturii și Informației din Tunisia 
îl invită să facă o vizită în această țară. 
Aceste semne de bunăvoință și respect 
veneau după apariției în 1963 a cărții 
„Viața lui Mahomed”.

În 1975 călătorește în Japonia 
și susține o serie de conferințe despre 
poezie.

În 1978, poposește pentru 8 luni 
în Liban, la mănăstirea Mar-Hanna 

de lângă Beirut. Va scrie apoi, tot în 
franceză, anul următor, 1979, Cristos 
în Liban/ „Christ on Liban de Moise an 
Palestiniens”.

În 1980, apare „Dumnezeu la 
Paris”. Până în anul 1989 are o intensă 
activitate literară, culturală, religioasă și 
prolifică. În 1986 îi apare primul volum 
din Memorii (Mémoires).

Este susținut și apreciat pentru 
activitatea sa umanistă de personalități 
remarcabile internaționale precum: 
președinții Franței, Valery Giscard 
dʼEstaing și Jacques Chirac, Șahinșahul 
Iranului, Reza Pahlavi Aliamer ș.a.

Fiind la curent în 1989 cu viața 
din țară, unde sărăcia, mizeria, demola-
rea bisericilor, distrugerea satelor erau 
la ordinea zilei, recurge la acțiuni pen-
tru a atrage atenția Occidentului asupra 
României.

În noiembrie 1989, își manifestă 
atitudinea sa profund patriotică, la 
televiziunea franceză, declarându-se 
un apărător al poporului român. Par-
că a intuit că se va petrece o cotitură 
pentru țară... Și, într-adevăr, s-a pro-
dus Revoluția! Așteptările au fost mari, 
pentru întreg poporul român. Din păca-
te, ce a urmat de atunci și până azi, au 
dezamăgit...

Dar să revenim la marele scriitor, 
care, după decembrie 1989, ia deschis 
apărarea României și caută s-o facă cât 
mai cunoscută Occidentului.

Astfel, la 23 martie 1990, susține 
o conferință emoționantă la Catedrala 
din Nimes, în beneficiul locuitorilor din 
Sucevița. Își publică în acest an volu-
mul de Memorii dedicat soției: „Pour la 
tulipe noire.”

Deși bolnav, nu precupețește 
eforturile, greu de imaginat, prin care-
și manifesta deschis atașamentul și iu-
birea de neam. Din păcate, oficialitățile 
din țară îl ignoră în continuare. În toată 
această opacitate, cel puțin pasivă, în 
iunie, îi acordă lui Aristide Buhoiu un 
emoționant interviu, pentru ziarul Uni-
versul românesc, din SUA, afirmând 
printre altele: «N-am fost niciodată 
despărțit de România; dacă într-o zi mă 
voi întoarce în România, mă întorc aco-
lo unde sunt rădăcinile mele și nu mă 
mai mișc; tot dicționarul român mi-e 
drag; dacă nu pe pământ, atunci în ce-
rul românesc – acolo cu certitudine.»  

Într-adevăr, nu a putut reveni în 
țară, pe pământul românesc, la care a 
tânjit întotdeauna, căci boala nemiloasă 
l-a răpus la 22 iunie 1992. 

Prin trecerea sa în lumea 
veșniciei, poporul român, cultura ro-
mânească, literatura românească, 
creștinătatea în general (și mai ales 
ortodoxia), pierd pe unul din cei mai 
valoroși exponenți ai secolului XX, pe 
scriitorul-preot, Constantin Virgil Ghe-
orghiu.

Cu toată marginalizarea lui în 
România, la aniversarea centenarului 
nașterii sale, Constantin Virgil Gheor-
ghiu a fost sărbătorit la Facultatea de 
Teologie din București, marți, 9 noiem-
brie 2016.

Dacă pașii vă vor purta prin Pari-
sul zilelor noastre, atunci puteți vizita și 
clădirea de pe Rue de Siam, nr. 26, unde 
la 22 iunie 1994, s-a pus o placă me-
morială cu următorul text: „Ici vecut/ 
de1965 ã 1992/Virgil Gheorghiu/Prêtre 
Ecrivain/Humanist épris de libreté/
auteur de/ La vingt-cinquième heure”.
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Interviu

 CU SCRIITORUL TOMA GEORGE MAIORESCU
ad aquas Herculi sacras

-Stimate Domnule Toma George Maiorescu, 
aș vrea să vă întreb, acum, privind retrospectiv la 
Opera Dv. așezată în patrimoniul cultural, dacă 
sunteți mulțumit de recepția critică, de eventualul 
impact în conștiința literară, de aprecierile cuveni-
te? 

-Dragă prietene, pe scurt spus: sunt muțumit 
in deceptio. Opera mea a rămas parțial neînțeleasă, 
parțial viciată de incompetența cititorului de a ține 
pasul cu evoluția formelor și exprimărilor artistice. 
Cititorul trăiește încă sub teroarea obișnuinței și fri-
cii în fața noului, e timorat de limbajele mai puțin 
tranzitive ale poeziei care impun noutatea și odată cu 
asta valoarea.

În particular vedem mai peste tot interese 
și grupuri de interese, uneori chiar așa-numitele  
„găști”, care acționează dictatorial în locuri de răs-
pundere, influențând o posibilă ierarhie a valorilor, 
mergând de la provincie spre centru, totul firește în 
mod subiectiv și interesat.

-Înțeleg că ați rămas departe de binemeritata 
apreciere din partea semenilor, sentiment în general 
caracteristic scriitorului ce își asumă o anumită va-
loare,  constatând, fie cu indignare fie cu reținere,  că 
„jocurile” literare nu-l prea iau în calcul. Desigur, ul-
timul cuvânt e departe de a se fi spus… Până atunci, 
am vrea să știm ce înseamnă pentru Dv. poezia?

-Poezia este o revărsare de preaplin a spiritu-
lui, dar este, totodată, și un mod de luptă, o mobi-
lizare de sine pentru depășirea limitelor. În același 
timp, este spovedania poetului în fața unei lumi în 
care va intra.

Dacă poezia este o formă de luptă pentru 
depășirea oricăror limite, înseamnă că principala sa 
dimensiune este libertatea totală. Ceea ce nu înseam-
nă că poezia nu are o disciplină care implică concen-
trarea expresiei, forța expresivă a noului, indiferent 
dacă formele sunt fixe, indiferent de ritm, rimă, ce-
zură, sau sunt libere, ca la Whitman sau Maiakovski.

-Fiind la rândul ei «formă de luptă», 
«mobilizare de sine», așa cum ziceți, implică poezia 
– dincolo de actul de «gratuitate» vizat - și anumiți 
vectori sociali în sensul mai vechii teorii gheriste a 
„tendinței în artă”?

-Poezia are și o dimensiune de intervenție so-
cială, însă trebuie să subliniez  că politica în poezie, 
cât și dezvoltările artisticului în exces ucid artisticul, 
misiunea artistică. Tendința în poezie trebuie să fie 
atât de bine ascunsă încât să nu comprimită artisticul 
și, în general, esteticul.

-Dacă vi s-ar cere să vă „definiți” poezia, ce 
ne-ați da să înțelegem, nouă, care avem în față tex-
tele Dvs.?

-Am folosit în poezie toate mijloacele de ex-
presie artistică posibile: ale clasicismului formal, ale 
suprarealismului, ale absurdului și ludicului. Princi-
palul e ca formele de expresie pe care le folosești să 
fie adoptate spiritului tău.

-Militați, așadar, pentru o libertate 
desăvârșită, dincolo de orice îngrădiri sau rețineri?

-În creație ai dreptul să faci orice, cu condiția 
să corespundă cu personalitatea artistică ce-o întru-
chipezi.

-Cum stau lucrurile în poezia americană, pe 
care o frecventați atât de des, de vreme ce o mare 
parte din an o petreceți în USA, la Los Angeles,unde 
este stabilită fiica Dvs.?

-Acolo libertatea este totală. Acest concept 
nu a suferit niciodată de restricții estetice, precum 
la noi de mai bine de un secol încoace, mai exact de 
la „polemica” Maiorescu-Gherea. Acolo depinde de 
fiecare, artist sau scriitor, cum își construiește perso-
nalitatea. Buffon cu dictonul lui de acum trei secole 
«Le style c ʼest lʼ homme même” avea  perfectă drep-
tate. De fapt, numai dacă ești „om adevărat” (citește 
«artist») – poți să ai un stil!

-Cum stau lucrurile la nivelul poeziei Dv., 
acolo unde vă declarați (în volumul din urmă ), 
drept „un Prinț al metaforei la Curțile Metafizicii”? 
E vorba de volumul Sinucigaș plonjez într-un real 
imposibil (Editura Palimpsest, București, 2015, 
178 p.), format B 5, cu ilustrații (executate color de 
Daniela Wanda Maiorescu-Decca) și apărut într-o 
condiție grafică remarcabilă, volum consistent re-
cenzat de noi la momentul respectiv în coloanele 
acestei publicații.

-La începutul poeziei mele, pendulam între 
poetul „de pe noptieră”, care corespundea stărilor de 
meditație și introspecție ce le cultivam ca „trepte” 
ale „templului” meu, ca să mă exprim cu o sintagmă 
blagiană, și expresia liberă, năvalnică, ca un torent 
puternic, herghelie de cai sălbatici – o libertate ne-
măsurată a expresiei ca la Withmann sau Maiakov-
ski. Eram împotriva curentelor literare care negau 
violența, dar și liniștea nemișcării, tradiționaliștii, 
încorsetând creația. O replică memorabilă a dat-o 
curentul  suprareast „dada”, în literatură și artă, cu 
Marcel Iancu, Tzara, Brauner, Perahim, Rost, Vo-
ronca, Sașa Pană și toți ceilalți. Apoi expresioniștii, 
îndeosebi prin Rilke în planul vizionar al poeticului. 
Asta în timp ce la noi Arghezi rămânea un „clasici-
zant”, iar Blaga se orientase din instinct către această 
nouă lume a gândului absolut în creație. Și dezvol-
tarea ulterioară a poeziei moderne i-a dat dreptate…

Am fost martor și personaj al vieții noastre 
literare din perioada 1954-1971, și chiar până mai 
aproape de Revoluția din 89, când am lucrat, printre 

alte publicații, și la „România literară” condusă de 
George Ivașcu, secretar de redacție fiind Roger Câm-
peanu. După Revoluție, am militat în cadrul Mișcării 
Ecologiste (1989-1990), al cărei președinte fondator 
am fost.

-Am auzit că ne veți face o surpriză „biblio-
grafică”, într-un apropiat viitor, despre ce este vor-
ba?

-Am în pregătire, pentru anul viitor, când voi 
sărbători 9o de ani de la naștere, o culegere de texte 
– a 50-a carte a mea – intitulată „Toma George Ma-
iorescu văzut de…”, în care voi face loc, alături de 
texte iscălite de Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Mi-
hail Sadoveanu, acelor critici literari și comentatori, 
nu mai puțin talentați, care s-au aplecat de-a lungul 
anilor asupra literaturii mele (poezia, proza, eseuri-
le). Aceștia nu sunt „corifei ai criticii”, ci reale talen-
te critice, campioni în analize și sinteze, cu limbaj 
critic specializat, propriu și diferențiat, demni de luat 
în seamă…

-Precum?
-Precum, să zicem, regretata Jana Morărescu, 

această discretă teoreticiană și interpretă a fenome-
nului literar, axată  în special pe dramaturgie, care 
a scris despre proza mea în „Viața românească”, în 
„Caiete critice” ș.a. Dar, să lăsăm supriza întreagă…

-Vă mulțumesc pentru convorbire și mărturi-
sesc că aștept cartea promisă, cu textele respective, 
care desigur îmi vor clarifica multe aspecte ale vieții 
și operei Dumneavoastră.

*

Dicționar
MAIORESCU, Toma George (8 dec. 1928, 

Reșița) – profesor, poet, prozator, editor, eseist, pu-
blicist, militant ecologist, glob-trotter. Școala ele-
mentară la Reșița, liceul la Caransebeș și Timișoara 
(1939-1947). Licențiat în Litere și Filosofie. A studiat 
la Universitatea din Cluj (1947–1948) și la Univer-
sitatea din București (1948–1949), avându-i ca pro-
fesori și mentori pe poetul Lucian Blaga și filosoful 
D.D. Roșca, respectiv pe criticul George Călinescu și 
esteticianul Tudor Vianu. În 1947 înființează, la Cluj, 
alături de A.E. Baconsky, Cenaclul literar „Poezia 
nouă”, al cărui secretar devine. În anii 1949-1954 
urmează ca bursier Institutul de literatură „Maxim 
Gorki” din Moscova. Specializare postuniversitară 
la Universitatea din Cleveland (Ohio), 1992.

Un literat gentleman, cu mișcări firești și ges-
turi credibile, care, fără a mai avea nevoie de a epata, 
impune o siluetă scriitoricească aparte, cu o bogată 
experiență de viață. 

Pe Toma George Maiorescu l-am reîntâlnit, în vara trecută, la Colocviile Revistei „Reflex”, organizate 
de poetul reșițean Octavian Doclin, în stațiunea Băile Herculane (14-17 iunie 2017), unde, cu un tren 
de noapte, a sosit de la București , încă din prima zi, „fostul președintefondator al Mișcării Ecologiste 

din România”,după cum l-a gratulat zâmbind un confrate reșițean. Aproape nonagenar, poetul și eseistul TGM (n. 8 
dec. 1928, Reșița), tocmai revenise în țară de la Los Angeles. Nu-l mai văzusem de anul trecut pe poetul cu frunte 
înaltă, serrures sure  și rămas consecvent în purtatul cămășilor negre, suplu și destul de vioi la cei 89 de ani, cu 
vorbă așezată și privire vie, dotat nu numai cu leptop, dar de data aceasta și cu o tabletă, pe care a reținut portrete 
și instantanee de la seara de poezie. De la interviul ce mi l-a acordat pentru cartea „Lucian Blaga – între amintire 
și actualitate” (2011), realizat în spațiul mirific al Sebeșului , cu prilejul unei memorabile ediții a Festivalului 
Internațional de Poezie „Lucian Blaga”, - până la cele din urmă Colocvii ale revistei „Reflex” (2016 și 2017), T.G. 
Maiorescu a rămas același spirit manierat și distinct, impunând prin statura literară clădită pe parcursul a trei sferturi 
de secol, martor și personaj al unor vremuri de regăsit într-o operă de mare freamăt expresiv, tematic și ideatic. O 
prezență agreabilă reflectând specificitatea și unicitatea unui veritabil destin literar.

A consemnat Zenovie CÂRLUGEA

�Continuiare în pag.9
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O viață plină de aventură a unui nonconfor-
mist ce îi poartă pașii prin America de Sud, Africa, 
Orientul Apropiat, Europa, apoi până dincolo de Cer-
cul Polar, realizând filme TV despre locurile vizitate, 
ca un gazetar globe-trotter care, îmbarcat ofițer II pe 
nave comerciale românești, străbă tea meridianele și 
oceanele lumii (ca scenarist, operator, regizor). 

A tradus (din poezia poloneză, greacă, tur-
că etc.) și a fost tradus în numeroase țări ale lumii 
(Rusia, Portugalia, Franța, Grecia, Spania, Germa-
nia, Turcia, Ungaria, Bulgaria,în hindi și esperanto 
etc.), cunoscut fiind ca laureat al mai multor premii 
literare naționale și internaționale. Fondator, în zilele 
Revoluției decembriste, al  Mișcării Ecologiste din 
România, și președinte al Partidului M.E.R.,membru 
în Biroul Executiv al CPUN, director al unor 
publicații de doctrină ecologistă, TGM este creato-
rul ECOSOFIEI, căreia i-a dedicat câteva volume: 
Introducere în ecosofie (Fundația Europeană E.C.E., 
2000; Ecosofia (Ateneul Român, U.E.B., 2001); Îm-

blânzirea fiarei din om sau Ecosofia, ediția a II-a 
revăzută și adăugită (Fundația Europeană E.C.E., 
2001, ediția a IlI-a revăzută și adăugită, Ed. Lumina 
Lex, 2002)… 

Autor a peste 40 de volume de poeme, proză, 
filosofie și publicistică, TGM rămâne în poezie acel 
„Prinț al metaforei la curțile metafizicii” (The Prin-
ce of Metaphor al the Metaphysics Court), așa după 
cum se autodefinește într-un titlu de volum publicat 
în 2010 la „Amazon”, apăsat de conștiința de a lo-
cui „Pământul minat al speranței” (Ed. Palimpsest, 
2012). 

Spiritul poeziei lui TGM a străbătut mai multe 
etape, din anii 50 ai secolului trecut până azi în mile-
niului III, când „avangardismul” de care s-a tot vor-
bit s-a limpezit într-o dicție poetică ușor recognosci-
bilă, axată în principal pe două coordonate: năzuința 
metafizică în varii contexte existențial-metaforice și 
atitudinea unui civism universalist, a unui militan-
tist globalist, obsedat de ideea deteriorării acute a lui 
homo humanus căzut sub influența „fiarei” care i-a 

întunecat sensul existenței sale în lume și univers. 
Cu cât această lirică a incriminării este mai apăsată, 
cu atât poetul își vede spulberată credința în propria-
i doctrină ecosofică (=„un sistem de gândire, un mod 
de a privi, de a citi, de a trăi și de a înțelege lumea”), 
vizând mlitantismul său larg umanitarist. 

Perspectiva poeziei din urmă, animată de un 
ecosophism de esență umanitaristă, este nu numai 
întunecată, dar și plină de incertitudini gnoseo-an-
tropologice. Ideea că Homo Humanus a ajuns la 
«punctul terminus» al existenței sale pe pământ ne 
amintește de recentele declarații ale genialului astro-
fizician Stephen Hawking, care lansa următorul me-
saj îngrijorător pentru umanitate, în speță  ideea pă-
rerii de rău că e prea târziu și că nu se mai poate face 
nimic în problema „supraviețuirii” omului pe Terra: 
„Trebuie să continuăm să mergem în spațiu, pentru 
viitorul umanității.Nu cred că vom supraviețui în ur-
mătorii 1000 de ani fără a depăși limitele planetei 
noastre fragile.”

pag. 5

În Munții de Apus 
prin luminate dumbrave

În Munții de-Apus, prin luminate dumbrave
Preumblă-se sufletu-mi, seară de seară.
Cu Dumnezeu umblă prin iarbă desculț
Și fruntea încinsă își înmoaie-n izvoară...

Mumele Muemelor de sub glii, din adînc,
Îi căiesc argintiu. El ascultă. Se țese
O vrajă în aer. Inorogii mug. Se-aleg
Vești-povești, vechi, nociodată-nțelese...

Buhuhă buhe, pe culmi ard comori,
De la magul Zamolxe aici ferecate,
Cățelul Pământului îi latră-n adînc
Îi răspunde o pajură prin văzduh cînd străbate...

Luminat îi drumul de flăcări-brînduși
Ce pierdute de îngeri îi par pe-aici pleoape.
Lacrimi și patimi va să își stingă, dureri
Din muntele-i vieții va aici să-și îngroape...

De cînd mă știu cobor, tot cobor

De cînd mă știu cobor, tot cobor
La un capăt ajunde-voi, de vreme, de lume,
Unde plîng bătrînele Mume
Împreună cu Mumele Mumelor lor...

Din trecutele-mi vieți, doruri grele și patimi,
Mari focuri lăuntrice domoli-mi-se-vor,
Acolo cîte-au durut nu mai dor
Căci spală-se toate în ale Mumelor lacrimi...

Din neistovit plînsul acesta al lor
Reîntrupa-mă-voi odată și-odată.
Nu ca om. Ca fîntînă în munți, preacurată,
Ca floare, ca arbore, ca rîu, stea ori nor...

Ci singur sînt în Munții mei 
de-Apus

Ci singur sînt în Munții mei de-Apus.
În jurul meu bătrînul codru freme.
Corăbii mari cu vise, norii trec,
Vulturii scriu pe cer, rotind, poeme...

Bătrîni fagi-paltini-brazi se-ndoaie-n vînt.
(Încă în trunchii lor mai plîg mirese.)

Sub prag de piatră sură, un izvor
Același basm din veșnicie țese...

De-argint curat i-i graiul. Îl ascult
Și-adorm, și-n somn îl duc și vreau și-n moarte
Să-l iau, de-a lungul ei să-l tot aud,
Să-mi fie veșnicia dulce foarte...

Sună, mai sună în munți vechi 
izvoare

Sună, mai sună în munți vechi izvoare.
De demult, de demultle știu, din pruncie.
Le-am, prin ani, ascult- o fără de seamăn,
Păgînă, în mine sunînd, liturghie...

Copil bătrîn, încă și astăzi le-ascult.
Ne-nțelese-nțelesuri se-aleg. Cele Mume
Din graiul lor basme țes, vechi, de cînd lumea
Nu era încă și nimic n-avea nume...

Cînd de din lume petrece-m-oi, graiul
Acesta voi vrea să-l aud, să îmi fie,
În fără-de-capătil somn al veciei,
Unică, fără sfîrșit, liturghie...

Noapte de noapte aud în vis zvo-
nuri

Noapte de noapte aud în vis zvonuri-
Glasuri de greier de din adînc de pămînt,
Muget de cerbi-inorogi, glas de rîuri
Edenice, codri despletindu-se-n vînt...

Îmi sună, tot sună-n auz vechi izvoare
La care mereu și mereu mă întorc,
Care basme-mi spun, vechi, de la-nceputuri de lume,
Al căror fir încă Mumele-l torc...

Treaz, le și ziua aud- sînt ecouri
Din de la începuturi de lume grai sfînt.
Și mereu și mereu, suferința în mine
Că știință nu am să le-ncheg în cuvînt...

Codrul din vis

Un codru e, înalt, înalt, înalt
Din de demult, din ere vechi, prin care
Din loc în loc deschide Dumnezeu,

Sub fagi bătrîni, în zori de zi, izvoare...

Cirezi-cirezi străbat prin el, de cerbi,
Se duc, se duc spre tainice dumbrave,
Grei nouri peste el plutesc-plutesc
Ca pline de mister- spre unde?- nave...

Înalt, înalt e și el mult adînc.
De-un gînd al meu se clatină și freme
Și vulturi peste el rotesc, rotesc
Scriind pe cer, pline de tîlc, poeme...

Veniți, veniți, prieteni, la mine-n 
munți, sus!

Veniți, veniți, prieteni, la mine-n munți, sus!
Lărmuie-aici, de cînd lumea,izvoară
La care, -nsetat, cînd și cînd, Dumnezeu
În zori, spre a bea, se din ceruri coboară...

Mai bogatăaici ca oriunde e roua
Și fragedă-fragedă cum nicăieri nu-i.
Cînd iese, în zori, fericit, craiul Soare,
Vezi în ea, proaspete, urme de-a’ Lui...

Veniți, veniți, prieteni, la mine-n munți, sus,
Să vă frunțile arse limpezi izvoare!
Îl veți vedea pe un țărmur șezînd pe Dumnezeu,
Cu tîmple-n mîini, și Moartea o veți vedea cum moare.

La Apa Obîrșiei în Munții de 
Apus

Părintelui Ioan Bizău

La Apa Obîrșiei, în Munții de Apus,
Sufletul meu adastă mereu.
Acolo, în fragede răsărituri de soare,
Se, în secret, adună la sfat Dumnazeu...

Acolo la mistice ore, -mpăratul
Cerb-Inorog nestematele grele
Își scutură. Domnul Dumnezeu le adună
Și le face pe cerul munților stele...

Acolo biserici am eu dăltuite
De vînturi și ploi și în peșteri altare.
Acolo doar sufletul meu îngenunche
Și Dumnezeu e în el și nimica nu-l doare...

TEOFIL RĂCHIȚEANU
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„Aş ţine şi eu  un jurnal, dar mi-e teamă că se 
citeşte”, scrie, în stilul său caracteristic, inconfundabil, 
Marin Sorescu. Şi, totuşi, a scris jurnalul sub titlul Romanul 
călătoriilor (Editura Fundaţiei „Marin Sorescu”, 1999), 
ulterior şi alte jurnale care au fost oferite tiparului, graţie 
fratelui său mai mare, universitarul George Sorescu.

Eugen Simion, apărătorul său şi al valorilor culturii 
naţionale, îl consideră în Genurile biograficului, vol. II 
(Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2008), „un spirit 
migrator cu o mentalitate sedentară”. Observaţiile celebru-
lui critic literar Eugen Simion sunt pertinente şi, ca atare, 
merită să fie readuse în actualitate. Aşadar, spiritul migrator 
al lui Marin Sorescu este „moderat şi special. Îi place să 
călătorească, dar mai mult îi place să se întoarcă. N-are 
astâmpăr, dar în neastâmpărul lui este şi o parte stabili-
zatoare. Pleacă în voiaj cu geamantanul plin de caiete şi 
creioane, şi unde ajunge, se apucă să scrie şi să deseneze”. 
După o şedere de un an în America, a scris primul volum 
din La Lilieci (1973), o „mitologie ţărănească pe cale de 
dispariţie”, „paradoxul spiritului cobiliţar”.

Spiritul migrator, cobiliţar al lui Sorescu este ex-
celent surprins de Eugen Simion, descifrând în acest spirit 
„doi oameni [...]: unul care are dor de ducă, e curios şi 
neastâmpărat, şi altul care-l trage de mânecă pe primul 
şi vrea să stea unde se află, pentru a putea să-şi vadă de 
treburile lui”, adică să scrie. Cu alte cuvinte, Marin Sores-
cu „umblă prin lume cu osemintele strămoşilor vărsate-n 
el, cum zice alt poet de sorginte oltenească, dornic să se 
întoarcă, dar şi cu inteligenţa, ironia, harul lui” (p. 233-
234).

Ca odinioară Dinicu Golescu, Marin Sorescu 
compară realităţile şi mai ales  mentalitatea românească cu 
cele văzute în alte ţări sau constatate în convorbirile cu mari 
personalităţi de pe Mapamond, – mulţi fiindu-i confraţi într-
ale scrisului. Invidia scriitorească şi calomnia din Ţară n-o 
descoperă în America latină, unde „niciodată un poet din 
aceste ţări nu mi-a vorbit de rău despre alt poet”. În ţara sa, 
inofensivul şi introvertitul Marin Sorescu este atacat şi de 
cei pe care i-a ajutat. Răutăţile unor semeni l-au „ajutat” să 
dobândească cu două boli, care i-au fost fatale: diabetul, în 
urma implicării sale (mai bine zis, de către alţii) în meditaţia 
transcendentală, în 1980 şi, alta, în 1991, în urma recuzării 
sale ca redactor şef al revistei „Ramuri”, care a dus la de-
misia sa din obştea scriitoricească. 1991 este, însă, şi anul 
unor mari realizări profesionale: membru corespondent al 
Academiei Române (9 martie), primirea Premiului Herder 
la Viena, fondează în septembrie (împreună cu Eugen Si-
mion, Fănuş Neagu şi Valeriu Cristea) revista „Literatorul” 
(seria a doua).

Meditaţia transcendentală a fost un fenomen politic 
şi social încă neexplicat pe deplin. Precizări despre meditaţia 
transcendentală face Cornel Burtică, fost demnitar al ace-
lor vremuri (vezi Oana Cătălina Popescu, Marin Sorescu. 
Vinovat fără vină (Studiu), Iaşi, Princeps Edit, 2003, p. 
51-52). Scandalul a pornit de la sesizarea lui Iosif Barc 
(preşedinte al Consiliului  Muncitoresc din C.C. al P.C.R.), 
care descria această meditaţie ca o organizaţie subversivă. 
Ea îşi crease o filială la Oficiul „Carpaţi” şi la Academia 
„Ştefan Gheorghiu”, având aprobare de la C. Petre (min-

istrul adjunct al Învăţământului), Aneta Spornic, ministrul 
Învăţământului şi chiar de la Elena Ceauşescu. „Părerea 
mea este -  spune Cornel Burtică – că Elena Ceauşescu nici 
nu a ştiut prea bine ce aprobă”, dar, „în laşitatea ei, n-a spus 
că ea dăduse aprobările necesare”. Marin Sorescu însuşi 
caută s-o desluşească, în fragmente inedite din jurnalul său, 
publicat în „România literară”, sub titlul Sunt bântuit de rele 
presimţiri...(note pe care nu le regăsim în jurnalele soresciene 
publicate ulterior). În luna mai 1980, soţii Virginia şi Marin 
Sorescu sunt invitaţi de familia Chiaburu, fost administrator 
al fondului plastic, acum locuind în „cartierul de vile”.  Pre-
caut din fire, Marin Sorescu este frapat de câteva detalii: este 
fotografiat sau filmat de „cineva dintr-o  Dacie parcată în 
faţa casei”, camera în care au intrat era goală („mă aşteptam 
ca locuinţa lui să fie plină de tablouri”), exceptând un afiş 
reprezentând un bărbat cu barbă, provocându-i autorului Io-
nei o „senzaţie  neplăcută – asemănătoare cu cea pe care 
am simţit-o când l-am văzut prima dată pe Marx”, într-o 
poză aflată pe coridorul Liceului „Fraţii Buzeşti” din Craio-
va, frecventant de Marin Sorescu o perioadă. Până la venirea 
„maestrului Stoian”, Sorescu discută cu gazdele  (familia 
Chiaburu) probleme de sănătate („am de ani de zile o du-
rere de splină, devenită în ultima vreme permanentă”, adică  
„mi s-a pus splina”). În această scurtă conversaţie, Marin 
Sorescu aruncă o ironie: „Ideal pentru societatea socialistă, 
zic, să nu mănânci şi să dai randament sporit”, prilej pentru 
Chiaburu să anunţe oficial: „statul e interesat într-adevăr 
să aplice metoda. Am făcut rapoarte la C.C. şi avem apro-
barea de-a experimenta metoda la Institutul de Psihologie. 
Acad. Milcu este foarte interesat . De asemenea , Mânzatu”. 
Apare, în sfârşit, maestrul, un „bărbat de vreo 35 de ani”, 
care, însă, îl dezamăgeşte („mă aşteptam la cineva mult mai 
spiritualizat şi eventual bărbos”). Conversaţia se duce în ju-
rul „metodei domniei sale – gimnastica asta, sau ce-o fi”. 
Apoi, Sorescu notează în jurnal date  esenţiale privind (ne)
implicarea sa. I se aduc două foi albe şi câte un creion şi „ni 
se cere să scriem numele, vârsta, profesia. E ca un joc... 
dar, aruncându-mi ochii pe fereastra larg deschisă, îmi dau 
seama că discuţia se aude afară şi observ că tipii din maşină 
continuă să filmeze...«Ce dracu e asta?!» Întind hârtia fără 
s-o semnez (subl. noastră, T.N.).  Încep să mă enervez”. 
Soţii Sorescu părăsesc imediat locuinţa „Chiaburului” şi 
a „maestrului Stoian”, care-i devenise antipatic, obsedat 
de faptul că „trebuia să-i cer foile cu scrisul nostru (subl. 
noastră, T.N.). Oricum, tot n-aveam de gând să merg la 
experienţe psihologice”. „O înscenare idioată, zice soţia.
Te-a păcălit”. Întrebându-se retoric „Şi ce-o să-mi facă?”, 
Marin Sorescu a simţit „apăsarea sufletească” a aces-
tei experienţe nefericite, neliniştitoare: „Ceva nelămurit, 
greu, ca şi când cineva mi-ar fi dat în plină stradă o palmă 
sau m-ar fi scuipat. Hai mai repede acasă!”.

Marin Sorescu a fost, într-adevăr, „bântuit de rele 
presimţiri” Deşi n-a semnat acele hârtii, el a fost inclus în 
rândul celor care trebuiau să plătească cu excluderea din 
partid şi transferarea ca... muncitor necalificat.

Efectele nu întârzie să apară. Sau mai bine zis, pre-
testele, întrucât acea primă şi scurtă întâlnire cu ideologul 
„Meditaţiei transcendentale” era un motiv de a-l lovi pe 
genialul scriitor, de a-l scoate din câmpul creaţiei.

Prima lovitură o primeşte la Craiova, la Teatrul 
Naţional, unde i se pune în scenă piesa Există nervi?, cu Tu-
dor Gheorghe în plin plan, în regia lui Mircea Cornişteanu. 
Directorul Teatrului, Al. Dincă, îl invită să fie de faţă la 
propria-i vizionare. Marin Sorescu se conformează: „Când 
am intrat azi în biroul directorului am găsit o atmosferă 
cam întunecată. Nervozitatea specifică acestei forme de-
ghizate de cenzură. Comisia are drept de veto. Dacă ceva 
nu-i place poate opri reprezentarea. (De obicei se cer nişte 
modificări, care, odată făcute, trebuie văzut cu ocazia altei 
vizionări, distanţa dintre vizionări fiind mare de câteva luni, 
se întâmplă să vină alţi tovarăşi cu răspundere, care fac alte 
observaţii”. Dată fiind tensiunea vizionării cenzurării, îşi 
aminteşte că a mai trecut prin astfel de momente şi a ieşit 
cu bine: „Vizionările la Răceala la Teatrul „Bulandra” au 
ţinut un an de zile. Până când Dumitru Popescu a fost schim-
bat din funcţia de secretar cu propaganda şi a venit Cornel 
Burtică. Mult mai larg şi nesuspicios, acesta i-a dat drumul 
spectacolului fără să-l vadă, în urma unei discuţii telefonice 
pe care am avut-o cu el, disperat că premiera se amână la 
infinit.

Râzând: - Suntem informaţi că piesa e plină de...
fitile... Aşa e?

-Invenţii.
-Bine, atunci să-i dea drumul.
Burtică a văzut apoi piesa şi i-a plăcut mult, şi pe 

baza acestei [aprobări] piesa s-a jucat... 12 ani, încântând 
mii de spectatori cu spectacolul... căderii Bizanţului”).

Abilul director Al. Dincă îl informează că vine şi 
„tov. primsecretar” Miu Dobrescu (fost preşedinte al Con-
siliului Culturii şi Educaţiei Socialiste ), un sinistru ministru, 
împreună cu „15 participanţi la vizionare”. Marin Sorescu 
notează cu meticulozitate această vizionare şi de aceea, pen-
tru istoria literară, lăsăm să curgă aceste pagini memorabile 
în care este constrâns un scriitor de geniu: „Vestea asta mă 
îngrijorează pentru moment. Apar: Miu Dobrescu, primsec-
retar la Dolj, tov...secretar cu propaganda şi...deci asta e 
comisia. Trecem în sală, începe spectacolul. Stau singur mai 
în fundul sălii. Actorii joacă îndrăcit... Râd în gând şi mă 
amuz, de parcă n-ar fi piesa mea. Regizorul a găsit o mulţime 
de „rezolvări”. După vreo cinci minute observ mişcare în 
rândurile comisiei. Primul secretar şi-a scos un carneţel 
şi, pe întuneric, îşi notează ceva. Atunci toată comisia face 
acelaşi lucru. Nu ştiu cum să-i avertizez pe actori s-o lase 
mai moale şi să mai sară unele replici... Nu mai e nevoie, 
cam peste o jumătate de oră primul secretar se ridică.

-M-am edificat...
Dincă: Discuţia o facem aici sau în biroul meu?
Miu Dobrescu: Nu mai e nevoie de nici o discuţie. 

(către mine): Ai scris o porcărie.Îţi baţi joc de femeia 
română, de ştiinţă, de societatea noastră...

E foarte pornit. Rămân perplex. Deşi tăbăcit de 

vizionări, unele destul de dure, nu mi s-a întâmplat totuşi 
niciodată să mi se spună c-am scris o porcărie.

-Nu mi se pare – zic – şi-am mai bâlbâit nu ştiu ce. 
Începusem să mă enervez. Dimpotrivă, reiese că are haz... 
mai zic în sinea mea.

Miu Dobrescu (către Dincă): Dumneata o să dai 
seama...O să te schimbăm, dacă mai pui pe scenă astfel de 
provocări.

Dincă: Tovarăşe primsecretar... Noi am considerat 
că e piesă bună... Consiliul oamenilor muncii a propus-o... 
Ceomeul  a insistat, am fost de acord. Am obţinut apro-
barea de la Consiliul Culturii...

Dobrescu (către mine): E plină de venin.
Eu: E o piesă scrisă în 1964... De unde să ştiu eu... 

că (în gând)ce ajunge femeia română.
Dincă: Eu zic totuşi să mergem sus... Fetele noastre 

au pregătit o gustare...
Miu Dobrescu (către suită): Hai să mergem... Cât 

oi trăi eu piesa asta n-o să se joace niciodată şi nicăieri...
Dă mâna cu Cornişteanu, cu Dincă...Îmi întin-

de mâna – mă fac că nu observ şi mă-ntorc cu spatele. 
Rămânem câteva minute să ne dezmeticim. Reacţia primu-
lui secretar a fost atât de neaşteptată şi de violentă încât 
ne-a luat tuturor piuitul...

Să mai încercăm să vorbim cu dânsul mâine – spune 
directorul teatrului, pe care acum îl preţuiesc mai mult pen-
tru demnitatea şi curajul său... O fi fost într-o toană proastă 
– se întâmplă tot felul de minuni în Dolj, de care trebuie să 
dea seama. Ba mai cade câte un avion, ba un accident la 
Iug, ori vreo explozie la Işalniţa... Ca să nu mai vorbim de 
agricultură... care ne-a înnebunit pe toţi... Dacă Dumnezeu 

Mãrturii

MARIN SORESCU ŞI MEDITAŢIA TRANSCENDENTALĂ
TUDOR NEDELCEA:
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nu plouă. Altfel, ce e greşit în spectacolul nostru? Ce ne 
facem totuşi? Premiera e anunţată, programul e tipărit. 

Cer un program să-l pun la arhivă, căci sunt bântuit 
de rele presimţiri.

De la redacţie îmi dă telefon acasă adjunctul 
meu Romulus Diaconescu, să mă duc la primul secre-
tar, dupăamiază, la ora 18. Mă gândesc că l-au cuprins 
remuşcările şi vrea să-şi ceară scuze. Mi-e şi milă că un 
om politic, cu atâta putere trebuie să-şi ceară scuze de la 
un biet scriitor.

Orele 18. Mă prezint la cabinetul primului secretar. 
Secretara mă anunţă, intru.

-Să vină tovarăşa...
Până apare secretara cu propaganda se uită în 

Scânteia de azi - Faptul că refuză să vorbească cu mine 
fără martori mi se pare de rău augur. Apare doamna.

-M-aţi chemat, tov prim secretar?
-Da. (către mine) După ce c-ai scris o piesă proastă, 

o grosolănie la adresa femeii – om de ştiinţă, savant, 
cercetător, o piesă antistatală... acum aud că faci parte şi 
dintr-o sectă...

(În sinea mea: Singura sectă din care fac parte, într-
adevăr, e Partidul Comunist Român). (Tare) Eu?! Ce sectă?

-Te rog să-mi spui ce legătură ai cu secta Meditaţia 
transcendentală? (Apăsând pe cuvintele Sectă şi Meditaţie 
transcendentală).

-Ce legătură? Nicio legătură?
-Suntem informaţi că faci parte din secta Meditaţia 

transcendentală care luptă contra statului socialist.
Acum îmi explic atitudinea lui de la vizionare.
-Eu credeam că m-aţi chemat să vă cereţi scuze... 

M-aţi insultat...nu permit să mi se vorbească aşa. Piesa a 
fost scrisă de mult...nici nu se pomenea atunci de lipsa de 
cafea, de problema balcoanelor...de iepuri şi femei savant...

-Am oprit spectacolul... Dar şi mai grav e că faceţi 
parte dintr-un complot...

-Complot?
-O sectă periculoasă.
-Nu fac parte din nicio sectă. Sunt ortodox.
-Dă o declaraţie. Stai acolo şi scrie.
-Ce să scriu?
-Legăturile cu Meditaţia transcendentală.
-Nu ştiu decât c-am fost o dată într-o vizită la cine-

va şi mi-a fost prezentat unul care mi-a vorbit, într-adevăr, 
ceva despre Meditaţia transcendentală. Nu ştiam că e o 
sectă. Credeam că e un fel de Yoga.

-Ai dat o cerere de înscriere...
-Exclus aşa ceva... N-am dat nicio importanţă aces-

tei întâlniri.
-Te rog să scrii declaraţia!
-Bine, dar n-o scriu acum, v-o aduc mâine.
Îi duc primului secretar declaraţia cerută. E sub 

formă de scrisoare, ştiind că va fi pusă la dosar. Relatez 
exact vizita mea la Chiaburu şi întâlnirea cu Stoian. (Mi-
am adus aminte toate amănuntele). Nu mă simt vinovat cu 
nimic. Şi la urma urmelor, Meditaţia aceasta e un fel de 
Yoga-occidentul e plin de tot felul de tehnici ale respiraţiei 
şi inspiraţiei – că doar sunt scriitori, nu?

Miu Dobrescu nu mă primeşte. E ocupat. Las 
scrisoarea şefului de cabinet. Plec la Bucureşti speriat. (Să 
nu mi se întâmple ceva în tren!).

Acasă o găsesc pe soţia mea destul de speriată. A 
avut un vis rău. Îi relatez cele întâmplate. „Ei, vezi?” Se 
duce la vecina noastră, domnişoara Marta, o domnişoară 
bătrână, care discută cu spiritele, în special cu spiritul 
tatălui ei, să-i tălmăcească visul. Aceasta nu e azi în formă. 
În schimb, îi spune că a trecut pe la ea cineva de la securi-
tate, să ia informaţii ce se întâmplă în casa noastră. Cine 
vine? Dacă vin străini?

„Nu mai strângeţi lume seara, ne sfătuieşte, întâl-
nirile astea sunt foarte rău văzute” (Mai vin actori, uneori, 
la un pahar de vin.)”.

Dar, lucrurile nu se opresc aici, din păcate, Marin 
Sorescu este vânat în continuare. La Timişoara, Uniunea 
Scriitorilor a organizat un colocviu „despre pace”( „despre 
lăsatul în pace ar fi fost mult mai potrivit, îi şoptesc, în 
compartiment, lui...”), comentează ironic şi maliţios Sores-
cu. În trenul dinspre Bucureşti călătoresc: D.R.Popescu 
(preşedintele Uniunii Scriitorilor), I. Horea, M.R. Iacoban, 
Traian Iancu, Paul Anghel. Tot pentru istoria literaturii, dar 
şi pentru unii care încă sunt deranjaţi chiar de „cadavrul” 
lui Sorescu, las să curgă aceste pagini de jurnal sorescian, 
care dovedesc zbuciumul sufletesc al unui om introver-
tit, implicat, fără voia lui şi fără dovezi, într-o „afacere” 
politică.

„Aseară, am avut impresia că peste zi mi s-a umblat 
în hârtiile din valiză. Nu pot să dorm. Oboseala drumu-
lui? Cum aţipesc am coşmare. Mă trezesc speriat. Aseară, 

spectacolul de poezie la teatru. Pe scenă toţi poeţii – vreo 
15, care trebuie să citească fiecare câte o poezie, două. 
Anghel Dumbrăveanu, secretarul Asociaţiei Scriitorilor 
din Timişoara, prezintă invitaţii, de la dreapta la stânga. 
Poetul...Prozatorul...cutare. Fiecare se ridică în picioare, 
face o reverenţă către sală, publicul aplaudă. Sala e plină, 
mulţi studenţi, elevi. Mă pregătesc să mă ridic în picioare, 
dar când ajunge la mine, prezentatorul se face că nu mă 
observă şi trece la Berwanger, vecinul meu. Apoi... mai 
departe... Mă lasă la urmă, mă gândesc, pentru „efect”. 
Termină... Dă să invite la microfon primul poet..., dar 
publicul a observat omisiunea...Sorescu, Sorescu...strigă 
cineva. Sala începe să aplaude. „Sorescu”, „Sorescu”. Mă 
ridic în picioare, scuzându-l pe A.D.  „A uitat, iertaţi-l”.

Figura se repetă însă când îmi vine rândul să citesc. 
Secretarul Scriitorilor din Timişoara, îmbrăcat azi într-un 
costum impecabil, mă sare din nou... Mă ridic singur, după 
ce-l las pe Berwanger să citească; merg la microfon şi ci-
tesc „Semne” şi „Adam”. Mult entuziasm în sală.

„Bătrâne, fii atent – îmi şopteşte apoi Berwanger... 
dar să nu mă spui...vezi că e ceva cu tine... Ceva nu e în 
ordine...Sunt în Comitetul Judeţean de Partid...ca neamţ, 
ştii, minoritate şi am mirosit eu ceva”.

Discuţia despre pace în sala hotelului, apoi o vizită 
la nu ştiu ce întreprindere. În maşină, cu Berwanger. Zice: 
„Nu te superi, ţi-aş da un sfat. Du-te să te aperi.” Ajungem 
la întreprindere, dar nu mai cobor...Rog şoferul să mă ducă 
înapoi la hotel. „Am vreun tren acum dimineaţa? – Este 
unul la 12. Îl mai prinzi”.

La hotel un bileţel la recepţie. M-a căutat soţia. Să-i 
dau telefon urgent la „România liberă”, lui V. Băran.

Încerc să prind Bucureştiul, dar e imposibil. Îmi fac 
bagajul şi, cu un taxi, merg la gară. Prozatorul Paul Anghel 
are şi el treabă la Bucureşti. Mergem împreună. După câte-
va ore în compartiment, trecem în vagonul restaurant, unde 
găsim o masă liberă. Dăm de un vin bun şi încerc să mă 
îmbăt. P.A. e în vervă. „Îţi spun eu, crapă mâine-poimâne. 
Şandramaua n-are cum să mai ţină, înţelegi?E frica în ei – 
înţelegi?Le ţâţâie curul de frică.” Atunci ce au cu mine? Îi 
povestesc spaimele mele. Sunt plin de rele presimţiri. „Nu 
fi copil, zice. Crapă ei mâine-poimâine”.

Spre surpriza mea în gară mă aştepta soţia pe care 
n-o anunţasem că vin.

-De unde ai aflat că sosesc cu trenul ăsta?
-De la Geta Dimisianu. Ea ştia de la Gabriel, care 

face parte din biroul de partid al „României literare”, şi 
de la Vasile Băran, care e şi el pe undeva pe aici. Apare şi 
Vasile. A, uite-l şi pe domnul Paul Anghel.

-Salut domn’ Paul...
Mi-am luat la revedere de la Paul, mulţumindu-i că 

mi-a mai ridicat moralul.
-Se confirmă domnule ce-ţi spuneam eu, zic.
-Vezi-ţi de treabă... nu mai au ei timp. Şi Paul râde 

pe sub mustaţă, cu râsul lui molipsitor Vasile este omul 
cel mai vesel din lume, plin de voie bună, gata oricând să 
povestească o mie de lucruri cu haz. Acum arată îngrozitor 
– speriat, sumbru.

-E foarte bine că ai venit, zice – poate mai putem 
face ceva.

-Ce e domnule, ce s-a întâmplat? Zic.
-Domnule, mâine dimineaţă trebuie să te excludem. 

S-au rezolvat toate cazurile astea cu meditaţia. Doar tu ai 
mai rămas. A fost ordin de sus de tot să se rezolve totul, 
în 24 de ore. Pe toţi... câţi aţi fost i-au dat afară, afară 
de peste tot, înţelegi, s-au luat măsuri foarte grele – şi noi 
– organizaţia noastră trebuie să ne dăm acordul mâine 
dimineaţă. Hai să ne sfătuim ce să facem şi cum să fa-
cem. Nu mergem nici la tine, nici la mine... Ne plimbăm pe 
străzi... mi-e frică să vorbim înăuntru...

-Aşa mi s-a spus să îţi spun – tu, fii atent, aici la 
mine...! Complot contra statului, şi spune-mi ce să facem?

-Şi ce legătură am eu cu complotul?
-Ce legătură, ce legătură? De unde să ştiu eu? De 

unde să ştiu dacă nu eşti chiar şeful lor.
-Hai că mă faci să râd...

-Eu vomit de azi dimineaţă... se iau nişte măsuri că-
mi vine rău de la burtă... Uite şi acuma... Cum dracu te-ai 
băgat tu în chestia asta... că doar eşti oltean de-al meu.

-Care chestie, domnule? N-auzi că nu ştiu despre 
ce e vorba?

-N-ai auzit de meditaţia transcendentală?
-Ba am auzit...de vreo săptămână încoace, dar tot 

lucruri vagi...
-Ai fost la întrunirile lor?
-Nu.
-Te-ai botezat?
-Ce botez, eşti nebun? Eu sunt botezat de mult.
-Lasă, nu mai face pe prostul...Toţi vă botezaţi din 

nou cu nişte cireşe în mână... Vă pun un porumbel sau o 
pisică... sau un liliac... nu ştiu cu ce pe cap...şi vi se dă o 
mantră...

-Ce mi se dă?
-Mantră.
-Mantră?
-Care e mantra ta?
-Mantra mea este să mă pupe-n cur...partidul, dacă 

vrei să ştii.
-Lasă, să vezi tu cum or să te pup... Te împuşcă, 

înţelegi?... Vor să te execute.
Discuţia a continuat în felul acesta câteva ceasuri, 

făcând pe jos mulţi kilometri în jurul străzii Apolodor. A 
rămas ca a doua zi, la ora 7 dimineaţă, să fiu la Casa Scân-
teii, unde vine o comisie de la Primărie să mă discute.

Pe drum, nevastă-mea îmi relatează cum de-a venit 
la gară.

-Azi, în jurul orei trei, m-a sunat Geta Dimisianu, 
care m-a rugat să-i ies în cale, să ne-ntâlnim la Policli-
nica Sahia, spunându-mi că are să-mi dea o carte foarte 
importantă şi că e musai astăzi. Aveam o criză de colică 
biliară, vomam încontinuu şi de-abia îmi ţineam capul pe 
umeri. Am refuzat-o de câteva ori. La insistenţele ei, m-am 
îmbrăcat totuşi, m-am urcat în maşină şi m-a, dus la Policl-
inica Sahia, pe Dorobanţi. Şi aşteptam în maşină să apară. 
După un timp, apare. Şi-i deschid portiera să urce să stăm 
de vorbă’ în maşină şi să-mi dea cartea ce avea de dat. 
Cu nişte semne de surdo-mut, mi-a făcut semn să cobor şi 
să încui maşina, că nu putem discuta acolo. Bineînţeles, 
n-avea nicio carte să-mi dea..., ci voia să mă pună în gardă 
cu ce urma să aibă loc. „Fii atentă, zice,  Gabriel este în 
biroul de partid şi s-a discutat excluderea lui Marin azi 
dimineaţă. Ştii ce înseamnă asta? Excluderea din Uniunea 
Scriitorilor, luarea dreptului de semnătură, nu mai publică 
nimic, e scos de la teatre, de la radio... Nu i se mai pronunţă 
numele nicăieri, înţelegi? Şi prin Forţele de muncă i se 
găseşte o muncă necalificată. Muncitor necalificat.

-Stai, Geta, stai... Pentru ce?
-Nu, că face parte din porcăria aia... Meditaţia 

transcendentală... Ştii ce s-a întâmplat cu Romilă, Andrei 
Pleşu, cademicianul Milcu... Tot Institutul de Psihologie a 
fost desfiinţat...

-Când?
-Ieri...
-Domnule, nu face parte din nicio porcărie...
-Parcă tu ştii...
-Ştiu sigur, că am fost cu el...”.
M-a plimbat vreo trei ore pe jos (în maşină ne era 

frică de microfoane). Mi-a spus ea: ascultă-mă, el vine 
diseară la 11. I s-a dat telefon şi-a plecat cu trenul de 1. 
Mi-a spus Gabriel, care, nu-ţi mai spun, de când a aflat 
chestia asta [...] i s-a făcut rău...Ştii cât ţine el la Marin... 
De-abia a ajuns acasă, nu s-a putut ridica din pat, să vină 
el. Nu mi-a venit totuşi să cred că tu vii la ora 11...

-Şi uite că am venit...
Se făcuse târziu... Trenul sosise pe la 11 seara; cât 

ne-a mai plimbat Vasile Băran pe străzi, povestind tot ce s-a 
întâmplat peste tot, după care i-am povestit eu ce-a fost...

„Marine, bagă de seamă, apără-te singur, cum oi 
şti, pentru că numai tu ştii ce-a fost... Nouă ne-a spus că, 
dacă vreunul din noi sare să-ţi ia apărarea va fi exclus, 
alături de tine”.

S-a făcut ora 5 dimineaţa. Dau să-mi pun pijamaua 
să mă culc. Soţia nu mă lasă să mă dezbrac şi mă trimite 
la maşina de scris să-mi ordonez de-acum cam ce-ar trebui 
să le spun mâine. Renunţ  la culcare şi încerc să-mi aduc 
gândurile...

De unde să încep?”
Par pagini kafkiene, incredibile, dar ele exprimă o 

realitate, adeverind zicala bătrânului cronicar că vremurile 
sunt peste om.

Marin Sorescu a fost salvat, cu preţul unei boli 
parşive: diabetul. A fost salvat de unii din colegii săi, care 
s-au luptat pentru adevăr şi dreptate, pentru spiritul de co-
legialitate scriitoricească. Ei sunt, şi trebuie să-i reamintim 
mereu pentru gestul lor extrem de curajos; Eugen Simion, 
D.R. Popescu, Adrian Păunescu, Vasile Băran, Geta Di-
misianu ş.a. Aceste mari personalităţi literare au rezistat nu 
numai prin cultură, dar şi printr-o disidenţă nezgomotoasă, 
permanentă şi utilă.
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Seismograf liric

Condiție
Pe lângă mine trece Timpul, mă atinge,
Să-i dau rubine vrea, - de nu, mă ninge.

Riscurile meseriei
Adesea, ideea trece singură pe drum
Și de-o apuci de braț se face scrum.

Atitudine
Am rupt contractul meu cu Timpul;
Deci, s-a îndepărtat Olimpul…

Revoltă
De-o vreme, zilele-s la fel:
Au spânzurat orice mode.

Schimb profitabil
De-aș avea un tron
L-aș da pe-un șotron.

Conștient
Două rime triste și bătrâne
Înhămi, - dar versul nu rămâne.

Mărturisire
Rămân cu mine însumi din ce în ce 
mai des –
Singurătate sfântă, ai azi alt înțeles!

Negoț
Pe la târguri depărtate se mai vând și 
azi cuvinte
Cu poveștile săpate în tăceri de ose-
minte.

Vizită
Metafore cu ochii umezi vin
Să mă întrebe de sublim.

Tu
Lângă pian (sau poate pianină)
Sub degete ascunzi lumină.

De bună voie
Colaborez cu mine (să văd ce o ieși!)
Ne smulgem unul altuia hârtii.

Ceas
Pe spații ninse dintre ore
Se plimbă-n cerc tristeți multicolore.

Departe
Pe-un pat de rapiță-nflorită
Singurătatea mă invită.

Epistolară
Când vei veni, să-mi lași un semn
De marmură sau chiar de lemn.

Singur
Stăpân cu gândul peste spații
Mă rătăcesc prin constelații.

Bacoviană
Sărbătorind concretul, azi goarnele su-
nară
Mișcând apoi cu-ncetul coloana mor-
tuară.

Gemenii
Pe „nu” l-am luat în brațe chiar de mic,
Fără să știu că-i frate cu „nimic”.

Pastel
Pe valea ce coboară din vioară
Am întâlnit un asfințit de seară.

Dilemă
Vin de departe și mă duc departe –
Spre viața de apoi, sau numai moarte?

Umbre celeste
Dedicație

În fața ta, Poezie celestă, îmi declin
Iubirea mea onestă în vers alexandrin.

Armonie
În metaforă dacă zoiești
Poezia îți trimite vești.

Rugăminte
Ce-am vrut să fac, încape într-un sac –
Dar leagă-l tu, să nu pot să-l desfac!

Miraj
Când versul de iubire trecu pe dinainte,
În preajmă sentimentul deschise aripi 
sfinte.

Mirosul tristeții
Trec cu tristețea mea pe lângă tine –
Miroase a trecut, o știu prea bine.

Întâmplare
Găsesc un vers pe jos. Când îl ridic
Se face floare albă din nimic.

Schitul ideal
Tot ce-i finit râvnește infinitul
Precum un schit în duh, nemărginitul.

Porțile împărătești
Mă lupt cu întunericul din mine
S-ajung la Porțile ce duc spre Tine.

Magia unei culori
E mai credibilă istoria cu sânge –
În roșu și durerea se răsfrânge.

De taină
Să cern cuvintele m-a învățat
Frumosul, într-o zi pe înserat.

Arta
Cuvântul poate fi medicament
Când este încărcat cu transcendent.

Tandrețe
Mănușa se pliază
Pe mâna ce oftează.

Strategie
Te-ai strecurat prin înserare
Mereu gândindu-te la soare.

Visele
Din suflet, iată, le-am trecut pe umăr:
Sunt mai aproape și pot să le număr.

Euforică
Miroase versul a beție
Iar rima râde în prostie.

Definiție
Cârciumăresele sunt flori
Ce dat-au buzna în culori.

Melancolii de toamnă
Se plimbă Timpul printre amintiri:
Imagini vechi, cu noi sclipiri.

Fața nevăzută
După figura lui, a cunoscut femeia;
Rămâne un mister de-a pipăit ideea.

Un adevăr
Singurătatea este parteneră
A tuturor, oricât, în orice eră.

Aleșii poeziei
Urcăm pe trepte muzicale
Spre-abisurile siderale.

Vinovăţia 
nuanţelor
Muritori, totuși

Vopsea albastră de la îngeri am cerut;
Spre tine vin, s-o îndoim cu lut.

Trecut
Ascund câteva vorbe-n buzunar:
Le țin dintr-un trecut crepuscular.

Umbra
Cu replici protectoare și astăzi mă îm-
buni
Când îmi arăți în soare poteca spre 
străbuni.

Capriciu
Ideea, subțirică-n talie,
Vrea o poză lângă dalie.

Înțelepciune prozodică
Ferfeniță, un dicționar de rime
E-o portiță spre ideile sublime.

Dans
O muzică să cearnă cuvintele alese
De vrei să te aleagă și rime-principese.

Rugăciune
Mă iartă, Doamne, pentru tot ce fac
Și mai ales pentru ce nu pot să refac.

Clopotul lui Ștefan
(opinia ghidului)
O porție de încântare
Oferă clopotul cel mare.

Istorică
De vreme ce ne prețuim martirii
Trăiesc prin noi legendele iubirii.

Pe stradă
Gălăgioase vorbe la veselii bărbați
În haine mohorâte de-o viață îmbrăcați.

Dragoste și poezie
Vin, rimele și în baston
Dacă le cheamă Cupidon!

Contrast
Când mâna mea la scris visează
Surâsul tău se oxidează.

Rugă
Doamne, lasă-mă să scriu!
Îmi miroase a pustiu!

Optimism precaut
Înaintăm tăcuți pe drumul cu suspine
Cu gândul la virtuți și-o lacrimă de 
bine.

Cei doi din el
Nevolnicul se roagă ziua toată;
Încrezătorul e natură moartă.

Revoltă
Teme comune, rezultatul comun.
Ia-le din față! Nu sunt imun!

Moșneguț
Cu titlurile vârstei mă-nvăț. E o plăce-
re
Ce are și carate de durere.

Eu și distihul
De mult și prea-plin
Ațipirăm puțin.

Dramă
Alerg prin viscol ezoteric
Dar tot nu scap de întuneric.

ADRIAN VOICA
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Avem un dublu în univers. Este ceea ce știa 
Daniel Corbu, cu mult înainte de a se hotărî să scrie 
Januvia.* E dublul pe care nu noi ni-l alegem, noi 
doar îl căutăm toată viața. Îl căutăm printre semeni, 
prin cărți, prin magia lui Eros și Agapé. Platon când 
vorbea despre mitul androginului intuia acest dublu, 
fără să-l  poată întruchipa  decât în Idee. Mai sunt și 
împătimiți care cred că l-ar întâlni cumva, dar numai 
după îndeplinirea unor draconice preambuluri. În as-
ceza recluziunii, de pildă. Într-o peșteră, precum cea 
a lui  Orfeu, Pitagora, Zamolxis, cel care, conform 
spuselor lui Iulian Apostatul, îi convinsese pe geți să 
fie  neînfricați în războaie, să privească moartea ca 
pe o simplă schimbare de locuință, o călătorie spre  
nemurirea promisă. Printre vechii înțelepți, anahoreți 
și pustnici, se vorbește si despre un anume Musaios, 
discipol al lui Orfeu provenind tot de prin părțile 
noastre, ale Traciei. Poet și inițiat în misteriile  orfi-
ce, cântecul lui avea darul de a vindeca bolnavii și a 
reinstaura armonia în lume. Legenda spune despre el 
și lucruri mai greu de crezut, cum că după împlinirea 
ritualurilor de purificare  retras   într- o peșteră, ar fi 
căpătat puterea să zboare.

În sălbăticie, pe o insulă, asceza poate avea și 
mai buni  sorți de izbândă. Această izolare, devenită 
aproape un loc comun pentru tinerii inadaptați care 
căutau soluții disperate de evadare din România în-
carcerată în vechiul regim, a fost trăită la propriu în 
anii optzeci de către un familiar sfetnic al poetului 
Daniel Corbu. Îl vom numi aici pe poetul Mihai Ur-
sachi, cel ce-și zicea Pelicanul.  Acum, devenită is-
torie, aventura sa revine în amintirile  cunoscuților, 
intrând chiar la concurență cu evadările din zilele 
noastre, când oficial se pot cumpăra câțiva metri de 
plajă exotică, sau o insulă. O insulă, ori doar o plane-
tă , în imaginar, precum cea a Micului Prinț, planeta 
inocenței.  Iar dublul despre care vorbim n-ar fi ca un 
rezultat al privirii într-o oglindă, sau o apă, ci real, 
ca un narcisism cosmic, extaz încercat de personajul 
cărții lui Daniel Corbu , până la pulverizare.

De Daniel Corbu, de Lucian Vasiliu, Eugen 
Andone sau Cassian Maria Spiridon, cu voia lor emuli 
iluștri ai Magistrului, Cartea Januviei  trebuia să  fie 
scrisă , și trebuia  să apară la Iași. Iași este orașul care 
amintește cel mai mult despre spiritualitatea Indiei, 
conform multor opinii, precum și cea a lui Sergiu-
Al. George. Iar spiritualitatea Indiei presupune, ca 
o condiție sine qua non, asceza și însingurarea. Dar 
cartea aparține lui Daniel Corbu. Faptul că metafizica 
insulă s-a plămădit în creuzetele alchimice ale poetu-
lui Daniel Corbu – ”Sfinx mișcător/pe aleile veacu-
lui/Tot mai aplecat/ trec pe străzi/ ” -  se explică poate 
prin speciala  aprehensiune a poetului,  care a copilărit 
sub cetinile pădurilor nemțene, pentru registrul liric 
al culorilor din spectrul cromatic. Nuanțele de albas-
tru și verde, indicii ale unui temperament anume, nu 
întâmplător predomină în peisajul insulei  din Pacific 
și în tablourile  unicului ei locuitor, pictorul Eduard 
Bazon,  un Robinson modern, cum s-a spus. Mergând 
mai departe cu această speculație, care, desigur, îi va 
prilejui autorului încă un pretext pentru a-și exercita 
abilitățile întru autopersiflarea ironică, prezentă din 
plin pe aleile cărții,  se poate face trimitere la  culturi 
orientale, precum cea chineză, despre corespondența 
dintre culori și cele cinci elemente din medicina 
tradițională. La fel de bine ne putem gândi și la un 
reviriment romantic , un Sturm und Drang  revenit, 
ca o generație spontanee, în începutul nostru de mile-
niu, atât de împotmolit în confuzii. De prisos să pre-
cizăm că  Eduard Bazon, pictorul care-și pregătește 
cu exces de zel evadarea în singurătatea unei insule, 
pentru  a-și desăvârși purificarea spirituală și a-l că-
uta pe Dumnezeu – credere Deum - are ca împlinire 
finală de fapt o sinucidere, o pulverizare în neant, ca 
și Werther, celebrul personaj al lui Goethe . Mai este 
apoi și un filon comun  – Melancolia  -  care apro-
pie și potențează spiritele elevate ale Iașiului, numit  
uneori chiar Tibetul Moldovei. Iar când spui Melan-
colie, spui în primul rând Eminescu.  ”Noi, Padișahul 
/ Întregii Melancolii/ Împărat al Singurătății de sus și 
de mijloc…”, se autodefinea  Mihai Ursachi.  Gân-

dind prin extrapolare, ne întrebăm uneori cum poți, 
ca poet, să te aperi de Eminescu, de pildă? Viețuind în 
Iași, călcând pe aceleași pietre, respirând sub aceleași 
zări?

Pictorul lui Daniel Corbu încearcă să se apere 
de Melancolie  refugiindu-se în discursul ironic pe  
insula lui arhetipală –  Januvia - , o  insulă supra-
numită și Paradisul terestru. Hotărârea inițială era să 
lase totul  în urmă, să se dedice numai desăvârșirii  
sale spirituale, dar reveria calmă a aducerilor aminte 
îi fortifică resignarea. ” Totuși, tot bunul Dumnezeu 
a făcut melancolia”- își spune în cele din urmă Edu-
ard Bazon – ”acest sentiment complex, MELANCO-
LIA, despre care Shakespeare spunea că este o rană 
a frumuseții”.   

 Absența constrângerilor și a frustrărilor din 
dictatura discreționară a trecutului regim care refulau 
în nevoia de evadare dincolo de cortina de fier,  pu-
teau fi un obstacol pentru imaginația  poetului, și așa 
sătul de succese. Îi puteau atenua verva, cel puțin în 
stările de narcisism cosmic trăite de personajul său 
în singurătatea insulei. Singurătatea înțeleasă aici ca 
un lux, pe care  de multe ori și azi ne-am dori-o, ca 
izbăvire pentru zilnica sete de adrenalină transmisă 
subliminal pe toate canalele. Dar nu. Eduard Bazon, 
actantul izolării pe insula din Pacific, un pictor obo-
sit de glorie și admirația contemporanilor, își trăiește 
singurătatea ca pe o trufie , între toate facilitățile 
societății  mileniului trei,  și  fără societate. Pe o insu-
lă, așadar, între ape, nu cu mult diferită în idee de pla-
neta Micului Prinț între apele cerului. Iar narcisismul 
cosmic- sindrom încercat și de primii noștri părinți 
în Eden, până la hiclenia șarpelui, se poate augmenta 
aici nestingherit în viața pictorului, potențat de toa-
te progresele civilizației de consum. Singuratecului 
nostru ascet i se livrează periodic prin elicopter lăzi 
mari cu alimente și lucruri de trebuință diurnă , ală-
turi de care și un număr recent al unei celebre reviste 
de artă, Art World. Pe  opt pagini  în impunătoarea 
revistă este publicată o primă parte dintr-un inter-
viu în derulare, pentru ca la încă alte zece întrebări 
strecurate cu această ocazie pictorul  să răspundă cu 
ajutorul laptopului, cât mai curând. Scopul era de a 
desăvârși o carte, care  desăvârșire ar antrena apoi 
premii și onoruri nelimitate. ”Nu știam de ce să mă 
bucur mai întâi” zice personajul ascet.

Dacă am intra  puțin chiar în culisele delectă-
rilor cosmice ale pictorului-Narcis, ne-am putea opri 
la un moment de vârf al celebrității sale: întrebat de 
redactorul virtual în cadrul interviului despre condiția 
de a exista ca artist, Eduard Bazon enumeră pe lân-
gă înzestrare, ieșire din confuzie, ieșire din utopie, 
o cerință inevitabilă: ”Ceremonialul unei religii. Nu 
desăvârșești nimic dacă n-ai credința că prin ceea ce 
faci  fondezi o religie”.

Dar ca să rămânem în atmosfera creată de au-
tor, în buna  tradiție a sfătoșeniei și umorului blând, 
moldovenesc, putem privi aventura personajului său 
și ca pe un elogiu adus traiului în natură, ghidat de 
cele mai noi tendințe de evitare  a alienării omului 
din statusul său de beneficiar și stăpân peste tot ce-a 
zidit Dumnezeu. Fiecare element al naturii este redi-
mensionat aici prin ochii pictorului sihastru și redat 
rosturilor sale prime, ca într-o nouă înfăptuire. Sub ” 
un cer nou, pe un pământ nou.”

”Simt acum, aici, viața curată și cinstită ca re-
spirarea. Pot s-o iau în palme ca pe-o inimă și s-o simt  
cum pâlpâie”.

 Timpul nu mai are nici el dimensiunile 
obișnuite. ”Contemplând oceanul , spune la un mo-
ment dat pictorul , m-a trezit gândul venit fără che-
mare: PENTRU MINE, DE-ATÂTA TIMP E ME-
REU DUMINICĂ.”

 Vântul, în paradisul terestru al insulei, capă-
tă rang de personaj, conlocuitor, laolaltă cu plantele 
, animalele și pietrele stâncilor. ”Foarte dimineață 
m-a trezit vântul. Cel care, ușor după miezul nopții, 
când mi-am luat câteva ore de somn,  nu era sosit 
pe Januvia. …..Vântul șuiera, se zbătea printre stân-
ci….. Îmi trecea prin giacă și pulover. Se lua la între-
cere cu zgomotul valurilor care izbeau Januvia din 

partea de vest, ce-i drept, valuri obișnuite, de vreo doi 
metri. Muzica vântului am simțit-o mai bine când am 
coborât pe platou și-am făcut mai mulți pași spre va-
gonul de dormit. Era un șuier prelung, în diferite note 
și nuanțe, pe care întâlnirea cu stâncile îl transforma 
pentru puțin timp în zumzet, apoi în scâncete, ridicat 
pe urmă din nou la rangul de cântec șuierat. Totul re-
petat ca într-o simfonie barbară, terestră, care își cere 
dreptul la înălțare. SĂ FIE ACESTA CÂNTECUL 
SINGURĂTĂȚII?”

Flora și fauna insulei amintesc deopotrivă de 
timpuri aurorale: ”Mi-a fost destul să privesc valea 
cu vegetație în verde-galben-maro ,arbuști, ierburi, 
flori, și să simt un iz plăcut de pădure sălbatică. Am 
văzut fluturi roșii, câțiva bondari, mai mulți țânțari, 
două mușuroaie de furnici mari, roșii, viață adică…. 
Era pentru mine o curiozitate și chiar o bucurie că pe 
Januvia existau animale unice. Coabitam.”

Până și ultimul act al personajului- stăpân ab-
solut al insulei – extincția, dar fără rest, respectă ma-
gistral restricțiile ecologiștilor, dincolo de conotația 
ezoterică și de alte justificări ale gestului.

Care-ar fi , așadar, dublul hărțuit de Dani-
el Corbu pe cele mai bine de trei sute de pagini, în 
afară de  Preaîndurătorul Dumnezeu? Poate Parsi-
fal? Șarpele Dragon care are o clepsidră perfectă în 
frunte, regele insulei, ”Der reine Thor”, cum îl alintă 
Wagner, ” adică purul, inocentul smintit”, sau ”doar  
simplitate naivă” ,”fiară melomană? Dacă l-am între-
ba poate că n-ar ști nici el să ne spună, chiar când ne 
convinge că  personajul lui  a parcurs până la capăt 
”lucrarea de dezmărginire” propusă, nu cu  practici 
ale creștinismului, ”toate jenante fundături, ci prin 
practici orientale care au scopul iluminării”.

Am  evitat, din motive de securitate personală 
să mă pronunț asupra expierilor lui Eduard Bazon, 
și a supliciului parcurs în cei cinci ani petrecuți pe 
insulă, până și-a redus greutatea corpului la jumătate, 
și-a reușit, practicând metodele recomandate de   bu-
nul  călugăr și înțelept Dagupta, să atingă ținta finală: 
dispariția fără rest. ”Pulverizarea trupului și unirea 
spiritului cu balsamul cosmic”.

O strângere de inimă pentru epuizantul efort al 
eroului-Narcis, cu lungi și istovitoare repetiții, până 
să atingă starea dorită, Shambala, tot am. Mă întreb și 
acum  de ce nu a  comunicat cu cineva autorul – dacă 
s-ar fi putut în vreun fel comunica atunci prin mijloa-
ce terestre – în timp ce căuta o mantră potrivită pentru 
avatarurile personajului său. De ce nu s-a consultat 
Daniel Corbu și cu alți pățiți, înainte de a-și chinui 
personajul, punându-l să repete de n. ori experiența 
șamanică a părăsirii corpului, pe o mantră sensibilă, 
atât de afectogenă – ROZEMARIE- amintindu-i nu-
mai durere?  Sufletul, desprins de carcasa locuinței 
lui pământene, se-ndreaptă spre lumea cea fără de 
dor. Or ROSEMARIE, mantra propulsoare spre haos  
în cazul yoginului nostru, e numele ființei celei mai 
dragi  inimii sale, din lumea cea mai cu dor, și-i atâr-
nă în plutire bietului ascet ca un etaj nedesprins la 
timp din naveta spațială trimisă în univers.

O fi tot o farsă a ironiei, care iată, precum o 
valkirie  Wagneriană, nu mai poate fi stăpânită , i se 
întoarce  împotrivă omului nostru, chiar când crede 
că l-a prins pe Dumnezeu de-un  picior. Dar să-i dăm 
mai bine  autorului ultimul cuvânt:

”Cineva spunea că marea noastră problemă  
nu e să fim fericiți, ci mai puțin singuri. Cât să cre-
dem din asta? Ceea ce cred acum, după aproape un 
an de ședere pe insulă e faptul că SINGURĂTATEA 
ADEVĂRATĂ, NEIMPUSĂ, LEJERĂ, NATURA-
LĂ, TE FEREȘTE DE RIDICOL.

Pe de altă parte, omul în general, dar mai ales 
artistul căruia îi sunt date viziunile, arată astfel: se re-
inventează în fel și chip, își întreține arderea precum  
vechile locomotive cu cărbuni, se învârte în jurul co-
zii dar e convins că străbate spații galactice”.

  

•Daniel Corbu, ”Januvia”, Iași, Editura Prin-
ceps Multimedia, 2017

GENOVEVA LOGAN:

Singurătatea ca lux, trufie și exorcizare
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În plină zi

Paşii tăi m-au găsit
în oraşul de la gurile Dunării
paşii tăi în urma mea
călcându-mi umbra diformă-n picioare
nimic nu le stă în cale
paşilor ce cheamă alţi paşi ducându-mă
la masa cu oameni trişti
părând că pe mine mă aşteaptă
am mâncat, am băut
cuvintele se încăierau, se devorau
ce veseli erau noi, fumând o ţigară de foi
convinşi că moartea ne ocoleşte  
căutând pe cineva mai puternic, mai bun
ce veseli eram noi, plutind 
pe deasupra pământului 
văzând numele altcuiva pe crucea din frunte
preotul cădelniţa, grăbit să ajungă la o cununie
paşii tăi lasă un vers pe trotuar
al cui nume l-a scris orbul pe masă
al cui nume l-a strigat pasărea la fereastră
al cui nume l-a scrijelit cuţitul bont
pe banca de lemn din grădina în care
venim seară de seară 
al cui nume desenează norii pe cer
al cui nume se încheagă în farfuria
spartă în zeci de bucăţi
însângerându-l pe chelnerul neatent
al cui nume merge înaintea noastră
gângăniile urcă harnice pe trupul uşor înclinat 
fire de praf se depun pe pantofi, pe cravate, revere
fire de praf de stea...  

Oraşul meu

E obosit, neprielnic
copacii lui cresc fără limite
rădăcinile îl ţin în picioare
lemnoase, la vedere
din care ies respirând curioase
chipuri contorsionate 
oraşul meu  
cu flori uriaşe, toxice, colorate strident
polizate de vânt, ploi, ninsori
străzile tocite până la transparenţă
ca pielea unui animal mare, acvatic
poartă încă sunetul paşilor  
sinucigaşilor celebri
îndreptându-se spre fluviul 
tutelar, greu, tulbure
purtând coroană şi sceptru
revendicându-şi drepturile paternale
asupra oraşului  scufundându-se lent...

Ca un tren

Oraşul pe care-l pierd zilnic
pentru că îmi place
să merg pe jos
ce bine că a  inventat ninsoarea
acoperind mareea neagră
revărsată

pe străzile cu flori cât casele 
oraşul meu a învăţat inocenţa
de la florile de gheaţă
ele nu au nevoie 
să fie semănate, udate, plivite
ninge şi n-am făcut nimic 
să merit reîntoarcerea ca fulg insolent
nimic n-am visat 
să merite trezirea  
Pierd mereu
trenul oraşului meu
pentru că îmi place să întârzii
pe străzile pustii, în parc
lângă firul de iarbă
crescut neprielnic în bucata de zid
moara veche nu mai face făină de oase
mă împiedic de cintezoiul căzut
orbit de lumina ochilor tăi
ei m-au rănit şi pe mine
mă împiedic de butoaiele cu capete de savanţi
hrăniţi cu pipeta cum hrăneşti
mici pui de pisică orbi, abandonaţi
trenul oraşului meu
nu opreşte pentru un om cu pălărie de paie
ce a cules un braţ de maci roşii
de-a lungul linei de cale ferată
cu traverse din spinări de peşte
luptând încă pentru viaţa lor. 

Între capcane

Bucură-te, îmi spunea
vechiul prieten bărbos
când ei te întâmpină scrâşnind
bucură-te când între tine şi lume
pun un gard invizibil
urmărindu-te cu privirea piezişă 
râzi când îţi aţin calea
cu răngi, suliţe otrăvite
bucură-te când  spumegă în urma ta
şi aruncă cu pietre
când te desfid în piaţa mare
ţinută-n picioare de păsări croncănitoare  
e felul lor de-a te premia
pentru sângele tău puternic şi preţios
extras în fel şi chip
ca să respire mai bine gurile lor de 
peşti în cârlige. 

Altădată

Un oraş frumos
azi îmbătrânit, uscat
un oraş cu cearcăne, chelie şi burtă
cu cheflii fără chef
altădată răsturna munţi argintii de peşti
pe malurile circumstelare
lotcile-n orizont se scufundau
sub greul colanelor cu diamante  
azi, un oraş fără azimut
ros de viermi, patimi, răzbunări ancestrale
înecat de şobolani, călcat în picioare
cu potcoave din ţeavă de tun
un oraş de bâlci surdo-mut
ca o sticlă golită să i se vâre pe gât  
un vapor cu piraţi
un oraş plutind în derivă
pe valuri de lacrimi, spermă, urină
pierdut la barbut
cu oameni strigând ajutor cu o voce de vată
găsind sub talpa casei, îngropată 
o sticlă brună cu mercur
spărgându-se la atingere-n cioburi lichefiate
scurgându-se pe treptele falezei de piatră

ducând ce a fost tânăr, frumos şi cânta
oraşul meu fără întoarcere
înghiţindu-mi pe nemestecate fiecare zi
în care nu mă gândesc la el...

Ce iluzie

Că ai putea să mă inviţi la o chermeză
pe debarcader
că m-ai putea chema într-o zi, aşa, măcar
să-mi pui coarne în fotografia de grup
să zici că am inima în dreapta
şi să arunci cuţitul în stânga, adânc
să vezi dacă scot limba ca în copilărie
când eram gata să plâng
să vezi cum plec tiptil
de la masa bucatelor, închizând uşa de fontă
luând trenul ce arde de dor
vărs lacrimi pe tabla încinsă a vagoanelor
aburul lor se îmbrăţişează
cu aburul locomotivei
urnindu-se cu dinţii strânşi. 

Dar ce să-i ceri unui oraş 
portuar

Cu sute de pisici gri
pe acoperişurile pârjolite
ce să le ceri cârtiţelor albe şi roşii
zvârcolindu-se prin catacombele
inundate de aurul morţilor de ciumă
de oasele fosforescente ale piraţilor
ei l-au adus aici
spânzurând în vârful catargelor negre 
el poate că nici nu există
există doar stolurile albastre 
de pescăruşi
zbătându-se să iasă
din ochiul lui mare, înceţoşat
de oraş care arde
mocnit, gazat
pedepsindu-mă să trăiesc în el
cu pielea lui de saurian
crestată din loc în loc de unelte de scris.  

Nimic nu te-a schimbat

Nici sângele tânăr din cârciuma de pe mal
nici creierii grei
pe treptele coborând spre apa lutoasă
ai rămas acelaşi bătrân rău, cârcotaş
lingându-ţi amintirile ambigue
tu nu şti să iubeşti
să ierţi, să uiţi
să ieşi la suprafaţă
tu invidiezi aerul pentru că îţi dă viaţă
tu, atavicul meu apendice
bântuind
grotele, galeriile cu gnomi
m-ai însemnat
cu gheara desfăcută a străzilor tale
cu de oameni fără speranţă
cu porţi uscate
grădini devastate de neputinţa
de a te smulge din rădăcini...

VICTORIA MILESCU
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În 1939, am absolvit Academia de Arte Fru-
moase din Iași, România, în specialitatea sculptură, 
devenind un artist tânăr, acaparat și dominat de visu-
rile de cucerire a lumii artelor.

În acel timp, toate cercurile artistice, toate re-
vistele de artă ale României, vorbeau despre artis-
tul revoluționar, Constantin Brăncuși. Acesta fusese 
născut într-un sat de produse agricole, în 1876, dar 
care a trăit și a lucrat la Paris din 1904. Eram deter-
minat să mă duc în atelierul lui de creație. Șapte ani 
mai târziu am reușit să ajung acolo.  

Prima mea escală, în acest drum lung și plin de 
opreliști și peripeții, a fost în București, unde m-am 
prezentat la Biroul de Pașapoarte. Funcționarul de 
acolo, aflând că aveam visuri, dar eram lipsit de mi-
jloace financiare, a încercat să mă descurajeze. 

Ivan Mestrovici din Zagreb, Iugoslavia – con-
siderat pe acea vreme drept cea mai mare person-
alitate în sculptură, un mare succesor al lui Rodin 
– era în București pentru a instala câteva sculpturi 
comisionate de guvernul de atunci. Prin Mestrovici 
am întrevăzut posibilitatea salvării mele. I-am comu-
nicat visul meu de a putea studia cu sculptori mari 
europeni, dar nu l-am menționat pe Brâncuși, pen-
tru a nu-mi strica șansele. Mestrovici m-a ascultat 
și mi-a răspuns aprobator: Vino la mine la Zagreb și 
vei putea lucra în atelierele mele. Vei putea ajunge 
cumva acolo. O știu !  

La Universitatea București, erau mulți 
studenți din diverse țări. Studenții din Iugoslavia 
mi-au marcat pe hartă zonele de graniță pe care le 
puteam traversa în timpul nopții, când vameșii erau 
mai neglijenți. 

Am trecut granița și am ajuns la atelierele lui 
Mestrovici. El m-a pus să lucrez cu alți douăzeci de 
artiști tineri. Atelierele lui erau enorme și impărțite 
pe diverse secții, ca într-o uzină. Am rămas surprins 
să aflu ca acolo existau circa optzeci de oameni, lu-
crând în diverse domenii – în lut, ghips, marmură, 
metal, și în ambalarea și încărcarea sculpturilor în 

trenuri și camioane, în funcție de țările de destinație. 
Cunoștințele mele și experiența mi-au crescut, dar 

gândurile mele continuau să rămână către Brancuși.
Șase luni mai târziu, am primit un ordin să mă 

întorc în țară în vederea prestării serviciului militar. 
Întoarcerea mi s-a dovedit a constitui cea mai mare 
greșeală pe care am comis-o.  Hitler a ocupat, fo-
arte curând, atât Iugoslavia cât și România, forțând 
țara mea să lupte alături de el, împotriva Rusiei. Am 
reușit să obțin o amânare de trei luni de la serviciul 
militar și în toamna anului 1941 mi-am împachetat 
rucsacul și am trecut din nou granița spre Iugoslavia. 
Aceasta a constituit a doua mea mare greșeală.  

Când am sunat la soneria locuinței lui Mes-
trovici, un ofițer german SS mi-a deschis ușa. Mes-
trovici fusese arestat la ordinele lui Mussolini și 
trimis în închisoare la Roma. Cincizeci de ofițeri 
SS ocupaseră atelierele lui. Eu am fost trimis într-o 
baracă la 200 de mile de Berlin. Spre surpriza mea, 
clădirea era ocupată de naziști români. Ei încercau 
să mă convertească, dar mi-am amintit un citat din 
Mein Kampf – Populatia , care nu era de sânge ger-
man, trebuiește distrusă și înlocuită cu rasa germană, 
în acest mod, întreaga Europă va deveni o Ger-
manie.  Am realizat că Hitler intenționa distrugerea 
României, care contribuise la cultura Europei încă 
din epoca Neolitică. 

Într-una din zile, am profitat de neglijența unui 
paznic. Am scăpat spre o stație de trenuri, de unde 
am luat un tren spre Berlin, cu speranța țelului meu 
final către Paris și Brâncuși. La stația din Berlin, am 
fost denunțat de un nazist român, pe nume Culică, și 
aruncat într-o închisoare din Berlin. Nemții îmi spu-
neau repetat că voi deveni liber, dacă voi voluntaria 
să lupt pe front împotriva rușilor, dar răspunsul meu 
a fost întotdeauna – „Nu”.  

Spre sfârșit, Gestapo-ul m-a aruncat într-
o celulă de închisoare mică și umedă, fiind iarna, 
iar celula neavând încălzire. Porția mea zilnică de 
mâncare era doar o felie de pâine și o cafea slabă, 
la breakfast, doi cartofi fierți, la prânz și unul pentru 

masa de seară. 
Am rămas în această celulă timp de șase luni. 

Am pierdut atâta greutate, încât nu mă mai puteam 
deplasa nici măcar până la cafea. Un doctor uman a 
raportat că, dacă aș mai rămâne deținut acolo doar o 
singură săptămână, aș fi murit. 

Oficialii au hotărât să mă elibereze cu condiția 
de a nu rămâne la Berlin. Am cerut să fiu trimis la 
Viena, știind ca austriecii erau împotriva lui Hitler. 
Acolo, Gestapo-ul local m-a luat în primire, dându-
mi un program strict. Orice infracțiune va conduce 
la încarcerare.

În fiecare dimineață trebuia să mă înregistrez 
la stația de poliție. Acolo am întîlnit mulți evrei, sub 
același regim și m-am împrietenit cu mulți dintre ei. 
În fiecare zi numărul lor scădea vizibil, până când 
într-o zi au dispărut cu toții. 

Nu mi s-a permis să corespondez cu prieteni 
din România. Nu am avut voie să-mi schimb adresa, 
fără aprobarea Gestapo-ului. Nu mi s-a permis să co-
respondez cu Brâncuși la Paris. 

Academia de Arte Frumoase din Viena mi-a 
acceptat înrolarea ca student. Profesorul de sculptură, 
Fritz Behn, avea un mare talent și am fost foarte 
fericit să aflu că el îl cunoscuse pe Mestrovici. Am 
rămas la Academie, din 1942 până în primăvara anu-
lui 1945, când din cauza apropierii trupelor rusești, 
m-am retras în regiunea Tyrol. Acolo am studiat 
sculptura în lemn. 

După încetarea războiului, am întâlnit câțiva 
ofițeri italieni, prietenoși, la returnarea lor de pe 
front. Mi-au propus să merg cu ei pentru a vizita 

operele marilor sculptori italieni. În Roma am viz-
itat totul, în special operele lui Michelangelo. Mi s-a 
oferit o bursă de studii în Italia, pe care am declinat-
o. Singurul sculptor care mă putea învăța mai mult 
era Brâncuși. 

Din Italia, m-am întors în Austria, la Inns-
bruck. În timpul anului 1946, s-a organizat o 
competiție pentru o sculptură din lemn, de o înălțime 
de 1.80 cm, a Sfântului Iosif, la Catedrala Iezuită din 
Viena. 

Corespondență din New York
Primim din partea criticului de artă Stephan Benedict, colecționar de artă 

stabilit de peste 40 de ani la New York, în Queens, acest material aparținând 
sculptorului Constantin Antonovici , un apropiat al său, de a cărui prietenie și 
încredere s-a bucurat. Materialul datează din primăvara anului 1985 și evocă 
felul în care Antonovici l-a cunoscut pe Brâncuși în atelierul lui din 11 Rue Im-
passe Ronsin, Paris XV, devenindu-i apoi ucenic. Constantin Antonovici este 
artistul care a trecut în tinerețea lui prin atelierul lui Brâncuși și singurul căruia 

marele sculptor i-a eliberat o scrisoare de recomandare, ce a contat mult la afir-
marea sa dincolo de ocean. Este cunoscută îndeobște relația de prietenie aleasă 
dintre Brâncuși și Antonovici, precum și corespondența dintre ei în anii ce-au 
urmat. Afirmarea în America a lui C. Antonovici era pentru artistul consacrat 
de la Paris, în anii de după război, prilej de aleasă prețuire și sinceră prietenie. 
Traducerea materialului apărut în Sculpture Review aparține lui Stephan Bene-
dict. (Red.)

 Seriile Sculptorilor T ineri

ANTONOVICI... ZILELE STUDENȚIEI

Constantin  ANTONOVICI  
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Am cîștigat competiția și dreptul de execuție. 
Sculptura a fost plasată în catedrala din piața Am Hof 
(actualmente catedrala croată – nota traducatorului).  

Am lucrat în Tyrol până în toamna anului 
1947, când aveam suficienți bani pentru a-mi putea 
cumpăra un bilet de tren către Paris. Acolo, prin 
câțiva prieteni noi, am reușit să închiriez un garaj 
mobilat cu un pat, o chiuvetă și un scaun. Singurul 
inconvenenient era că locul acesta se afla la o oră de 
mers cu un un autobuz spre Paris. Dar eram doar la o 
oră de la locul visului și al idealurilor mele supreme 
de șapte ani – sculptorul Constantin Brâncuși. 

Proprietara apartamentului meu a găsit ad-
resa lui Brâncuși și m-a informat cum 
pot ajunge la el. Cațiva prieteni români 
mi-au povestit lucruri teribile despre 
Brâncuși – că era brutal, încăpățânat, 
nervos și deseori, fără nici un motiv te-
meinic, te dădea afara din atelierul lui. 

A treia zi după sosirea mea de la 
Paris, am decis că Brâncuși nu putea fi 
mai periculos decât Gestapo-ul. La so-
sirea mea, am remarcat în ogradă un 
bătrân  de statură medie, cu o barbă 
mare, îmbrăcat în straie albe.  

M-am apropiat de dânsul și el mi 
s-a prezentat spunând în franceză – „Mă 
numesc Brâncuși și cu ce vă pot fi de 
ajutor?” I-am răspuns în limba română 
că sunt un sculptor și că de șapte ani am luptat îm-
potriva multor impedimente, care m-au împiedi-
cat să pot să-l întâlnesc personal. El mi-a ascultat 
povestea. Fiecare moment scurs mi se părea o eterni-
tate. Apoi, pe un ton prietenesc, mi-a spus – Daca ai 
făcut un drum atât de lung, trebuie să fi obosit. Unde 
locuiești? Ai bani? 

Mi-a fost jenă să-i mărturisesc adevărul că 
posedam bani germani, dar că nu-i puteam schimba 
din cauza legilor franțuzești împotriva Germaniei. 
I-am spus că mă voi descurca cumva , maestre!

Câteva zile  mai târziu, am intrat în atelierul 
lui Brâncuși, care măsura 10,50 metri x 6,10 metri 
x 6,10 metri înălțime, iluminat puternic de soarele 
care pătrundea prin tavanul construit 100% din 
sticlă. Existau sculpturi peste tot, circa 25 în total. 
Am rămas extrem de impresionat de brilianța sculp-
turilor polisate în bronz. 

I-am observat zâmbetul lui Brâncuși pe față, 
satisfăcut de impactul lucrărilor lui lăsat asupra mea. 
Tot aici mai existau și alte 15 sculpturi, toate din 
mamură albă. Și acestea m-au lăsat fără nicio vlagă. 

Brâncuși m-a rugat să-i povestesc istoria vieții 
mele, cu excepția vieții mele artistice, spunând că nu 
este interesat de acea parte. I-am mulțumit pentru 
amabilitatea lui. Mi-a strâns mâna și mi-a spus să 
mă întorc peste o săptămână. Am simțit un bilet de 
hârtie mototolit în pumnul meu. El mi-a menționat 
să-l păstrez, că va deveni util. Era un bilet de o mie 
de franci, suficienți pentru a putea trăi o săptămână, 
sau chiar două, în caz de necesitate.  

Înapoi în apartamentul meu garaj, m-am gân-
dit la simplicitatea și sărăcia în care trăia marele 
geniu. Am devenit convins că Brâncuși plecase de 
la premiza că, între interesele esențiale ale artei și 
interesele lui personale, el  le prefera pe cele pen-
tru artă, facând orice pentru progresul și succesul ei, 
neglijandu-și total persoana lui.  

Peste o săptămână m-am întors iarăși la 
Brâncuși. De această dată, l-am văzut în curtea ate-
lierului, sub umbra unui arbore mare și stufos, uti-

lizînd un fierăstrău de mână pentru o grindă groasă 
de stejar, având 6,10 metri lungime și 38 cm diame-
trul. Se putea vedea că avea experiența unui tâm-
plar. Fierăstrăul avea o lungime de 1,50 metri, proi-
ectat pentru folosirea lui de către doi lucrători, dar 
Brâncuși îl folosea de unul singur, avand o greutate 
legată de celălalt capăt, pentru menținerea echilibru-
lui.  

Am observat sudoarea frunții lui și i-am spus. 
Maestre, acest lucru este mult prea greu pentru tine. 
El s-a uitat la mine și mi-a răspuns cu o voce aspră – 
Cine ar putea să-mi taie mie așa ceva? -Eu aș putea, 
maestre, s-o tai ! Aruncându-mi o nouă privire, mi-a 

răspuns – Atunci tai-o, dar să nu dea dumnezeu ca 
tăietura să nu fie dreaptă!  Eu devenisem în Tyrol 
un expert al tăieturilor cu fierastrăul  și am terminat 
treaba  repede. Căpătând încredere în mine, Brâncuși 
m-a rugat să tai restul întreg al grinzii și s-a retras 
în atelierul lui. Mai târziu m-a luat pe domeniul 
proprietății lui. Am aflat că Brâncuși avea patru ate-
liere conectate între ele prin uși.  

În încăperea cea mai mică, am remarcat in-
strumente de lucru peste tot. Pe unul din pereți erau 
suspendate prin cuie lungi câteva fierăstraie de tăiat 
lemnul și câteva fierăstraie de tăiat metalul. De-a 
lungul peretelui exista o masă lungă pe care erau sto-
cate diverse ustensile pentru sculpturile în lemn, în 
piatră și în metal. Existau, de asemenea și  unelte de 
lucru electrice. Într-un colț al încăperii era forja lui, 
cu uneltele necesare acestui proces. 

Mai târziu, am văzut cum își executa Brâncuși 
propriile lui unelte și m-a învățat cum să le fac și eu. 
Uneltele mele făcute dupa direcțiile date de Brâncuși, 
erau mult mai durabile decât cele cumpărate pe căi 
comerciale și erau încă bune, multe decade după 
ce fuseseră fabricate, în timp ce cele pe care le 
cumpărasem, se stricau foarte repede. 

Când am părăsit atelierul în acea zi, Brâncuși 
mi-a palmat iarăși o bancnotă de o mie de franci și 
mi-a mai dat și o sticlă de vin. Brâncuși a fost un 
mare amator de vinuri, putând să bea o mare canti-
tate. În pofida acestui lucru nimeni nu putea să con-
firme că l-ar fi văzut vreodată beat. În tinerețea lui de 
la Paris, prietenii de la parti-urile lui de băutură erau 
Modigliani, Picasso, Matisse, Leger, Utrillo, dar ni-
meni dintre aceștia nu-i puteau face față. 

După acea zi, îl vizitam pe Brâncuși de doua-
trei ori pe săptămână, corespunzător necesității lui 
de a mă folosi la diverse proiecte. Aproximativ un 
an mai târziu, unul din studiourile din complexul lui 
a devenit liber și m-am mutat în el. Studioul nu era 
altceva decât o baracă de lemn construită deasupra 
altor studiouri existente. Am locuit timp de patru ani 
cu aceeași adresa ca a lui Brâncuși, 11 Rue Impasse 
Ronsin, Paris XV. 

Cu scurgerea timpului, aflam zilnic informații 
noi despre acest titan al artei. Lui nu-i plăcea să dis-
cute prea mult despre artă, și el ura artiștii care se tot 
lăudau și se dădeau mari, vorbind tot timpul numai 
despre ei. 

Cât despre severitatea operelor lui Brâncuși și 
a execuției lor, vă voi da câteva exemple și explicații. 
El se concentra la fel de mult pe finalizarea lucrărilor 
lui, ca și pe execuția lor. Compoziția și execuția unei 
lucrări aveau, în mintea lui, o importanță egala. Era o 
plăcere specială pentru mine să pot să-l urmăresc lu-
crând ore întregi pentru a perfecționa o linie dreptă, 
sau una curbă. El lucra zile întregi la detalii pe care 
alți sculptori le-ar fi terminat în câteva ore, dar când 

Brâncuși declara o sculptură ca fiind terminată, nici 
un ochi, cât de versat, nu putea să descopere vreun 
defect. 

Fiind atât de perfecționist, a creat pentru co-
laboratorii lui, care aveau curajul să lucreze pentru 
el, în majoritatea timpului, un dezastru. El făcea 
mereu observații și îi critica în mod necontenit. 
Brâncuși avea studenți precum Modigliani, Lipchitz 
și Archipenko. Cu toții i-au simțit criticile și lovituri-
le, dar, când Modigliani a încetat din viață, Brâncuși 
îl plângea ca pe un frate.

În aceste condiții mi-am petrecut aproape pa-
tru ani cu Brâncuși. Îi datorez enorm. El avea o mână 

extrem de abilă, care, împreună cu ge-
niul său, a îmbogățit arta sculpturii cu 
procedee noi, în folosirea materialelor. 
El m-a învățat să fabric unelte pentru 
sculpturi, să lustruiesc marmura, să lu-
crez cu metale și să le finisez. El mi-a 
arătat lumina artei mele, lumina artei 
moderne, nu a artei abstracte, pe care 
Brâncuși o detesta.  

În timpul său liber, Brâncuși ne-a 
tratat ca pe niște prieteni adevărați și 
destul de des ne dădea parti-uri spunân-
du-ne să ne distrăm și să ne bucurăm, 
acestea făcând parte din plăcerile oferite 
nouă tuturor de Domnul nostru. Genero-
zitatea lui nu avea egal în lumea artelor.

Brâncuși și-a construit o sobă – cuptor 
țărănesc, ca cele din regiunea lui nativă a Olteniei. 
Cuptorul era folosit atât pentru încălzirea atelierului 
lui, cât și pentru gătitul măncărurilor franțuzești și 
românești. El era considerat unul din cei mai buni 
bucătari ai Parisului. A gătit fasole într-o cratiță 
mare, ca mâncare pentru el și pentru studenții lui. 

Brâncuși era de statură medie, nici gras, nici 
subțire, destul de puternic și de sănătos. El își purta 
în spate toate materialele întrucât nu avea bani pen-
tru a plăti pentru transportul lor. El a fost sărac până 
la vârsta de 60 de ani. Ce ironie! Un Brâncuși astăzi 
s-ar vinde cu peste două milioane de dolari. (n.t.  – 
cu $57 de milioane astăzi). 

Brâncuși era extrem de nervos, totuși cu un 
bun simț al umorului. El a fost foarte sociabil și un 
mare admirator al femeilor, și un excelent povesti-
tor. El n-a fost căsătorit niciodată, poate din cauza 
sărăciei permanente în care a trăit la tinerețe. 

El a fost un mare iubitor de muzică. Când l-am 
întâlnit, avea deja 71 de ani, dar vocea lui din timpul 
zilei, direcționându-și studenții, era asemenea unui 
tenor de 30 de ani. 

El a fost adeptul multor profesii, reparându-
și singur radioul, ceasurile lui,  era un fotograf ex-
celent, luând fotografiile propriilor lui lucrări. 

Brâncuși a fost un cititor avid. În timpul ul-
timilor lui ani, a citit o sumedenie de cărți de filoso-

fie. Filosofii lui preferați erau Aristotel, Socrate și 
Diogene. Ținuta lui vestimentară era simplă, din 
bumbac alb, cu pălăria din același material. În loc de 
pantofi, el purta saboți de lemn din cauza prezenței 
betonului în încăperile atelierului său. 

Acesta a fost modul în care l-am cunoscut pe 
Brâncuși, care din cauza voinței lui puternice și a tal-
entului lui excepțional, a reușit să revoluționeze arta, 
creând o nouă epocă în artă, din care astăzi, milioane 
de artiști – sculptori, pictori, arhitecți și scriitori se 
inspiră.  

Providența mi-a direcționat pașii către 
Brâncuși, care m-a ajutat să-mi găsesc drumul meu 
în artă, ceva pe care îl căutam înaintea întîlnirii mele 
cu el, dar pe care nu-l găseam.

ANTONOVICI... ZILELE STUDENȚIEI
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Sub acest titlu sunt editate „studiile de fol-
clor” ale regretatului cercetător Radu Niculescu 
(1938-1987), „unul dintre cei mai înzestrați și mai 
bine pregătiți cercetători în domeniul folclorului din 
a doua jumătate a secolului al XX-lea.” (Ion Taloș)

Ediția este îngrijită de Viorica Nișcov (soția 
folcloristului) și prevăzută de un Studiu introductiv 
aparținând consacratului etnofolclorist de formulă 
academică octogenarul Ion Taloș.

Prea puțin cunoscut în istoria folcloristicii 
românești, Radu Niculescu – înzestrat cu „un acut 
simț analitic și o profundă percepție a textului fol-
cloric” și grație noilor metode de cercetare însușite 
cu o deosebită intuiție creativă (structuralismul, 
semiotica, teoria comunicării, științele umaniste și 
chiar filosofia) – a realizat un exemplar studiu despre 
Cântecul Iancului („model de analiză folclorică” – 
I. Taloș), dar și altele referitoare la balada populară 
(Cântecul lui Vălean, Miorița, Pintea Viteazul, Colo 
sus pe munte verde). Să reținem că Radu Niculescu 
a trecut un doctorat la École Pratique des Hautes 
Études, având îndrumător pe renumitul cercetător 
A. J. Greimus, cu teza Structura baladei populare 
românești, în 1967.

Neapreciate, însă, la justa lor valoare 
metodologică, analitică și de largă investigație 
cultural-interdisciplinară, studiile lui Radu Nicules-
cu se impun prin complexitate, rigoare, stil elegant 
(„de poliglot”) și mult mai modern decât al contem-
poranilor profesioniști, recomandând un „intelectual 
de clasă” și, deopotrivă, un „om de întinsă cultură”. 
Considerat de același Ion Taloș , în urmă cu peste 
un sfert de secol, drept „premergător” („seiner Zeit 
voraus”), Radu Niculescu – bun cunoscător al limbi-
lor și literaturilor romanice -  avea ca modele scrier-
ile unor C. Lévy-Strauss, J. Greimas, R. Jakobson, 
V.J. Propp, iar dintre români îi aprecia pe Tudor 
Vianu, Al. Rosetti, O. Densusianu, D. Caracostea, 
C. Brăiloiu, G. Călinescu (cu acesta din urmă mama 
sa fusese colegă de facultate, rămânându-i, mai apoi, 
parteneră epistolară, pe când tânărul critic se afla la 
studii, la Roma).

Volumul cuprinde câteva studii interdisci-
plinare de natură istorică, structurală, tipologică și 
poetică privind cântecele, baladele și colindele din 
Ardeal, cu precădere cele din Bistrița-Năsăud. Au-
torul a participat la culegeri și investigații de teren 
în această zonă etno-folclorică întreprinse în anii ʼ60 

de Institutul de Etnografie și Folclor din București 
(a fost redactor la revista institutului, iar din 1970 
membru al Comisiei de Antropologie și Etnografie 
a Academiei Române). O parte din aceste studii au 
fost, inițial, publicate în diverse reviste de speciali-
tate, altele au apărut postum. Inedit este, însă, „Cân-
tecul epic în zona folclorică Năsăud”. Cercetările 
acestea dezvăluie, în definitiv, un proiect de cercetare 
monografică și interdisciplinară mai largă, rămas din 
păcate nefinalizat (toate aceste studii urmau a fi com-
pletate și dezvoltate în sens autonom și monografic, 
după cum atestă documentele din arhiva familiei).

Ediția de față, realizată de devotata parteneră 
de viață Viorica Nișcov, se adaugă la altele apărute 
în anii din urmă (Folclorul – sens – valoare, Ed. 
Minerva, 1991; Spre o poetică a baladei populare 
românești. Două studii de caz, Ed. Sf. Ierarh Nico-
lae, 2012), restituind, astfel, spre o mai dreaptă pu-
nere și în valoare și prețuire, contribuția lui Radu 
Niculescu la îmbogățirea folcloristicii noastre, prin 
studii metodologice sistematic-novatoare și riguros-
aplicative.

Iată, bunăoară, studiul temeinic despre balada 
Pintea Viteazul, cu referiri la „contextul istoric”, la 
„împrejurările haiduciei” și „datele personalității”, 
după care urmează comentarea „episodică” a ce-
lebrei balade și, în final, un studiu de focloristică 
comparată, juxtapunând-o analitic cu o creație din 
folclorul slovac („Intérference de la littérature nar-
rative et épique slovaque et roumaine Juraj Jánošik 
et Pintea Viteazul”, pp. 251-270). „Fără a străluci 
niciodată cu aureola capodoperii, scrie Radu 
Niculescu - Pintea Viteazul se înregistrează prin cele 
câteva variante de foarte probabilă autenticitate ca 
o baladă densă, abordând o problematică adâncă şi 
perenă, impregnată de umanitate şi de eroism sim-
plu, ingenuu. Ea ilustrează atât o personalitate şi o 
biografie, în datele lor semnificative, cât şi, mai cu 
seamă, un mod de a concepe haiducia şi implicaţiile 
conjuncturale ale acesteia – de la vitejie, cutezanţă şi 
solidaritate la trădare şi moarte –, al cărui dramatism 
reţinut şi grav are darul să emoţioneze.”

Tot astfel cântecul epic Colo sus pe munte 
verde („o dramă a sentimentului fratern”) cu intensă 
circulație în zona Năsăudului sub formă de «texte-
baladă» și «texte-colinde», care beneficiază de o 
amplă tratare, cu realizarea unui tabel sinoptic pri-
vind atestarea în zonă. Peste tot, folcloristul Radu 
Niculescu procedează la analiza morfologică și 
structurală a textelor (aceeași metodă a comentari-
ului secvențial-episodic), la critica versiunilor tipo-
logice, la aria de răspundere, geneză, circulație, 
variabilitate, bibliografia surselor tipărite. Balada,  
exprimând o vitalitate mult inferioară „Mioriţei“ şi 
lipsită de prestigiul cultural al acesteia, „îi seamănă 
atât ca orientare tematică cât şi ca «Stimmung», ca 
atmosferă. După cum a arătat concret analiza, Colo 
sus pe munte verde reprezintă un moment de artă, 
episodic de uimitoare fineţe, al baladei noastre popu-
lare, fiind în acelaşi timp un document revelator cu 
privire la profilul moral al poporului român.”

Ambele studii (Pintea Viteazul și Colo sus pe 
munte verde), scrise între 1961 și 1973, cuprinse în 
ediția realizată de Viorica Nișcov în 2012, sunt relu-
ate acum într-un nou context editorial.

La rândul său Colindul Iancului, atât de 
frecvent în Transilvania, beneficiază, după tratar-
ea problematicii istoriografice, de o perspicace și 
convingătoare analiză de text, identificându-se „tipo-
logia ramificată” a eposului cu rezonanță legendară, 
cu specificarea că „textele de acest tip au circulat și 
circulă atât autonom cât și îmbinate, compact sau 
prin inserturi disparate, în agregate epico-lirice din 
sfera cântecelor închinate Iancului”, „la confluența 
dintre mit și istorie”. Cântecul Iancului este în de-
finitiv perceput „nu ca o istorie consumată, ci ca 
marș etern prezent – cum prezent este și timpul ver-

belor care îl semnifică -, îndreptându-se solemn către 
viitorul nedeslușit”. Acest „poem fără sfârșit, cum 
fără sfârșit este și Miorița”, reprezintă, în constelația 
de mituri ce-l învăluie „poate ultimul mare act de 
creativitate mitică în folclorul românesc din ultimul 
veac, [care] se ancorează în istorie și o ilustrează.”

Studiul final, Cântecul epic în zona folclorică 
Năsăud, relevă faptul că, în ultima sută de ani, s-a 
cultivat „cu interes notabil” genul epic, suferind varii 
influențe. Trecând în revistă bibliografia domeniului, 
Radu Niculescu urmărește să surprindă atât dinamica 
cât și fondul de relativă stabilitate al „repertoriului 
epic năsăudean”, cu evidente tendințe „liricizante”, 
de o diversitate „heteroclită”, cu atât mai mult cu 
cât Năsăudul se află „la răscruce de drumuri”, ben-
eficiind îndeosebi de „aportul împrospătător” al al-
tor zone (Maramureșul, Moldova de Nord, Câmpia 
Transilvaniei, Mureșul superior).

Volumul cuprinde, în fine, o Bibliografie a au-
torului (Studii, articole, recenzii, ediții), în măsură să 
recomande un cercetător de prim-plan al folcloristi-
cii noastre, a cărui statură, iată, se redimensionează 
în plină posteritate. Acesta este și scopul exemplaru-
lui studiu introductiv semnat de Ion Taloș: Redesco-
perirea unui mare cercetător al folclorului româ-
nesc: Radu Niculescu.

„Omul de cultură – scria acad. Zoe Dumitrescu-
Bușulenga într-o vibrantă recomandare pe coperta 
volumului editat în 2012, Spre o poetică a baladei 
populare românești - , pretutindeni prezent în operă 
ca o conștiință acută a unei nefericite vremi (s.n.), 
se arăta dramatic însetat de un adevăr spre care tin-
dea cu toată ființa lui de o probitate exemplară și pe 
care nu-l putea spune decât învăluit în recomandările 
maximei rigori științifice.”

Cartea apare cu sprijinul Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud, prin biblioteca Județeană „George 
Coșbuc” din Bistrița (manager: scriitorul Ioan Pin-
tea, preot).

Poate nu era lipsit de importanță faptul ca, la 
final, această reușită ediție propunând „redescoperi-
rea” unui mare folclorist român, să beneficieze de 
obișnuitele rezumate în limbi străine (Zusammenfas-
sung/ Abstract/ Résumé).

RADU NICULESCU:

„Colo sus pe munte verde” 
 Studii de folclor (Ed. Tracus Arte, 2017, 478 p.)

Starea 
etnofolcloristicii
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În editura Centrului de Cultură „Augustin 
Bena” din Alba Iulia (2017) a apărut volumul 
Ovidiu Bîrlea – Ion Taloș. Corespondență 1963-
1977, îngrijit de dr. Andreea Buzaș, cercetător 
științific în cadrul Institutul de Cercetări Socio-
Umane Sibiu, sectorul de etnologie.

Semnatarul Introducerii și notelor, dl Ion 
Taloș, precizează că, în 2016, dna Carmen Io-
nela Banța a publicat volumul Ovidiu Bîrlea în 
corespondență (Ed. Etnologică, București), în 
care a valorificase corespondența sa cu acesta.

De data aceasta este vorba, însă, de o în-
treagă corespondență, însumând 71 de scrisori și 
cărți poștale primite de la Ov. Bîrlea și 62 trimi-
se de I. Taloș colegului său, soluția „ideală” fiind 
aceasta  a intercalării scrisorilor primite cu cele 
expediate, în desfășurarea lor cronologică, așa 
cum dna Andreea Buzaș procedase în volumul 
Corespondență Ovidiu Bîrlea – Doina Blaga 
(Prefață de Ilie Moise, apărută la aceeași editură 
din Alba Iulia). 

Foarte importante pentru a pune în 
evidență preocupările cercetătorilor dintr-o anu-
mită epocă, aceste scrisori, păstrate fie la Bibli-
oteca Facultății de Teologie Greco-Catolică din 
Blaj (O.B.), fie în arhiva personală (I.T.), relie-
fează două profiluri umane distincte în domeniu, 
reușind să contureze și imaginea societății din 
regimul trecut.   

Acoperind perioada 1963-1977, 
corespondența grăiește despre „marele respect” 
pe care colegul de la Cluj l-a avut totdeauna față 
de Ovidiu Bîrlea, de a cărui „rară prietenie” s-a 
bucurat până la înghețarea relațiilor. Viața, cu 
toate tumultuoasele ei evenimente și, desigur, 
rețineri din varii motive, a determinat „răci-
rea” dintre cei doi buni comunicatori, ceea ce 
acum dl Ion Taloș își asumă cu deosebit regret și 
recunoaște cu o emoționantă mâhnire.  

Autor al unor lucrări științifice socotite 
„excepționale”, Ovidiu Bîrlea a semnat totodată 
anumite studii și sinteze, stăruind asupra meto-
dei de culegere și cercetare a folclorului, dar și 
asupra poeticii acestuia, realizând „un adevărat 
tratat de folclor și chiar un studiu în domeniul 
folclorului coregrafic”. Neprețuit la adevărata 
lui valoare, O. Bîrlea nu s-a bucurat de pozițiile 
meritate, închizându-i-se la un moment dat toate 
drumurile, mai puțin acela al creației științifice și 
literare „unde nu putea fi împiedicat de nimeni”. 

Un eșec răsunător l-a trăit atunci când, ală-
turi de alt mare regretat confrate, Gheorghe Pa-
velescu, a participat la concursul de la Universi-
tatea din Timișoara pentru ocuparea unui post de 
conferențiar, în urma căruia ambii concurenți au 
fost respinși! Un eșec asemănător a fost cel de la 
Cluj, când Ion Mușlea a încercat să-l aducă, încă 
de la înființare, la Secția de Etnografie și Folclor 
a Filialei Acedemiei (1964), mai ales că Ovidiu 
Bîrlea și-ar fi dorit să predea și un curs de folclor 
la Universitatea clujeană.  

Realizând că nu era în grațiile regimului, 
Ovidiu Bîrlea a hotărât în 1969 să demisioneze 
din postul de șef de sector la Institutul de Fol-
clor de la București, ceea ce-i mărturisește lui 
Ion Taloș în scrisoarea din 29 noiembrie 1973, 

prevenindu-l într-un fel aluziv, „potrivit for-
mulei de la Freiburg: «jetzt kommst du dran!»” 
(„acum vii tu la rând”, trad I.T.).  

Nici alte încercări din 1970 de a-l ajuta să 
intre în învățământul universitar (fie la Oradea, 
fie, din nou, la Cluj) nu au avut sorți de izbân-
dă (bunăoară, șefa Filialei din Cluj a Academi-

ei, Raluca Ripan, i-a comunicat personal lui Ion 
Taloș că „academicienii filologi” de la București 
nu acceptă propunerea ca Ovidiu Bîrlea să fie  
ales membru corespondent al Academiei.  

„Pe zi ce trece (să fie oare o impresie ne-
fondată) mi se pare că etnografia și mai ales et-
nologia (‼) noastră se dau din ce în ce la fund, 
făcându-se când ridicole, când peste măsură de 
infantile (ceea ce în substanță e același lucru)” 
îi scria Ovidiu Bîrlea  lui Ion Taloș la 11 august 
1970, felicitându-l „pentru victoria împotriva 
intențiilor de inundare din sector”, denumit la 24 
septembrie 1970 „simpatic (și parțial extrem de 
antipatic)” - aluzie la atâtea simulacre ale depro-
fesionalizării, sub influențele regimului. 

Rezistând acestor adversități, O. Bîrlea 
n-a dorit  nici să ceară drepturile de pensionar, 
în 1982, convins fiind că „timpul lucrează în 
favoarea mea”, ceea ce, iată, s-a adeverit, căci 
opera celui recent aniversat la 100 de ani se 
află în marile biblioteci din străinătate, observă 
dl Taloș, mai bine reprezentată decât scrierile 
unor contemporani precum Al. I. Amzulescu, A. 
Fochi, D. Caracostea, I. Mușlea sau P. Caraman.  

Poziția „de vârf” pe care opera lui Ovidiu 
Bîrlea o va ocupa în folcloristica românească, 
multă vreme de acum înainte, este, din plin, o 
pilduitoare răsplată a vieții „de ascet” pe care a 
dus-o, necerând nimic de la nimeni, cum însuși 
spune (până nici drepturile ce i se cuveneau pen-
tru cele două decenii în care a cotizat la fondul 
de pensii!).  

Ingratitudinile unor confrați și, desigur, 
marginalizarea lui de către regimul căruia nu-i 
cântase în strună „răsplăteau” astfel pe unul 

dintre cei mai capabili cercetători, o conștiință 
a verticalității morale și profesionale în vremuri 
de intoleranță și gelatinare/racolare a spiritelor. 

În corespondența cu Ion Taloș, Ovidiu 
Bîrlea se dovedește un om de inconfundabilă 
directețe, solicitând prietenului de la Cluj dife-
rite servicii de interes profesional (colaborări, 
procurarea de cărți și xerografierea unor texte 
etc.). „Era – scrie partenerul său epistolar – de o 
rară intransigență, ceea ce îl făcea să-și descon-
sidere până și destinul.”   

Convins că poporul român e „un popor 
de mocani”, Ovidiu Bîrlea a crezut totdeauna 
că „oamenii (cei mai) autentici” sunt mocanii, 
cuvinte ca „mocan”, „mocănime”, „mocănește” 
– verificate profesional în activitatea sa etno-
folcloristică – revin ca leitmotive ale unui crez  
profund organic, reverberând străvechime și spi-
ritualitate transilvană.  

Având  ca modele mari spirite ale cultu-
rii române, de la Hasdeu, Iorga, Caracostea și 
Densusianu, la Mușlea, Caraman, Brăiloiu, Ion 
Breazu, Ion Chinezu, Ariton Galopenția ș.a., 
Ovidiu  Bîrlea a dedicat importante studii unor 
scriitori români de mare valoare, văzând în ei 
spirite exponențiale în spațiu etnogeografic și în 
timp istoric (Ion Budai-Deleanu, Ion Creangă, 
M. Eminescu, I. L. Caragiale, O. Goga și, desi-
gur, Lucian Blaga).  

Corespondența, dată azi la iveală într-
o ediție ireproșabilă de cercetătoarea sibiancă 
Andreea Buzaș, dezvăluie și o anumită latură 
confesivă a etnofolcloristului Ovidiu Bîrlea, cu 
o sinceritate frustă din care își hrănește felul de 
a fi cât mai natural cu semenii, fără de niciun 
calcul comportamental. Sigur pe sine și mai tot-
deauna de o netă ironie critică față de ideile uno-
ra, chiar dacă din aceștia nu puțini erau la vre-
mea aceea în grații oficiale și chiar conducători 
de doctorate (v. aluziile la cercetători  precum 
Mihai Pop, Iosif Pervain ș.a.), Ovidiu Bîrlea a 
fost, într-un fel, victima unui fel de a fi ce nu 
intra în șabloanele comportamentale agreate de 
regimul comunist. 

Date despre propria-i familie (moartea 
părinților), despre locurile natale (satul Mogoș 
din zona Aiudului, „peste Tarcău și Ponor”), 
despre relațiile cu unii confrați și realitățile din 
domeniu, despre colaborarea cu unele periodice 
și edituri, despre unele deplasări în teren (bună-
oară la Bocșa Română) și atâtea altele trădează o 
conștiință mereu vie, atentă la nuanțe în relațiile 
cu semenii, dedicată cercetării, având de spus 
lucruri noi și într-un mod nu tocmai comod, lip-
sit de relief ori rezonanță. Avem, cu alte cuvinte, 
a face cu „o cu totul altă imagine a marelui fol-
clorist” despre care dl Ion Taloș „a scris cel mai 
mult”, cum apreciază dna Andreea Buzaș, în de-
finitiv un omagiu adus omului, vieții încercate 
și strădaniei sale, devenind, cum iarăși observă 
editoarea, „unul din cei mai importanți etnologi 
din a doua jumătate a secolului al XX-lea”, adus 
în actualitate, iată, de „unul dintre cei mai vizi-
bili cercetători ai etnologiei actuale”, Ion Taloș. 

Zenovie CÂRLUGEA 

Ovidiu Bîrlea – Ion Taloș
Corespondență 1963-1977
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Motto:
„Je suis moy-mesme la matière de mon livre”
Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592)

...la timpuri de ape şi înnoptare/ a sensurilor/...umbra imensă a /lumii / 
din noi/ e
întoarcere/ rotire/aproximaţie/... dansul lui Shiva.../ ar fi spus Hei-
senberg.../ şi ziua
cea de astăzi/ e şi cea de ieri/ şi va fi cea de mâine/...mari înserări/ sun-
tem ...
mari înserări/...oricine ai fi/ pasăre/ iarmaroc/ pom înflorit/ clopot sub 
nebunia albă a lunii/...
porţi o  înserare...

şi astfel se trece/ cu noi şi/prin noi/ năvala tuturor lucrurilor/...
clipă de cloroform/ prezentul / clipă de cloroform/...în liniştea sacră se
coace/ iar noi/ copaci/ de iluzii/ coborâtoare/ credem/ încă mai credem/ 
că
ştim/... că ne-ntoarcem în unda aurorală/ că  suntem/ decisivi/ c-am/ 
pătruns
c-am cuprins/ o bootstrap-area.../ mais alors/... tu as ton vautour!

...nu știm nimic/ şi parcă totuşi am şti/ neştiind/...respirăm de/ niciunde

...terrifiants pépins de la réalité...

cohorta/ de închipuiri/ inundă fără oprire/ îndeletnicirea ciudată/ de A 
fi... 
ne tulbură un tertium ascuns... /..lăuntruri/ indeterminare/ atingeri
/ ale abisului/...tertium datur... îngerul pune culori peste veacuri/... şi/ 
uneori/ nu prea des/ o speranţă.../

inefabila povară/  tăcerea din lucruri/... profundă cât rana albastră/ a 
mării...

...aletheea/ cântec de leagăn/ amăgitor/... al treilea înger al zilei.../încă 
plânge 
căzut/ în noi/ dintr-un / foarte departe.../ noche oscura del alma...
 

ceva / brusc existând/ într-o nefire a noastră/... devine poate grădină/ 
poate cu
flori/ poate tramvai/ sau vapor/ poate pământ/ sau oază-n pustie.../
Doamne/...
cred/ îşi spune el uneori/ ce misie mi-ai hărăzit/ între a fi şi-a nu fi/...
lumière dont le pouvoir se cache et se montre/...cuantă/ vibraţie/şi sens/ 
ascuns
inconceptibilă/ biserică ondulatorie/...imensă/ și plină de neant...

.../ en frémissant de commencer...
 
rătăciri/... pustiite drumuri abstracte/...cealaltă faţă a visului/ e de pă-
mânt...
sărbătorite ţărmuri/ solare.../sau lacrimi de anotimpuri/ în bernă/ amie-
ze-n/ delir...
porţi fericite../...deschise/ where will the word resound....

către unde ai să te duci/ ne-ntrebăm/ deseori/ copleşiţi de tenebrele fi-
rii/...

nici nisipul/ nici marea/ nici algele/ nici frunza nici colbul sub care/ 
vecia
acoperă/ civilizaţiile/ cu alte civilizaţii/...dar nu se dau deslegări...

...în marginile acestei 
neştiinţe/somnul ce-
tăţilor vechi/ cade în/ 
noi şi sugrumă/
obiecte sublime/... 
se cântă/ se descân-
tă/ dezesperările.../se 
imaginează/ un dis-
curs
muzical/ dar  nicio ivi-
re.../ nicio ivire.../ nicio 
ivire.../doar maladii /de 
din 
starea de umbră.../Noche oscura, rayo de tiniebla...

 ... obsesie a marelui vid/ din cuvinte/ ...sfâşietorul/ a tot/ ceea ce/ în 
vacuitatea sonoră/ se arată.../ şi nu se arată.../e muzică.../ imposibilul ei/ 
se
rosteşte/ cu însăşi tăcerea unde.../ corps et ombre ensemble 
s’engloutissent...
autotranscendere/.../suavă / în/ făr’-de-imagini/ de chipuri/...
în făr’-de-măsurile timpului/ ... doar semne/ şi semne
de asfinţit/ de stele/ de fluvii îndepărtate.../ acorduri...

...  entropii/ non-locuri imense şi tragice /...tăceri şi morminte/ plutesc...

...suind în deasupra/ a ceea ce ştim/ şi nu ştim...
floare a nopţii / de-ne-rostirile ei / Apofatic Ascunsul/ celui de-al trei-
lea...
ilogic-asurzitoare e o linişte-sunet/...şi / de din stelele ei/ fumegoasa/...
locomotiva Dumnezeirii/ ne traversează/ inefabilă împovărare...

în aproape-departele/ polifonice lumi virtuale/ Ea /...plină de din
toatele/ câte au fost/... câte sunt şi/ nu sunt/ în mereul-acelaşi/...cu ale 
lui/
desapariciones súbitas/ caídas/  y retrocesos/sonàmbulas simetrías...

ce lipsă de măsură / ce  lespede a/ nopţii totale/ adastă pe calea/ şi-n 
mersul
sublim / al umanului.../şi totuşi sacre iluminări/...
marea/...irepresibila/ curgere... ne scrutează/ din toate-ale ei/ cu ochii/ 
voalaţi...
ai vânării/ de vânt...
... la coulpe du temps est irrémissible...

continent.../ real/ ireal/... deopotrivă sus/ jos/...în totalul adânc/...al
fiecărui obiecto-fiinţ/ ...terţul ascuns traversează de-neştiutul.../ al meu/ 
al tău/ al 
ei şi al Lui/...rană albastră/ a mării/... întunericul Lui/  înghite al treilea
înger/ al clipei/ al zilei/ al nopţii.../...pentru fantasma... cunoaşterii
 „...peindre d’abord une cage/ avec une porte ouverte.../ 
aucun  rapport avec la réussite...”
 
  ...patrii imaculate Fiinţa şi Nefiinţa .../nepieritoare/ întregi/ neclintite 
şi/ fără de capăt/...
într-un/ deasupra/ al tuturor cuvintelor.../ Parmenide/ îşi...rescrie  /Po-
emul...
mai poţi spera în uimirea / de sine/...sfântă noapte a preafericiţilor lu-
mii.../ hic sunt leones...
pentru o unică singurătate/ fie şi numai un/ gând ţi-ar ajunge...

...no place of grace/ no time/to rejoice...  

DAN ANGHELESCU

inefabila povară
Profesorului Basarab Nicolescu şi

  Poeticelor Teoreme ale Domniei sale...
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Pagini memorialistice
Profesorul clujean Vistian Goia publică, la intervale 

constante de timp, cărți de memorialistică și studii critice, 
dovedindu-și formația de cercetător neobosit al arhivelor și 
bibliotecii clujene, unde poate fi deseori întâlnit, așa cum 
surprindea și Alina Pamfil într-o evocare: ,,E o dimineață 
de luni. Profesorul merge, și astăzi, să citească la biblioteca 
universității. Ne vedem de departe. Ne bucurăm. Ne oprim, 
povestim puțin, la subiect, apoi ne despărțim. Pleacă grăbit și 
vesel. Știu și de ce. Lumina multă și bună din Sala Profesori-
lor e asemănătoare gândurilor și cărților lui. În plus, acolo își 
întâlnește prietenii; indivizi de demult sau de acum – mulți la 
număr – care au avut parte, ca și el, de bucuria cititului și a 

scrisului. Domnul profesor e foarte, foarte prietenos.” 
Pe lângă bogata activitate de exeget și editor, profesorul Vistian Goia și-a conturat, 

în ultima vreme, și un portret de memorialist, din condeiul căruia au ieșit cărți inspirate și 
interesante sub spectrul timpului, deoarece au reușit să aducă la lumină detalii și contexte 
privind trecutul apropiat și personalitățile care l-au marcat (Ion Vlad, Mircea Zaciu, Iosif 
Pervain, Vasile Fanache, Adrian Marino, Augustin Z.N.Pop, Alexandru George, Alain 
Guillermou ș.a., acestea fiind doar câteva nume din rândul literaților, cărora li se adaugă 
folcloriști, lingviști, istorici, filosofi și pedagogi, colegi de studenție, cărturari blăjeni, 
vecini). Alături de autor ne mișcăm și noi cititorii, preț de câteva sute de pagini, în lumea 
universitarilor îndeosebi, a intelectualilor și scriitorilor care ne fascinează cu poveștile 
lor de viață, cu tenacitatea și cultura lor vastă. O admirație profundă răzbate din aceste 
rânduri evocatoare, memorialistul trasând cu mână sigură liniile de contur ale portretelor, 
legendelor, anecdotelor sau întâlnirilor definitorii la care face referire.

Titlul recent, Nu trecem singuri prin lume. Portrete și evocări (Editura Școala Ar-
deleană, Cluj-Napoca, 2015), se așază firesc în continuarea unor volume precum Destine 
parlamentare.  De la M. Kogălniceanu la Nicolae Titulescu (2004), Glasul memoriei 
(2005), Ferestrele Blajului (2010), Labirintul identității (20112), Polemica între vocație 
și diletantism (2014), care, alături de jurnale sau notele de călătorie, întregesc o operă de 
critic și istoric literar, de profesor și metodist dedicat, după ale cărui studii se predă în 
continuare limba și literatura română în școlile și liceele din țară. Pot fi amintite în acest 
sens studii precum Didactica limbii și literaturii române (2001), Consemnări critice 
(2013) sau Cu berlina printre munți (2008), De la Paris la Londra, Via Dieppe, Jurnal 
sentimental (2009), Popasuri europene (2013) ș.a. Avem, așadar, un proiect bibliografic 
în continuă desfășurare, acoperind o paletă largă de preocupări și care oferă mai ales o 
alternativă documentară de cea mai autentică însemnătate. 

Sunt, în aceste pagini, mărturii directe, însemnări și informații biografice care, 
puse în narațiunea de tip evocare, pot reflecta realist imaginea unei epoci, a unor ani 
de grea încercare pentru cultura și literatura română. În procesul de selecție a datelor, 
autorul dovedește o deplină putere de organizare a materialului documentar, alături de o 
înclinație deosebită spre elementul evocator, picant uneori, fără a cădea în facil, păstrând 
în permanență tonul corect și conduita riguros supravegheată a istoricului literar.

Continuând oarecum Glasul memoriei (2005), carte în care se acorda atenție mai 
mult perioadei din prima copilărie, școlilor primare, părinților și bunicilor, familiei în 
genere, volumul publicat recent evidențiază, în cele 34 de evocări și portrete, anii stu-
diilor universitare și cei imediat următori, în care s-au petrecut mai întâi repartiția la o 
școală din Valea Jiului și apoi fericita revenire la universitatea clujeană, ca membru al 
catedrei de Metodică. Întâlnirile și colaborarea cu importanți universitari și nu numai, au 
rămas amintiri de neșters care, în timp, au sedimentat aceste rânduri, adăugându-le noi 
și noi nuanțe, așa cum mărturisește autorul: ,,Simțind de timpuriu că mă asemăn cumva 
cu moraliștii sinceri, m-am obișnuit să-i observ atent pe intelectualii cu care am avut 
norocul să conviețuiesc, să mă compar cu ei, ori chiar să mă condamn pe mine însumi, 
învățând mereu de la aceștia anumite conduite, ceva din cultura și înțelepciunea lor. La 
fel, unele obiceiuri, metehne și mentalități pe care nu le-am putut uita deloc. Am purtat 
în memorie chipul și distincția care i-au particularizat pe fiecare, ca pe o haină de dumi-
neca, dragă în tinerețe, și pe care o păstrez în garderobă, îmbrăcând-o numai la marile 
sărbători ale anului calendaristic.”

    Elementul autobiografic și intuiția epitetului colorează textul memorialistic, 
dându-i fler și alungând monotonia evocării. Astfel, rândurile nu curg unitar și monoton, 
căci fiecare ,,povestire” în parte se derulează în felul ei, parcă ieșind la iveală dintr-un 
macaz nou, mereu și mereu altul. Constante rămân doar lapidaritatea și ordinea, ple-
doaria pentru valorile autentice, patosul trăirii întru idee și adevăr, vibrația prieteniei 
și admirația pentru munca temeinic înfăptuită. Despre o astfel de lume scrie profesorul 
Vistian Goia, o lume în care s-a ivit și s-a format, o lume în care continuă să creadă și pe 
care o readuce nostalgic în prezentul adeseori destabilizat politic și social, dar, mai cu 
seamă, tulburat de criza morală.

Atenția profesorului Vistian Goia se focalizează mai mult asupra unor momente 
(instantanee) din biografia sa ori a celor evocați, fără a întreprinde fișe biografice com-
plete. Aceste secvențe semnificative, unele memorabile (masa la restaurant împreună cu 
Augustin Z. N. Pop, întâlnire tulburată de prezența unui bețiv recalcitrant), dezvoltă pe 
un ton cald atitudini și gesturi vii, dând farmec evocării memorialistice. De la buna struc-
turare a informației și până la titlurile ingenioase, cartea profesorului Vistian Goia își 
transformă (sadovenian) cititorul într-un ascultător vrăjit de anecdotica unor întâmplări, 
de ironia unor răspunsuri sau, pur și simplu, purtat în vecinătatea unor ani și a unor nume 
rezonante din istoria noastră culturală. 

Cunoscutul profesor și istoric literar Mircea Popa, portretizat la rându-i 
în carte, surprinde în linii bine definite profilul acestor frumoase evocări: ,,Fraza 
clară şi curgătoare ne pune în contact cu portretistica fină şi luminoasă a unui om 
împăcat cu sine şi cu destinul său, inculcîndu-ne sentimentul tonifiant al omului 
care se uită cu mândrie în urmă ca unul care n-a trecut singur prin lume. Aerul 
de camaraderie şi solidaritate de generaţie, ca şi de apartenenţă la o tradiţie de 
nobilă sorginte intelectuală, se simte peste tot, constituind osatura veritabilă a 
unei cărţi care se citeşte cu plăcerea reîntoarcerii într-un timp care nu şi-a pierdut 
deloc incandescenţa.”

*

Misterul din Valea Jidovului
Doctorul Constantin Damian își dezvăluie prin cărțile publicate o a doua 

îndeletnicire, dacă nu chiar o pasiune. Cunoscut la nivelul urbei prin implicarea 
profesională, socială și culturală, doctorul Constantin Damian dedică, în ultimii 
ani, un timp însemnat scrisului. Acest fapt este vădit de numeroasele titluri edi-
tate și bine primite de public. Între acestea amintim: Moise și exodul evreilor din 
Egipt (2005), Călătorind prin Terra Sebus (2010), Fluxul amintirilor (2012), 
Cavalerii de Műhlbach (trei cărți, 2014-2015), Trei zile și trei nopți (2015). Dez-
voltate în proximitatea unor teme generale, precum istoria, religia, călătoriile 
neconvenționale în timp și spațiu, dar și legendele locului, aceste romane dezlea-
gă, în cheie proprie, anumite întâmplări, dar și biografii, cu atât mai interesante 
cu cât sunt atinse de aripa unui destin misterios.

Misterul din Valea Jidovului (Sebeș, 2017) este romanul recent ce vine să 
confirme lejeritatea cu care autorul transgresează epoci întregi, țesând intrigi și 
personaje, pe care, treptat-treptat, le apropie de Transilvania natală, topos tainic, 
definit de o istorie tumultuoasă, permanent completată de arealul unor legende 
străbune și încă nedezlegate. Într-un melanj de confesiuni și replici dialogate, 
narațiunea curge prin locuri sinuoase și destul de pitorești, oscilând între zonele 
cu o civilizație urbană și intens arondată realului, dar ajungând și în locuri tăinu-
ite, prin peșteri sau temple oculte, unde par a se fi desfășurat adevărate ritualuri 
magice în cinstea zeiței Lilith. Valea Jidovului constituie punctul-cheie de iradie-
re a unor povești care de care mai insolite, dar și mai complicate, fiindcă efectele 
lor se metamorfozează în blesteme greu de anihilat, după cum se va dovedi. De 
aceea, suspansul și chiar caracterul detectivist al cărții este întreținut de relații 
incestuoase, de scene amoroase și legături imprevizibile, dar greu de stăpânit 
chiar și de protagoniști. 

Eroii principali ajung în anumite situații-limită și nu pot scăpa de un trecut 
himeric, oricât ar încerca să-l ocolească. Pe bună dreptate, prefațatorul cărții, 
scriitorul Ioan Kamla, amintește de ,,gheara necruțătoare a destinului”, readu-
când în prezent ,,imaginea lui Oedip căzut în hybris, de unde se declanșează 
tragedia. Mobilul întregii acțiuni îl constituie căutarea unei inestimabile comori 
ascunse în văgăunile muntoase din Valea Jidovului”, constând în monede de aur, 
dar, mai ales, în coroana cu nestemate, sigiliul și sceptrul de aur al Regelui Ștefan 
cel Sfânt al Ungariei. Peste fundamentul istoric se suprapune ficțiunea bogată 
a autorului care antrenează un număr impresionant de personaje într-o acțiune 
destul de complexă și arborescent direcționată spre varii aspecte ale existenței. 
De aici, o anume dificultate a receptării, precum și o postmodernă implicare a 
cititorului în dezambiguizarea puzzle-lului narativ.

Ritmul epic este antrenant și nu implică răgaz, la această stare de asediu 
narativ contribuie, în mod esențial, dialogul, asociat cu diverse halouri imagi-
native sau chiar cu inserții ale unor episoade fantastice, cu rădăcini adânci în 
istorie. Această dimensiune a romanului este contracarată de statutul foarte real 
al unor personaje principale, derulând acțiuni și experiențe cât se poate de ade-
vărate. Este vorba aici de odiseea biografică a doctorului Remus, trecut prin 
toate fazele unei cariere medicale, dar și prin încercările erotice inerente vârstei. 
Ca și autorul, câțiva protagoniști  (Remus, Dorian, Bubi, Venera ș.a.) reprezintă 
lumea medicală, de care se leagă numeroase scene reprezentative pentru clima-
tul, terminologia și viziunea adesea clinică, rațională asupra evenimentelor în 
derulare. În definitiv, romanul confruntă două lumi, una pulsând din adâncuri 
reminiscențele unor religii și credințe insolite, alta trăindu-și frenezia biologică 
la suprafață, dar părând la fel de atrasă de timpurile străvechi cu magia și gnosis-
ul ei. 

În definitiv, misterul din Valea Jidovului vorbește despre tinerețe și iubire, 
balanța ritualică înclinând mai mult spre experiențele fizicului decât ale metafi-
zicului, spre o materialitate care se contabilizează în posesiune și bani. Peștera-
templu pare să fi fost locul de desfășurare al unor orgii sexuale sau sacrificiale. 
Între mitic și mistic, poveștile din Valea Jidovului întrețin suspansul, atrăgând 
ca un magnet vizitatori mai vechi sau mai noi, nu degeaba i se mai spunea și 
Valea Diavolului. Pactul cu proza fantastică se face, în mod inerent, prin acest 
nucleu iradiant – peștera misterioasă – punte de trecere spre un tărâm al ritua-
lurilor păgâne ancestrale, spre o istorie și un timp învăluite în tenebrele unui Ev 
Mediu ahtiat de putere. Iubirile incestuoase și căutările repetate ale unor comori 
ascunse par mai apropiate de lumea noastră, de filmele de acțiune cu oameni 
care se împușcă prin hoteluri, în încercarea de a rezolva o ecuație care mai mult 
se complică. Aceste acțiuni și întâlniri conspirative sporesc doza de suspans, ca 
și plantele misterioase cu efecte halucinogene, dincolo de care narațiunea așază 
destinele protagoniștilor pe un traseu nou și veridic. În definitiv, viața învinge, 
Elisa îi va naște un fiu lui Marius, iar medicul psiholog Dorian rămâne să dezlege 
și să înțeleagă rostul acestui destin ciudat cu toate metamorfozele sale.

În toate romanele sale, autorul dovedește statura unui prozator tenace, 
Constantin Damian fiind, înainte de toate, un creator de intrigă aproape polițistă 
și un fin observator al biografiilor pe care le urmărește cu răbdare clinică și psih-
analitică. Recurgând, totodată, la tehnici epice complementare: simboluri (se știe 
că grota e strâns legată de munte, iar muntele redă forma inimii), descrieri, pasa-
je romanțate, creatoare de fantasme, demonstrații de etică sau, alteori, viforoase 
patimi, ocultism, notații aluzive, Constantin Damian redă în romanul Misterul 
din Valea Jidovului un creuzet epic interesant prin infuzia de legendar autohton 
și dinamizarea planurilor narative. Misterioasa aventură a personajelor va atrage, 
cu siguranță, cât mai mulți cititori. 

MONICA GROSU despre...
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Un estetician de talia lui Liviu Rusu (Essai sur 
la création artistique. Contribution a une esthetique 
dynamique, Paris,1935; Logica frumosului, Cluj, 
1946;  Scrieri despre Titu Maiorescu, București, 1979 
etc.) rămâne, fără îndoială și pentru multă vreme, o 
permanență în referențialul axiologiei românești; un 
nume de marcă al raționalismului interbelic ale cărui 
opțiună își tranzitează excelența dinspre psihologia 
aplicată spre estetică, desăvârșindu-se mai apoi în 
teoria literaturii.

Și nu ne surprinde că, ulterior, marii noștri 
cărturari și-au verificat asertotica raportând-o la 
lucrările ilustrului ardelean din prima jumătate a 
vacului al XX-lea. O făcea la fel și universitarul 
ieșean Petru Ursache, nume de marcă mai întâi în 
etnologia românească, atunci când publica, în 1996, 
la Editura Institutului European  Titu Maiorescu, O 
cercetare critică, dar și în 1987, când publica, la Ed. 
Junimea, Titu Maiorescu esteticianul, studiu herme-
neutic. 

În 2017, la Editura Eikon din București, 
Magda Ursache, soția regretatului universitar, 
publică acest studiu într-o nouă ediție, eliminând 
toate erorile care nu au fost îndreptate atunci „și au 
rămas în plumb”, scăpând atenției lectorului de carte 
aidoma altora care, în alte condiții,  probabil nu ar fi 
putut trece de draconica cenzură a acelor ani (Magda 
Ursache amintește că Andi Andrieș, directorul din 
acea vreme al Editurii Junimea, îi ceruse lui Petru 
Ursache să pună un motto cărții sale din Ceaușescu. 
Autorul însă a refuzat categoric: –Dacă îmi arătați 
unde a scris Ceaușescu despre Maiorescu, îl pun). 

Noua ediție, sobră de la o copertă la alta, 
tipărită în bune condiții, este pe măsura criticului de 
la Junimea și pe măsura notorietății autorului ei. Cele 
cinci capitole ale cărții cuprind exegetic filosofia și 
estetica lui Maiorescu așa, încât sintagma „Înapoi la 
Maiorescu”, privită din perspectiva vremii, trimite la 
permanenta actualitate a sistemului estetic maiores-
cian căruia i s-au adăugat ulterior tezele lui Lovines-
cu sau ale lui Liviu Rusu. 

 Profesorul clujean, cum observa Marian Pa-
pahagi, a avut dezavantajul unei inserții dificile în 
peisajul cultural românesc în primul rând din cauza 
polemismului său și de aceea a strălucit mai mult în 
rândul cerchiștilor sibieni și în străinătate, unde a 
adunat aprecierile unor Ch. Lalo, Edgar de Bruyne, 
Henri Focillon, R.Müller-Freinfels etc. 

Maiorescu și Liviu Rusu, revin în atenție 
odată cu „dezghețul” cultural al anilor șaptezeci, iar 
lucrarea lui Petru Ursache relevă din lumina relec-
turii că „exegeza maioresciană se află într-o etapă 
calitativ nouă în comparație cu anii imediat post-
belici, cel puțin la nivelul «inteligenței» filologice 
și filosofice”(p.19); după 1968, Nicolae Manolescu 
rămâne unul dintre „primii care au avut revelația 
manuscriselor maioresciene”.

Recursul la autoritatea lui Liviu Rusu, cel 
puțin când este vorba despre «progresul adevărului», 
este pentru profesorul Petru Ursache, simultan, un 
gir și o certitudine onestă: „Dacă pornim de la ideea 
«filosofiei de sistem», discuția nu mai are sens: Maio-
rescu nu a fost un filosof în accepțiunea tradițională a 
cuvântului, adică «adevărat», după expresia lui Liviu 
Rusu” (p.23). 

Și Petru Ursache o confirmă o dată în plus. 
Lucrarea lui Liviu Rusu Scrieri despre Titu Maiores-
cu (1979), după ieșirea din obsedantul deceniu, reve-
nea în atenție și a rămas până azi una dintre lucrările 
de referință despre criticul de la Junimea. De pildă, 
eclectismul imputat lui Maiorescu, lămurește Liviu 
Rusu dilemele, ar fi o simplă problemă de procedură, 
prin care criticul selectează și își adjudecă isto-
ria marilor idei ca în  definiția dată de V. Cousin 
eclectismului. 

Asemenea se întâmplă și în ce privește 
lămurirea reținerii lui Maiorescu față de Hegel, pen-
tru care „platforma istorică a spiritualității noastre 
de la mijlocul și din a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea [...] nu  era coaptă pentru Hegel” (p.26). Și 
tot la fel, argumentele lui Liviu Rusu sunt plauzibile 
inclusiv când se reține pentru Titu Maiorescu meritul 
de a fi pus efectiv «bazele esteticii filosofice la noi» 
(p.35), precum  și când se vorbește despre introdu-
cerea acestora în judecata de valoare românească, 
a «criteriului universalității în literatura noastră» 
(p.42), sau atunci când Maiorescu critică aspru 
poezia de din naintea «meteorului care va trebui să 
aducă strălucire pe firmamentul poeziei românești» 
(p.64) – chestiuni despre care Liviu Rusu scrisese și 
în Estetica poeziei lirice, în 1937, dar și în Logica 
frumosului, din 1946. 

 Studiul hermeneutic întreprins de Petru Ursa-
che continuă însă relevarea atemporalității unor idei 
estetice maioresciene ori merge în consens cu di-
acronia acestora, cu istoricitatea lor și, astfel, merită 
a fi revăzute printr-o întoarcere la Maiorescu, măcar 
ca test de fiabilitate.

 Lucrarea lui Petru Ursache se derulează her-
meneutic în primul rând ca metodă interpretativă 
în fenomenologia culturii, păstrând spiritul grec al 
interperetării (ερμηνεια), însă din viziune husserliană 
și heideggeriană; longevivul Hans Georg Gadamer 
(discipol al lui Heidegger) având și el opinii (Wah-
rheit unbd Methode – 1960) apropiate de cele ale lui 
Maiorescu cel puțin în sensul progreselor adevărului, 
temă predilectă a filosofiei germane mai ales în sec. 
al XIX-lea. 

 Capitolul Filosofie și estetică insistă pe 
înțelegerea calității formelor de judecată în dihoto-
mia artă/gândire abstractă, iar Maiorescu face pasul 
de la statutul de scriitor filosof la cel de teoretician 
și pedagog în intenția vădită de a cultiva tinerelor 
generații spiritul adevărului și, în consecință, al 
științei.

Pentru el, relația psihologie – estetică – morală 
era un obiectiv sintetic; Maiorescu, se știe, încă din 
anii studenției ținea conferințe pe această temă.  Pe-
tru Ursache citează aici dintr-o pagină de Jurnal 
maiorescian:„Logica și psihologia sunt cele două 
științe care contribuie din plin la instruirea mea: e o 
lume nouă care se deschide aici; abia acum încep să 
trăiesc” (p.77).

La cei 18 ani ai săi, criticul se arăta în chip 
special interesat de psihologie și nota în Epistolar 
nume de autori și idei care îi captivau atenția. Printre 
aceștia, Johann Friedrich Herbart, din care, judecând 
după înrâurirea ideilor, cu siguranță, citise Allgeme-
ine Pädagogik (1806), Hauptpunkte der Metaphysik 
(1808), Allgemeine praktische Philosophie (1808), 

Psychologische Untersuchungen (1839) și altele. 
 Relațiile herbartiene de gen etică – scop 

– virtute sau cele referitoare la mijloacele psiho-
logice (echitate, bunăvoință; structură și guvernare), 
care asigură atingerea scopului moral, se vor regăsi 
curând în Estetica maioresciană, în capitolul despre 
Moarte și nemurire, în Considerații, în studiul De-
spre progresul adevărului, ulterior Petru Ursache 
observând că „Între timp, conducătorul Junimii tre-
cea de la asociatismul psihologic herbartian la freno-
fiziologismul de tip Flourens – Wundt” (p.78). 

Comentariile profesorului Petru Ursache, 
în fond însăși rațiunea lucrării sale, vin în sensul 
elucidării unor pasaje controversate sau pur și sim-
plu reiau, alături de esențele esteticii maioresciene, 
problemele sensibile ale acesteia pentru a le așeza 
în lumina lor firească, altfel decât posteritatea 
lovinesciană le-a interpretat: „Deci, nu conceptul în 
genere trebuie prelucrat de estetică, ci ea ține seama 
de concepte numai întrucât fac parte din judecăți 
stând reciproc în raport de subiect și predicat, aceas-
ta înseamnă: și estetica se preocupă de relații” (p.84, 
cu referire la Scrieri de tinerețe).  

 Sau: „Ne îngăduim să-l comentăm sub 
următoarele aspecte: a) Autorul identifică un opus 
al frumosului, anume monstruosul, termen care abia 
intrase în circulație prin eseurile lui Victor Hugo” 
(p.84). Și tot așa când se aprofundează (fără a di-
vaga) ramura generală și ramura aplicată ale esteti-
cii sau când se clasifică frumosul în frumos estetic 
și frumos sensibil, frumosul moral transferâdu-l în 
etică, precum o făcuse și Shiller. 

Petru Ursache compară fundamentele și 
sursele conceptelor maioresciene și prin aceasta 
concluziile capătă obiectivitate: „Oscilantă este, 
deocamdată, atitudinea lui Maiorescu și în legătură 
cu definirea și clasificarea moralei. Ne referim la 
scrierile de tinerețe, adică din perioada studiilor” 
(p.88). 

 Știm însă că, la Maiorescu, arta, fiind una din 
marile sale pasiuni, a concurat filosofia și Petru Ursa-
che îi acordă acestei chestiunii spațiul cuvenit în cap-
itolele următoare: Estetica artelor, Estetica literară, 
Categoriile estetitcii și Tipologia creatorilor. 

Cu aplicație la Estetica literară, și în consens 
cu Estetica arhitecturii, cu Estetica muzicii și mai ales 
cu Estetica poeziei, la acest al treilea capitol se au în 
vedere critica literară, critica sociologică și teoria 
literară. Autorul ia în calcul că Maiorescu este cu-
noscut celor mai mulți prin Criticele sale și de aceea 
consideră că e bine de știut că acestea „au fost altfel 
proiectate decât se prezintă publicului acum” (p.107).

El demonstrează că „În realitate, «cartea» 
nu este numai o critică, ci înainte de toate, «un 
program» după care urma să se orienteze întreaga 
literatură română, program menit s-o înalțe la nivelul 
universalității, în baza unor principii estetice clare și 
ferme” (p.107).

 Relevarea detaliată a acestora este prezentată 
în continuare hermeneutic, cu antrenarea celor mai 
importante determinații occidentale de care Maio-
rescu avea cunoștință; criticul, potrivit lui Nico-
lae Manolescu (vezi Contradicția lui Maiorescu, 
1970, p.203), avea dimensiunea, nu și vanitatea 
întreprinderii sale, iar „sentimentul lui Maiorescu 
era că nu există înaintea lui nici un Maiorescu” (p. 
109). 

 Se pare că Maiorescu se confrunta la vremea 
sa cam cu tot ceea ce continuă să observe și astăzi 
Horia-Roman Patapievici (Despre idei și blocaje, 
2006), la mai bine de un secol distanță, după log-
ica acelorași forme fără fond; o cultură dominată 
de modelul culturii generale, dar și aceasta slab 
conturată și marcată pe atunci de cultura populară, 
iar acum de vociferarea care nu reușește să po-
lemizeze cu ideile. De aceea nici atunci piața ideilor 
nu era structurată. Și asta din cauză că nu eram încă 
în situația consensului valoric, ca la Montesquieu. 

Despre diacronia ideilor estetice

 «Inapoi la Maiorescu!»
Iulian CHIVU:
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 Petru Ursache are în vedere la Maiorescu cele mai 
vehiculate idei filosofice și estetice ale vremii sale, focal-
izând însă cu predilecție pe cele din spațiul german, la care 
îl raportează nu întâmplător (Hegel, Schopenhauer, Herbart 
etc.). Nu lipsesc însă nici „unele confluențe Maiorescu-
Croce” (p.115), mai ales sub  determinarea paralelismului 
textelor. 

Alte raportări se fac la Giambattista Vico sau la Th. 
Ribot, atunci când este vorba despre cuvântul-vehicul; la 
muzica lui Richard Wagner, când vorbim despre principiul 
poetic; la acuzația de plagiat din Th. Vischer, imputată ve-
hement de Aron Densușianu (vezi In rhetorica veritas); la 
Pierre Fontanier, când se vorbește despre paradoxul idee-
pasiune și, din nou la Liviu Rusu, care crede că Maiorescu 
„și-a limpezit mai târziu gândurile (referitor la adevăr și fru-
mos, n.n. I.C.), când deja criticul a scris studiul Eminescu și 
poeziile lui” (p.137). 

 Tot la fel de bine se conturează și discuțiile pe seama 
funcțiilor cuvântului, pe materialul poeziei, pe originea tro-
pilor, dar mai ales în falsa problemă a generzei poeziei ori 
în interferențe și disjuncții. Petru Ursache insistă cu același 
interes și cu aceeași aplicație în Estetica maioresciană a 
muzicii cu cazul Wagner (inclusiv Corneille-Wagner) și nu 
în ultimul rând în cunoscuta polemică Maiorescu – Mihail 
Dragomirescu, esteticianul care în vol. Critica «științifică» 
și Eminescu (1895) și în Teoria poeziei (1906) se îndepărta 
evident de opțiunile lui Maiorescu.

 După Estetica arhitecturii (Muzică și arhitectură, O 
ipoteză a lui Hartman, Mitul lui Manole, Schopenhauer și 
Maiorescu), se abordează cu aceeași acribie Estetica literară, 
unde se subliniază din nou sensibiliatea maioresciană la fi-
losofie, solicitată în sensul armoniilor  estetice din principiul 
directór pe care dorea să-l întroneze definitiv în România 
(p.215) ca direcție nouă: „Momentul ales de Titu Maiorescu 
pentru lansarea Direcției noi, pregătit cu meticulozitate ani 
în șir prin ședințele Junimii și prin programele extrem de bo-
gate și variate ale prelecțiunilor populare, a fost foarte potri-
vit datorită realităților socio-culturale specifice. S-ar putea 
spune că tocmai acestea au solicitat Direcția nouă” (p.225). 

 Penultimul capitol, cel de al IV-lea, este consacrat 
Categoriilor esteticii, Frumosul fiind privilegiat, dar nu în 
detrimentul Sublimului, al Patosului și al Comicului abor-
date în același spirit al confruntării ideilor. 

 La ultimul capitol, Tipologia creatorilor, fără a fi 
avut la vremea respectivă contribuțiile unor filosofi pecum 
Arnold Keiserline, A. Moles și altii, Maiorescu nu putea face 
disocieri de tipul stil cognitiv, stil-interval, stil experimental 
și nici nu putea aprofunda caracteristicile psihologice ale 
stilurilor în literatură și artă, cu toate că el presimte și alte 
disocieri dincolo de poezia plastică și de cea  emoțională din 
viziunea schilleriană.

 Maiorescu se oprește, cum știm, la conceptele de 
artist, erou și, în chip special, la geniu în relevanța căruia 
Petru Ursache valorifică inclusiv corespondența criticului 
(de pildă o scrisoare adresată Emiliei: „Rosetti este o fire 
predominant melancolică în sensul științific...”; p.295). 

 Autorul studiului hermeneutic evită orice tentație 
apologetică și urmează cu abilitate apodictica maioresciană 
până la amănunt, așa încât are toate argumentele să observe 
că, în diacronia ideilor estetice ale secolului al XX-lea, 
«cugetarea»  critică îi poartă însemnele.

Însă „adevărata carte despre Maiorescu se va scrie 
după apariția seriei de Opere, de Jurnal și Epistole, după 
ce  vor dispărea prejudecățile privind omul și scriitorul ori 
înțelegerile simpliste care au dus la imagini voit ori nevoit 
caricaturale.

Atunci personalitatea marelui critic ar putea fi privită 
în dimensiunea ei reală” (p.299), preconizează Petru Ursa-
che, din perspectiva unei istorii a gândirii estetice românești, 
probând peste timp, așa cum se cuvine, istoricitatea și 
recurența multora dintre ideile maioresciene. (I.C.)
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Despre diacronia ideilor...

Cel mai frecvent poreclim, denumim po-
eţi pe cine nu trebuie – de obicei pe aiuriţi, ne-
glijenţi sau vorbăreţi, oameni cu capul în nori. 
Dar cu capul în nori sunt aviatorii, cu capul în 
cer sunt poeţii.

Oameni care nu se gândesc deloc la per-
soana lor fizică şi se proiectează în lumi imagi-
nare de pe alte tărâmuri.

Poetul mistic este chiar agentul divinită-
ţii – sugerează Nichifor Crainic – pe pământ, 
echivalent cu profeţii şi predicatorii din Vechiul 
Testament.

Şi deseori, chiar sunt, prin discursul lor 
sibilinic, oracular, presupus înţelept.

Dar tinerii par a fi părăsit condeiul poetic 
pentru calculatorul mult mai deştept şi aparent 
non-poetic prin care aspectul electronic şi infor-
matizat, dar care se dovedeşte un excepţional 
instrument poetic din moment ce nu numai o 
înregistrează, ci o şi difuzează, o transmite în 
mii de mesaje, ca într-un număr echivalent de 
exemplare.

Niciodată nu a avut poezia o asemenea 
posibilitate de disiminare şi mediatizare, acce-
sibil unui număr nelimitat de receptori. 

Calculatorul a eliminat nu numai con-
deiul dar şi tipografia şi agenţia de difuzare şi 
librăria. 

În fond, orice evoluţie, porneşte de la o 
adversitate, şi ajungem la dialectica fără sinteza 
contrariilor, devenite entităţi concurenţiale. 

S-a ajuns până acolo unde condeiul şi 
computerul nu mai sunt în opoziţie, ci în succe-
siune şi completare.

Unii scriitori lucrează direct la calculator 
– şi aceştia sunt vechii şi privilegiaţii posesori 
de bătrâne maşini de scris.

Alţii, deşi cunosc munca la calculator se 
exersează mai întâi pe coala albă de hârtie, cu 
vechiul condei, pentru a dezvolta şi limpezi tex-
tul final.

Oricum, computerul nu a eliminat conde-
iul, dar a transformat maşina de scris în obiect 
de muzeu.

Vă daţi seama că atunci când s-a inven-
tat obiectul, de mult, a fost denumit, în spiritul 
epocii „maşină”, adică tehnologie superioară 
care se pregătea să desfiinţeze umilul şi vechiul 
condei.

Dar nu a făcut-o! Şi l-a asumat ca un po-
sibil premergător care poate să funcţioneze în 
continuare.

În limba română, ambele cuvinte încep 
la fel, cu un fals prefix ca-n(m) care oricum în-
seamnă acţiune comună şi folosinţă colectivă. 
Şi vor supravieţui – prin fantezia purtătorilor de 
condei – de la trunchiul de trestie, la pana de 
gâscă şi stiloul Mon Blanc aurit.

Mai există unii, deşi au cunoştinţe şi ac-
ces la computer, nu renunţă la condei, motivând 

printr-o diferenţiere stilistică a scriiturii rezul-
tate. Scrisul la computer îmi modifică marca 
stilistică, se schimbă structura frazei devenită 
mai concentrată şi sacadată, mai strictă faţă de 
elanurile divagatorii ale condeiului bine ascuţit. 
Am cunoscut un scriitor care avea pe masa de 
lucru zeci de condeie bine ascuţite puse într-o 
oală de lut şi cu unul singur nu scria decât câte-
va rânduri, apoi îl schimba cu altul.

Avantajul computerului e că nu se termi-
nă niciodată şi poate să susţină un text infinit 
pe care l-ar „lucra” o maimuţă exersată. Pro-
babilitatea raţională este că, în acest text fără 
limite ar putea să existe şi întreaga operă a lui 
Shakespeare.

Condeiul şi calculatorul nu sunt în opo-
ziţie, nu se anulează, ba chiar se completează. 
Sigur, mai vechi este condeiul pentru că a in-
trat în proverbe şi sentinţe. Creionul de lemn de 
brad cu un fir de grafit a apărut mult mai târziu. 
După aceea au apărut calculatorul şi compute-
rul. Este de remarcat că aceste perechi de cuvin-
te nu sunt deloc sinonime şi în fiecare pereche, 
există o evoluţie de la unul la altul. De la condei 
la creion poate au trecut sute de ani, de la calcu-
lator la computer numai câteva zeci. Condeiul, 
în forma sa originară, nici nu mai există astăzi 
– îmi închipui – iar perechile de sinonime pre-
supun, fiecare, o evoluţie, de la unul la altul.

Condeiul (cel vechi, nu sinonimul creio-
nului) mai păstra forma ţepilor lui Vlad Ţepeş, 
cu vârful în sus şi cu posibile rădăcini la capătul 
celălalt. 

Computerul, obiectul de scris este o ma-
şinărie complicată şi, probabil, cel mai îndepăr-
tat înaintaş este pana de gâscă.

Condeiul răzuie pe piele, iar creionul 
poate mai păstrează mireasma codrilor de brad 
din care vine, străpuns de grafitul din centrul 
pământului, lemn şi el la originile străvechi tre-
cut printr-un proces milenar de carbonizare.

CONDEIUL ŞI COMPUTERUL 
sau despre fărădelegile unui creion bine ascuţit faţă 

de un calculator scos din priză

Aureliu GOCI:
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ordinea lucrurilor

cu brațele încrucișate privești
arta derizorie

iată cum se cârpește
viitorul lumii

doar atât
pe ordinea lucrurilor se lipește 
fotografia unei trădări

copilul din turbionul de zgură
hrănit cu vedenii de măcelărie
crede că retorica
micilor dezastre ale viselor
ține de teroarea luminii

acel fascicul de raze filtrate
de cenzura trancendentă
de parcă o bufniță truculentă
s-ar ivi la lucarna regimului
politic al urii de sine
în sudoarea nopții

că bine mai cugeta Ovidius
Unus vultus erat in toto orbe
nature ante mare et terras
et coelum quod tegit omnia

într-adevăr
cerul care le înfășură pe toate
și netrebnice stilistici
și coduri de lectură

o mască a realului este astfel 
ighemoniconul acum 
o vestală a valorii zdrențuite
pe drum
ascunsă desigur într-o reverie
de mistagogică mașinărie
barocă

ieri a plouat cu pești de zăpadă
ți se spune
(străjile de priveghi ale heruvimilor
ațipiseră printre hortensiile de stele
din cerurile stinse)
și un curcubeu de cuarț s-a strecurat
prin vitraliile cupolei
de biserică
la braț cu transcendența

clorofila lumii a devenit
brusc
o tangetă la cercul arhimedric
din nisipul spulberat
de sutaș

calea stelară

se mai povestește
și despre faptele glorioase
ale elementelor

cum aerul bunăoară irigă
înțelepciunea materiei
când se ridică pâcla
de pe lumina toharică

sau cum focul ia chip de minotaur
pentru luntrașul de noapte

în mai toate clipele
apa are intuiția orbilor
urmând calea stelară a magilor

o țandără în trunchiul de sequoia
a conceptelor
este gândul bun

prin burnița de zile ale rătăciților
în drumul la zid

chiar și pământul face o piruetă
gingașă și se așază
la locul predestinat
în scrânciob

doar aruncătorul de torțe
la răscruci
sub fulgere de vară

în miezul zilei
pânza vegetației se topește
într-o acuarelă a spiritului
creator

pietre tombale într-o lume secretă

doar în depărtare coline solitare
locuite de zei
iar aici sub orizont
un om oarecare stăpân al casei sale
care a sădit vie

ce să fie

pe acoperişul lumii s-a aşezat
o becaţină
prin ochiul ei magic se cerne
metabolismul istoriei măsluite

câteodată
o vezi într-un mirador
în amurgul verii celeste
învârte cu gheruţele
numărul de aur
ca pe un sfârâiac

bărbaţii atenieni se miră
au de ce are aripile înmuiate
în ecuaţii pitagoreice

numai cârdul de cucoare
în zborul din vid
ţine-n cioc algoritmul lui Euclid
şi zăboveşte o clipă
basculând gravitaţia în drumul
spre sud

brusc
cenzura transcedentă se prăvale
în metafizică
răţuşcă vioaie în afund de iaz

ce să fie ce să fie
se alarmează iarăşi bărbaţii atenieni

în mica plasă de protecţie geometrică
a păsăruicii
se iveşte oul de aur

copilaşii pe prund la scăldat
şi-l trec din mână-n mână

dar vai
unul îl scapă săltând
de pe un picior pe altul
oul de aur buf se sparge

pe acoperişurile lumii
cerurile s-au sfârşit

şi ce să vezi
de sub cojile trinitare
apare fulger dintr-o gaură neagră
şarpele paradisului

VLADIMIR UDRESCU

la ospăţ

pe malul dimpotrivă
lumea-n răspăr dibuie nordul
îndoielii de sine
zorii nu mai mijesc dintre
corzile harphei

ţi-aduci aminte
de plângerile regelui Keret
din Khubur
după neamul stins
ce te doare îi strigă-n vis
părintele omenirii de ce plângi

regele varsă lacrimi 
după sămânţa lui
spiţa îi este distrusă
poporul se urcă la cer

umbrele contemplă viţelul de aur
al deşertăciunii
o pecingine pe ochii
unui călător obosit
în pâcla de principii captive
din absolut

casa şi neamul în ruină
Inaltul fără Zeul cel Mare

să rămână acasă orbii şi văduvele
porunceşte regele fenician

bărbaţii cu suliţi şi moartea la şold
în marş spre norii
din întunericul invadator
numai Zeul izbăveşte norodul

o schiţă de portret e războiul
cu omul peiorativ
muntele cade-n rugăciune
viaţa cetăţii se scurge-n cuvânt
esoteric

intraţi li se spune dregătorilor
la ospăţ se află doar morţii
din tranşee

şi jertfa ca un ţârâit de greier
fâlfâie la marginea pustiei
sub noaptea înstelată
soarele dispare

Zeul 
cu voi în cort

acum regele Keret
spuneai
este plâns cu jale
ca mugetul taurilor
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Mi-a căzut în mână, în Anglia fiind, o carte 
interesantă şi plăcută ca scriitură – Singurătatea ero-
ului tragic - Eschil, Sofocle şi Euripide (Craiova, 
Aius Printend, 2011) –, scrisă (ca teză de doctorat, 
dar revăzută pentru tipar) de către Mirela Cioabă, 
cultivata actriţă a Teatrului Naţional din Craiova, 
cartea fiind în biblioteca unui fost coleg al dânsei, 
Mihai Arsene, la care am stat un timp. Lucrarea be-
neficiază de o prefaţă consistentă (ca un adevărat 
referat), în care profesorul Constantin Paiu prezintă 
îndeaproape premisele teoretice ale acestui demers, 
precum şi analizele exemplificative privitoare la unii 
dintre cei mai reprezentativi eroi tragici ai antichi-
tăţii greceşti (Prometeu, Filoctet, Electra, Hecuba, 
Medeea, Oedip, Antigona, Ifigenia), subliniind perti-
nenţa perspectivelor autoarei, precum şi valenţe sti-
listice elevate ale scrisului său. De ce m-am hotărât 
să redactez şi eu, dacă nu o cronică întârziată, atunci 
un comentariu asupra acestei cărţi? 

Întâi, fiindcă merită ca o realizare valoroasă 
a oricărui individ – şi, cu atât mai mult, a unuia 
din rarii actori autori de studii, ce îndreptăţesc 
integrarea într-o catedră universitară de profil – să 
rămână mai mult timp în atenţia publicului, mai 
ales când tema abordată vizează conotaţii la o 
problemă sau alta a lumii contemporane, între care 
frustrarea, inadaptarea, anxietatea, înstrăinarea, 
însingurarea („lupii singuratici”!) ş.a., cu urmările 
lor devastatoare.

De altfel, şi prefaţatorul, în acest sens, îşi in-
titulează textul Despre singurătatea şi însingurarea 
noastră cea de toate zilele. Într-un al doilea rând, ca 
o consecinţă firească, cercetarea unei teme importan-
te, indiferent dacă îi rezolvă sau nu toate problemele, 
incită la dezbaterea acestora în continuare de către 
cititori, satisfăcând principiul „operei deschise”, 
care se „completează” de către aceştia, în timp.

x
Cartea Mirelei Cioabă se deschide ca un moto 

luat din Memorialele vibrând de melancolie ale lui 
Vasile Pârvan: „Şi tragedia fu, dintr-un început, stri-
gătul de durere al singurătăţii, în viaţă ca şi în moar-
te, a(l) celor ce se despart de mulţime prin gândul şi 
jertfa lor” – fragment (premonitoriu pentru autor?!) 
ce revine de fiecare dată, ca un lait-motiv, în men-
talul cititorului, ca o „cheie” a acestui demers; un 
demers temerar, care vizează relaţia (fundamentală) 
între individ şi mulţime, între singurătate şi cetate, 
într-un moment de criză al societăţii antice greceşti, 
când – la diferite „etaje” ale acesteia, dar, mai ales, 
la „etajul” puterii – se trecea de la predominanţa ab-
solută a colectivităţii arhaice, cu întreg universul ei 
religios, habitual şi cutumiar, asupra individului, la 
emanciparea treptată a acestuia, însoţită de afirma-
rea unei gândiri şi fapte proprii şi de creşterea, prin 
conflict, a personalităţii lui. Acest proces desfăşu-
rându-se ca un ghem de contradicţii (zei-oameni, in-

divid-destin, individ-cetate, legi vechi-legi noi ş.a.) 
în continuă şi complexă confruntare, Mirela Cioabă 
alege dintre vectorii lui, pornind de la ideea lui Va-
sile Pârvan şi de la propriile meditaţii, singurătatea, 
starea critică în care ajung şi care determină acţiunea 
fiecăruia dintre eroii tragici ai Greciei antice.

Contrar aşteptărilor, Domnia-Sa evită inter-
pretarea prealabilă a singurătăţii din perspectiva fi-
losofică, ci, într-o scurtă „Introducere”, „topeşte”, 
într-un limbaj simplu şi clar, observaţii de natură 
psihologică, etică şi filosofică, ce converg către în-
ţelegerea acestei situaţii individuale nu doar ca o 
salvatoare retragere din lume (precum melcul în co-
chilie – comparaţia aparţinând autoarei), ci şi ca o 
luptă acută cu sinele din adânc, „privit ca alteritate”; 
în această luptă, opţiunea pentru bine se confruntă cu 
răul existenţei, care nu se lasă uşor învins, iar înfăp-
tuirea necesităţii este contracarată de nevoia liber-
tăţii, astfel încât balansul preopinenţelor devine „o 
permanenţă”, iar personalitatea individului cunoaşte 
o dinamică perpetuă înlăuntru şi în afară.

Pulsul viu al acestei dinamici, zbuciumul gân-
dirii şi al faptelor eroului pe traseul, psihanalitic vor-
bind, sine-eu-supraeu şi invers, nu putea fi exprimat 
perceptibil – e convinsă autoarea – de către filosofii 
obişnuiţi să caute”oul de aur în cuibarul abstracţiuni-
lor” (p. 73), ci de către autorii tragici, care au ajuns la 
o profundă şi adevărată cunoaştere şi expresivitate a 
condiţiei umane, din care s-au împărtăşit şi iubitorii 
şi căutătorii de înţelepciune. „Câţi dintre aleşii spiri-
tului – se întreabă retoric autoarea – nu s-au apropiat 
de gândirea lui Platon, Pitagora sau Aristotel în urma 
fascinaţiei pe care au exercitat-o asupra lor opere-
le lui Eschil. Sofocle sau Euripide, mari creatori de 
tipare ale spiritului european?” (p. 73-74). Astfel, 
„adevărata cunună de mirt (subl. autor) a spiritua-
lităţii greceşti a rămas tragedia” (p. 73), iar opţiu-
nea Mirelei Cioabă se îndreaptă firesc spre a cerceta 
singurătatea eroului antic din perspectiva relevată de 
această artă dramatică.

Însingurarea, relativă sau definitivă, a eroului 
tragic fiind una din ipostazele raportului său cu 
societatea – aceasta, reprezentată, în mod original, 
la greci, de către polis/cetatea –, structura cărţii Mi-
relei Cioabă este, în mod firesc, concepută bipolar: 
într-o primă parte, se prezintă „Binefacerile cetăţii”, 
cu adiacenţa „Credinţă şi spectacol”, referitoare la 
originea rituală şi devenirea spectaculară a tragediei, 
iar, în a doua parte, se analizează îndeaproape con-
diţiile conflictuale ale însingurării şi modulațiile sin-
gurătăţii marilor eroi tragici, reacţiile lor acţionale şi 
contra-reacţiile din partea polis-ului, deopotrivă cu 
semnificaţiile exponenţiale ale faptelor şi sfârşitului 
lor pentru condiţia umană în diferitele conjuncturi.

Desigur, devreme ce se evocă „binefacerile ce-
tăţii”, dimpreună cu „credinţă şi spectacol” din viaţa 
acesteia, ne putem întreba de ce apare conflictul cu 
individul, care sunt sursele lui, cum de se desfăşoară 
el în paralel cu devenirea societăţii – fapte lămurite 
mai demult, la noi, de Liviu Rusu (citat doar la bi-
bliografie) sau de Aram Frenkian şi Ovidiu Drâmba 
(uitaţi). Şi am rămâne cu răspunsul suspendat, dacă 
n-am sesiza semnificaţia globală, pe care, echivalând 
cu un întreg univers al locului, o avea cetatea/fiecare 
cetate pentru omul grec dornic de a-şi dobândi liber-
tatea conştiinţei. Or, şi pentru autoare, polis-ul, „in-
venţie grecească” (p. 25), acel model social-politic 
inedit în istorie, adoptat de către grecii certăreţi între 
ei, dar formă de solidarizare în raport cu alte nea-
muri – un „refugiu în vreme de război şi centru al 
vieţii lor politice, unde se întruneau, unde se aflau 
pieţele, unde veneau magistraţii, meşteşugarii şi oa-
menii capabili, unde se desfăşurau cultele şi se ţi-
neau tribunalele” (am citat din Luigi Pareti – apud 
Joseph Mitsuo Kitagawa, În căutarea unităţii. Istoria 
religioasă a omenirii, Humanitas, 1994, p. 36-37) –, 
este o realitate complexă a societăţii antice greceşti, 
incluzând, în sens spaţial, planul uman, cel divin şi 

cel al destinului, iar, în plan temporal, sincronic şi 
diacronic, trecutul, prezentul, precum şi viitorul. În 
consecinţă, şi limbajul cuvenit prezentării acestei 
realităţi ar fi trebuit să fie unul interdisciplinar, în-
corporând termeni din resortul istoric, religios, soci-
ologic, politic, artistic ş.a., dar Mirela Cioabă evită 
caracterul de mixtum compositum al unui asemenea 
stil; dimpotrivă, dovedind că este „acasă” într-o cu-
noaştere cuprinzătoare, reuşeşte să o esenţializeze şi 
să o exprime (transdisciplinar) într-un limbaj curent, 
clar, nuanţat şi elevat, dând impresia că ar fi trăind în 
„viaţa cotidiană” a cetăţii greceşti, întocmai ca auto-
rii unui anumit gen, mai popular, de lectură istorică.

Am fi nedrepţi dacă aprecierii acestor calităţi 
nu i-am adăuga sublinierea valorii unor secvenţe 
precum: Efebul şi ghimpele singurătăţii – pentru pri-
ma experienţă, funciară, a solitudinii eroice, Patimi-
le şi mângâierile exilului – pentru una dintre situaţi-
ile de alter (faţă de condiţia sa socială, ca şi faţă de 
ceilalţi/cetatea) încercate de eroul solitar, Oameni şi 
zei – pentru reliefarea condiţiei ontologice a omului 
de a fi pe pământ, singur, limitat şi muritor, depen-
dent de zei şi străduindu-se să aibă cu ei, prin cultul 
periodic, o bună comunicare (sau efemeră comuniu-
ne, precum cu Dionysos), Cununa de mirt – pentru 
prevalenţa cunoaşterii/creaţiei artistice faţă de aceea 
a raţionamentului filosofic, după cum sună şi o pro-
poziţie fundamentală a lui Johannes Volkelt: „Poetul 
tragic nu e profesor de filozofie, ci plăsmuitor artistic 
al umanului” (p. 75), şi, în sfârşit, secvenţa Faţa ne-
văzută a eroului tragic – pentru  funcţionarea corului 
antic nu ca raisonneur din exterior al acţiunii erou-
lui, ci ca „voce lăuntrică” a acestuia în dialogul cu 
sine ca modalitate de a-şi scruta experienţele, deve-
nind „el însuşi, prin intermediul corului,  raisonneur 
propriilor sale fapte” (p. 87).   

Cu asemenea accente pregătitoare, era firesc 
ca exemplificarea analitică a modalităţilor în care 
şi-au îndurat singurătatea frustrantă şi au acţionat 
predeterminaţi lăuntric de ea marii eroi ai tragedii-
lor antice să constituie partea cea mai amplă şi mai 
vibrantă a cărţii Mirelei Cioabă; această parte este 
apreciată ca atare şi de către prefaţator, care glosează 
asupra fiecărui portret de erou configurat de autoare, 
subliniind o seamă de contribuţii originale, precum şi 
implicarea auctorială, cel puţin, în portretele femini-
ne, ceea ce se răsfrânge şi în sensibilitatea scriiturii. 
Confirmăm şi noi, fără a le relua, aceste consideraţii, 
subliniind totodată că portretele eroilor, în viziunea 
– de remarcabilă coerenţă şi expresivitate – realizată 
de Mirela  Cioabă din perspectiva singurătăţii, pot 
constitui excelente fişe caracterologice „de lucru” 
pentru cercetători, pentru studenţii în litere şi teatru 
şi cinema, precum şi pentru actorii autentic interesaţi 
de condiţia umană şi devenirea ei sau/şi care au şan-
sa de a  juca într-unul din rolurile tragice ale pieselor 
de autori antici ori moderni. Dinspre partea noas-
tră, tentăm, în cele ce urmează, o sinteză personală 
asupra modului în care se configurează, din aceste 
exemple semnificativ alese, singurătatea, adăugând 
şi câteva observaţii şi sugestii pentru o eventuală a 
doua ediţie.

Edificaţi asupra sursei dintâi a fiecărei trage-
dii, mitul – termen aproape absent în cartea Mire-
lei Cioabă, care optează pentru sintagma „gândirea 
religioasă” (ceea ce conferă acestui demers şi o di-
mensiune metafizică, dacă nu chiar filosofică) –, ne-
am fi aşteptat, în baza observaţiei lui Mircea Eliade 
că în Grecia lui Homer şi Hesiod, ca şi în aceea a 
lui Pericle, mitul se desprinsese din ritual, devenind 
literatură (epos, poem şi tragedie), ca autoarea să 
mizeze pe această devenire, reluându-şi interpretarea 
creativă liberă; de altfel, în operele celor trei mari 
tragedieni, mutaţiile petrecute în mentalul omului 
grec şi al cetăţii sale sunt evidente, fiecare dintre 
ei trăind succesiv, ca în trei generaţii diferite, în 
răstimpul unui veac şi ceva şi particularizându-se, 

Ioan St. LAZĂR:
A fi sau a nu fi robit însingurării 

sau despre Singurătatea eroului tragic
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inerent, prin cel puţin o trăsătură substanţială: Es-
chil – prin suflul eroic al trecutului, Sofocle – prin 
dobândirea dramatică a conştiinţei de sine şi înţelep-
ciunii omului, Euripide – prin adâncirea în această 
cunoaştere cu aportul psihologiei. În loc de toate 
aceste aspecte de cadru, ignorate, probabil, ca fiind 
cunoscute şi superflui, dar, după noi, necesare (nu e o 
contradicţie între prezenţa celor trei în subtitlul cărţii 
şi absenţa lor în interiorul acesteia, într-o secvenţă 
dedicată?), Mirela Cioabă preferă o tăietură trans-
versală prin întregul areal mental şi artistic progresiv 
al societăţii greceşti şi decelează doar o dimensiune 
comună, constantă şi cu efecte analoge: „singurăta-
tea eroului tragic”; pe aceasta o devoalează subtil, 
reconstituind analitic, secvenţă cu secven-
ţă, povestea mitică a fiecărui erou, altoită 
cu sensurile relevate în tragedii, în studiile 
cercetătorilor, ca şi în meditaţiile proprii, 
ceea ce are ca rezultat, de fiecare dată, câte 
un portret narativ sau câte o nouă „poveste”, 
povestea autoarei (şi, ca în orice poveste, nu-
şi au locul digresiuni sursiere!).

 Această inedită „poveste” a singură-
tăţii, succesiune de opt portrete narative (un 
octomeron!), poate fi percepută, în opinia 
mea, ca o joncţiune de trei secvenţe mari, 
care conţin ipostaze ale singurătăţii, dimpre-
ună cu soluţii – pozitive sau negative –, rele-
vate mitic sau istoric pentru ieşirea din sau, 
dimpotrivă, adâncirea în ea, ceea ce lectoru-
lui îi incită meditaţia asupra acestei situaţii 
conjuncturale, nu o dată, maladive (şi azi!).

Întâia secvenţă o constituie „portretele” 
lui Prometeu şi Filoctet, asociaţi cu „singurătatea 
Zeului” şi, respectiv, cu „singurătatea omului” – 
comune fiind ambilor eroi pedeapsa la singurătate, 
asumarea acesteia ca modalitate de a-şi păstra dem-
nitatea, caracterul şi rostul în rezistenţă, deopotrivă 
cu speranţa în destinul eliberării. Prometeu (în tra-
ducere, Prevăzătorul), cel care-l ajutase cu agerimea 
minţii, nu prin violenţă, pe Zeus să devină stăpânul 
zeilor şi al lumii, este şi cel lăsat singur (!) de către 
semenii lui când le-a propus să acţioneze, nu intem-
pestiv şi violent, ci cu înţelepciune, iar apoi, ca să 
scape de acea însingurare, se raliase oamenilor şi 
îi ajutase (ca un adevărat întemeietor), dar primise, 
pentru aceasta, pedeapsa lui Zeus; nobil şi unic între 
titani, Prometeu clamează, pe stânca de care este în-
lănţuit, nerecunoştinţa şi nedreptatea acestuia, dar şi 
mila şi dragostea pentru oameni, sperând în împlini-
rea destinului de a fi eliberat – de Heracles, ceea ce 
se şi întâmplă –, final în care a câştigat prin tăria de 
caracter (refuzând compromisul cu Zeus), păstrarea 
demnităţii şi a fiinţei generoase pentru oameni. La 
rândul lui, Filoctet, moştenitorul arcului lui Ahile, 
important luptător în războiul pregătit de ahei cu 
troienii, cel pedepsit cu muşcătura şarpelui sacru de 
către o nimfă a cărei dragoste o refuzase, părăsit apoi 
de către ahei într-o insulă, îşi trăieşte singurătatea 
în suferinţă şi în demnitate, depăşind slăbiciunile 
trupului cu puterea spiritului; şi el speră în salvarea 
din partea alor săi, iluzionându-se la un moment dat 
că e posibilă, dar resemnându-se, liniştit, în faţa ace-
luiaşi Heracles, fiindcă rămâne cu victoria valorilor 
spirituale pe care şi le împropriase. Prin această în-
credere în nobleţea şi puterea spiritului, destinul şi 
memoria celor doi eroi tragici comportă, o totalitate 
luminoasă. În acest fel, întâia secvenţă, propunând 
două modele conjuncte de existenţă şi de acţiune, 
devine o introducere la problema singurătăţii şi la 
atitudinea necesară pentru depăşirea ei, în condiţiile 
adoptării şi păstrării eroice a unor valori etice supe-
rioare acelora, discriminatorii, ale puterii punitive. 

După această punere în abis şi rezolvare de 
principiu a problemei singurătăţii, neexcluzând tra-
gismul, dar depăşindu-l prin etos, urmează o secven-
ţă a avatarurilor ei negative, cu consecinţe monstru-
oase, la care trei eroine tragice (Electra, Hecuba şi 
Medeea) au ajuns prin alegerea nefastă a aceleiaşi 
soluţii crunte, răzbunarea, modalitate (superstiţioa-
să) de liniştire a sufletelor celor ucişi prin violenţă 
şi a celor rămaşi fără aceştia. Electra, instigând pe 
fratele ei, Oreste, la uciderea Clitemnestrei, mama 
lor, pentru vina de a-şi fi ucis soţul, pe Agamemnon 

cel întors din război, şi de a fi impus drept rege pe 
amantul ei, Egist (posibil bărbat pentru fiică – suge-
rează psihanalistic Mirela Cioabă); Hecuba, regina 
înrobită a Troiei, cea deposedată de tot ce însemna 
familie, putere regală, ţară şi aflându-şi o sinistră sa-
tisfacţie ucigând, la rândul ei, pe copiii nevinovaţi ai 
lui Polymestor şi pe el însuşi, care-i omorâse copiii 
daţi în custodie şi îşi însuşise, ca un trădător, averea 
lor;  Medeea, cea înşelată în dragoste, ucigându-şi 
rivala şi copiii pentru a-l distruge cu remuşcări pe 
iubitul ei Iason şi a se adânci apoi în nimicnicia sin-
gurătăţii ei nebuneşti – devin adevărate simboluri 
ale dezumanizării prin frustrare, însingurare şi nefe-
ricita soluţie a răzbunării, portretele în cauză fiind, 
îndrăznesc să spun, ca şi antologice, prin excepţi-
onala percepţie psihologică a feminităţii, pe care o 

dovedeşte autoarea.
În sfârşit, cea de a treia secvenţă cuprinde 

alte trei exemple de eroi tragici (Oedip, Antigona 
şi Ifigenia), de data aceasta exemple pozitive, cu 
avataruri contextuale sinistre, dar pe care le înving 
prin puterea caracterului, prin trezirea conştiinţei şi 
cunoaşterea de sine, prin asumarea luptei cu desti-
nul şi a jertfei personale pentru reliefarea nobleţei 
şi măreţiei omului. Oedip (erou, ca şi Prometeu şi 
Electra, în mai multe tragedii) evită să-şi urmeze 
destinul nefast, dar, fără ştire şi fără voie, îl realizea-
ză, fiindcă, remarcă autoarea noastră, de fiecare dată, 
la „răspântii”, a făcut alegerea greşită; definindu-se 
prin efortul cunoaşterii de sine şi culpabilizându-se 
faţă de sine lumea exterioară, Oedip îşi asumă peni-
tenţa automutilării ochilor pentru a dobândi cunoaş-
terea lăuntrică a lucrurilor, înţelegerea lor şi înţelep-
ciunea, fapt pentru care primeşte preţuirea Zeului 
său, Apollo, a oamenilor şi îmblânzirea destinului, 
moartea sa marcând simbolic reuşita omului în cu-
noaşterea mai profundă a sinelui şi în confruntarea 
cu contextul. Antigona, fiica lui, fecioară, conştientă 
de puterea spiritului şi a dreptăţii, pentru a împlini 
legile vechi, zeieşti, ale comunității (în legătu-
ră cu dreptul de sânge al fratelui ei Polinike de 
a fi înmormântat în cetate), înfruntă curajos şi 
eroic legile cetăţii instituite discriminatoriu de 
către regele Creon şi îşi asumă jertfa de sine, în 
numele unor valori moral-spirituale la care pu-
terea lumească, ancorată doar în concretul său 
vremelnic, nu află cale de acces. Tot astfel, fe-
cioara Ifigenia, absolvită de către zeiţa Artemis 
de la sacrificare şi adusă preoteasă la templul 
(acesteia) din Taurida, îşi asumă conştient ris-
cul pedepsirii fatale din partea regelui locului, 
fiind hotărâtă să salveze viaţa fratelui Oreste şi 
a prietenului lui; fapta ei, având bună şansă, cu 
atât mai mult cu cât, preluându-i statuia, salva 
şi divinitatea de la cultul pe care i-l închinau 
oamenii cruzi ai acelui ţinut, implică suspans-ului 
tragic un final optimist. „În mod evident – comen-
tează Mirela Cioabă, care a debutat ca actriţă în acest 
rol şi transmite în scris empatia cu eroina –, misiunea 
Ifigeniei de a salva chiar divinul de cutumele unei 
lumi barbare reprezintă, simbolic, împlinirea visului 
titanului Prometeu, cel care îi oferise omului mode-
lul existenţei exemplare – jertfa de sine ca modalita-
te de desăvârşire umană” (p. 208-209).

Cu aceste ultime trei exemple – care confirmă, 
concret, urmarea modelelor din prima secvenţă pri-
vind depăşirea singurătăţii prin rezistenţa spirituală 
şi punerea, chiar jertfelnică, a fiinţei în slujba oame-
nilor şi a zeilor – „povestea” despre singurătatea ero-

ilor tragică devine o „închidere ce se deschide”; ea su-
gerează devenirea societăţii antice greceşti de la  totala 
supunere a individului faţă de zei şi comunitate, către 
o eliberare tot mai pregnantă, marcată prin dezvolta-
rea dramatică a conştiinţei de sine, creşterea capacită-
ţii de a discerne între soluţiile de acţiune, adoptarea 
valorilor moral-spirituale pentru edificarea persona-
lităţii eroice, afirmarea nobleţei şi a măreţiei omului 
liber. Referindu-se, în finalul cărţii, la exemplaritatea 
ultimilor trei eroi tragici, şi Mirela Cioabă relevă 
acelaşi sens: „Astfel, cercul singurătăţii eroului tragic 
se închide, însă, paradoxal, el nu se transformă într-
unul vicios, al închiderii, căci prin împlinirea sa el de-
vine chiar simbolul libertăţii umane de a-şi stabili ca 
ţintă existenţială desăvârşirea divină” (p. 209), recte 
desăvârşirea pe care o dovedise divinul Prometeu. 

x
Excluzând din capul locului – ceea ce şi au-

toarea noastră face – palierul pozitiv al singurătăţii, 
în care se situează deliberat pustnicii, pentru o le-
gătură în spirit neîntreruptă cu divinitatea, filosofii 
stoici, pentru exerciţiul rezistenţei în contemplarea 
existenţei sau artiştii, pentru instituirea spaţio-tim-
pului necesar elaborării marilor opere, demersul de 
faţă, situat pe palierul negativ al singurătăţii, în care 
aceasta devine mobilul actelor tragice la care sunt 
expuşi ori la care recurg ei înşişi, eroii exemplari 
din antichitatea greacă, ne suscită meditaţia.

Evocarea acestor eroi în contemporaneitatea 
noastră, ilustrând ipostaze ale răului (şi hăului!) ire-
mediabil în care ajung cei ce se adâncesc în patolo-
gia singurătăţii sau, dimpotrivă, ilustrând ipostaze 
ale depăşirii ei catharctice, dacă nu în exteriorul 

social, atunci în interioritatea spirituală, oferă psiho-
logiei sociale – de care ar trebui să ţină seama cu 
osebire guvernanţii de aiurea! – situaţii-tip în care 
necesara remediere se poate realiza (sau nu!) în mă-
sura în care eroul-pacient îşi implică efortul propriu, 
conştient canalizat, întrezărind în orizontul fizic ori 
în cel meta-fizic restabilirea raportului de echilibru 
cu divinitatea, cu lumea şi cu ai săi. Mai mult, însă, 
decât remedierea „de suprafaţă”, este imperioasă ac-
ţiunea psihoterapeutică „de adâncime”, la „rădăcina” 
singurătăţii, care, cel mai adesea, este un conflict în-
tre normele/constrângerile societăţii din anume timp 
şi spaţiu şi libertatea individului de a şi le asuma (ori 
nu); acest conflict duce de atâtea ori la frustrare şi la 
periculoasa însingurare, favorabilă, mai facil, dorin-
ţei de răzbunare decât aceleea de repliere în depăşi-
rea spirituală a condiţiei nefaste.

Vedem cu ochii noştri – tot mai neliniştiţi – 
asemenea urmări în jihadism şi terorism, care, în 
opinia noastră, sunt nefericite soluţii radicalizate în 
contextul conflictului istoric dintre civilizaţii diferite 
sau în contextul polarizării sociale acute din socie-
tatea capitalistă de azi. Or, convieţuirea paşnică şi 

mai mult echilibru social intern constituie obiective 
fundamentale pentru oamenii politici din contempo-
raneitate, până nu este prea târziu; iar ignorarea lor, 
angrenarea în interese colaterale (economice, mili-
tare ş.a), fără perspectiva viitorului determină per-
petuarea primejdiei asupra oamenilor nevinovaţi de 
pretutindeni, ca şi asupra fiecăreia dintre civilizaţiile 
în conflict.

Încât  ne întrebăm: vom mai apuca noi alţi 
poeţi tragici precum cei din antichitate, care să ne 
profileze (cu atâtea exemple de azi!), ca perpetuu 
avertisment, tragismul de azi şi de mâine? A fi sau a 
nu fi în însingurare este o întrebare esenţială şi pen-
tru omul de azi…
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Festivalurile dedicate lui Lucian Blaga, îndeo-
sebi cele de la Sebeș-Alba (ajuns, iată, la a XXXVI-
II-a ediție) și Cluj-Napoca, mult mai tânăr, au readus 
în atenție nu numai personalitatea umană și artistică a 
marelui scriitor și gânditor, ci și figurile unor apropiați 

și colaboratori, precum Ovidiu Drimba, Gheorghe Pavelescu, Ion Taloș ș.a. Re-
centul nostru dicționar „esențial”, Lucian Blaga. Oameni din viața lui, din care 
e pe cale să apară recent și volumul al II-lea, și-a propus tocmai această miză 
de real impact, de a ne readuce în atenția figuri din varii domenii de activitate 
cu care poetul a venit în contact de-a lungul vieții sale, indiferent dacă acestea 
au avut un rol mai schematic și pasager, ori unul de mai lungă durată ori de mai 
pregnantă însemnătate în viața omului și artistului.

Cum poetul însuși nu putea să-și aleagă pe toți 
întâlniții în calea vieții, era de așteptat ca aceștia să 
joace un rol mai mult sau mai puțin important, de 
cele mai multe ori benefic în cadrul creației (de felul 
«întâlnirilor admirabile»), nelipsind, însă, atitudinile 
orgolios-umorale (gen Bogdan-Duică, I. U. Soricu 
sau Dan Botta), incitante, ostil-frenatorii, de mărgi-
nită intelectualitate…

Dacă e adevărat că drumul prin viață, în con-
struirea unei opere, depinde volens-nolens și de oa-
menii cu care interacționăm, atunci sine qua non te-
oria alterității se confirmă din plin și în cazul de față, 
Lucian Blaga desăvârșindu-și așa-numita «clădire de 
sine» doar în strânsă relație cu oamenii din viața sa, 
de la membri familiei și rude, la colegi și prieteni 
din toate etapele vieții, colaboratori în plan cultural, 
literar, universitar ori diplomatic.

O serie destul de interesantă, cu reverberații 
distincte în plan artistic, o reprezintă așa-numitele 
«muze» din viața sa, despre care o primă consemna-
re bio-bibliografică a fost realizată de monografistul 
Basil Gruia (Blaga inedit, I- , II - ). Interesul istori-
cului literar, în această direcție,nu estec deloc un gest 
de pitoresc gratuit, întrucât «muzele» în discuție au 
lăsat urme în peisajul operei, pigmentând biografia 
poetului cu varii străluciri preț de mai bine de două 
decenii de viață. O cercetare atentă vizează, desigur, 
nu chestiuni de divertisment sentimental, ci de-a dreptul o mai adâncă și nuanțată 
cunoaștere a vieții și operei aceluia care, potrivit lui Constantin Noica, reprezintă  
pentru secolul al XX-lea ceea ce Eminescu înseamnă pentru cel precedent.

Noi înșine  am dedicat o carte acestor relații consumate în plan literar (Lu-
cian Blaga. Solstițiul Sânzienelor, 2010), stabilind, desigur,totodată, și «roadele» 
rezultate, adică acele texte ivite în atmosfera de fascin a fiecărei muze în parte, 
texte cu adresă precisă, amprentate de adorație, prețuire și acea „împresurare” 
erotică a taciturnului poet, specifică psihismului său interiorizat, introvertit, au-
toreflexiv.

În definitiv două au fost, așadar, muzele din viața poetului, care, pe par-
cursul a mai mulți ani, i-au stimulat imaginația stârnindu-i pasiuni și lăsând urme 
adânci în operă: Domnița Gherghinescu-Vania și Elena Daniello.

Trecând peste discreta flacără consumată repede a Cocăi Rădulescu și, de-
opotrivă, peste sentimentalismul voluntar al Eugeniei Mureșanu, vom constata 
că relația cu Domnița durează ani buni (îndeosebi în perioada refugiului sibian al 
poetului odată cu Universitatea clujeană), după care, pentru mai bine de un dece-
niu, prietenia poetului cu Elena Daniello din Cluj se dovedește cea mai trainică 
și, din nefericire, ultima din viața poetului. 

O documentată monografie a acestei relații, Lucian Blaga și ultima lui 
muză (Editura Tehno Media, Sibiu, 2015) realizează universitare Anca Sîrghie, 
o mai veche comentatoare a operei blagiene, cu bogată activitate publicistică în 
presa literară din țară dar, în ultimii ani, și din USA, organizând acolo simpo-
zioane, recitaluri de poezie, proiecții, cenacluri etc. Într-o «anexă» (Anca Sîr-
ghie și valorificarea universului creat de Lucian Blaga) sunt indexate toate aceste 
intervenții și contribuții documentare, avute în țară și străinătate, de la mani-
festări științifice la nivel local, național și internațional, la cursuri universitare, 
emisiuni radio, filme documentare etc.

Prezență de seamă în cadrul festivalurilor amintite, profesoara sibiană 
Anca Sîrghie, pe lângă cele 17 cursuri, este autoarea unor lucrări de istorie lite-
rară, între care „Pagini din istoria presei românești” și „Radu Stanca și obsesia 
Thaliei” sunt cele mai cunoscute… A conferențiat la peste 100 de manifestări 
științifice organizate fie în țară, fie în afară, la Harvard, Helsinki, Ankara, Bor-
deaux, Berlin, Chișinău. A fost  invitată, de asemenea, să conferențieze pe teme 

de cultură și literatură română de către comunitățile românești din New York, 
Denver, Detroit, Hamilton, Toronto, Windsor și Montreal. Pentru toată aceas-
tă neobosită muncă de „ambasador cultural” a fost răsplătită cu diferite premii 
(„Radu Stanca” – Sibiu, „Biblios” – Alba Iulia), dar și cu Ordinul Național „Ser-
viciul Credincios” (2007). 

*
Lucian Blaga și ultima lui muză este, în principal, o carte-interviu realizată 

împreună cu Elena Daniello, pe care d-na Sîrghie are bucuria să o cunoască la 
ediția din 1996 a Festivalului „Lucian Blaga” de la Cluj. Vizitând-o la locuința 
din strada „Eminescu, nr. 3”, autoarea are cu fosta «muză» un dialog foarte edi-
ficator. Este vorba nu numai de „o călătorie în împărăția amintirilor”, dar și de 

„un prilej de retrăire a Elenei la tensiunea faptului 
existențial nud din illo tempore”… În cei patru ani 
ce-au urmat, dna Anca Sîrghie a realizat și două fil-
mări acasă la Elena Daniello, ducând-o pe aceasta 
cu mașina personală de câteva ori în spațiul amin-
tirilor de la Gura Râului, în Mărginimea Sibiului, 
acolo unde apropierea poetului de ea, în anii 50 ai 
secolului trecut, s-a dovedit un atașament sentimen-
tal de loială prietenie și lungă durată.

„În cei din urmă 16 ani de viață ai poetului 
Lucian Blaga, - va mărturisi ea intervievatoarei – 
noi ne-am cunoscut, dar am fost prieteni, ca amitié 
amoureuse, mai ales în ultimii 11 ani. Nu era ușor 
să-l susții sufletește pe un poet pus pe lista neagră, 
pe care autoritățile comuniste doreau să-l discredi-
teze”. Însăși soția acestuia, Cornelia, „a recunoscut 
rolul benefic pe care l-am avut pentru creația scrii-
torului, fără să afecteze cu ceva viața familiei”, pre-
cizează Elena Daniello, în schimb „mult timp, Dorli 
m-a ponegrit pe nedrept, încercând să conteste până 
și studiile mele de medicină din Franța.”

Medic stomatolog, aceasta îl cunoscuse pe 
poet în casa medicului Bologa la Cluj, reîntâlnindu-
l la Sibiu, prin anii 40, cu prilejul unei intervenții 
dentare. Se vor întâlni, apoi, - relatează Elena - la 
Gura Râului, unde se aflau în refugiu mulți oameni 
de vază din Cluj, apoi după 1946, când poetul revi-
ne la Cluj, unde deja încă din 1945 revenise întrea-

ga Universitate din refugiul sibian și timișorean. Să observăm că memoria ușor 
mișcată a nonagenarei suprapune vacanțele din anii 50 (când pentru prima dată 
Lucian Blaga ajunge la Gura Râului, începând din 1950 câțiva ani la rând…) pe 
o perioadă anterioară, când, probabil, familia dr. Leon Daniello petrecuse aici 
câteva sejururi la casa dr. Cornel Manta…

Rămas liber, după despărțirea de Eugenia Mureșanu (împreună cu soțul ei, 
protopopul ortodox al Clujului, Florea Mureșanu, vor ispăși ani grei de temniță 
comunistă), culoarul sentimental din sufletul poetului va fi ocupat de doctorița 
Elena Daniello, soția renumitului medic pneumoftiziolog, doctor în științe me-
dicale, Leon Daniello, în casa cărora poetul-bibliotecar regăsea, după propria-i 
exprimare, „un colț de țară și de Europă”. 

Să precizăm că prietenia cu Elena Daniello („pădureanca” căreia poetul 
îi dedică ciclul de poeme Vară de noiembrie), în casa căreia poetul revenea de 
vreo două-trei ori pe săptămână, după orele de serviciu, pentru discuții pe varii 
teme culturale, literare și științifice chiar, se desfășura în deceniul dizgrației sale 
când, urmărit fiind de poliția politică, acestuia i se deschisese un dosar de urmă-
rire informativă. Relația cu Elena Daniello va fi, după cum relevă unele scrisori 
adresate prietenei sale, una plină de pasiune. Încrederea poetului în muză era 
deplină, de vreme ce acesteia i se confesează, povestindu-i întâmplări din viață, 
încredințându-i, totodată, dactilograme și manuscrise chiar. Spre exemplu, ma-
nuscrisul romanului Luntrea lui Caron, copiat pe sute de pagini, în care Elena 
Daniello se regăsea sub identitatea doctoriței Ileana Salva, când nu era idealizată 
în feminitatea fără precedent a personajului Ana Rareș. Cartea insistă, de fapt, pe 
raportul iubire – creație, reținând texte emblematice în acest sens din creația po-
etului, precum acesa din „Elanul insulei”:  „Creaţia şi iubirea sunt pasiuni care 
se leagă şi se condiţionează reciproc… îşi dispută întâietatea… pentru alcătu-
irea unui sens în viaţă. E un semn de feminitate să pui accent suprem pe iubire 
şi un semn de bărbăţie să-l pui pe creaţie”. Și pe lângă toate acestea, reflecțiile 
poetului pe marginea acestui sentiment plenar al ființei umane, într-un moment 
al «amiezii» biografice: „Petru a iubi cu adevărat, trebuie să ai în urmă aproa-
pe o viață întreagă. Anume alesături de melancolie ale «vârstei» dau iubirii o 
violență și o luciditate fără de care ea rămâne ușor în penumbră… Că și vârsta 
poate fi o calitate încep s-o 

ANCA SÎRGHIE:

„Lucian Blaga și ultima lui muză”
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învăț acum, dureros câteodată, dat și îmbucurător. 
Aceasta e – nu bătrânețea, ci adolescența triumfă-
toare, păstrată prin voia destinului în mine, timp de 
decenii pentru clipa singurei întâlniri cu iubirea.” 
(L. Blaga, Inedit. Crâmpeie de scrisori, în „Viața 
medicală”, XIV, nr. 29 / 655, 19 iulie 2002, p.7). A 
fostuențiat la peste 100 de manifestări științifice 
organizate fie în țară, fie în afară, la Harvard, 
Helsinki, Ankara, Bord

Să menționăm că, încă din timpul vieții sale 
(a trăit peste 100 de ani, până în toamna lui 2010), 
Elena Daniello a creat la Biblioteca Centrală Uni-
versitară din Cluj un fond documentar „Daniello” al-
cătuit din scrisori, poeme, însemnări, dactilograme, 
manuscrise, dedicații primite din partea poetului. 

Meritul amplului documentar-interviu reali-
zat, în mai multe rânduri, de Anca Sîrghie este unul 
incontestabil, de toată lauda, toate informațiile ve-
nind direct de la prima voce și nu prin repovestiri sau 
relatări de mâna a doua. Mai mult chiar, autoarea a 
realizat două filmări absolute cu două din „trifoițele” 
alintate în vacanțele petrecute la Gura Râului, Elena 
Daniello și Livia Armeanu (alta era amfitrioana de 
acolo, Viorica Manta). Vizionând CD-ul respectiv, 
pot să-mi dau seama de incontestabila valoare do-
cumentară a faptelor de viață evocate de prietenele 
care, primindu-l în casa lor, au fost răsplătite de poet 
cu poezii transcrise special pentru ele, ba chiar cu 
texte evocând anumite împrejurări din viață. 

În totul, Lucian Blaga și ultima lui muză in-
tră în bibliografie blagiană de prim plan, pentru cine 
vrea să cunoască ultimii zece ani din viața poetului, 
relația cu Elena Daniello constituind „un refugiu”, o 
„oază” de remontare și împăcare, ba chiar un spațiu 
al creației, dacă avem în vedere discuțiile lămuri-
toare cu dr. Leon Daniello în perioada traducerii lui 
Faust (dedicația pe volumul respectiv amintește cu 
recunoștință „ajutorul” neprecupețit primit din par-
tea medicului de mare cultură, europeană). 

Realizată în ritmul susținut al interviurilor din 
perioada 1996-2010 (mai exact din 1998, 2000 și 
2010), cartea continuă cu un „Dialog imaginar” da-
tat „Sibiu, decembrie 2014”, în care autoarea repro-
duce din epistolarul blagian., din poeziile și romanul 
Luntrea lui Caron, pasagii menite a revela gânduri, 
trăiri, sentimente, în general viața interioară, ati-
tudinea lui față de anumite întâmplări, față de unii 
semeni, față de viață și creație. Exercițiu de litera-
turizare, această parte are menirea de a face legătura 
între materialul brut, de primă sursă din interviuri și 
concepția poetului despre oameni și întâmplări, des-
pre lume și viață, filtrată prin scrierile sale. 

De asemenea, cartea beneficiază de un bogat 
material ilustrativ, autoarea reproducând zeci și zeci 
de imagini din participarea la festivalurile de la Cluj 
și Sebeș-Lancrăm, fotografii ce atestă prezența unor 
personalități la aceste manifestări, precum: Ovidiu 
și Adrienne Drimba, Dimitrie Vatamaniuc, Ion Brad, 
Ion Miloș, Adam Puslojič, Toma George Maiores-
cu, Gheorghe și Amalia Pavelescu, Marius Porumb, 
Mihai Prepeliță, Mihai Cimpoi, Vasile Tărâțeanu, 
Anghel Dumbrăveanu, Mircea Tomuș, Jeana Moră-
rescu, Lucia Mureșan, George Motoi, Dorel Vișan, 
Mircea Popa, Eugeniu Nistor, Irina Petraș, Zoia Ele-
na Deju, Constantin Cubleșan, Mircea Zaciu, Ma-
rin Mincu, Andrei Andreicuț, Cornel Ungureanu, 
V. Tașcu, Liviu Petrescu, Gheorghe Maniu, Radu 
Cărpinișianu, Ion Mărgineanu, Constantin Șalapi, 
Diana Câmpean, Petre Got, Mircea Borcilă, Ileana 
Mălăncioiu, Mioara Pop ș.a.

În ciuda acurateței și cursivității memorialisti-
ce, s-au strecurat în text câteva mici inadvertențe, fie 
datorate tiparului (îndeosebi cifre), fie unor mișcate 
rememorări ale intervievatei. Astfel, traducerea lui 
Faust era încheiată în septembrie 1953 (după cum 

consemnează însuși poetul într-o scrisoare către 
Dorli) și nu în 1959, cartea apărând în librării în 
1955 (p. 31). Cornelia profesase ca medic stomato-
log nu la Beiuș (orașul în care locuise fratele poetu-
lui, Liciniu), ci în orașul ei natal, Lugoj, în perioada 
1924-1926, înainte de plecarea ca atașat de presă la 
Varșovia (p. 40). Cei „15 ani de carieră diplomatică 
în străinătate” nu sunt decât 13, în intervalul 1926-
1939.

Marioara Manta de la Gura Râului nu era 
„mama medicului” Cornel Manta, cum spune E.D., 
ci sora lui (p. 64, 68) și nu la aceasta a locuit Blaga 
„în primul an” în timpul refugiului Universității din 
Cluj la Sibiu, ci la fratele său, av. Lionel Blaga, în 
casa din strada Bedeus, 5, în care își avea redacția și 
revista „Saeculum”. Apoi, spune aceeași E.D., poe-
tul „a plecat la Căpâlna”, dar a revenit, fixându-se la 
casa episcopului Stroia în casa de lemn din Câmpșor, 
când în realitate plecarea la Căpâlna în aprilie 1944 
are loc în mod precipitat, din cauza bombardamen-
telor, din reședința sibiană (p. 64). La Gura Râului, 
se știe din documente epistolare publicate de Basil 
Gruia, Blaga își va petrece vacanțele începând din 
1950, la invitația Elenei, și nu mai devreme, în anul 
următor având loc acolo nunta lui Dorli cu tânărul 
matematician și fizician Mihai Gavrilă, nași fiind fa-
miliile Viorica – Cornel Manta și Elena – Leon Da-
niel. Apoi, nu avem cunoștință că în vreo scrisoare 
„cu valoare testamentară”, adresată Marioarei Manta 
(care s-ar regăsi în volumele editate de Basil Gru-
ia, Blaga inedit!) poetul ar fi prezentat amfitrioanei 
„proiectul de a face din comuna Gura Râului «un 
Vălenii de Munte al Transilvaniei»…” (E.D., p. 66). 

De asemenea, „perechea Constantinescu” 
(violonistul Mihai și pianista Mia) care, vorba po-
etului, „cântă toată ziua”, nu în timpul refugiului își 
petrece vara la Gura Râului, ci prin anii 1950-1951, 
după cum rezultă din scrisorile poetului trimise din 
vacanța petrecută acolo (v. Basil Gruia). Tinerii vor 
fi luați „în spațiu”, la Cluj, de familia Blaga, după 
plecarea, în 1951, a lui Dorli la București, camera 
acesteia rămânând disponibilă (și pentru ca „spațiul 
locativ” să nu le trimită vreun necunoscut, conform 
dispozițiilor legale în vigoare).Apoi, pe tânăra soție 
nu o chema „Emilia Constantinescu” (p. 84), ci Mia/
Maria, viitoarea soție a criticului de artă Ion Frun-
zetti (cf. memoriilor acesteia). De asemenea, nepoa-
ta poetului nu se numea „Delia Rugescu” (p. 95), ci 
Lelia Rugescu, autoarea scrierii memorialistice „Cu 
Lucian Blaga” (1987). La pag. 82, E.D. îi arată inter-
vievatoarei, între obiectele mai de valoare din casă, 
un sfeșnic evreiesc primit de soțul ei, Leon, de la un 
student, „«menora» cu cinci brațe din bibliotecă” (p. 
82), când în realitate menora are 7 brațe, obiect de 
patrimoniu ce se poate vedea și în fotografia publi-
cată la pag. 83…

Să menținăm cu titlu de recunoaștere valorică 
a gestului editorial și Cuvântul înainte, Cum am cu-
noscut-o pe Elena Daniello, semnat de Ovidiu Drim-
ba, fostul asistent al poetului la catedra de filosofia 
culturii, care precizează de la bun început că „Ele-
na Daniello era o Pușcariu din naștere”, apropierea 
ei de poetul din Lancrăm situându-se „sub semnul 
destinului”, dacă avem în vedere faptul că impune-
rea sa ca poet s-a datorat „personalității lui Sextil 
Pușcariu”, care „l-a salutat cu mare entuziasm”.

Dincolo, însă, de aceste mici inadvetențe, care 
pot fi înlăturate la o nouă ediție (iar atunci când e ca-
zul textul memorialistic trebuie adnotat cu corecturi 
de subsol), Lucian Blaga și ultima lui muză rămâne 
o contribuție documentară de reală valoare istorico-
literară, care deja a fost răsplătită cu Premiul „Octa-
vian Goga” al Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din 
România.

Zenovie CÂRLUGEA 
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Cultura literară și filosofică vastă a lui Luci-
an Blaga, eseistica lui diversificată, cu foarte mul-
te referințe la literatura străină, după ce a cunoscut 
opere literare valoroase în limba lor originală, l-a de-
terminat să transpună și în limba poporului său o se-
rie 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 dintîi poezie tradusă de el datând din 1921 pentru 
„Gândirea” Alte traduceri a făcut pentru revista „Cul-
tura” de la Cluj în 1924 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 Les-
sing,  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 ar-
hiva Elenei Daniello de la Biblioteca Centrală Uni-
versitară „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 gene-
ral, 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 re-
spectiva 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

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 citire
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 n-au pot s-apară
că în iubire
Vă resemnați simpla fire
Spre tandră iubire!

Inedit

TRADUCERI INEDITE
de Lucian Blaga
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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   

Oawald Spengler, o spunem de la început, a fost 
filosoful care a avut cel mai hotărâtor impact asupra 
destinului filosofic al lui Lucian Blaga. Până la întâlni-
rea cu filosofia acestuia, tânărul Lucian Blaga a traver-
sat o perioadă de mari combustii interioare, de acumu-
lări, frământări, decantări, incertitudini privind 
preocupările sale esențiale viitoare. Câțiva ani, respec-
tiv perioada gazetăriei de la Cluj, au fost hotărâtori în 
această privință. Sunt anii de cristalizare ai orizontului 
său ideatic, ani ai confruntărilor cu moștenirea filosofi-
că europeană, cu gândirea științifică a vremii sale, cu 
sistemul de idei existent până la el, ani cu un accentuat 
caracter formativ. Proaspăt absolvent și doctor al 
universității vieneze, timp în care și-a consacrat efortu-
rile spre elaborarea tezei sale de doctorat, Lucian Blaga 
s-a integrat rapid vieții literare de publicist, intrând 
încă din vara anului 1920 în redacția ziarului „Voința”, 
care a început să apară de la 18 august 1920 la Cluj, sub 
redacția poetului Iustin Ilieșiu. De la început, tânărul 
filosof și-a luat în serios misiunea sa de a ridica din 
punct de vedere filorofic nivelul de cunoștințe al publi-
cului clujean, încât putem afirma cu certitudine că el a 
jucat un rol important în cadrul redacției, dacă avem în 
vedere colaborările sale foarte frecvente, aproape nu-
măr de număr, girând de aproape două dintre cele mai 
interesante și citite rubrici, rubrica „Note” și rubrica 
„Literatură, artă, știință”. E drept că în cadrul lor sem-
nează și alți colaboratori, dar în majoritatea cazurilor 
aceștia își declină paternitatea, chiar dacă aceasta e as-
cunsă sub unele pseudonime, lucru din păcate aproape 
generalizat în paginile acestor ziare clujene, încât este 
foarte greu să se delimiteze cu precizie textele unuia de 
ale altuia. La cele două rubrici amintite, tânărul poet 
simte nevoia să abordezede un mare număr de teme și 
subiecte, dar în general ele sunt abordate dintr-un unghi 
apăsat filosofic, deoarece pe Blaga îl interesau înainte 
de toate ideile, concluziile legate de procesul cunoașterii 
și a modului în care ele pot fi integrate într-o perspecti-
vă de cunoșatere generală. Acest lucru îl determină să 
devoreze cu aviditate lucrări diverse din domeniul 
științelor pozitive, al fizicii sau chimiei, al astronomiei 
și biologiei, al psihologiei și artei, dar din cele care vi-
zează metafizica și filosofia, literatura și cultura, istoria 
și trecutul artistic al popoarelor. Nu a rămas indiferent 
la curentele de idei ale vremii sale, mai ales a punctelor 
de vedere legate de „teatrul nou”, de expresionism și 
avangardism, infiltrațiile privitoare la socialism, uma-
nitarism și curentele sociale de îmbunătățire a climatu-
lui social și politic, de orientările religioase ale Apusu-
lui sau Extremului Orient  dar și la modul în care 
gânditorii ortodocsiști ruși căutau soluții pentru expri-
marea ortodoxismului răsăritean. Din sumarul preocu-
părilor sale nu lipsește comentariul privitor la descope-
ririle lui Einstein, la adâncirea cunoașterii psihologice 
a omului prin psihanaliza lui Freud, la  filosofia 
personalității lui Nietzsche, psihologia practică a lui 
Wundt,  sau la orientările din domeniul filosofiei, cultu-
rii, artei, teatrului, arhitecturii, picturii, stilurilor și ex-
presionismului literar. Dacă vom face un mic și necesar 
inventar privind intervențiile sale publicistice în acest 
domeniu, va trebui să începem cu Bergson, descoperit 
încă din 1914, cu preocupările despre „concepția des-
pre lume și știință”, intelectualismul în filosofie, cu 
Einstein, Wundt, Mihailosvski, Soloviev, W. Ostwald, 
Strindberg, Dostoievski, Steinach, Boutroux, Kasimir 
Edschimidt, Rudolf  Steiner, Alfred Capus, Niels Bohr, 
Herchel, Max Nordau, Pirandello, D′ Anunzzio, Ale-
xandru Moissi, Weininger, Chamberlain, Georges So-
rel  etc. etc. Lunga listă de  gânditori, exploratori, 
inițiați și promotori artistici  reține, după cum vedeți, 
tot ceea ce este nou și inițiativă în toate domeniile gân-
dirii și cunoașterii umane. De toate aceste incursiuni, 
rezultate, modalități de lucru, el avea nevoie spre  a-și 
fixa propriul domeniu de cercetare, propria metodă de 
lucru. Așa cum am arătat în noua noastră carte Cuibul 

privighetorilor (2017), Blaga a ținut în cele trei 
publicații clujene  din redacția cărora a făcut parte, nu 
numai rubrica Note, unde eseul și tableta de mici di-
mensiuni îi oferea ocazia să se pronunțe imediat și în 
cunoștință  de cauză asupra speculațiilor și descoperiri-
lor de ultimă oră din toate domeniile geniului uman, 
dar și o alta, intitulată Literatură, știință, artă, unde pre-
domină comentariul și semnalarea noutăților din dome-
niile amintite. Toată această enormă muncă de infor-
mare și decantare îi era absolut necesară pentru ca pe 
baza investigațiilor altora, a concluziilor la care au 
ajuns, el să poată păși mai departe într-un câmp de lu-
cru și cu o viziune integratoare, care să nu lase loc la 
fisuri sau incomplitudini. Exercițiul intelectual perfor-
mant pe care îl desfășoară îl așează în galeria celor mai 
informați și mai scrupuloși cercetători ai domeniului. E 
adevărat, că zona în care a fost silit să lucreze este cea 
gazetărească și nu cea exclusiv universitară și academi-
că, dar tocmai acest lucru, această situare într-un dome-
niu maleabil, mișcător, flexibil și supus cu rapiditate 
informației imediate îl vor feri de osificarea, stereotipi-
ile și clișeele venite dinspre spațiul rigid al dogmatcei 
academice, unde profesorii și exponenții lor alcătuiau o 
mică masă de inși cantonați în subiecte, teme și metode 
care, de foarte mute ori, nu mai erau actuale. Or, tână-
rul Blaga are asupra acestora o ascendență ce nu poate 
fi contestată. Are cunoștințe exacte și bogate de specia-
litate și un stil filosofic format, cu o tăietură expresivă 
cuceritoare. Modul lui de lucru, este acela de a nu oco-
li niciun domeniu al științelor umane sau exacte care îi 
pot furniza o informație nouă cât de mică asupra uni-
versului, asupra relațiilor dintre materie și spirit, asupra 
celor mai noi teorii și câștiguri dobândite în cercetarea 
naturii umane, a întregului complex de factor care sin-
gularizează ființa umană, de la logică la metafizică și la 
filosofia generală, la luarea în calcul a inconștientului și 
arhetipalului, a acelor zone de mister și necuprins pe 
care marii filosofi și hermeneuți ai Terrei, din antichita-
te până azi, nu au reușit să le explice deplin.  Ascenden-
tul său asupra confraților săi din domeniu era acela de 
a nu fi exclus din această arie de preocupări niciun mod 
de lucru, niciun sector al învestigației umane, inclusiv 
cele care erau legate de civilizație și progresele tehnice, 
dar mai ales cele ce veneau din zone incerte și ocolite 
sistemtic de spirite raționale, fiind catalogate ca „neot-
odoxe” și privite cu mari rezerve de scepticism, pre-
cum astrologia, alchimia, antroposofia, ocultismul, ma-
gia și spiritismul, magia, vrăjitoria etc. În acest sens 
Al.Surdu declara recent că „la Blaga predomină 
considerațiunile științifice și despre științe, aproape din 
toate domeniile și din toate timpurile”( La porțile 
împărăției, ed.Contemporanul, 2016, p. 46), soctindu-l 
a fi fost „spenglerian” convins. Metoda lui de a afla și 
comenta noutățile era dată și de accesul direct și liber 
spre gazetăria curentă germană ( în Transilvania acelui 
moment puțini urmăreau presa socialistă sau conserva-
toare, germană, vieneză sau franceză), dar și  la cea 
românească, indiferent din ce tabără ar fi venit („Ade-
vărul”, „Dimineața”, „Viața românească”, „Adevărul 
literar și artistic”, „Revista de filosofie”, „Umanitatea”, 
„Ideea europeană” etc.), ceea ce-i oferă un binemeritat 
ascendent asupra „filosofilor de catedră”. Poziția nouă 
și perfect acomodată a lui Blaga cu sistemele filosofice 
ale timpului său vine tocmai din această perspectivă 
modernă, neangajată, liberă, degajată. El abordează, 
discută și informează asupra tot ce apare nou în dome-
niu fără inhibiții și partis-priuri, fără reticențe și  ezitări 
sau rezerve nejustificate. Tot ceea ce e nou, tot ceea ce 
poate contribui cu o fărâmă cât de mică la explicarea 
misterelor universului erau pentru el o carte deschisă 
care îl ispitea, îl contraria și îl ținea treaz. Era convins 
că nu întotdeauna oamenii considerați „deștepți”, 
instruiți, învățați,  au și un rol determinant în dezvolta-
rea societății. Părerea lui e mult mai adecvată realităților 
existente: 

Lucian Blaga 
și Oswald Spengler

MIRCEA POPA:   
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„Ideile, spune el, vin totdeuna de la aceia care 
au priviri largi.

 Avem nădejde că vor veni alte vremuri, care vor 
înlătura cu dispreț o mare parte din munca migăloasă 
de astăzi: munca sterilă și inutilă care ne mecanizează 
îndreptându-ne tot mai mult de adevărata cultură. Nu 
ne-ar strica un pic de diletantism care să ne miște sprin-
ten și ușor prin diferite științe: ar crerște mobilitatea 
spiritelor pietrificate într-o atmosferă ce nu-i priește, 
s-ar spori activitatea și s-ar înteți puterea de inițiativă: 
tot atâtea împrejurări favorabile unor idei noi.” Acești 
creatori inspirați sunt numiți de el cu un cuvânt gene-
ric „visătorii”: „Făuritorii de visuri sunt reprezentanții 
cei mai aleși ai poporului homo sapiens. Ei învață pe 
cei mulți să se ridice  de la o existență pur și simplu 
la o existență superioară. Ei merg în fruntea istoriei și 
nu este o singură schimbare în dezvoltarea neamului 
omenesc care să nu purceadă de la vreunul din cei care 
„trăiesc cu capul în nori”(...) Creatorii de noi ideale so-
ciale, plăsmuitorii de concepții despre viață, făuritorii 
de ipoteze științifice, inventatorii de mijloace puse în 
slujba traiului zilnic al nostru nu sunt opera oamenilor 
„practici” și „reali” ci opera „visătorilor”.(Visătorii, în 
„Voința”, nr.93|1920). Numai după cei din urmă rămâ-
ne ceva trainic, numai în imaginația lor, la aparență așa 
de străină de realitate, trăiește veșnicia. Visătorii fac is-
toria.” Aceeași problemă a diferenței dintre „geniu” și 
„specialiate” este pusă de el într-un articol din 1920 din 
ziarul „Voința”, subliniind diferența dintre oamenii cu 
idei și cei care se împărtășesc din aceste idei: „Istoria 
ne dovedește cu prisosință că un geniu face mai mult 
decât o academie de specialiști”( Geniu și specialitate, 
în „Voința”, nr.99|1920). Alte completări le aduce în ar-
ticolul Tălmăcitorii de visuri („Voința”, nr. 175|1921), 
în care abordează direcția freudistă din cercatarea psi-
hologică, recte a psihanalizei, prin care s-ar urmări 
„sublimarea tendințelor psiho-biologico inconștiente”. 

 Tânărul filosof se dovedește în acești ani deo-
sebit de avid de cunoaștere, frecventând cu asiduitate 
ultimele apariții în materie de știință, artă, filosofie, li-
teratură, cărora le absoare cu aviditate înțelesurile. În-
tre acestea s-au numărat evident și cărțile lui Spengler, 
care i-au atras de la început atenția, întrucât se mulau 
oarecum pe tiparul filosofic  care corespundea cel mai 
bine cu preocupările lui. E de la sine înțeles că noua 
metodologie și noul domeniu pe care-l afirma cartea lui 
Spengler, Declinul Occidentului să-l fi provocat într-un 
grad accentuat. Imediat s-a simțit dator s-o comenteze 
și, în consecință i-a și dedicat o primă abordare. E vorba 
de eseul intitulat Pe marginea unei cărți din „Voința” ( 
nr. 196| 1921), în care descoperim acea bucurie a lec-
turii în care se deslușesc zorii unui nou început.  Des-
coprirea e atât de copleșitoare pentru el, încât discuția 
cărții e reluată  în primul număr din „Gândirea”, sub 
titlul Un Copernic al istoriei.  Oswald Spengler, subli-
niind faptul că multe din ideile lui Spengler au valoarea 
unor inversiuni coperniciene, deoarece ideile și teoriile 
sale au provocat cele mai mari discuții publice în anii 
de după război. Plecând de la anumite puncte de vede-
re exprimate de Goethe, de Nietzsche sau Chamberlin, 
care repune pe planul filosofiei istoriei  importanța mi-
tului și a fenomenului originar, și chiar a „fatalității”, 
adică a inconștientului.  Pentru el omul culturii apusene 
este omul faustic, cel care a girat dezechilibrul,calculul 
infinitizimal, fuga în muzică, goticul și barocul în ar-
hitectură și pictură.   Pentru  Spengler „cultura are un 
centru viu, ca focar dinamic lăuntric, mitul,  și orice 
cultură degenerează exteriorizându-e nîncetul cu înce-
tul în forme de civilizație. Posibilitățile culturale ale 
apusului ar fi epuizate în toate direcțiile; o singură faptă 
i-ar mai rămânea de săvârșit și anume, o mare filosofie 
a istoriei.( Hegel credea că sistemul său de gândire e 
ultima etapă definitivă a istoriei filorofiei, probabil în 
același fel își sugerează și Spengler ideea că filosofia 
sa e cea mai nouă faptă culturală a apusului). Trebu-
ie să amintim că Spengler nu consideră pe ruși ca fii 
ai apusului. Cu alte cuvinte, el deschide pentru slavi 
încă o largă perspectivă de dezvolare în cadrul ființei 
lor date deja virtual.” Poate că scoaterea slavilor din 
sistemul ecuațional al culturii aspusului să-l fi deter-
minat pe Blaga să acorde acestora un loc precumpă-
nitor în preocupările sale filosofice din această vreme. 
deeoarece cea de a doua problemă a interesului său 

culltural se îndreaptă în acești aniu spre literatura rusă, 
investigînd rând pe rând nu numai direcții ale filosofiei 
ruse (Mihailosvski, Merejkovski, Soloviev, Kireivski, 
Pisarev, Korolenko, Florenski, Bulgakov, Berdiaev, 
Lunacearski), ci și marii creatori de literatură pe care 
îi laudă cu fiecare ocazie (Tolstoi, Dostoievski, Andre-
ev, Pușkin, Gorki, Belîi, Blok   etc.), poetul Poemelor 
luminii exercitând un adevărat cult pentru creația ru-
sească. Rezultatul imediat e că acest fond cultural este 
opus la un moment  dat latinității noastre, făcându-l 
responsabil de construcțiile care ies din sfera clarității, 
rigidității,armoniei, simetriei și intră în sfera izbucniri-
lor necontrolate, pe care el le consisderă a fi deosebit de 
benefice. Fenomenele originare de care vorbește Go-
ethe sunt la mare trecere și în concepția lui, iar sublini-
erile pe care Spengler le-a adus mitului, l-a făcut să se 
orienteze rapid și hotărât în această direvție, chiar dacă 
slavofilismul a fost înlocuit cu dacismul.  Peste tot în 
opera sa mitul a căpătat valoarea și valențele unor largi 
și adânci procese cu tentă filosofică, ale căror rădăcini 
le caută în folclor sau în istorie, în opiniile filosofice ale 
lui Goethe, cel care a deschis calea spre interpretarea 
spiritului faustic al omului. Sunt interesant de urmărit 
comentariile sale la cărțile de istorie ale lui Xenopol, 
Cancel sau Pârvan, pe care îi vede dezrobind istoria din 
vechile prejudecăți. Chiar dacă ritmul nostru cultural a 
fost în trecut destul de încet sunt semne vizibile că el ar 
fi intrat în albia europeană, de a fi făcut sforțări să ieșim 
din„subsolul etnograficui” și să ne afirmăm pe planul 
cugetării pure. Cu prilejul discutării cărții lui Vasile 
Pârvan vom găsi o altă întrezărire, pe care tot el a reali-
zat-o în peste ani, ca dovadă că ideile și proiectele oda-
tă definite nu mor. Iată ce spunea el cu privire la starea 
noastră culturală: „Înconjurați fiind de culturi diferite, 
în epoce care au trecut și și-au pus probleme de sine, 
într-un fel firesc, implicit, se rezolva și problema „ati-
tudinei” noastre față de acele culturi. Era o întrebare de 
însemnătate uriașă, care se punea inconștient și căreia 
i se da un răspuns mai mult prin fapte decât în teorie. 
S-ar face un mare serviciu istoriei noastre dacă s-ar de-
fini mai de-aproape această filosofie inconștientă, ce-au 
avut-o înaintașii noștri. Ar fi o operă care ar forma te-
melia pentru toate acele întrebări arzătoare ce  i se pun 
astăzi mai mult decât oricând: ce atitudine trebuie să 
luăm față de cultura Apusului și față de cea a Răsăritu-
lui? Filosofia noatră de început nu poate fi prin urmare 
metafizică. În chip fatal, ea trebuie să fie o filosofie a 
culturii. Încercările nu lipsesc: Maiorescu, Rădulescu-
Motru, Pârvan”. Și mai departe: „Spengler, gânditorul 
despre care discută astăzi așa de mult străinătatea, a zis 
că o uică faptă îi mai rămâne Apusului de săvârșit : o 
filosofie a culturii. Noi credem că această faptă n-o va 
crea Apusul, ci popoarele tinere care intră astăzi în is-
torie. Tocmai fiindcă aceste popoare sunt mai străine de 
cultura Apusului sau poate mai chemate decât Apusul 
însuși să definească acea cultură. Popoarele tinere și 
noi au perspectiva de spațiu și de timp pe care în ju-
decarea și cumpănirea și măsurarea culturii n-o poate 
avea Apusul, prea intim legat de creațiunea sa.”

 O asemenea prespectivă ni se pare esențială 
pentru propriile intenții și preocupări din această vre-
me, preocupări care au în vedere o multitudine de pro-
bleme menite a-i deschide calea spre concluziile pe 
care le întrezărește, și  care, în marea lor majoritate, 
fac vizibile conexiuni și sublinieri ce trimit la aspec-
te filosofice implicite. Sunt anii în care tânărul nostru 
filosof se va situa tot mai apăsat de partea celor care 
valorifică sugestiie inconștientului sau ale mitului, ca 
forme ancestrale de comunicare umană, și pe care el 
le socoate esențiale pentru orice cercetare de actualita-
te.  Problema îl va preocupa mereu în acești ani, încât 
asupra ei va reveni și în articolul O nouă filosofie a is-
toriei (nr.159|1921), în care va sublinia aprecierea lui 
Simmel potrivit căreia „de la Hegel încoace n-a apă-
rut o mai grandioasă concepție istorică decât cea a lui 
Spengler (...) El  are îndrăzneala să vorbească din nou 
despre „fatalitate” în istorie. El cere o metafizică a is-
toriei, el vorbește în icoane și simboluri, ridicându-se 
uneori la viziuni care deschid perspective nu tocmai 
îmbucurătoare pentru popoarele Europei. El vorbește 
de prăbușirea culturii Apusului”, el nemaiprivind is-
toria „pragmatic și cronologic, ci morfologic”, având 
„sinteze mai adânci decât un Nietzsche sau Chamberla-

in”. Concluzia e una întru totul conformă cu acest spirit 
de noutate adus de filosofia lui: „Spengler e un izvor 
de probleme nouă: când nu-l admiți, îți dă cel puțin de 
gândit. Opera lui e o faptă care cuprinde un îndemn 
întru reculegerea spiritului de amurg ce stăpânește bă-
trâna Europă de azi.”

 Această opinie o menține și-o consolidează în 
anii următori, prin alte elemente care vin să întărească 
impresia că Blaga e pur și simplu obsedat de Spengler 
și metoda lui de lucru. În numărul 275 al „Voinței” revi-
ne asupra cărții lui Spengler spre a aborda o prooblemă 
care îl preocupa la acea dată: în ce măsură afirmațiile 
sau previziunile unui filosof pot fi luate în considerare 
atunci când se vorbește despre popularitatea lui. Artico-
lul se cheamă Profeții neizbutite. În apărarea lui Spen-
gler, și în el înceracă să justifice unele din afirmațiile 
lui Spengler care nu s-au validat, dar care au răscolit 
lumea intelectuală europeană prin semnele de întrebare 
pe care le pune asupra viitorului popoarelor europene, 
pe care îl vede ajuns la crepuscul în 2020. Într-o dez-
batere din publicația germană „Preussiche Jahrenbu-
cher”, el înceracă să le mai ofere o șansă germanilor 
prin adoptarea atitudinii romane de disciplină și muncă 
dăruită. Deși e convins că „nemții nu se vor ridica ni-
ciodată până la Goethe, dar nici până la un Caesar”,  
epoca de „tărie romană” pe care a prevăzut-o s-ar putea 
să vie încă, deși visul acesta s-ar fi spulberat odată cu 
„revoluția germană”. Declinul european este văzut de 
Spengler mai ales sub raportul culturii,dar Blaga aduce 
în discuție și un alt de declin, cel economic, previzionat 
de profesorul de la Sorbona, Demangeon, care într-o 
carte publicată în 1921, arăta că acest declin va fi și 
unul economic, deoarece Europa și-ar fi distrus în mare 
măsură utilajul în timpul războiului, iar pierderile din 
industrie au devenit tot mai evidente,hegemonia eco-
nomică trecând de la europeni la Statele Unite, la Japo-
nia și la Australia, care s-au dezvoltat substanțial. Sta-
rea actuală a Europei ar fi deplorabilă, deoarece piața 
de materii prime a scăzut, producția s-a dezorganizat 
iar datoriile publice au crescut simțitor. O licărire de 
speranță ar fi atunci când „puse în fața atâtor primejdii, 
popoarele europene se vor cuminți întinzându-și mâi-
nile de frați”. Poate că Uniunea Europeană de astăzi 
să fi fost un posibil răspuns la acest gest previzionar al 
lui Spengler de „declin al Europei”, urmărit, iată, foar-
te atent de Blaga în articulațiile lui multiple (Declinul 
Europei, în „Voința”, nr.41|1921). Faptul în sine, care 
presupune lectura cărții lui Spengler în profunzimea sa, 
ne este întărit de mai  toate intervențiile sale din presă 
din acest timp. Nevoia unei noi filosofii a istoriei e tot 
ce reține el din aceste ample discuții la nivel european 
și obligațiile noi generații față de aceste imperative le 
discută nu de puține ori, întrebându-se : „Unde ne sunt  
oamenii aceștia care, cu riscul de a deveni ei înșiși mar-
tirii unei idei și a unei acțiuni, fac binele pentru aproa-
pele, în afară de binele personal ce rezultă din opera sa 
olimpică? Îi vrem și îi așteptăm.”

Natura fecundă a întâlnirii sale cu filosofia lui 
Spengler nu poate fi pusă la îndoială. Problemele cultu-
rii și ale civilizației, existența stilurilor care configurea-
ză epocile istorice se îmbină cu preocuparea de a defini 
și conceptul de țară natală,, de patrie. Spengler atacă și 
problema aceasta, scriind: „Fiecare cultură posedă pro-
priul concept de țară natală și de patrie, dificil de delimi-
tat, greu de conceput  prin cuvinte, cu raportări metafi-
zice obscure și totuși cu tendință neechivocă.”(Declinul 
Occidentului, ed. Beladi, Craiova, 1996, p. 462), lucru 
pe care el a încercat să-l expliciteze oferind celeebra 
lucrare despre Spațiul mioritic, ca o definire a con-
ceptului de patrie românesc.  E limpede că semințele 
aruncate în solul fecund al gândirii blagiene de către 
Spengler și de către ceilalți gânditori din anturajul său, 
a făcut ca filosofia culturii să dobândească în Blaga pe 
unul dintre cei mai de seamă interpreți ai secolului al 
XX-lea european.  Cartea lui Spengler a fost, după opi-
nia noastră, hotărâtoare în stimularea direcției în care 
urma s-o apuce, carte care i-a marcat destinul, care i-a 
declanșat opțiunea și preocupările viitoare, și care l-a 
ajutat să se găsească pe sine în toată amploarea și pro-
funzimea  unei gândiri libere și armonice.
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Autor a cinci volume de poezii până în prezent 
(„Bolnav de cuvinte”, „Lacrimă adâncă”, „A fi…”, 
„Soare sinucis”, „Beresith”), Petru Botezatu este un 
valoros poet român, născut la 26 decembrie 1984, 
în satul Andrușul de Sus, raionul Cahul, Republica 
Moldova. Absolvent al Facultății de Filologie și Isto-
rie a Universității „B. P. Hasdeu” din Cahul, el are un 
curriculum vitae impresionant: membru al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova, redactor-șef al cotidianu-
lui independent „Curierul de Sud”, șeful Secției de 
Cultură în cadrul Consiliului Raional Cahul, lector 
la Catedra de Filologie Română a Universității din 
Cahul. 

Poezia lui Petru Botezatu se înscrie, firesc, în 
descendența liricii lui Grigore Vieru. O poezie pro-
fundă, abordând teme mari ale literaturii universale, 
dar particularizând pe cele specifice operei sale: do-
rul de țară, suferința, satul, copilăria, casa părinteas-
că, dragostea de patrie, toate acestea apropiindu-i pe 
cei doi poeți basarabeni. Versul curat, limpede, este 
dublat de o dimensiune ontologică sfâșiată de tragis-
mul interior, de lupta sinelui cu sine, de o conștiință 
poetică dureroasă, scuturată de stratul „dinafară” al 
cuvântului și reîntoarsă înspre „dinăuntru”, în „mie-
zul lucrurilor”, în sensibilitatea adâncă a firii umane. 
Descifrarea poeziei din volumul de față se poate re-
aliza pe mai multe paliere poetice. Vorbim, înainte 
de toate, de poezia de factură patriotică. Rară azi, 
foarte rară, dar binevenită în contextul împlinirii a 
100 de ani, în 2018, de la Marea Unire. Iată, de pildă, 
poezia dedicată lui Grigore Vieru, Te caută copiii, 
prin care Petru Botezatu își exprimă respectul și dra-
gostea față de lirica marelui poet dar și țintește, in 
extenso, în dragostea de glie, de Patrie: S-au adunat 
românii în cer ca-ntr-o icoană, / din care plânge țara 
cu lacrimi și cu mir / aducător de pace, vindecător 
de rană, / sub care plângem dorul, ca sub un patrafir. 
Comparația dezvoltată din finalul versurilor ne poar-
tă cu gândul la legătura tainică dintre poetul al cărui 
destin se identifică întru totul cu credința neamului 
său. Așa au fost Pindar, Hölderlin, Coșbuc, Goga, 
Ioan Alexandru, așa este și Petru Botezatu. Credința 
poetului izvorăște din puterea rugăciunii și a tainei, a 
spovedaniei, a datoriei pe care o are Poetul în Cetate. 
Nu de puține ori s-a afirmat că „cel mai greu este să 
scrii poezie patriotică, pentru că ea este marea poezie 
din toate timpurile. Poezia, fiind cunoașterea unui 
sentiment, implică din capul locului, lumea în care 
trăiești, natura și oamenii, piatra și pământul, viața 
și moartea, graiul și obiceiurile statornicite în timp 
pe un anume topos al planetei. Poezia nu-i discurs 
logic, nici speculație și nici impresie, nici mimetism 
fotografic, nici reportaj și nici grai dezarticulat. Ea 
este atașament, cum se spune azi angajament, în timp 
și loc, este ceea ce grecii înțelegeau prin participare 
la Moiră, prin soartă și ceea ce înțelegem noi prin 
noroc și fericire. Poezia este expresia fericirii omu-
lui în comunitatea celorlalți. Poezia patriotică tocmai 
acest dat fundamental presupune: viețuirea laolaltă, 
în comunitate cu ceilalți”1. Admirația neprețuită pe 
care Petru Botezatu o poartă mentorului său spiritu-
al, Grigore Vieru, se naște din inima curată, de copil 
iubitor. Identitatea dintre Poet și Țară, dintre ființă 
și neființă, dintre acum și atunci: Te caută copiii în 
iarbă și în stea, / ei, cei curați ca roua și fără nicio 
teamă, / cu inima mai albă decât un fulg de nea, / 
ei cred că numai iarba mai știe cum te cheamă. / Ei 
1 Ioan Alexandru, Iubirea de patrie. Jurnal de poet, Editura Da-
cia, Cluj-Napoca, 1978, p. 12. 

cred că numai steaua mai știe ce gândești, / că râul 
te cunoaște, și te așteaptă ramul. / Înălțător și tainic, 
un geniu, totuși, ești, / un geniu ce-și iubește, chiar 
și din moarte, neamul. Grigore Vieru este, în țesătura 
metaforică a acestei cărți, asemenea lui Pindar ce im-
presiona profeții templului din Delfi�. Parafrazându-
i, putem spune: „Vieru Poetul poate veni la masa lui 
Dumnezeu”. 

Un alt palier, în strânsă relație cu poezia pa-
triotică, este hermeneutica sacrului, care la Petru 
Botezatu primește conotații originale. Se știe că scri-
erile lui Homer și scrierile biblice sunt primele tex-
te supuse interpretărilor hermeneuticii. Analizat din 
perspectivă hermeneutică, volumul de față aduce o 
noutate indiscutabilă: „Văzul” lui Homer este, din 
punctul meu de vedere, „un dialog” între generații, 
între Tată și Fiu, între Mentor și Ucenic, între Mamă 
și Copil, între Poet și Patrie. Homer, părintele lite-
raturii, despre care se spune că era orb, a avut „un 
văz” interior, capabil să observe metaforele și ideile 
„dinăuntru”. Interpretările alegorice ale poemelor 
pot fi de factură structurală, dar și de factură inter-
nă, în țesătura diafană a textelor lirice fiind vizibilă 
intertextualitatea, încercările de „dialog” cu sine și 
cu ceilalți (mai multe texte sunt cu dedicație): „Sa-
crul este altceva decât Ființa. Gânditorul rostește 
Ființa. Poetul numește Sacrul. (...) Cum am putea 
gândi relația dintre „Ființă” și „Sacru” altfel decât 
printr-un logos loxos, printr-un „discurs oblic” și o 
circumlocuție care, prizonieră în „pliul” dintre „ros-
tire” și „numire”, pare în orice clipă să renunțe la 
prerogativa discursului, pentru a converti „actul de 
limbaj” în „act deictic”?2

Viziunea lirică a poemelor converge înspre 
sacralitate. Poetica este de esență religioasă. Avem 
în față un poet autentic, izvorât din „văzul” marilor 
autori lirici, care-și caută însă locul propriu, definito-
riu pentru opera sa. Iubirea de patrie este împărtășire 
christică, este Lumină, este aspirație spre desăvârșire 
și împlinire:  Dumnezeu a pus în fiecare român câte 
un munte./  De-aceea noi mergem cu cerul pe frun-
te. / De-aceea noi suntem albi precum zăpezile și 
avem inimi fierbinți ca vara amiezile. Încercările de 
definire poetică dezvăluie un suflet credincios, pios, 
iubitor de Dumnezeu. „Zborul” este aspirație, este 
ideal, este căutarea permanentă a Ființei de-a intra 
în dialog cu divinitatea, de-a asculta respirația ce-
rului și de-a prinde în cuvinte „tăriile” cerului, ziua 
și noaptea, Lumina și stelele. Trăirea lirică într-un 
univers compensatoriu, oniric, se regăsește la nivelul 
întregului volum: Sunt pasărea ce își învață zborul, 
/ eternul zbor spre zările de vis, / în care mă tre-
zesc ades, cu dorul / de-a fi copilul Tău, în paradis, 
/ acolo, unde fiarele se-adună din palma lunii stele 
să culeagă, / când ziua și cu noaptea se-mpreună, / 
pierzându-se-n făptura Ta, întreagă. Dorul de Acasă 
învăluie „Icoana Țării” în sfințenie, în arderea lăun-
trică, în sfâșierea iubirii de neam și a veșniciei gân-
dului la vatra părintească, la dulcea „povară” a cu-
vântul scris, izbăvitor. Redau întreaga poezie pentru 
frumusețea aleasă a mesajului transmis: 

Nimic mai dulce și nimic mai sfânt
decât Icoana Țării din Cuvânt. 
Cu râuri iuți și munți albiți pe creste, 
cu oameni care vin dintr-o poveste, 

ca niște zei din depărtări de mit, 
fără-nceput și fără de sfârșit, 

2 „Pindar Poetul poate veni la masa lui Zeus”. 

își duc tihnit prin veșnicie mersul, 
de parcă sunt de-un leat cu Universul. 

Nimic mai sfânt și mai înălțător 
decât Icoana veșniciei lor, 
decât altaru-n care pruncii-și leagă
cu Dumnezeu ființa lor întreagă. 

În Țara mea din gând și din rostire
mustește firul ierbii de iubire. 
Și pe cărări de rouă, 
orice piatră e inima mirosului de vatră. 

Când Dorul ca o stâncă mă apasă, 
doar în Cuvânt mă pot întoarce Acasă.
Un amestec indefinit de sentimente trădează 

dorul și neliniștea lirică prin care poetul își reîncar-
că bateriile inimii arzânde care pulsează în ritmul 
tehnologiilor moderne: Aparent paralele, liniile căii 
ferate se intersectează întotdeauna cu dorul meu de 
Acasă. Strâns legat de acest dor metafizic este poe-
mul intitulat „Psalm”. Trimeterile livrești la „văzul” 
/ „nevăzul” poetului antic, în „orbirea” credinciosu-
lui ce speră să iasă la Lumină, amintesc de blagiana 
metaforă „lumea e albastra haină” sau de „lumina 
ce-o simt năvălindu-mi în piept”. Setea de Dum-
nezeu, râvna rugăciunii, puterea credinței sunt cele 
care întăresc sufletul, care-l împărtășesc cu starea de 
împlinire, de contopire cu eternitatea: Mi-e atât de 
sete, Doamne, de lumină, / că sorb cu râvnă fieca-
re rază / ce limpede ca roua-mi luminează / și-mi 
toarnă vlagă până-n rădăcină. / Pe scara înălțimilor 
senine mă urc / cu gându-mpărtășit în taină. / Și-aș 
vrea să-mbrac lumina ca pe-o haină / croită parcă 
anume pentru mine. / Iar din paharul suferinței Tale 
/ netrecătoarea clipă să o sorb / să simt că Te zăresc, 
deși sunt orb, / și să Îți ies, nădăjduind, în cale. 

Nu puțini sunt autorii români care au scris 
poeme – rugăciuni. Îi amintim pe Mihai Eminescu, 
pe Tudor Arghezi, Radu Gyr, Ioan Alexandru, Zori-
ca Lațcu-Teodosia, Dumitru Ichim, Nicolae Băciuț, 
Valentin Marica, Aurel Pantea, etc. Spațiu de întâlni-
re cu Dumnezeu, poezia exprimă nevoia omului de 
„a sta la taifas cu Dumnezeu” (cum frumos spunea 
poetul Nicolae Băciuț). Nașterea, Răstignirea, mari-
le evenimente creștine se împletesc în „firul Cuvân-
tului” rostit încet, la ceas de întrebare și restriște. 
„Rugăciune” este o artă poetică definitorie pentru 
viziunea poetică a lui Petru Botezatu. Implorarea, 
cererea este rostită din ipostaza unui poet religios, 
care-și înțelege menirea, care știe că poezia lui tre-
buie să aibă și o funcție mesianică. Poetul în cetate 
este întâlnire, prin Cuvânt, în rugăciune, cu divinita-
tea. De aceea, el cere „cuvinte”, metafore vii, care să 
atingă sufletul, să i-l lumineze, să mântuie: Trimite-
mi, Doamne, rogu-te, de sus / cuvintele care nu s-au 
mai spus, / cuvinte meșterite în raiul tău, alese / de 
îngeri, dar care să poată fi înțelese / de ochii muri-
torilor de rând. / Cuvinte să-ncolțească în inimă și-n 
gând. / Precum sămânța îngropată pentru roadă, / 
cuvinte vii în scrisul meu să cadă. / Cuvinte-frunze și 
cuvinte-flori, / cuvinte-aripi pentru ca să zbori / spre 
înălțimile în care / trăiește împăratul cel mai mare. / 
Cuvinte-soare și cuvinte-ploi, / ca să răsară floarea 
din gândurile noi,/ cuvinte-pace și cuvinte-tihnă, / în 
care să-și găsească cei osteniți odihnă. 

Înstrăinarea este greu de purtat în suflet; dorul 
de Acasă aduce eului liric imensă suferință. 

Cuvântul de Acasă și „Văzul lui Homer” 
în poezia lui Petru Botezatu

MARIA-DANIELA PĂNĂZAN:
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Cu o luciditate pătrunzătoare și o cerebralitate 
reflexivă poetul sondează un teritoriu de profundă 
interioritate, un spațiu al spaimelor și al neliniștilor 
în care se infiltrează obsesia thanatică. Poemele sunt 
topografieri, mai bine zis radiografieri ale limitei ul-
time în care timpul hărțuiește de-a binelea, lipsit de 
orice fel de delicatețe, chiar fără inimă: orologiul, 
unealtă sadică / făcută în atelierele mele clandesti-
ne / mizeria asta de timp, fiert la foc mic (Miere săl-
batică). Duratei bergsoniene i se cere socoteală, i se 
impune o reașezare, o restaurare: să întorci orologiul 
pe dos / ca să vezi de unde vine timpul (Carapacea). 
Sunt șerpuirile unui condei exigent, sever care caută 
sensuri în echinocțiul rațiunii, cu un efort subtil de 
șlefuire și apretare a cuvintelor până ce acestea sunt 
descuamate de crusta vătămătoare și rămân curate, în 
splendoarea luciului intelectual. Cuvintele sunt tur-
nate în forme la cote ridicate de conștiință, de fluidi-
zare. Durerea e distilată și localizată explicit: cu de-
gete de fier / planta magnetică în pieptul meu (Stent), 
un lacrimarium al nevăzutelor pulsații este câmpul 
fragilității, un călcâi al lui Ahile care te trimite într-un 
iureș al imersiunilor hiperboreene: sângele, / pelicula 
care ascunde sufletul meu / sâmburele acesta, nucleu 
al durerii / pui de crocodil în coajă de ou – / între 
coastele mele rotunde (Gheara). Poemul marchează 
o revoltă anatomică. 

Poemul Trecere, care încorporează titlul cărții, 
aduce în prim plan misterul și spaima, în omul plin 
de oameni, o înspiralare soresciană, Omul presupus1, 
moneda bătută acum pentru altădată. Față în față cu 
sine însuși omul nu recunoaște autoritatea oglinzii și 
se îndoiește, se revoltă și se manifestă vindicativ: în 
mine trăiesc mai mulți indivizi, / dar nu pot juca o 
partidă de dublu / și nu pot cânta la patru mâini, / 
de fapt, nu pot cânta deloc / cineva ascunde clapele 
(Zgomot de fond). Poetul face incursiuni profunde 
în conștiință, acolo unde se întâlnește omul cu sine 
însuși, cu dramele sale, în spațiul sensibil al imagina-
rului, cu reverii estetice, cu diferite chestionări des-
pre libertate și destin, limite și nelimite, îndoială și 
credință. Neputința este exprimată plastic: țestoasă 
căzută din lună pe spate (Carapacea). Pe aceste ace, 
care se rotesc nebunesc, analiza este de o precizie 

1 Virgil Todeasă, Omul presupus, Editura Școala Ardeleană, 
Cluj-Napoca, 2017.  

chirurgicală. Același ton de fragilitate și lamentarium 
se regăsesc în poemul Guașă, o acuarelă a eului: lupt 
împotriva celui care sunt / de-o viață mă lupt cu toți 
cei care trăiesc în mine […] sunt pictat ca o iluzie 
mișcătoare. 

În poemele lui Virgil Todeasă există o frenezie 
aparte a cuvintelor, o suită de reverberații enigmatice, 
ele mizează mult pe o anume doză de ambiguitate, 
absurd și încifrare, pe o defenestrare silențioasă în 
deltele misterului, un univers purtător de substanțe, 
cu o încărcătură nestăvilită de semnificații. Omul este 
un mare mister în care poetul se pune pe el însuși 
cumpănă, un zbor al singurătății în limpezimea oțelită 
a cugetării în oul primordial, sugrumare și gâtuire în 
cuvânt, deferlarea neputinței: vezi / trupul meu se 
topește ca varul – / curge albul din mine (Apele). 

Reflexiv și minuțios, scrutător și incisiv, Virgil 
Todeasă polarizează un univers liric vast și profund 
rațional în care pulsează o malițiozitate fină și o ironie 
dublu rafinată și tăioasă. Sangvinul este mult mai fluid 
și sarcastic decât în surâsurile realului, cu un limbaj 
cu tente de maladiv, cu tușuri spre o lume a descom-
punerii umanului, trimiteri înspre dramele lui Vișniec. 
În noul volum de poezie intitulat Omul presupus, Vir-
gil Todeasă ne propune un răsfăț semantic, o introdu-
cere în jocul minții, în combustia imaginarului. 

 Un spirit tenace și ordonat, discret, meticu-
los până la filigranare, un gânditor situat în aerul 
rarefiat al marilor altitudini, cu un travaliu intelectual 
foarte dinamic, vede peretele despărțitor, unda, limi-
ta care camuflează prefacerile, trecerile mari dintre 
dimensiunile sensibile: văd cu ochii minții chiar li-
nia despărțitoare, / unda, partea din mine cea mai 
subțire (Unda) sau pisica neagră care taie noaptea 
în două (O tulburare). Poezia lui Virgil Todeasă vine 
dintr-un ținut al sublimării în rațional pur care este 
zguduită de o spaimă și o oboseală telurică acutiza-
tă de starea alertă a scurgerii nisipului din clepsidră: 
ceasul de aur… / nu mă lasă să dorm, bate și plânge, 
/ curge peste noptieră ca o fiere Dalí-formă (Ceasul). 

Senzualitatea este eliminată complet, locul ei 
este luat de jocul limitei. Poemul Inima este defini-
toiu pentru volum: îmi strecoară bila neagră în sân / 
nebuna se joacă cu sângele meu – / se-ntoarce și mă 
strigă pe numele mic, / de spaimă, tot mai mic… El 
potențează și vertebralizează mesajul poetic. Sarcas-

mul este evident. Malițiozitatea potolită, umorul mă-
surat, uneori negru, ironia fină, cu care eram obișnuiți 
deja din anterioarele volume de poezie, Surâsurile 
realului și Mecanicul cerului, revin cu nuanțe mai 
difuze și voalate întinzând starea de așteptare, de sus-
pans și îl duc până la sever și dramatic. Poemele sunt 
traversate de mareele unei seducții intelectuale, iriga-
te de o ironie austeră, fără lamentații inutile ori clișee, 
fără ornamentații sau bombastică. În această mașină a 
vieții de zi cu zi, puzderia de întrebări care se naște în 
carcasa pe care o numim banala zi, în fapt surprinză-
toarea și uimitoarea viață, bucuria clipei; moartea și 
zorile se așază la skanderbeg. 

Teama ființială traversează poemele ca un fi-
lon cerebral, speranța însă este sâmburele care ilu-
minează adâncimea sufletului: toată civilizația asta 
pe un capăt de chibrit – / aici în adâncul pădurii aș 
da orice pe licărul fosforului, / aici în adâncul meu, 
ca în întoarcerea atletică a unei feline se inserează 
mușcătura, gheara. Conștiința ca un cifru. O căutare a 
luminii continuă, viscerală prin nepătruns: caut lumi-
na / printre frunzele acestea mișcătoare. Poemele au 
o cromatică densă. Definițiile-poem, metafore plasti-
cizante, nu se supun totdeauna în canonul esteticului: 
pescarii, cucuvele pe marginea apei (Vapori); florile, 
piuneze strident colorate (Florile). 

Poemele sunt cotidianități neinvazive captate 
din variatele respirații ale zilei, cartografieri abisale 
ale reliefurilor conștiinței, la care scriitorul adau-
gă acea undă de enigmatic meșteșugit, umbre ale 
interiorității, un spațiu endogen al melancoliilor și 
al neliniștilor metafizice, meandrări subtile în luciul 
rațiunii. 

Ca și la Grigore Vieru, de care se apropie și 
prin esența tragismului poetic, întâlnim poeme apar-
te, precum cel intitulat „Țara”, relevant în acest sens: 
Nu poţi alege ţara în care să răsari – / şi-a răsă-
ri înseamnă a prinde rădăcină –, / cum nu-şi aleg 
pământul stejarii seculari, / nici păsările cerul – să 
zboare spre lumină. / Nu-ţi poţi alege ţara, cum nu-ţi 
alegi părinţii, / şi ea-ţi va creşte-n suflet şi va-nflori 
în tine / când vântul fericirii sau cel al suferinţei / 
te va purta pe ape mai reci şi mai străine. Foarte 
frumos este poemul „Oameni care-și merită țara”; 
speranța reînvie, trăirea este vie, dorul revine, me-
taforic, precum pământul merită ploi, / precum pă-
sările îşi merită primăvara, / ca să le-aducă dorul 
înapoi. / Există oameni care-şi merită munţii, / cu 
aur, cu păduri, cu râuri reci, / cu soarele ivit deasu-
pra frunţii. / Există. Şi vor exista în veci.

Nu lipsește nici poezia de dragoste. Ipostaze 
arhetipale ale Patriei cerești, toate simbolurile sunt 
legate de Țară, care înseamnă și Mama și Copilul 
și Poezia și Credința și Părinții, dar și Femeia iubi-
tă. Eternul Acasă, topos sacru, este viu pentru că în 
el este cuprinsă Iubirea. Definirea frumoasă pe care 
Petru Botezatu o găsește pentru Femeie evidențiază 
limpezimea cuvântului, sensibilitatea și delicatețea 

exprimării lirice. Ea se raportează permanent la Iu-
bire, fiindcă Eu însă i-am dat o inimă femeii / care a 
vrut să iubească / și, de atunci, / nu mai poate urî… 
Mitul perechii edenice, în care Evei i se dăruie Iubi-
rea, este reinterpretat. Dacă „poezia e cunoaştere iar 
frumosul se confundă cu însăşi fiinţa lui Dumnezeu, 
artistul, mijlocitor între lume şi divinitate, implicit 
demiurg, îndeplineşte un act sacramental”3. Nimic 
banal în ipostazierea feminină. Adorată, Femeia este 
chip de înger, prototip, icoană: Ce taine îți zac / în 
ochii ascunși sub pleoape / și ce îngeri îți sărută bu-
zele / când zâmbești? / Plutești peste vise / ca un 
nor peste ape/ și cât de senină / și de limpede ești! 
/ Chipul tău –/  întruparea frumuseții eterne – / o 
icoană pictată / cu iubire și sânge, / ca un râu in-
finit / părul ți se așterne / peste sufletul meu/  care 
tace și plânge. Declarațiile de dragoste sunt la fel de 
sensibile și amintesc de iubirea serafică eminescia-
nă: Te iubesc pentru că râzi cu fruntea spre soare, / 
că știi să-mprumuți aripi de la viață, să zbori, / că 
poți găsi fericirea-ntr-o floare / ce-mparte cu tine și 
parfum, și culori... / Te iubesc pentru zâmbetul tău 
nelumesc, / pentru îngerii care-ți zboară-n priviri... 
/ Te iubesc și te caut, iar când nu te găsesc, / te zi-
3 Ibidem, p. 108.  

desc din speranțe și din amintiri. Un volum valoros 
tematic, în care Cuvântul este viu, freamătă, capătă 
noi sensuri de Iubire profundă, trăită intens, dramatic 
pe alocuri, prin metafore care fixează coordonatele 
spațiului liric: de la Țara sau Patria dragă, la eternul 
Acasă, în care Mama, Copilul, Femeia se întâlnesc 
în Rugăciune. Ființa își caută propriul drum spre 
Dumnezeu, se pregătește pentru marea întâlnire cu 
El. Poezia lui Petru Botezatu, din acest impresionant 
mănunchi liric, aduce prin Cuvântul ei mărturia unui 
îndelungat și îndurerat proces meditativ. Pentru Petru 
Botezatu, poezia este întâlnire de taină cu Patria pe 
care-o iubește necondiționat. „Văzul lui Homer” este 
privirea dinăuntrul sufletului, vizionară, a ideilor cu 
care se poate reconstrui Poezia prin Cuvântul divin. 
Un volum ce merită adus în atenția publicului larg, 
mai ales acum în pragul marii aniversări din 2018, 
deoarece se înscrie în linia poetică a creatorilor mo-
derni, care au exprimat, prin scrisul lor, sărbătoarea 
Logosului. Petru Botezatu face parte din categoria 
poeților care „trebuie să fie stâlpi morali și spirituali 
ai unei Patrii în lumina Logosului”�. Homer însuși 
este adus la masa poeziei românești... 

Probă de rezistenţă 
în spiralele imaginarului

LŐRINCZI FRANCISC-MIHAI
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Cu Primăvara elegiei (Ed. Mirton, Timișoara, 
2017), Mirela-Ioana Borchin rotunjește demersul 
său exegetic în tainele poeziei lui Eugen Dorces-
cu diversificându-și modalitățile de investigație 
hermeneutică pentru care traversează cu abilitate 
paradigmele subtextualului și metatextualui fără a 
ocoli ab initio nici mijloacele holist-deconstructive, 
nici abordări textualiste, structuraliste, nici sinteze 
hermeneutice optând uneori pentru registrul ușor 
didacticist-universitar în demontarea arhitecturii tex-
tuale și în interpretarea riguros atentă a ei. Și de data 
aceasta, însă cu o paletă mai colorată a mijloacelor, 
autoarea continuă să sondeze în profunzimile operei 
dorcesciene de la gen la specie și de la determinare 
la finalizare în căutarea celor mai subtile structuri ale 
poeziei, ca artă a mesajului, ale esteticii funcționale, 
în definitiv ale valorii.

Către finalul cărții sale, Mirela-Ioana Borchin, 
conferențiar la Literele Univeristății de Vest, notează 
într-o retorică ușor autoreferențială: S-a scris oare 
vreodată o cronică mai...sentimentală?...Unde e, 
până la urmă, adevărul?!... În știință, în trăire, în 
„veșniciile veșnice”? El e  Adevărul: MARELE AR-
HEU. Eugen Dorcescu e un inițiat. Un scrib de de-
mult...(p.166).

 În același sens, trebuie să reținem mărturia 
autoarei din primul capitol, La Isla de los Afortuna-
dos I , o mărturie dintr-un secundariat formal, dar 
nu mai puțin important/semnificativ pentru geneza 
lucrării: Cartea aceasta se scrie... datorită Maestru-
lui meu, care nu mă lasă deloc să lenevesc (p.23). Și, 
într-adevăr, cu «folos zăbava», fiindcă avem astfel un 
jurnal al «Elegiilor de la Carani», dar nu un jurnal 
cu care ne-a obișnuit o atare categorie de scriitură, 
devenită chiar modă, ci unul de factură exegetică, 
așa cum observa Livius Petru Bercea (coperta a IV-
a). Elegiile de la Carani (Ed. Mirton, Timișoara, 
2017) situează poezia lui Eugen Dorcescu într-o 
accepție conceptual mai caldă a elegiacului și, după 
Nirvana (Ed. Mirton, 2014) – lamentație  profundă și 
sinceră la pierderea soției sale –, poetul se reîntoarce 
ca Orfeu, ca Dante, ca Petrarca, ori ca Goethe sau ca 
Abelard într-o înnoită luciditate a ființării. Elegiile 
de la Carani nu reconsideră sublimul, ci îl reiterează 
în regn, îl restituie vieții.

 Mirela-Ioana Borchin, după Intoducerea în 
care face, printre altele, o corectă și necesară pre-
cizare emblematică, de taxonomie tematică a operei 
lui Eugen Dorcescu (poet religios, mistic, mistico-
religios, metafizic...), se declară și se arată atrasă de 
scriitorii cu un discurs universal (p.9).

În holismul demersului său analitic, cu acor-
duri subtile, autoarea plasează când în subsidiar, când 
mai aproape de strălucitor emoționalul coparticipării: 
Nu mi-am imaginat că o simplă permutare poate 
duce la o asemenea schimbare. Am înghețat. M-am 
simțit vinovată. Mă pregăteam să-i scriu, când am 
primit al doilea e-mail...(p.25), ori îmi amintesc cum 
a venit Eugen Dorcescu la mine, la facultate, și, fără 
să ne fi cunoscut în prealabil, mi-a făcut, decis, pro-
punerea de a intra împreună în literatură (p.150) sau 
Pulsul se accelerează. De n-ar citi «Elegia a opta»! 
Unde mă ascund dacă o face?(p.162). 

  Obiectiv vorbind, Caraniul (satul nașterii 
Mirelei-Ioana Borchin, n.n.) înseamnă întoarcerea 
lui Eugen Dorcescu la poezie (p.152) și, peste 
această complicitate, care nu e deloc nouă în lit-
eratura universală, comentariile încep tocmai de la 
muzicalitatea titlului, sesizată în stratul fonetic al 
asonanțelor și aliterațiilor: Două silabe vocalice (e 
și i), alte șase compuse din vocală și consoană, iar 
cea finală, centrată pe a, formată din două sonante...
(p.27), respectiv Carani/Arcani, vizibilă anagramă; 
cel din urmă fiind un sat de pe plaiul natal dorces-
cian (E.D. s-a născut în satul Stroiești-Gorj). Fără a 
fi deloc colaterale, aceste aspecte reținute de autoare 
sunt simultane sau premerg unei analize aplicate, de 
mare rafinament și relevanță.

  Peisajul elegiac caranian se situează la 

limita, fragilă, dintre real și ireal, peisaj asimilat 
atât Edenului copilăriei, cât și, mai ales, Paradisu-
lui iubirii (p.28). Odată intrând în analiză, Mirela-
Ioana Borchin, fără a greva asupra accesibilității 
lecturii, deschide universul intim al elegiilor cu 
observații conduse după toate exigențele teoriei 
literare: Greutatea semantică a metaforei-simbol 
«Împăratul» ar intra în disonanță cu precizarea, de 
interes aparent minor...(p.31) până la remarci legate 
de accentul oxiton și efectele lui eufonice, de aper-
tura vocalică în asonanțe, despre valoarea hortativă a 
verbului (ex. a trage, p.59), despre adverb și funcția 
lui deictică (ex. acolo, p.37), despre tonalitatea 

anapestică (p.29), rima rară, heterocategorială (ex. 
complice/Euridice, p.36). 

  De fapt, asupra rimelor se insistă pe larg, 
mai întâi pe cele care fac parte dintr-o strategie de 
reliefare a omniprezenței Creatorului (p.43), expri-
mate prin cognomene, frazeme și expresii idiomatice 
consacrate: Cel Ascuns, Cel Preaînalt, Cel Etern, Cel 
Veșnic Viu, Cel Sfânt, ca mai apoi (p.96) să reia rima 
și să o observe cu aplicație mai largă, implicând toată 
poezia dorcesciană. Determină astfel, din punct de 
vedere structural, trei grupe de rime prin care Po-
etul obține efecte comunicaționale din repetarea 
periodică a unor tranșe sonore (p.96), respectiv rime 
cu două componente (pronume-verb, pronume-ad-
jectiv; substantiv-pronume; adjectiv-verb etc.), rime 
cu trei componente ( substantiv- verb la gerunziu- 
verb la gerunziu; adverb-peonume- substantiv etc.), 
rime cu patru sau mai multe elemente (verb-substan-
tiv-verb-adjectiv; verb-adjectiv-substantiv-adjectiv 
etc.). 

  Sunt observate, de asemenea, în morfolo-
gia lor, repetițiile: reluarea primului termen într-o 
variantă modificată, repetarea unor secvențe sintac-
tice ample (p.119) și se ajunge la remarci precum 
cele care se referă la repetarea infinitivală și ideea 
de continuitate (p.122) sau la aspecte formale, de 
tipul ingambamentului la nivelul propoziției sau al 
frazei (p.124) și a punctului interior, cu o distribuție 
bine controlată, de unde ideea de continuitate a ideii 
(p.127). 

Apoi paralelismul sintactic, ca repetare for-
mală a unor scheme sintactice, în fond și el o varie-
tate de repetiție (p.129), ca și apoziția (p.131), struc-
tură sintactică dominantă în construcția metaforei 
(p.133). Și nu în ultimul rând elipsa, la care poetul 
recurge deoarece este fascinat de absență, de vid, 
de incertitudine, de mister, de tăcere, de revelație 
(p.144). 

 Mirela-Ioana Borchin este atentă la toate 

amănuntele în egală măsură cu lucrurile esențiale. 
Așa de pildă observă că lexemul «Dumnezeu» nu 
apare în «Elegiile de la Carani». În schimb, unul 
dintre numele Sale, adică «El Shaddai», dat de par-
tiarhi pentru venerarea Atotputernicului, are patru 
ocurențe (p.48). 

 Deși, în demersul ei holist-hermeneutic, in-
tră în structurile funcționale ale scriiturii și ajunge 
până la gramatica generativă a lui Noam Chomsky 
cu limbajele ei naturale (p.121), în morfologia tex-
tului poetic sprijinindu-se pe terminologia consa-
crată, Mirela-Ioana Borchin nu alunecă în excesiv 
și face, simultan cu conexiunile alternative între re-
gistrele semnificării, frecvente observații în conota-
tiv: doi piloni («Ars poetica Nirvana» și «Ioanitul», 
n.n.) pentru o construcție poetică cu multiple etaje 
și fațete, reprezentând, în esență, dragostea nir-
vanică și agapaică (p.176). Sau se fac adnotări de 
intenționalitate: I-am spus lui Eugen Dorcescu că am 
de gând să abordez hermeneutic și simbolurile din 
«Elegiile de la Carani»(p.54).

 În același registru (sau în altul), sunt aduse 
și note de natură emoțională, de genul: m-am cuibă-
rit la pieptul lui. Am adormit imediat, ca un prunc 
ce se știe iubit și ocrotit (p.56). Sau cele din plan 
confidențial: –Nu. Nu există diferențe esențiale între 
voi două. Sunteți avatarele aceleiași Doamne (ibi-
dem).

 Mirela-Ioana Borchin deschide, așadar, din 
tot atâtea unghiuri orizontul sinelui poetic prin care 
se detașează nu numai Elegiile de la Carani, ci toa-
tă opera poetică a lui Eugen Dorcescu, de la simple 
formulări apodictice (Eul liric s-a identificat de mult 
cu Orfeu, p.32), la constatări de natură biografică 
(«Elegiile de la Carani» sunt un poem al însoțirii tri-
umfătoare. Un poem romantic, cu un eu liric identic 
celui biografic, fascinat de natură, de dragoste, de 
felul în care se armonizează ele... p.74). 

 Nu lipsesc nici avizatele observații de psiho-
logie a personalității, cu focusări pe detașarea po-
etului de pasajul decrepit și restaurarea vitalității: 
Toate acestea se întâmplă într-un sine transgresiv, 
pentru care viața și moartea sunt faze alternative 
ale unei iubiri continue[...]. Se află în zona de limită 
dintre imanență și transcendență. Dintre conștient și 
subconștient. Unde face anamneza ființei profunde 
(p63). Trimiterile la textul poetic sunt, firește, cât se 
poate de relevante: ...lumea începe, se reîncepe,/ în 
abisul din suflet,/ în chiar marea amară/ unde Moar-
tea șezu./ Și iată,/ dinspre spânz și zambile,/ pe-o că-
rare solară,/ auriu-azurie,/ pe cărarea de la Moarte 
la/ Viață,/ vii tu (p.159). Recuperarea vitalității, rele-
vă autoarea, se face  inclusiv prin abilități lingvisti-
ce. Poetul refuză negativismul – acele «niciodată», 
«niciunde», «nicicum» și «nicăieri» din «Nirvana» 
(p.175). Decelările sunt, simultan, veridice și ui-
mitoare: Niciodată în poezia dorcesciană nu a fost 
mai compactă, mai luminoasă și mai duios ludică 
prezența feminină (p.74), ca în Elegiile de la Carani  

  Desprinderea concluziilor se face atent și, 
uneori, cu confirmările Poetului, fiindcă ele premerg 
judecăților de valoare: numele lui Eugen Dorcescu 
se va lega pentru totdeauna de  «arhi-amintire», pre-
cum cel al lui Blaga de «corola de minuni» sau al lui 
Nichita Stănescu de «necuvinte» (p.70); Și «Elegiile 
de la Carani»  ar putea fi citite ca un poem-epistolă, 
ca o scrisoare de dragoste... deschisă (p.79); Toate 
elegiile de la Carani sunt produsul unui lirism su-
biectiv, dar nu dulceag, ci dramatic, grav...(p.160). 

    Cât despre judecățile de valoare, întemeiate 
inclusiv pe descoperirea caldă, emoțională, se poate 
reține că ele se fac tot în spirit exegetic, dacă avem 
în vedere interviurile autoarei cu poetul sau volu-
mul hermeneutic Nirvana. Cea mai frumoasă poe-
zie și, indiferent de formulă, rostesc un adevăr care 
accede la confirmarea vremii: Cartea aceasta este o 
șansă imensă și pentru exegeții lui Eugen Dorcescu 
(p.153).

Iulian CHIVU

Text și textualitate în orizont holist-hermeneutic
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Oamenii abia așteptau să fie chemați la prima 
nuntă din sat de după Postul cel Mare. În ziua ace-
ea părea să fi coborât Raiul pe pământ. Grădinuțele 
din fața caselor râdeau în soare în toate culorile cur-
cubeului, în vreme ce livezile se înveșmântaseră în 
albul pur al sevelor gâlgâind sub căldura dogoritoare 
a soarelui, în drumul lui pe nemărginirea oceanului 
ceresc. Satul de la marginea moșiei boierului Scarlat 
clocotea de viață. La cununia celor doi tineri, Vucol 
și Voica, sătenii n-au încăput în biserică, în schimb au 
umplut ograda mirelui, luându-se la întrecere când a 
fost vorba de răsturnat cești cu băutură ori la tropăit. 
Într-un timp, lăutarii, cocoțați undeva pe un schelet 
de bârne, nu s-au mai văzut din pricina colbului ridi-
cat de picioarele prea harnice ale nuntașilor. Nici mi-
rii nu s-au lăsat mai prejos, aceștia sorbindu-se din 
priviri cu nesaț, doriți atât de mult unul de altul după 
îndelungul post de dinaintea Învierii Domnului. Ce-i 
drept, s-au putut vedea la slujbe și, fiindcă nu aveau 
voie să se apropie și nici să se întâlnească în altă par-
te, au bolit până acum, când, în sfârșit, au putut să se 
îmbrățișeze la joc, două flăcări între cer și pământ.

La câteva ceasuri din noapte, s-a auzit dinspre 
soare-apune un bubuit prelung și înfundat, acoperind 
sclipirea alb-gălbuie ce părea să fi răsărit de pe tărâ-
mul zgripțuroilor.

─ Poate plouă o țâră peste noi, ca semn de 
belșug pentru tinerii noștri, a gândit cu glas tare so-
crul cel mic, muindu-și mustățile într-o oală, aproape 
să-și dea sufletul în brațele lui.

─ Apoi nu știi, cuscre, ce se spune? a vorbit 
celălalt socru, ștergându-se cu mâneca pe la gură. 
Dacă plouă în mai, mănânci mălai. Hai să mai trăim, 
că mai trebuim! Și copiii noștri să trăiască și bine să 
viețuiască!

Abia ce a isprăvit de vorbit, c-au și intrat 
pe poartă patru gealați călare, trimiși de stăpânul 
moșiei. Diblele au amuțit, iar omenirea a încremenit 
în spaimă, știind bine ce urmează.

─ Vucol, i-a poruncit primul din haidăi, saltă 
mireasa lângă mine, să i-o duc boierului!

─ Asta, niciodată! a răcnit mirele, făcând un 
pas înainte.

În clipa ce-a venit, un harapnic l-a fulgerat cu 
sunet de spijă spartă, încolăcindu-l precum un șarpe 
flămând. Mirele n-a avut vreme să se dezmeticească, 
căci îndată o funie îi strângea gâtul, să-l sugrume.

─ Voica, urcă aici dacă nu vrei să-l las fără 
suflare, a hodorogit din nou același.

Mireasa, văzând că nu-i de glumă și toată lu-
mea stând înfricoșată, s-a aburcat pe cal, cu lacrimile 
șiroindu-i pe obraji, iar călăii au făcut cale-ntoarsă, 
lăsându-i pe nuntași înmărmuriți și fără nici un chef 
de petrecere.

Vucol, scăpat din laț, a căzut în genunchi, 
având răsufletul șuierat. Nu se aștepta nimeni la 
așa ceva, știindu-se că boierul s-a vătămat strașnic 
în urmă cu vreo doi ani, când l-a azvârlit din șa un 
nărăvaș.

─ Eu mă duc să dau foc la conac! s-a repezit 
cu vorba mirele, după ce și-a venit în fire.

─ Ba ai să stai și-ai să petreci cu mesenii! i-a 
hotărât tătâne-său. Aici, la noi, așa a fost dintotdeau-
na și n-ai să te apuci să strici amu rânduiala, chit că 
nu-ți place. Trebuia să te grăbești cu însurătoarea cât 
o fost boierul vătămat…

─ Asta nu-i rânduiala noastră! s-a zborșit Vu-
col. Îl prăjesc…

─ Astâmpără-te, băiete! a făcut la fel bătrânul. 
O să te prindă aceia care o fost aici și-o să te lase 
neom pe tătă viața și după aceea o să ne prăjească 
satul. Îi vezi pe gospodarii iștia? De nu te cumințești, 
mâine o să te blasteme cu toții. Asta vrei?... Nimeni 
dintre noi nu se poate lua de piept cu Michiduță și 
nici chiar tu. Eu am doar o rugăminte la tine, te rog 
să golești olul de dinaintea ta și după aceea o să mai 
stăm de vorbă.

Mirele nu s-a lăsat până n-a supt și ultima pi-
cătură, a trântit cu furie olul de pământ, făcându-l 
țăndări, a încercat câțiva pași spre poartă și, în mij-
locul ogrăzii, a picat, secerat, la pământ. De acolo a 
fost cules de brațe zdravene și dus în casă, iar ceilalți 
au petrecut mai departe până a venit peste ei o ploaie 
de vară cu bulbuci.

În vremea aceasta, Voica a fost lepădată într-o 
odaie largă și luminată de o lumânare, sfârâind într-
un sfeșnic. Auzind că ușa a fost încuiată în urma ei, 
fecioara s-a lăsat jos, gândindu-se cum ar putea să 
scape de rușinea boierească, o pată pe fruntea ei cât 
a trăi. Stând acolo, numai ce aude glasul hârșâit al 
boierului:

─ Leapădă de pe tine și vino aici să mă 
încălzești, c-am auzit că ești cam focoasă… de 
frumusețe, ce să mai zic…, ți s-a dus vestea și a 
ajuns și la mine.

─ Boierule, cred că e mai bine să mă lași în 
pace, a îndrăznit să vorbească mireasa. Dă-mi dru-
mul să mă duc la mirele meu.

─ Ba mai pune-ți pofta-n cui și nu te mai gândi 
la calicul acela! i-a retezat-o Scarlat. În noaptea asta 
eu ți-s mirele!... De te-mpotrivești și nu vii mintenaș 
la mine, pun o slugă să te croiască până îți dai sufle-
tul în ghearele cele ascuțite ale lui Scaraoțchi. Facem 
din nuntă îngropăciune…

─ E mai bine așa…, a grăit Voica, fără să se 
miște de jos.

─ Lasă că știu eu ce-i mai bine pentru tine, 
puicuță, s-a ridicat stăpânul.

─ Boierule, n-o să fie cum vrei tu, am și eu 
gheare și știu să le mânuiesc! s-a oțărât mireasa.

Scarlat nu i-a răspuns. A coborât din pat, a ve-
nit în dreptul ei, sfâșiindu-i ia și săltând-o în brațele 
lui de urs, după ce a călcat zdreanța căzută de pe ea.

─ Gheruțele să le folosești când ești cu bărba-
tu-tău cel mocofan, a crezut Scarlat s-o mângâie cu 
vorba, în timp ce-o arunca pe oghial, pregătindu-se 
de treabă. Dacă ești cuminte, scapi numai cu noaptea 
asta, iar, de nu, te țin încă una și te dau la urmă și 
la ăia patru de te-au adus aici, i-a cântat la ureche, 
strivind-o sub greutatea lui.

Voica a plecat dimineață scârbită. Deasupra ei 
cânta de zor o ciocârlie, înălțându-se către soare, iar 
ea s-a oprit la margine de pârâu, cu gând să se agațe 
de creanga unui arin. N-a fost în stare. S-a prăbușit 
în iarbă și a zăcut acolo până către amiază, bocind 
și rupându-și pielea de pe dânsa. Într-un târziu, a 
aruncat catrința și celelalte de pe ea și a intrat în apa 
cam rece, spălându-se îndelung până a simțit că-i 
amorțesc mâinile și tot trupul. A ieșit pe mal ca o nă-
lucă și s-a îndreptat către casa ei, la margine de sat.

─ Ai bărbat, ce cați la mine? a întâmpinat-o 
mamă-sa, de parcă n-ar mai fi cunoscut-o. O să-ți 

Nu-i cum se dorește,
ci cum se nimerește

IOAN ȚICALO

dea la început, de scârbă, câteva scatoalce, după ace-
ea o să-i treacă. Tu să taci și să fii supusă.

Împleticindu-se, Voica a pornit către mijlocul 
satului și de acolo pe o uliță la deal. În ograda so-
crilor toate erau împrăștiate, niște bărbați sforăind 
pe sub gardul de nuiele, în vreme ce câteva javre se 
certau de la un ciolan, arătându-și colții. Vucol mâna 
porcii la jir, în casă, prăvălit lângă o laiță, pufnind și 
sfădindu-se cu cineva, în vreme ce bătrânii puneau 
în rânduială darurile nuntașilor și ceva părăluțe de la 
cei de aproape.

─ Ia să te văd! a sărit ca arsă, de la locul ei, 
soacra. A învârtit-o și s-a arătat mulțumită. Am să 
joc astă cârpă la opăritul miresei, să știe și să vadă 
lumea că ai fost fată cinstită. Amu scoală-l pe 
buhăieșul de fecioru-meu și duceți-vă unde-ți vedea 
cu ochii, să faceți și voi un guleai ca acela…, că de 
mâine te scoli nevastă și la treabă!...

─ Mamă soacră, dă-mi și mie câțiva gologani, 
a îndrăznit nora, am nevoie pentru o treabă.

─ Ți-oi da câteva dupace înaintea bărbatului, 
auzi, fa? Se cheamă că noi am cheltuit pentru nuntă 
și paralele rămân la noi până la ultima carboavă. Să 
nu-ți iei nasul la purtare, că te-am căptușit în două 
paie și-o să-ți pară pască de-ai să scapi din mânurile 
mele și-ai să-ncapi într-ale bărbatului!...

Voica s-a dus în odaia unde își pusese zestrea, 
s-a schimbat, și-a luat o traistă în care a zvârlit buca-
te de la nuntă, a venit înapoi de unde plecase și, cum 
socrii ieșiseră, a băgat mâna unde știa, a luat ceva 
bani și, fără să se uite înapoi, dusă a fost prin spatele 
casei. Mâncând, a urcat Dealul Mutului, a coborât în 
Pârâul Cerbilor unde și-a potolit setea și până către 
seară era dinaintea stânii baciului Dorobanțu de pe 
Muntele Sihastrului. Oierul a întâmpinat-o dincolo 
de ocol, ca s-o povățuiască:

─ Eu am auzit de tine ca de cea mai mândră 
fecioară de pe Arinu. Nu te-ntreb unde ți-e calea, dar 
știi bine că noi nu avem voie să te găzduim aici. La 
o azvârlitură de băț e un stog de fân, fă-ți culcuș în 
el și cu nici un chip să nu te arăți la ortacii mei. Și ar 
trebui să te grăbești, că nu-i mult și-o să coboare cu 
oile. De dihănii să nu-ți fie teamă, că până amu n-am 
avut necazuri. Umblă sănătoasă!... A, stai să-ți dau o 
bucată de caș, că ți-o fi foame.

A doua zi, Voica, odihnită, a plecat la drum 
odată cu răsăritul soarelui, tocmai când un cuc și-a 
strigat numele dinaintea ei.

─ Să fie cu noroc! și-a zis, călcând prin 
roua bogată către bolți de brazi, pe unde șerpuia o 
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cărărușă bătătorită. Depăna iute din picioare, având 
o singură țintă: să ajungă la baba Cernauca de sub 
dealul Golomozului.

N-auzea chemările melodioase ale zburătoa-
relor. Sufletul ei era bolnav, îl simțea tras în țeapă și 
trebuia numaidecât să-l ogoiască. Mergea când cu o 
mână ridicată, când cu cealaltă, amenințând năpădită 
de gânduri negre. N-a știut de foame și n-a simțit nici 
sete. În fața ochilor îi juca o singură nălucire: chipul 
babei ca o chemare, o bătrână de odată cu pietrele, 
la care mai fusese cândva cu mamă-sa. A picat di-
naintea casei aceleia, un bordei aproape năruit ținut 
de sprijoane, aproape de apusul soarelui. Cotoroanța 
molfăia ceva pe prispă, având o privire iscoditoare 
și un dinte colțat care se tot arăta la mișcările gurii.

─ Tu ai mai fost pe-aici, a hârâit aceea, speri-
ind-o pe Voica.

─ Am fost, mătușă, poate că nu-i cu supărare 
c-am venit iar, s-a oprit femeia.

─ S-aud ce vrei de la mine, a slobozit hârca 
din nou o gângâveală, de parcă ar fi cântat o cucuvea.

Voica i-a istorisit de-a fir a păr toate, la urmă 
turnându-i în poală câțiva gologani și bucata de caș 
primită la stână, care i-au deschis o ușă largă de 
ședere peste noapte acolo, vreme în care aceea a tot 
hodorogit în legea ei.

Peste două zile cei din Arinu aflau că Voica s-a 
întors la mamă-sa și că, după un certălău ca acela, a 
rămas în casă, nevrând să știe de bărbat.

─ Să nu te apropii de mine, că-s spurcată și-mi 
trebuie șapte ani ca să mă curățesc, i-a trântit în față, 
nemaifiind cea de dinainte, drăgăstoasă și dornică să 
stea în brațele vânjoase ale lui Vucol. Devenise parcă 
o sălbătăciune pe care n-ar fi îmblânzit-o nici cel mai 
iscusit bărbat. Caută-ți alta și fă casă cu aceea, că pe 
mine n-ai să mă mai vezi pe lângă tine! i-a hotărât 
Voica.

A doua veste, venită ca un trăsnet, a fost aceea 
că boierul s-a umplu dintr-odată de niște bube putu-
roase, iar cucoana, scârbită, l-a închis într-o odaie, 
nevrând să mai știe de el. Doar fecioru-său, nici el 
prea milostiv, a trimis după un vraci, care, văzându-l 
pe cel lovit de soartă, i-a declarat tânărului:

─ Buba asta nu-i luată de la cineva, îi dată și 
n-are leac decât tot din mâna celui ce a aruncat-o 
asupra lui. Așa o să se chinuiască și o să moară cu 
carnea putrezind pe el. Gândiți-vă cui i-ați făcut un 
rău mare în vremea din urmă…

Ultimele cuvinte l-au făcut pe boierul cel tânăr 
să stea treaz o bucată bună de noapte, iar dimineața, 
înainte de orice, s-a repezit acasă la Voica.

─ Numai tu i-ai făcut-o tatălui meu! s-a re-
pezit deocamdată cu vorba, strâmbându-se groaznic. 
Dacă nu iei pacostea de pe el, îl trimit pe vechil și pe 
alți câțiva, să te jupoaie de vie și-ți arunc hoitul la 
câinii mei de vânătoare!

─ Nu eu, ci scârba de tată-tău mi-a făcut-o, 
boierule, i-a fost răspunsul. Și nu mă speria, că, dacă 
de la nuntă m-au luat pe sus, de data asta, de-or în-
drăzni să pună mâna pe mine, îi fac să se usuce de pe 
picioare, iară pe tine te încui lângă scârbosul, că, de 
bună samă, îi e urât de unul singur…

Feciorul a venit s-o îngrozească și, când colo, 
se întorcea speriat de moarte și a lăsat-o pe Voica în 
bună pace.

Într-o dimineață, pe când abia făcuse focul, 
iar afară crăpau pietrele de ger, pe Voica au apucat-o 
durerile facerii. Mamă-sa a alergat la moașa din ve-
cini, iar aceea a sosit într-un buc, înotând prin omătul 
fugărit fără încetare de viforniță. N-a trecut mult și 
femeia, ridicând plodul greu ca un bolovan, a vestit-
o pe mamă:

─ Ia uite ce haiduc ai făcut, nu fie de diochi! 
Să-ți trăiască și tu pe lângă el!

─ O dihanie boierească, asta am făcut! Îmi 
vine să-l strâng de gât, ori să-l arunc afară în troian! 
a crâșcat cu năduf Voica.

─ Ești nebună, fa? Ce fel de vorbe-s astea? a 
sărit mamă-sa de lângă plită. Să nu mă faci să pun 
cociorva pe tine și să te măsur cât ești tu de lăuză! 
Mai bine astupă-ți gura cu ist rachiu cu niere de la 
moșu-tău Gavrilă, din care am să-i dau și moașei, 
că pe multe a scăpat dumneaei într-o viață de om de 
câte primejdii la vremea noastră.

La patruzeci de zile, pe-o vreme primăvăra-
tică, Voica și-a pus pe ea straie de sărbătoare și, îm-
preună cu mamă-sa, au plecat la biserică, „să închine 
popa copchiluțu pe la icoane și la sfântul prestol”, 
cum i-a spus bătrâna cu o zi înainte. Și numaide-
cât să-i dea sfânta împărtășanie, că doar îi creștin și 
poartă numele Gheorghe, biruitorul balaurului. Până 
la sfârșitul slujbei, l-au ținut în brațe pe rând, căci 
bunica trepăda să se fălească dinaintea femeilor cu 
odrasla boierească. La sfârșitul slujbei, preotul i s-a 
adresat în taină mamei:

─ Voicuța, toată lumea vorbește că boierul 
Scarlat bolește amarnic din pricina ta. Se șoptește că 
ai fost pe la o vrăjitoare. Dreptu-i?

─ I-am plătit, părinte, pentru ce mi-a făcut, a 
fost răspunsul. Scârba asta de fiară n-are decât să se 
desfacă în bucăți.

─ Da, fiică, dar gânditu-te-ai vreodată că ai să 
arzi în focul cel veșnic al iadului pentru așa o faptă? 
a izbucnit duhovnicul.

─ Pentru mine iadul s-a răsturnat în cap de-un 
an și mi-a robit sufletul. Zgripțuroiul nu s-a gândit 
la fapta lui de animal puturos? Măcar se perpelește, 
mânca-l-ar viermii cei neadormiți!

─ Vai, vai, vai, fiică! și-a făcut cruce părin-
tele. Hristos s-a lăsat cusut în piroane pe lemn de 
bună voie pentru păcatele noastre, iar noi îl răstig-
nim în fiecare zi fără să ne pese, numai să-l vedem 
pe aproapele nostru în suferință. Iartă, Voicuța, iartă 
ca o creștină adevărată, cazi înaintea Icoanei Maicii 
Domnului, spală-ți păcatul în lacrimi și-ai să vezi că 
iadul de care vorbești o să se risipească din viața ta. 
Dumnezeu să te lumineze! a încheiat preotul, slobo-
zind-o.

Afară era soare și un vânticel cald le mângâia 
obrajii. Saveta, dându-i copchiluțul în brațe, și-a în-
trebat fiica la repezeală:

─ Ce vra popa nostʼ?
─ Vra el multe, daʼ cu mine nu-i merge! Ce, 

un porc dacă se tologește în apă de izvor, nu tot porc 
rămâne? Lasă-l să zacă în scârnăvia lui, dobitocul!

─ Prea ești ahotnică, fată, o probozește mama 
pe drumul de întoarcere. Mai lasă și tu de la tine, 
c-așa trebuie să fie o nevastă. Eu, dacă mă potriveam 
lui tată-tău, Dumnezeu să-l ierte, mă băteam cu el în 
parte. Rostul femeii este să fie supusă…

─ Mamă, nu rabdă Voica, eu nu mai sunt nici 
nevastă și nici măcar femeie și te rog să nu mă mai 
bați la cap cu d-aestea! Nu cumva l-ai pus mata pe 
popă să mă cihăiască la cap? s-a oprit Voica s-o pri-
vească din întunericul ei fără fund.

Saveta n-a avut vreme să răspundă, căci din 
uliță s-a ivit Vucol, grabnic vorbitor:

─ Sărut mâna, mamă Savetă, și bine te-am vă-
zut, Voichiță! s-a repezit el. Eu m-am hotărât să vin 
la tine, să facem casă împreună, că doar ne-am cunu-
nat și se cheamă că suntem…

─ Vucol, l-a oprit Voica, vorbind ca o cata-
nă învechită în rele, mie mi-ai fost drag, că mă to-
peam în brațele tale și mă gândeam că asta o să țină 
o veșnicie. Pricepe că s-a isprăvit și nu mă mai căta, 
c-ai să mă găsești în duși răi și nu știu, zău, de nu ți-
oi crăpa capul cu o bucată de lemn… Cată-ți femeie 
și însoară-te, chit că n-o să ai voie să pășești cu ea în 
biserică pentru cununie. Te rog să nu mai umbli după 
cai verzi pe pereți!...

L-a lăsat stană de piatră cu gura căscată și a 
pășit prin glod, fără să-i pese de ce lasă în urmă. Sa-
veta pufnea mânioasă și doar când se întâlneau cu 
câte cineva, îi flutura un zâmbet, în vreme ce răs-
pundea la „ziua bună”. Buimăcită, ea nu putea să 
înțeleagă în ruptul capului ce se petrece în sufletul 
fiicei. Supărarea ei cea mai mare era că Voica a ză-
dărnicit venirea unui bărbat la casa ei, două brațe 
de muncă ce ar fi făcut minuni. Ardea să-i arunce 
în obraz niște vorbe de ocară, dar nu știa cum să în-
ceapă. Aștepta prilej și până atunci se stăpânea să 
nu izbucnească, mai ales că simțea cum spatele ei a 
devenit un furnicar, iar limba se cerea slobozită din 
temnița prea strâmtă a gurii, unde vorbele, coborâte 
la repezeală, se învârteau amețitor, fiind înghițite din 
când în când în necontenit iureș. Abia ce deschise 
poarta și intră în ogradă nu s-a mai putut abține. Se 
opri să dea drumul la șuvoiul de învinuiri, zăgăzu-
ite până atunci. Voica, știind-o cât îi de vorbalniță 
și trăgând până atunci cu coada ochiului, să-i vadă 
frământătura, i-a luat-o înainte:

─ Mamă, să nu te aud că ai dat drumul la 
meliță, că-ți las plodul în brațe să faci borș cu el, iar 
eu îmi pun picioarele la spinare și nu mă opresc de-
cât unde-o-nțărcat…, știi bine cine! Amu hai în casă, 
că mi-i foame și trebuie să dau și la trântor țâțâ.

Bătrâna a înghițit gălușca și, simțind că dă în 
foc precum laptele din ceaun, s-a dus ca o capră îm-
bufnată în cealaltă odaie, s-a schimbat și s-a repezit 
la animale, pornind o gâlceavă strașnică în grajd. 
N-a fost de-ajuns, după ce a terminat de probozit 
animalele, a ieșit în grădină, să se jeluiască pomilor, 
cum făcea și pe vremea când trăia bărbatu-său, dus 
pe ceea lume îndată după nuntă.

În timpul acesta, Voica și-a pus gura la cale, 
a hrănit „golanul”, cum îl alinta de obicei, l-a culcat 
și s-a întins alături, înnodată în gânduri. Pe loc și-a 
adus aminte cum s-a însurat tatăl ei, o mămăligă de 
om, călărit toată viața de alții și mai cu seamă de 
Saveta.

Fragment din romanul Istorii…, în curs de 
apariție la Editura Junimea, Iași

Nu-i cum se dorește...
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Cel mai bine l-a caracterizat pe Mareșalul 
Józef Piłsudski, personalitatea marcantă a perioadei 
interbelice, Ignacy Mościcki, președintele Poloniei 
în anii 1926-1939, membru al Academiei Române, /
ales în urmă cu 80 de ani - iunie 1937/, care în fața 
catafalcului așezat pentru somnul de veci în una 
din criptele regilor polonezi de la Wawel a spus: 
Piłsudski a dat Poloniei libertate, granițe, putere și 
respect. Cam ceea ce a spus și I. I. C. Brătianu despre 
Ferdinand I Întregitorul, în iulie 1927. 

De relevat că pe cei doi mari conducători: 
Piłsudski și Ferdinand i-a legat o prietenie strânsă, o 
conlucrare rodnică izvorâtă din necesitatea ca Româ-
nia și Polonia să se poată apăra  în fața bolșevismului 
rudimentar și agresiv pe care cei doi l-au cunoscut 
din fașă. Ce însemna acesta pentru liderul polonez 
aflăm în unele din cugetările pe care le-am publicat 
recent. Nu cunosc să mai fi apărut și în alte limbi 
scrierea respectivă, mai ales în momentul aniversar 
sărbătorit. 

Îndeobște se cunoaște că de la prima dezmem-
brare a Poloniei de la 1772, urmată de cele două: de 
la 1794 și 1795, numeroase generații de polonezi au 
luptat 123 de ani pentru recucerirea libertății; faptul 
că la realizarea acestui deziderat a contribuit din plin 
și revoluționarul, intelectualul, militarul Piłsudski 
n-a fost un lucru mărunt. A trebuit să îndure încă 
foarte tânăr deportarea țaristă de cinci ani în Sibe-
ria, a lucrat în clandestinitatea la tipărirea ziarului 
Robotnik pe care l-a redactat și tipărit împreună cu 
soția ani de-a rândul.  Ohrana țaristă l-a descoperit la 
Łódz și a trebuit să îndure din nou detențiile rusești, 
să editeze dar și să colporteze material propagandis-
tic antițarist, inclusiv în imperiu, să conducă aproape 
două decenii partidul socialist polonez. Și mai mult, 
să înființeze din 1908 Legiunile Poloneze, pe care 
le-a organizat militar de la zero, așa încât - la izbuc-
nirea primului război mondial - să intre cu ele în lup-
tă împotriva armatei țariste - la început -, apoi îm-
potriva puterilor centrale, ca să treacă apoi de partea 
Antantei, pentru a redobândi până la urmă fruntariile 
Poloniei deținute în 1772.

În ianuarie 1919, generalul Piłsudski condu-
cea armata și statul polonez în plină reconstrucție. 
Totodată, el se afla angajat în bătălie, în prima linie, 
pe front, ajungând în luna aprilie a acelui an să cu-
cerească cu armata sa Kievul. De armatele germa-
ne și austriece s-a debarasat Piłsudski, datorită unei 
strategii inteligente, în doar câteva săptămâni, în 
noiembrie și decembrie 1918. Interesele Albionului 
din spațiul estic a făcut ca polonezii să nu se bucu-
re de sprijin englez, nici chiar în momentul în care 
frontul bolșevic a pornit să cucerească Berlinul. Ar-
mata roșie venea ca un tăvălug direct spre Varșovia, 
cu efective duble comparate cu cele ale polonezilor, 
atacând granițele Poloniei și capitala țării pe două 

fronturi: din Nord și Sud, ținta finală fiind Berlinul 
revoluționarizat.

Bătălia hotărâtoare, a 18-a din lume, s-a dat 
la Wieprz, pe Vistula, lângă Varșovia, de Sfânta Ma-
ria, în august 1920, când se va produce ”miracolul” 

vistulan.
Iată două fragmente inedite din rapoartele tri-

mise de excelentul diplomat român în Polonia, Ale-
xandru G. Florescu, la Palatul Sturdza din București, 
ministrului de externe Take Ionescu, înainte și la fi-
nele bătăliilor:

Cu toate că Dl. Piłsudski a fost în ultimele 
timpuri obiectul unor atacuri pătimaşe, păstrez încă 
credinţa că prezenţa lui în capul Statului va fi o che-
zăşie că Polonia se va opri pe marginea prăpastii. 
Popularitatea lui într-adevăr foarte mare încă prin-
tre clasele de jos va putea fi un stăvilar puternic 
în contra curentelor primejdioase. Foarte scăzută 
în clasele de sus, ea reprezintă pentru cele de jos 
amintirile unui trecut revoluţionar încă recent şi va fi 
poate în stare de a canaliza pornirile nesănătoase în 
numele cărora armatele roşii caută să pătrundă cât 
mai adânc în inima Poloniei.  Ca în final să se con-
state că totul avea să se petreacă după scenariul intu-
it de solul român, după cum și multe din refelexiile 
lui Pilsudski exprimate în cugetările sale, oglindesc 
climatul și starea în care s-au produs gândurile unui 
încercat comandant de oști. Întâlnim în zicerile sale 
inclusiv limbajul frust al unui mult încercat militar, 
al unui Comandant care își cunoaște bine poporul și 
subalternii pe care îi iubește mai presus de orice.

De ce avea nevoie Polonia în acele momen-
te critice simțea diplomatul român și raporta la 
București, după cum urmează:

“Dar acțiunile D-lui Piłsudski, foarte scăzute 
la un moment dat, se vor ridica bineînțeles din nou, 
oricât s-ar adeveri că situația lui nu s-a restabilit de-
cât în spatele Generalului Weygand. Și Seful Statului 
are multe legături cu stânga”/.../

”Indiferent dacă politica Poloniei va mer-

ge într-o direcție sau într-alta, un lucru este cert și 
anume că țara aceasta care era să cadă în prăpas-
tie trebuie să se puie serios pe lucru pentru lecuirea 
rănilor ei și pentru îndreptarea relelor de cari sufe-
ră”/.../

”Situată între doui vecini primejdioși, Polo-
nia trebuie înainte de toate să își îndrepte silințele 
întru reorganizarea armatei ei. Polonia are spiritul 
războinic, dar n-are spiritul militar. Spre întărirea 
acestui spirit vor trebui să tinză toate sforțările ei. 
Vor trebui stabilite răspunderile pentru greșelile 
făptuite, și mai cu seamă impuse sancțiuni. O țară 
care practică cu prea multă complezență mușamaua 
și buretele este condamnată la pieire sau la vegetare. 
Favoritismul și politica vor trebui deasemenea scoa-
se din rândurile armatei, ca și spiritul regional”.

Am puternice îndoieli că omologii ministrului 
Florescu din capitala Poloniei, care reprezentau Pa-
risul și Londra sau Sfântul Scaun au surprins aspec-
tele de mai sus și toate nuanțele și finețurile care le 
incumbă cunoașterea realităților de atunci. 

Și iată cuvintele lui Józef Piłsudski din scrieri-
le și vorbele sale în acele timpuri și după aceea: 

Toate eforturile mele merg în direcția armatei. 
Uitați-vă ce se întâmplă azi. Guvern popular!

Iar în continuare Mareșalul devine personajul 
caustic pe care l-au cunoscut și apreciat contempo-
rani săi:

Bășcălie curată, dacă el e popular sau de altă 
culoare. Să fie guvern, guvern care să aducă Polo-
niei ceea ce-i trebuie. Când voi avea armată, voi 
avea în mână totul. M-am săturat de vorbărie, de 
sfaturi!...Mă p... pe guvernele voastre, mă p... pe ele.  
De soldați am nevoie, m-auziți!. /Ianuarie 1919/

Zicerile /destăinuirile/ de mai sus au intrat în 
paremiologia poloneză,  dăinuind și azi, spre faima 
Comandantului. Nepotul fostului ministru de război 
ai lui lui Cuza, cât și al lui Carol I, șeful Legației Ro-
mâniei la Varșovia, Alexandru G. Florescu, gândea 
la fel cu Pilsudski, în sensul că: Merită să îi spui om 
numai celui care are anumite convingeri și este în 
stare ca, indiferent de urmări, în fapte să le trans-
forme.

Mai spunea militarul polonez: Noi nu putem 
duce război pe două fronturi. Cu mine nu veți lupta 
pe două fronturi. Războiul pe două fronturi înseam-
nă să mori aici în Palatul Saxon cu sabia în mâini în 
apărarea onoarei naționale.

Nimeni niciodată nu i-a putut imputa lui 
Piłsudski că nu era un realist, că nu era un mare pa-
triot, că n-a fost clarvăzător în tot ce întreprindea:

Domnilor, eu văd realitatea așa cum este. 
Printre voi nu se află unul de teapa mea. Dacă nu se 
va găsi unul, peste 10 ani Polonia s-ar putea să nu 
mai fie.Și mai adaugă: 

Nicolae MAREŞ:
PIŁSUDSKI – EROUL POLONIEI RENĂSCUTE ÎN 1918

Mareşalul Piłsudski a fost unul dintre acei oameni cari, dând totul  poporului lui, se ridică însă mai sus decât ce constituie 
esenţa osebită a  unui neam şi se integrează astfel în largul umanităţii. (Nicolae Iorga, mai 1935)

La 5 decembrie 2017 Polonia și polonezii de pretutindeni au marcat ă 
150 de ani de la nașterea principalului ctitor al Poloniei Mari, a celui mai im-
portant lider al celei de-a II-a Republici, mareșalul Józef Piłsudski. La propu-
nerea președintelui Poloniei, Andrzej Duda, înaintată președinților celor două 
Camere, Parlamentul și Guvernul polonez s-au întrunit în ziua respectivă într-
o ședință solemnă pentru a marca aceste eveniment istoric. Se știe că Józef 

Piłsudski alături de Papa de fericită amintire, Ioan Paul al II-lea /Cel Mare - în 
opinia mea/, în sondajele de opinie poloneze, ocupă în conștiința polonezilor, 
ca lideri istorici, morali și spirituali, primele locuri. 

Azi se poate vedea ușor pe arterele principale ale marilor orașe, prin 
parcurile din toată Polonia, și în toate instituțiile centrale, cultul aparte al 
autorităților și al populației față de aceste personalități fanion. 

Libertate, granițe și respect

Józef Piłsudski
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Nu o dată m-a sugrumat ura surdă că nu-i pot 
opri pe dușmani, așa încât a trebuit să suport în tă-
cere cum îmi calcă demnitatea  și să aud cuvintele 
lor mincinoase și defăimătoare despre Polonia, des-
pre polonezi și istoria noastră.

La Fundația Europeană Nicolae Titulescu din 
capitală a avut loc, în ajunul marcării celei de-a 150 
aniversari a nașterii Mareșalului, o dezbatere în le-
gătură cu personalitatea lui Jozef Pilsudski și a legă-
turilor acestuia cu România pe marginea celor două 
cărți recent apărute. Au rostit alocuțiuni profesorii: 
Ion Constantin, Mihail Ionescu /general/, Dumintru 
Preda /ambasador/ și autorul, scriitorul și diplomatul 
Nicolae Mareș. Dezbaterea a fost moderată de Florin 
Luca, secretarul general al Fundației.

Pentru multe din generațiile care 
au suferit împilarea țaristă,  Piłsudski a 
devenit exponentul urii acestora, lucru 
ușor  de înțeles pentru un fost exilat în 
Siberia. Devenit lider al mișcării so-
cialiste poloneze, el este exponentul 
care exprimă sentimentele respective 
față de bolșevism cu care militarii săi 
s-au luptat la  baionetă, dar și față de 
leninism și troțkism cu care trebuia să 
stabilească fruntariile de odinioară ale 
Poloniei. Cunoștea șeful statului po-
lonez ca nimeni altul că din punct de 
vedere material și moral, liderii sovie-
tici, în frunte cu Lenin și Trotzki erau 
aserviți mișcărilor masonice și intere-
selor germane.

În Siberia, unde din lipsă de cul-
tură, factorii sociali se comportă fără nici o perdea, 
arătându-și  toată goliciunea lor, în Siberia am văzut 
de-aproape toată mașinăria țaristă și influența aces-
teia asupra vieții umane din năuntrul Rusiei întregi; 
am urât și mai mult acest monstru asiatic acoperit cu 
poleială europeană;Rusia promite, atunci cînd este 
obligată să facă asta. Din momentul în care nu mai 
are putere, nu își mai ține promisiunile;Indiferent ce 
guvern are, Rusia este imperialistă până în măduva 
oaselor. Am avut un imperialism țarist; azi vedem un 
imperialism roșu – sovietic.

A prefigurat Józef Piłsudski apariția gulagu-
rilor care s-au răspândit pe întinderile sovietice: O 
generație întreagă dispare ca victimă a experiențelor 
lui Lenin și Trotzki. Dacă Rusia vrea ca în continu-
are să facă aceste experiențe morbide e treaba ei. 
Polonia însă nu va fi niciodată de acord să meargă 
de bună voie la moarte, să încerce a gusta din comu-
nism. Mai mult: Văzând cum orânduirea comunistă 
a pustiit totul, nu înțeleg cum pot exista socialiști în 
Europa, manifestându-se față de aceasta favorabil.

Fostul exilat în Siberia constata că: Bolșevismul 
este moștenirea vechii orânduiri sociale rusești în 
care cei supuși erau tratați ca un gunoi al stăpânilor. 

Era aluzia pe care o adresa Comandantul polo-
nez liderilor Londrei, cei cărora Take Ionescu, căsă-
torit cu o englezoaică, avea să le expună pe larg care 
sunt realitățile cu care se confrunta Europa centrală 
și de est, politicianul român apărând ca nimeni altul 
interesele și fruntariile poloneze.

Cel care îl citise pe Marx /Capitalul/ în exilul 
siberian și care știa ce înseamnă lupta de clasă din 
practica socialistă avea să scrie cugetarea: 

Bolșevismul este o boală eminamente ru-
sească. Nu își înfige adânc rădăcinile în țările care 
nu au proveniență rusească. Principiul de bază al 
bolșevismului rusesc este răzbunarea de clasă.

Asupra rolului determinant al puterii într-un 
stat și raporturile acestuia cu libertatea și echitatea, 
învingătorul bătăliei de pe Vistula s-a exprimat fără 
echivoc: Puterea fără  libertate și echitate, împilare 

și tiranie înseamnă. Echitate și liberate fără putere 
înseamnă o vorbărie goală și puerilitate.

Nu se poate să nu remarcăm cât de actuală și 
azi este zicerea pilsudskiană de mai sus, cunoscut fi-
ind că liderii polonezi se apără acum cu vehemență în 
fața forurilor europene, cele care vor să le/ne impună 
așa zisa cotă de imigranți veniți de aiurea obligând 
fără nici o justificare diferite state să îi primească.

În anii 20 ai secolului trecut Józef Piłsudski a 
spus fără nici o reținere sau ambiguitate: Oricine la 
noi poate veni, dar nu oricare cu noi poate trăi. Ori 
și mai clar: Poți aduce la tine pe oricine; poți să-l 
primești, dar nu se poate pe un oareșcare /oareșcine/ 
să-l și împământânești. 

Decepționat de politica marilor puteri, Co-
mandantul polonez avertiza încă de atunci: Să nu 
credeți în Occident – e parșivel. Fără teama de a 
greși, în mare parte dictonul este valabil și azi.

 
Un veritabil aforist se dovedește a fi publi-

cistul, politicianul de mai târziu Piłsudski. În câteva 
cuvinte concentrează o epocă din istoria poloneză. 
Umilința și capul plecat doar subjugare a însemnat. 
/1895/

Aceasta în legătură cu viața societății polone-
ze sub cele trei imperii: prusac, țarist și austriac.

În multe din cugetările sale, reținem cum 
Piłsudski se autocaracterizează: Am fost nu doar un 
”înflăcărat rezonabil”, dar am simțit inimile polone-
ze cum vibrează, pe ele m-am bazat; inima mi-a fost 
un instrument pentru a-mi măsura forța cu intenția. 
- /Vilnius 1922, cu prilejul acordării titlului de doctor 
honoris causa al Universității/. Sau: - De câte ori aud 
voci despre rațiune și luciditate, de câte ori m-am în-
tâlnit cu obiecțiuni de romantism de lirism... de atâ-
tea ori am avut un răspuns: doar acest romantism, 
această poezie, acestă nebunie a învins. /Vilnius 
1922, cu prilejul acordării titlului de doctor honoris 
causa al Universității/.

Sub nici o formă Józef Piłsudski nu și-a mena-
jat adversarii politici și pe acoliții lor afirmând: Am 
întâlnit, cândva, în Polonia, oameni care nu se dă-
deau în lături să afirme că a sluji Rusiei ar fi egal cu 
a-ți sluji Patria.

Aceasta-i o aluzie directă la veșnicul său ad-
versar - Roman Dmowski.La care adaugă, de parcă 
într-o paranteză, pentru contemporani:

Deseori, o ură surdă mă sufoca, atunci când 
auzeam că pe dușman cu nimic nu am a-l supăra, 
dimpotrivă, în tăcere să suport să-mi calce demni-
tatea, să-i ascult vorbele mincinoase și de ocară la 
adresa Poloniei, despre polonezi și istoria lor.Iar 
mai departe o altă aluzie?  

Repet: spunea unui interlocutor ziarist 
Piłsudski - în timpul crizelor, feriți-vă de agenturi. 
Mergeți pe drumul vostru, serviți doar Polonia, Po-
lonia iubiți-o și urâți-i pe cei care se pun în serviciul 
altora.

Cel care a declanșat lovitura de stat din mai 

1926 le-a răspuns, printre altele, atât polonezilor cât 
și străinilor care l-au condamnat pentru acțiunea sa, 
cu zicerea:

Oare trebuie să fii dictator? Sunt un om puter-
nic, îmi place să hotărăsc de unul singur. Dar când 
mă uit la istoria patriei mele, nu cred - și aceasta pe 
bune – ca aș putea-o guverna cu ciomagul. Nu îmi 
place ciomagul.

În aforismele sale Piłsudski își descrie felul 
propriu de a fi și țintele urmărite, descrie pragma-
tismul care l-a călăuzit: Numai fapta contează. Cele 
mai bune intenții n-au nici o urmare dacă nu atrag 
după ele urmări practice.

Regele Ferdinand îl întâmpină pe Jozef 
Pilskudski pe perenul gării din Sinaia la 15 septem-
brie 1922. În spate îl salută pe oaspetele de onoare 

prințul Carol al II-lea. Prezent a fost 
la primire și prințul Nicolae

Ca și în aforismele lui Napo-
leon, cel pe care Piłsudski, ca per-
sonaj și lider militar l-a divinizat, 
dar mai ales gândirea sa cu privire 
aspectele și știința militară, le abor-
dează în stil polonez. Victoria nu-i 
altceva decât actul de a-i înfrânge 
adversarului voința. Ori - Soldatu-
lui îi  place triumful, soldatului îi 
plac laurii, soldatul adoră cuvântul 
victorie.

Războiu - artă înseamnă. 
Arta crează opera, iar obiectul artei 
războiului este întotdeauna victoria. 

Sau alte dimensiuni: - Trebu-
ie să mergi la granița dușmanului pentru a transfera 
greutatea războiului pe un teren străin.Prea puțin 
este să cucerești tranșeul. Dușmanul îndepărtat 
trebuie urmărit. Aici întâlnim comportamentul său 
practic în redobândirea fruntariilor țării și modul de 
acțiune împotriva armatei roșii după victoria de pe 
Vistula, când: Nu calculul matematic al propriilor 
forțe și ale adversarului, ci riscul să îl caracterieze-
ze pe comandant.

Józef Piłsudski pune pe cel mai înalt piedestal 
principiile și arta napoleoniană de a duce războiul: 
Recunosc totalmente principiul pe care l-a spus cel 
mai mare om din lume – Napoleon: ”Arta depășirii 
piedicilor este arta de a nu vedea una sau alta drept 
piedică”, onoarea ocupând locul de frunte: Onoarea 
slujbei este ca stindardul soldatului, de care milita-
rul se desparte jertfindu-și viața”.

Un orator fermecător se dovedește a fi Józef 
Piłsudski în toastul rostit la Sinaia în septembrie 
1922. Fiecare slovă este bine cântărită, în mo-
mentul dat perfect țintită, cu o logică de fier. Oare 
cum o fi fost receptată la Moscova și la Budapesta 
alocuțiunea sa? Pot spune că de atunci, cu aseme-
nea prilejuri Pilsudski n-a mai fost întrecut de nici un 
alt lider. Nimeni n-a mai rostit o intervenție similară 
până la vizita concetățeanului său, Papa Ioan Paul al 
II-lea, din mai 1999.  O acoladă în timp ce nu trebuie 
uitată niciodată.

Gândul privind o politică comună de la Balti-
ca la Marea Neagră va reveni imediat după moartea 
sa, când Polonia și-ar fi dorit să devină o putere regi-
onală. Reînviată ideea respecctivă, în această etapă 
a dezvoltării relațiilor bilaterale, într-o conjunctură 
gloablă cu multe similitudini ar merita să i se acorde 
o mai mare atenție din partea specialiștilor.

Umbra lui Piłsudski s-ar așterne perfect pe 
acest proiect la care s-ar putea adăuga și cel prezen-
tat de Grigore Gafencu în martie 1939 guvernului 
polonez privind construcția unui canal navigabil Ma-
rea Balitică – Marea Neagră.

...Józef Piłsudski
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În timpul celor patru vizite efectuate în Ro-
mânia, Mareșalul Piłsudski a sondat 
aspectele respective și nu numai pe 
acestea. Cu mare regret, s-a stins 
din viață prea devreme, iar urmașul 
său în domeniul  politicii externe, 
colonelul Beck n-a mai avut alonja 
pilsudskiană și nici cinstea și onesti-
tatea Comadantului său. Diplomatul 
român, Constantin Vișoianu, trimi-
sul șefului exterelor la Varșovia, în 
1935-1936 a remarcat aceasta. Se 
întâmpla exact în anii în care Polo-
nia intrase deja sub sfera de inflență 
a Berlinului și a Budapestei.

De asemenea, puțini români, 
prea puțini militari români mai cu-
nosc faptul că Józef Piłsudski a pre-
luat, la 20 aprilie 1932, în timpul ul-
timei sale vizite făcute în România 
și în general în străinătate, funcția 
de comandant al Regimentului XVI 
de infanterie din Fălticeni, oraș și 
unitate militară pe care le-a și vizitat, primit fiind 
de autoritățile locale cu pâine și sare. O delegație de 
militari români îi vor întoarce vizita la ceremoniile 
de înmormântare de la Varșovia și Cracovia, unde 
au lăsat o impresie de neuitat. Aceștia l-au avut în 
frunte pe Mareșalul Prezan. Carol, în uniformă mili-
tară, împreună cu întreg guvernul român au partici-
pat la Te Deum-ul organizat la Biserica Sfântul Iosif 
din București; în cartea de condoleanțe deschisă la 
Legația Poloniei semnând Nicolae Titulescu, primit 
și decorat în urmă cu doi ani de Piłsudski.

Pentru tot ceea ce liderul polonez a înfăptuit 
pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale româno-polo-
ne acest lucru se cuvenea din plin.

Prin publicarea cugetărilor de față dorim să 
punem în valoarea gândirea unui mare prieten al 
României, al Curții Regale și al poporului român, 
în pragul marcării a 150 de ani de la nașterea sa, 
aceasta cu o și mai mare mândrie – cunoscut fiind 
că autoritățile din cele două țări au uitat și nici n-au 
dorit să se implice la marcarea acestui eveniment, în 
ciuda faptului că în calitate de scriitor și polonfil am 
apelat insistent la ele. Dovezile demersurilor le vom 
tipări cu un alt prilej. Iată ce simțămite nutrea față 
de România, poporul român și Curtea regală ctitorul 

celei de-a Doua Polonii, în septembrie 1922, dar și 
în timpul celor patru vizite efectuate pe meleaguri 

românești – una de șase săptămâni, intrând în cartea 
recordurilor:

.... Sunt fericit că mă aflu în marea și frumoa-
sa Românie, unită și victorioasă, vecină a Poloni-
ei și aliatul său în vecii vecilor, legată  - printr-o 
graniță comună și printr-o soartă asemănătoare; 
sunt fericit că pot adresa omagiul 
meu Majestății Voastre, care cu 
un mare curaj și o hotărâre depli-
nă ați condus poporul într-o peri-
oadă hotărâtoare a istoriei sale, 
în anii fostului mare război; sunt 
totodată fericit că pot exprima un 
profund respect pentru Consoarta 
Majestății Voastre, cea care în cli-
pe de descurajare generală a fost 
o sursă de bucurie și de speranță 
înaltă într-un viitor strălucit, după 
cum astăzi este un izvor de vrajă 
și  strălucire pentru momente de 
triumf. Veriga care leagă Polonia 
și România rezidă în faptul că 
ambele noastre țări au ieșit din 
chinurile marelui război mondial, 
România unită, iar Polonia – din 

morți înviată, și că sunt o vie întruchipare a victoriei 
dreptății, victoria echității. 

Din această similitudine a căilor 
noastre din trecutul nu îndepărt, rezultă - 
ca o urmare logică - și calea comună din 
prezent, care n-am nici o îndoială, că în 
viitor aceasta va însemna o soară comu-
nă pentru ambele noastre popoare, unite 
atât în domeniile nevoilor și intereselor 
lor, cât și în adorarea identică a libertății, 
dreptății și păcii.

Nici în trecut, nici azi și nici în viitor 
n-a fost și nu va fi – să sperăm – nimic ce 
ar putea despărți ambele popoare vecine – 
polonez și român. Ne-am dori aproape să 
ne spunem că de la Marea Baltică la Ma-
rea Neagră este este un singur popor cu 
două stindarde naționale. Ambele noastre 
țări doresc pacea, bazată pe dreptate, pa-
cea în care legea să garanteze libertatea.

Pătruns de sentimente fierbinți pen-
tru poporul român, ridic paharul acesta în 
sănătatea Marelui Rege și comandant su-
prem al armatei române, acoperită de glo-

ria primului  monarh al României Mari, al României 
Unite, Regele Ferdinand I,  cât și în sănătatea Soției 
Majestății Voastre, a căror prosperitate și fericire 
împreună se leagă indestructibil de soarta poporului 
lor iubit.
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Regele Ferdinand îl întâmpină pe Jozef Pilskudski pe perenul gării din Sinaia 
la 15 septembrie 1922. În spate îl salută pe oaspetele de onoare prințul Carol 

al II-lea. Prezent a fost la primire și prințul Nicolae

La Fundația Europeană Nicolae Titulescu din capitală a avut loc, în ajunul marcării celei 
de-a 150 aniversari a nașterii Mareșalului, o dezbatere în legătură cu personalitatea lui Jozef 

Pilsudski și a legăturilor acestuia cu România pe marginea celor două cărți recent apărute. Au 
rostit alocuțiuni profesorii: Ion Constantin, Mihail Ionescu /general/, Dumintru Preda /amba-

sador/ și autorul, scriitorul și diplomatul Nicolae Mareș. Dezbaterea a fost moderată de Florin 
Luca, secretarul general al Fundației.

Născut la 16 februarie 1930 la Sarcia, în Serbia 
occidentală (Banatul sârbesc) şi stabilit din 1964 la 
Malmö, în Suedia, poetul ION MILOŞ a decedat la 
5 decembrie 2015  în căminul  de asistați social de la 
Lekattes. S-a dovedit un adevărat ambasador al cul-
turii şi literaturii române în spaţiul scandinav, şi mai 
înainte de toate „o voce europeană” (A.D. Rachieru).

Nefiind învestit oficial în vreo demnitate de acest fel, autorul Nunților 
boreale   și Nemărginirilor s-a dăruit pe sine, cu o vocaţie greu de egalat, actu-
lui de promovare a României culturale în lume, făcând servicii imense acesteia 
într-un moment când punţile cu Occidentul aproape că nu existau, cu atât legă-
turile cu lumea scandinavă.

Ion Miloş „stăpâneşte limba suedeză în mod suveran”, aprecia criticul 
Hikan Möller, fiind recunoscut, aşadar, nu numai ca „un important poet în 
exil”, dar şi ca „un semnificativ poet de limbă suedeză”, plasându-se „central şi 
sigur în parnasul suedez” (Mats Granberg).

Autor a peste 25 de volume de poezii în limba română, Ion Miloş a pu-
blicat câteva cărţi şi în limba suedeză, apoi în macedoneană, engleză, persană.
Impresionantă este, în acelaşi timp, opera de traducător, domniei-sale dato-
rându-i-se transpunerea în suedeză a lui Eminescu, Bacovia, Blaga, Arghezi, 
E.M.Cioran (pe ultimul propunându-l chiar la Premiul Nobel, filosoful refu-
zând însă diligenţele…). A tradus în suedeză peste 200 de scriitori români, fie 
în antologii, fie în cărţi separate (20 în total), apoi din franceză, sârbă, croată, 
slovenă şi macedoneană.

Răsplătit cu diferite premii literare româneşti şi internaţionale (25) şi 
distincţii (8), scriitorul nu şi-a adjudecat vreun avantaj material, căci şi-a plătit 
de fiecare dată drumurile europene şi hotelurile din buzunarul propriu (chiar 
distincţia din 2002 de „Cetăţean de onoare al României”, acordată prin decret 
prezidenţial, neoferindu-i nicio favoare!).

Adăugându-se la acestea şi unele neînţelegeri ori ingratitudini de breas-
lă, putem realiza o anumită stare de spirit mărturisită adesea de poet, precum 
în interviul ce ni l-a acordat și apărut în coloanele acestei reviste.(Nr. 3/2007, 
Cu scriitorul Ion Miloș (Suedia) – «Poezia se scrie cu cuvinte, dar se face cu 
sufletul», pp. 26-28).

Revenirile poetului Ion Miloş în România au fost oarecum frecvente. 
Personal, l-am întâlnit, vreme de vreo zece ani la rând, la Festivalul Interna-
țional „Lucian Blaga” de la Sebeş-Alba, apoi, în mai 2007, ne-am revăzut la 
Târgu-Jiu, unde a fost onorat cu Premiul pentru traducere, în cadrul Festivalului 
Național „Tudor Arghezi”. Prezent fie la Neptun, fie la Colocviul Internaţional 
„Emil Cioran” de la Sibiu, Ion Miloş şi-a atras şi calificativul de „cel mai cio-
ranian dintre poeţii români” (M. Tomuş).

Încântat de bogăţia spirituală a Gorjului şi de spaţiul mirific de sub geana 
Parângului, poetul şi-a exprimat dorinţa de a aduce un omagiu de suflet Mare-
lui Brâncuşi, încredinţându-ne spre tipărire volumul de poezii intitulat Coloana 
Infinitului, care a văzut lumina tiparului în anul 2007 la Editura „Măiastra”, cu 
o postfață de subsemnatul.(Z.C.)

Amintirea lui ION MILOȘ



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XIV, nr. 1 (54)/2018
38

pag. 39

Să scrii literatură 
pentru copii este o trudă 
dificilă întrucât trebuie 
să pătrunzi în lumea lor 
magică. Elena Bolânu, 
educatoare în locali-
tatea Moviliţa, judeţul 
Ialomiţa, reuşeşte cu 
abnegaţie şi dăruire 
să realizeze acest de-
ziderat în volumul de 
versuri: Lumea magică 
a copilăriei  - Versuri 
pentru prichindei (Ed. 

Didactică şi Pedagogică, 2016). Cartea cuprinde 
şase capitole doldora de informaţii penru prichindei. 
Poeziile sunt scurte, succinte, pentru a putea fi uşor 
memorate. 

Constantin Brâncuşi afirma că dacă nu mai 
suntem copii am murit. Elena Bolânu, în versurile 
ei ne demonstrează vivacitatea indusă de contactul 
zilinic cu prichineii pe care trebuie să-i farmece cu 
stihurile ei. 

În capitolul intitulat În universul magic 
al grădiniţei autoarea îşi imaginează că meseria 
potrivită pentru copii, când vor fi mari, ar putea fi 
aceea de medic: “Ala, bala, portocala/ Am plecat din 
zori cu mama,/ Cu ghiozdan, la grădiniţă,/ Să mă fac 
o doctoriţă./ Pe copii să-i ocrotesc,/ Pe bătrâni să-i 
îngrijesc.” (Ala, bala)

Dragostea pentru educatoare devine 
copleşitoare: “Am trei anişori/ Pe cap cănăfiori./ 
Merg la grădiniţă/ Cu o garofiţă,/ Doamnei să o 
dăruiesc/  Pentru c-o iubesc!” (Fetiţa-garofiţa)

Capitolul Universul de acasă are în centrul 
cald, chipul şăgalnic al mamei: “De ziua ta, mămică,/ 
Deşi sunt mititică,/ Primeşte un dar mic,/ Adică, un 
pupic!”(De ziua ta)

Capitolul Totul despre corpul meu le transmite 
copiilor învăţăminte despre igiena corporală: “Ime-
diat ce mă trezesc/ Gândurile-mi rânduiesc./ Fug la 
baie de îndată,/ Mă spăl pe ochi, pe faţă./ În urechi şi 
pe mânuţe,/ Mă uit şi la unghiuţe./ Dinţii, iute, vor şi 

ei/ Îngrijiţi, că-s mărunţei./ Ca să fie mai lucioşi/ Şi 
să crească sănătoşi.” (Reguli de igienă)

Uimirea în faţa existenţei stârneşte curiozi-
tatea copiilor şi constituie geneza poeziei. Capitolul 
Fenomene naturale este dedicate anotimpurilor cu 
specificul lor. Primăvra miraculoasă produce reîn-
vierea naturii: “Dragă primăvară,/ Tu trezeşti în ţară,/ 
Natura la viaţă./ Şi fără povaţă/ Ne aduci soare,/ 
Picuri de ploaie,/ Adieri de vânt,/ raiul pe pământ!” 
(Dragă primăvară). Vara, în vacanţele la bunici, 
trebuie domolită pentru a te feri de insolaţie: “Am 
pus gheozdanele-n cui,/ Iute am plecat hai-hui!/ Şi 
tot iute-am pus şăpcuţa/ Şi-am plecat la bunicuţa./ 
De soare să mă feresc,/ Ca să nu mă-mbolnăvesc./ 
Potrivit să mă îmbrac,/ Insolaţie să nu fac.” (Căldură 
mare). Toamna aduce belşugul grădinilor dar şi 
căderea frunzelor şi plecarea păsărilor călătoare: 
“Bate vântul frunzele,/ Au sosit şi ploile,/ Bruma a 
cuprins pământul,/ Toamnă se numeşte anotimpul./ 
Au plecat cocoarele,/ În stol rândunelele,/ Iar apoi 
şi berzele./ Toate păsărelele/ Caută căldură,/ Ca-n 
mijloc de şură.” (Bate vântul). Iarna vine cu jocu-
rile specific anotimpului:“Au ieşit copii la joacă,/ Se 
aşează promoroacă,/ Pe gene şi pe sprâncene,/ Să-l 
alunge pe Moş Ene!/ Bulgări mari de nea/ Străjuiesc 
curtea./ Oana şi Andrei,/ Construiesc din ei/ Oameni 
de zăpadă,/ Pe copii să-i vadă/ Când vor colinda/ Şi 
le vor ura/ Multă sănătate/ Bogăţie-n toate.” (Hai la 
joacă!)

Noi cunoştinţe despre fructe şi legume, ale 
căror vitamine ajută la crşterea sănătoasă a micuţilor, 
se găsesc în capitolul Mirajul anotimpurilor: gutuia, 
nuca, mărul, ceapa, gogoşarii – la culesul cărora con-
tribuie şi copii care trebuie învăţaţi să fie harnici şi să 
lucreze cu drag.

Mirajul este provocat mai ales de sărbătorile 
de iarnă: împodobirea bradului, venirea lui Moş 
Nicolae şi a lui Moş Crăciun, a Anului Nou cu 
colinzile, sorcova şi urările imanente.

Brăduţul e împodobit de prichindei cu dra-
goste: “Eu am un brăduţ,/ Micuţ şi drăguţ,/ Cu 
steluţă-n vârf,/ Şi cu nasu-n vânt./ Brad împodobit,/ 
De mine iubit,/ Cu beteală argintie,/ Pe alcocuri 

aurie,/ De tot felul globuleţe, Colorate şi răzleţe.” 
(Brăduţul)

Aşteptarea lui Moş Nicolae se produce cu 
emoţie binemeritată: “Am ghetuţele curate,/ La uşă 
sunt înşirate./ De acum este firesc/ Multe dulciuri 
să primesc./ Eu, găina şi cocoşul,/ De la Nicolae, 
Moşul.” (Moş Nicolae)

Moş Crăciun aduce dulciuri şi jucării în primul 
rând copiilor cuminţi: “Sora mea îmi strigă tare:/ Să 
ai grijă la purtare!/ Moşul bun te vede bine,/ Cum ai 
să te porţi cu mine./ Să-ţi cureţi ghetuţele,/ Pune la 
trebă mânuţele./ Fiecare să muncească,/ Ca urmare 
să primească./ Fii atent şi ia aminte,/ Ascultă şi fii 
cuminte!” (Moş Crăciun)  

Copiii abia aşteaptă să plece la colindat şi 
apoi la sorcovit: “Sărbătorile-au sosit,/ Mă bucur, 
sunt fericit!/ Seara, când ne liniştim,/ Ne jucăm, ne 
povestim./ Le vorbesc de multe ori,/ Ce-am să fac 
de sărbători./ Seara, eu voi fi plecat/ La urat şi colin-
dat./ Cu sorcova voi sorcovi/ Şi cu biciul voi poc-
ni./ Cu steaua voi colinda,/ Şi cu capra voi dansa./ 
Iar la urmă voi ura,/ După ce voi colinda,/ bucurie, 
sănătate/ Să aibă belşug în toate.” (La colindat)

Cartea se încheie  cu capitolul În lumea 
necuvântătoarelor în care copii învaţă să se bu-
cure şi să se poarte frumos cu gâzele şi animalele 
din ogradă: fluturaşul, Riţa-gărgăriţa, rândunica abia 
sosită îşi construieşte cuibul, greieraşul – în bună 
înţelegere cu furnica -primeşte mâncare “pentru o 
cântare.” Barza îşi construieşte cuibul pe un vârf 
de stâlp, Ursuleţul puternic sperie toate animalele 
pădurii. Rică-iepurică, sperios, fuge iute la orice 
zgomot. 

Nu lipsesc prietenii omului, căţelul şi pisica 
şi nici găinile care le dăruiesc copiilor ouă pline cu 
vitamine. 

Elena Bolânu posedă cheia fermecată cu care 
deschide Lumea magică a colilăriei. 

Prichindeii sunt educaţi în spiritual dragos-
tei pentru părinţi, animăluţe şi flori. Ei reprezintă 
viitorul nostru pe care trebuie să-l veghem.

Cartea este ilustrată atrăgător de Otilia Borş. 

ELENA BOLÂNU – 
Lumea magică a copilăriei  - Versuri pentru prichindei

Lucian GRUIA:

Zenovie Cârlugea în Lucian Blaga - Dinamica antinomiilor imaginare 
(ediţia  aII-a (Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2013 – colecţia Opera omnia – publicistică 
şi eseu contemporan) afirmă că între antinomiile care dinamitează lirica blagia-
nă, aceeea dintre lumină şi întuneric este una principală. Şi în volumul de versuri 
semnat de Vasile Toma - Viaţa, o lăcrimândă mirare (Ed. Libris Universalis, 
Bucureşti, 2015) întâlnim, cu funcţie gnoseologică, această antinomie: „fiindcă 
ştiu că lumina/ nu cântă decât atunci/ când o mângâie bezna!” (Exerciţiu mental). 
Ca funcţie ontologică lumina simbolizează viaţa pe când bezna,neantul: „Nu 
ştiu dacă lumina/ înseamnă iubire, dar,/ cu siguranţă, înseamnă viaţă,” (Lumina 
vieţii).

O altă antinomie majoră în lirica poetului există între timp şi veşnicie: 
„Dacă timpul e-un râu,/ veşnicia e-un lac;/ dacă timpul curge mereu,/ veşnicia 
e statică -/ şi nu produce durere./ (...)// Numai timpul doare -/ pentru că este vi-
zibil;„ (Timpul şi veşnicia). Timpul reprezintă viaţa în sens heraclitian pe când 
veşnicia viaţa eternă în sens eleat. Arta tinde să înveşnicească existenţa: „Dar 
cântecul e-un alt fel/ de a ne-nveşnici!” (Artă poetică)

Pentru Vasile Toma viaţa conţine şi multe alte antinomii: „Şi totuşi, viaţa e 
împletită/ din Răsărituri şi Apusuri,/ din întrebări şi răspunsuri,/ din certitudini şi 
îndoieli,/ din cântece şi tăceri,/ din flăcări şi plin,/ din aur şi noroi,/ din drumuri 
neiertătoare,/ din speranţe dulci-amare,/ din săruturi de vis,/ din Iad şi Paradis...” 
(Din nou, viaţa **)

Antinomiile mă duc cu gândul la transmodernismul teoretizat de criticul 
Theodor Codreanu ca posibil înlocuitor al postmodernismului. Sub acest aspect 
poezia lui Vasile Toma poate fi actuală.

Dacă viaţa înseamnă lumină, şi-n dragoste, aceasta reprezintă coloana ver-
tebrală morală: „atâta timp cât Iubirea/ va rămâne sabie a Luminii/ care va sta 
de strajă/ în sufletele noastre asemeni/ stelelor la marginea beznei!” (Statornicie)

Lirica erotică a lui Vasile Toma, delicată şi aluzivă, transportă sentimentul 

în transcendent: „Iubirea se vede pe faţa ta,/ în zâmbetul tău,/ atunci când sufle-
tul tău/ se preface în floare,/ (...)// Iubirea nu-i semn/ al norocului,/ ci al luminii 
divine;/ o vei găsi cândva/ în omul de lângă tine!” (Semn de iubire) 

Jocul nevinovat al iubirii curate mângăie şi învăluie fiinţa poetului ca un 
val sonor de mare: „Te-ntreb de mă iubeşti/ şi îmi răspunzi/ din gene tainice/ de 
zori în floare./ Te-ntrebi de mă doreşti/ şi mă alinţi/ cu degete subţiri/ de val de 
mare./ (...)/ Dar tu, precum o stea,/ îmi luminezi singurătatea/ prefăcută-n seară./ 
Şi ne-ntâlnim/ la margine de suflet/ ca două lacrimi/ întrupând un cântec!” (Joc 
de iubire)

Poetul, ajuns la vârsta a treia, înfloreşte sub mângâierea iubirii:  „Dar, 
când va veni toamna,/ se va preface într-o floare de suflet/ pe care nici vântul 
uitării/ nu va putea să o scuture;/ pentru că-n ea mocneşte/ veşnicia speranţei!” 
(Dragostea mea)

Trecerea timpului îi marchează existenţa. Anotimpurile naturii şi ale vieţii 
coincid. Dar sufletul rămâne veşnici tânăr: „Cade Toamna în copaci / şi în noi.../ 
(...)// Pe când sufletul/ rătăceşte ca un somnambul/ într-o lume a lui/ unde nu 
există Toamnă,/ ci numai doruri înflăcărate/ şi aripi neliniştite...”  (Toamna din 
noi)

Toamna induce o stare crepusculară în suflet, transpusă cosmic prin incen-
diul amurgului. Ca în cazul luminii. Amurgul accentuează, prin contrast, lumina 
stelelor: „Dacă n-ar exista Amurgul/ n-am fi niciodată în stare/ să ne închipuim 
măreţia/ unui cer înstelat.// Dacă n-ar exista Toamna/ n-am putea nicicând/ să 
respirăm parfumul de Rai/ al fructelor coapte.” (Între bucurie şi tristeţe) 

Primăvara încolţeşte sentimentul iubirii („acum, când primăvara/ aprin-
de focuri în sânge.” (Elegie de primăvară)), vara îl împlineşte, toamna induce 
amurgul, iarna produce îngheţul final, iar noua primăvară şterge totul din calen-
dar: („S-a dus viaţa, s-a topit/ precum zăpada/ sub privirile soarelui.” (Precum 
zăpada))

Antinomiile liricii lui Vasile Toma
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Simbolurile predilecte din lirica lui Vasile Toma sunt: inima, cuvântul, 
lumina, lacrima, întunericul, amurgul, timpul şi veşnicia.

Inima este sediul sentimenelor înveşmântate într-o seninătate mioritică: 
„Dar eu, care cântăresc cu inima/ şi mângâi cu sufletul,/ eu mă pregătesc să 
evadez/ în spaţiul crepuscular/ dintre frig şi tăcere,/ în spaţiul în care/ doar înge-
rii zboară.../ Însă mă invadează/ acea nostalgie senină,/ acea singurătate dulce/ 
când înţelegi că lumea/ merge mai departe -/ asemeni unei flori care dăinuie/ 
prin miresmele sale!” (La porţile iernii)

Forţa cuvântului poate schimba lumea: ”Sigur că un cuvânt -/ tandru şi 
mângâietor/ ca o ploaie de vară -/ poate avea mai multă forţă/ decât o întreagă 
armată;/ (...)// Dar nici un cuvânt nu poate avea/ mângâierea miresmei de pâine/ 
sau tandreţea sărutului!”  (Un cuvânt)

Lacrima simbolizează însăşi viaţa, după cum arată şi titlul cărţii: „Viaţa 

nu-i o povară, nici lux,/ ci-i o lăcrimândă mirare; (Viaţa o lăcrimândă mirare)
Lumina şi întunericul marchează limitele existenţei iar amurgul apusul 

vieţii.
Timpul şi veşnicia sunt două feţe ale eternităţii.
Lumina şi întunericul, timpul şi veşnicia sunt antinomice: „Şi totuşi fără 

umbră/ n-am şti ce e lumina,” (Clipa).
Poezia transmodernistă scrisă de Vasile Toma este gnomică. Induce o sta-

re de reverie tonifiantă: „Uneori visez că sunt iarăşi copil/ şi trec printre inimi şi 
stele/ precum mătasea unui zefir.// Alteori se face că sunt adolescent/ şi învăţ să 
deosebesc/ sărutul mării de sărutul iubirii.// Dar întotdeauna strălucesc/ de acea 
tainică prospeţime/ pe care ţi-o dă numai tinereţea.” (Uneori visez)

Tinereţea sufletului reprezintă primăvara eternă care se transmite citito-
rilor.

pag. 38

Opera şi viaţa unui mare creator se propagă în 
minţile exegeţilor ca nişte unde concentrice provoca-
te de căderea unei pietre într-un lac liniştit. În cazul 
lui Mihai Eminescu putem vorbi chiar de prăvălirea 
unei stânci sau de căderea unui meteorit în apă.

Prima undă acvatică recepţionată aparţine 
operei şi produce comentariul nemijlocit al  efectelor 
estetice şi semnificaţiilor acesteia, urmează a doua 
undă, provocând comentarea biografiei şi a cores-
pondenţei autorului în cauză, iar în final se comen-
tează lucrările exegeţilor.  Desigur, amplitudinile 
undelor scad progresiv, în schimb, propagarea lor se 
face, în conştiinţele cititorilor, tot mai departe.

Cartea cunoscutului critic literar Aureliu Goci 
- Mihai Eminescu – identitate şi semnificaţie (Ed. 
Betta, 2017) este un eseu despre opera, biografia şi 
receptarea lui Mihai Eminescu. Ea cuprinde in nuce 
temele pentru un studiu foarte vast pe care îl aştep-
tăm în viitor.

În ceea ce priveşte poezia, după ce criticul tre-
ce în revistă temele liricii eminesciene, analizează şi 
polaritatea specifică marelui poet din capodopera sa 
Luceafărul. Este vorba de existenţa cătălinică lega-
tă de viaţa terestră şi aspiraţiile demiurgice legate 
de ipostaza astrală. Dar lumile sunt incomunicabi-
le.  Constantin Noica – în Sentimentul românesc al 
fiinţei (Ed. Eminescu, Bucureşti, 1978) spune altfel 
acestlaşi lucru. Hyperion reprezintă generalul pe 
când Cătălina particularul. Amândouă categoriile îşi 
dau determinaţii dar acestea nu se pot asocia şi fiinţa 
nu se poate naşte. Pe lângă această interpretare meta-
fizică mai avem, două, mai cunoscute: una biografică 
(Eminescu – Luceafărul, Veronica Micle – Ctălina, 
Titu Maiorescu – Demiurgul, Caragiale – Cătălin) şi 
una a geniului neînţeles.

Am şi eu o interpretare a Luceafărului pe 
care v-o spun în câteva cuvinte. În doctrina indiană 
Samkhya–karika, tradusă în limba română de cele-
brul indianist Sergiu Al-George se spune că Spiritul 
ca să se cunoască pe sine se apropie de natură căreia 
îi induce stările: manas, tamas şi sattya, după trăirea 
experienţelor cărora se retrage pentru a trăi insingu-
rat în lumea sa rece. Astfel Spiritul l-ar reprezenta pe 
Hyperion iar natura pe Cătălina. 

Despre poezia eminesciană, în genere, Aureliu 
Goci mai intuieşte că aceasta se desfăşoară în cer-
curi concentrice. Aceeaşi idee este susţinută de Ion 
Pogorilovschi şi Silvia Chiţimia care afirmă că man-
dala eminesciană a poeziei şi prozei de dragoste este 
alcătuită din cercuri concentrice (Ion Pogorilovschi 
– Miracolul Eminescu, Ed. Axa, Butoşani, 1999).

          Aceşti cercetători remarcă în imaginea 
esenţială eminesciană un paradis vegetal terestru, 
ascuns într-un codru de nepătruns, prin care, după 
îndelungi rătăciri iniţiatice ajungi la un luminiş în 
care descoperi un lac, un izvor, o fântână, o poiană 
mirifică (alteori gradina este ascunsă pe o insulă 
stâncoasă marină; sau este înlocuită de o domă/cas-
tel/templu/piramidă). Aici işi chema poetul iubita 
spre a ieşi o clipă din vremelnicie, mandala fiind 

amplasata în axa lumii. Majoritatea poemelor emi-
nesciene descriu acest peisaj fascinant, în care iubi-
rea este proiectată cu dor în starea dintâi a Fiinţei 
(Floare albastră, Făt-Frumos din tei, Crăiasa din 
poveste, Dorinţa, O, rămai, Freamăt de codru, Şi 
dacă, Diana, Ondina, Somnoroase păsărele, Lasă-
ţi lumea, La mijloc de codru, Să fie sara-n asfinţit, 

Sara pe deal etc).
Aşa cum menţionează Ion Pogorilovschi , 

cele mai clare imagini ale mandalei eminesciene le 
întâlnim în proza poetului. Exemplară prin gradul 
de elaborare şi frumuseţe lirică este aceea descrisă 
în Insula lui Euthanasius, alcatuită din cinci cercuri 
concentrice realizate de: mare, insula marină cu stân-
cile protectoare, lacul interior, insula fericiţilor din 
interiorul lacului cu grădina edenică, peştera-locuin-
ţă.

Traseul iniţiatic spre ieşirea din timp, trece 
printr-o cărăruie îngustă printre stânci şi printr-o 
abluţiune prin apele limpezi ale lacului (fenomen 
întâlnit şi în Făt frumos din lacrimă sau Avatariile 
faraonului Tla – unde lustraţia se petrece în apele 
unui lac subteran, amplasat în marea piramidă).

În ceea ce priveşte ipostaza Eminescu proza-
tor se amintesc foarte succint nuvelele şi mai pe larg 
se comentează romanul Geniu pustiu care este o ver-
siune ceva mai de tinereţe a condiţiei geniului. Nu 
vom insista asupra acestor aspecte, criticul deplânge 
faptul că nu a fost recunsocut meritul just al prozei 
eminesciene în contextul literaturii noastre. Mireca 
Eliade, spre bătrâneţe a recunoscut că şi în prozele 
sale fantastice extistă o ascendenţă eminesciană.

Eminescu gazetarul a fost şi este foarte con-
troversat. A lucrat la „Curierul de Iaşi” (iunie 1876 
- octombrie 1877) şi la „Timpul” din Bucureşti (no-

iembrie 1877 - iunie 1883 când apar primele semne 
de nebunie).

Antologia: Problema Basarabiei şi chestiunea 
evreiască au pus lemne pe foc în 1989.  Acuzaţiile 
de naţionalism şi xenofobism s-au stins pentru evrei 
pentru că aceştia au plecat din România, astăzi rămâ-
nând foarte puţini. Problema Basarabiei este foarte 
acută şi va fi chiar explozivă anul acesta când se vor 
împlini 100 de ani de la înfăptuirea României Mari.

La fel,  a rămas actuală teoria păturii superpu-
se pentru că sunt astăzi mulţi  reprezentanţi ai altor 
naţii în conducerea statului nostru. 

Problemele ziaristicii eminesciene, orientate 
împotriva Puterilor Centrale şi nu numai a produs 
discuţii legate de moartea poetului, cum rezultă din 
cărţile eminescologului Nicolae Georgescu (A doua 
viaţă a lui Mihai Eminescu, Boala şi moartea lui Mi-
hai Eminescu). Acesta ajunge la concluzia că Emi-
nescu a fost vânat de serviciile secrete habsburgice 
îndeosebi datorită activităţii sale în cadrul societăţii 
„Carpaţi” care urmărea eliberea Transilvaniei. Ca 
urmare a fost declarat nebun şi ucis de un anume Po-
enaru care l-ar fi lovit cu o cărămidă în cap, în sana-
toriul doctorului Şuţu din strada Plantelor Bucureşti.

Aureliu Goci merge pe varianta medicului 
Ovidiu Vuia care afirmă că Eminescu a murit în 
urma unei sincope cardiace cauzate de tratamentul 
cu mercur, nu a fost nebun, nu a avut sifilis ci doar 
psihoze endogene. Tratamentul cu mercur antisifili-
tic a fost greşit.

În sfârşit cartea se închie cu capitolul IX Emi-
nescu în eternitate.

„După ce, în secolul XX, Eminescu a trecut 
printr-un proces de sacralizare şi de-sacralizare, de 
construcţie şi de-construcţie, reprezentarea sa în 
conştiinţa românească va căpăta şi o a treia dimen-
siune, greu de apoximat deocamdată.” Eminescu a 
fost considerat romantic, textualist,  postmodrnist şi 
transmodernist (Theodor Codreanu - Transmoder-
nismul). Fiecare generaţie a descoperit un alt Emi-
nescu. 

Există şi o altă paradigmă, Eminescu perso-
naj. Eminescu a fost comparat cu Don Quijote, cu 
Faust şi chiar cu Hamlet. Sunt tot alte ipostaze ale 
geniului. Astăzi unii propun sanctificarea poetului. 
Oricum rămâne ideea de Eminescu - geniu. 

Cartea se încheie cu următoarele două fraze: 
„Ctitor al limbii poetice, vizionar al universului ima-
ginar, original prin gândirea Fiinţei prin temporalita-
te, Eminescu a depăşit secolii şi a pătruns în mileniul 
al III-lea ca un creator cu o genialitate atemporală. 
Eminescu a rămas revelant, semnificant şi contem-
poran cu toţi cititorii pe care i-a avut, începând cu 
contemporanii lui şi până la contemporanii noştri.”

Volumul lui Aureliu Goci - Mihai Eminescu 
– Identitate şi semnificaţie (Ed. Betta, 2017) este 
incitantă prin diversitatea şi profunzimea temelor 
abordate. 

Aureliu Goci:  Mihai Eminescu – Identitate şi semnificaţie
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Cunoscutul critic literar din Târgu-Jiu, Zeno-
vie Cârlugea, ne-a oferit volume de referinţă despre 
Blaga, Brâncuşi, Arghezi şi Eminescu. Am comen-
tat, la timpul respectiv, majoritatea acestor cărţi.

Voi comenta în continuare volumul Zenovie 
Cârlugea – Mihai Eminescu – drumuri şi popasuri în 
Gorj -  (2016, Târgu-Jiu).

Majoritatea judeţelor ţării noastre se pot lăuda 
cu faptul că Mihai Eminescu le-a străbătut. Nici Gor-
jul nu face excepţie. 

Prima posibilă trecere este o ipoteză plauzi-
bilă, în anul 1866 poetul părăsea Cernăuţul, trecea 
prin Blaj şi apoi de la Răşinari la Giurgiu prin Şu-
gan-Rânca – Novaci – Cernădia (Ion Filipoiu).

A doua trecere este certă, în anul 1878 Emi-
nescu petrece apoximativ două luni de vară în cona-
cul de la Floreşti al junimistului Nicolae Mandrea, 
pentru a traduce din germană în limba română un 
volum de documente privind istoria românilor a ba-
ronului cernăuţean Eudoxiu Hurmuzaki, volum care 
va vedea lumina tiparului în anul 1879.

Să le examinăm pe rând.
După părerea lui Ion Filipoiu, Eminescu ar fi 

plecat de la Cernăuţi la Blaj pentru susţinerea exa-
menelor de clasa a şasea, căzute din cauza limbilor 
clasice. Apoi a plecat la Sibiu ca să-l întâlnească pe 
fratele său Nicolae dar acesta se mutase la Timişoa-
ra. La Sibiu studentul Nicolae Densuşianu îi oferă 
cazare, haine şi hrană  şi-l trimite la preotul Bratu 
din Răşinari ca să-l ducă peste graniţă în Muntenia. 
Ion Filipoiu presupune că preotul Bratu, bunicul lui 
Octavian Goga, l-a dat pe mâna ciobanilor de la stâ-
na sa, de la munte, care plecau în transhumanţă în 
Bălţile Dunării. „Aşadar, de la Pichetul de grăniceri 
din Piatra albă, unde se afla, pe atunci, hotarul din-
tre judeţele Gorj şi Sibiu, ca şi frontiera dintre Prin-
cipatele Române şi Ţara nemţească, adică Austria, 
turmele au coborât neîntrerupt „lăsătoarea”, când 
mai domoală, când mai abruptă,  a munţilor Larga, 
Tâmpa şi Pleşa, au poposit la staniştea de la Obâr-
şia Lotrului, apoi, intrând pe axa deumului principal 
Şugatag-Novaci, au urcat Ştefanul şi Cărbunele, au 
trecut „Şaua Uzii”, au tăiat pieziş Coasta Crucii, co-
borând la Dilbanu, apoi au mers sfoară, peste Rânca, 
Florile albe, Cerbu, şi s-au lăsat, în pas domol, pe To-
lanu la vale, până la Schela Cernădiei, unde se făcea 
numărătoarea şi se încasau taxele.” 

Trecând graniţa, or fi poposit la „Hanul Pris-
lopului” unde făceau schimb de mărfuri cu găzarii 
din Prahova, schimbând brânză, piei şi lână pe sare 
şi păcura necesară lămpilor în timpul iernatului în 
Bălţile Dunării. 

Ion Filipoiu presupune că Eminescu şi-a con-
tinuat drumul tot cu căruţa de la „Hanul Prislopului” 
pe „Drumul sării” până la Râmnicu Vâlcea. De aici 
putea călători cu pluta pe Olt până la Dunăre, de unde 
nu se precizează cum ajunge la Giurgiu unde este re-
perat de Trupa Caragiale (Eminescu se angajase la 
măsurişul porumbului) care îl va duce în Bucureşti.

Există şi o mărturie privind prezenţa poetu-
lui în zona Novacilor de Gorj. Cărturarul Gheorghe 
Ciorogaru, doctor în ştiinţe economice la Heidelberg 
aminteşte că dascălul Constantin Flitan din comuna 
Cernădia l-a găzduit pe Eminescu în casa sa. Gheor-
ghe Ciorogaru cunoştea întâmplarea de la socrul său 
Ion Giugiulan. Din păcate nu a rămas nici o mărturie 
scrisă.  

Meticulosul cercetător Zenovie Cârlugea, des-
coperă în Arhivele Statului din Bucureşti, un docu-
ment despre inimosul dascăl Constantin Flitan care 

a oferit 25 lei în 1870 pentru elevii săraci în scopul 
achiziţionării de carţi, hârtie, creioane şi cerneală.

A doua venire a poetului Mihai Eminescu în 
Gorj e fără dubii. Poetul vine în luna iunie 1878 la 
conacul din Floreşti al junimistului Nicolae Man-
drea. Pe atunci Floreştiul aparţinea de Dolj, astăzi 
de Gorj.

Pe 26 mai 1878 poetul participă la cenaclul 
Junimii iar pe 9 mai 1878 se dă în funcţie linia de 
tren Bucureşti – Viena, via Vârciorova, cu oprire la 
Filiaşi. Zenovie Cârlugea presupune că Eminescu a 
plecat cu acest tren, probabil în ziua de 27 mai sau 
30 mai la Filiaşi şi de acolo cu şareta la Floreşti. Stă 
la Floreşti în perioada iunie – iulie 1878 iar în luna 
august 1878 îl găsim la „Timpul” în Bucureşti. Petru 
Vintilă, în cartea sa Eminescu – roman cronologic  
afirmă că prezenţa lui Eminescu la Bucureşti este si-
gură la 14 august când s-a întâlnit cu T.V. Ştefanelli 
(fost coleg de gimnaziu cu poetul) şi cu Vasile Mo-
raru.

Iată istoricul moşiei Floreşti, sintetizată de Ze-
novie Cârlugea: „Prin vremuri, moşia Floreştilor va 
ajunge în proprietatea Elenei Aman, soţia lui Barbu 
Bălcescu, primar al Craiovei, apoi aceasta va ajun-
ge ca zestre în proprietatea lui Zoe Bălcescu (1858-
1924), fiica din a doua căsătorie şi nepaotă a revolu-
ţionarului Nicoale Bălcescu, căsătorită cu junimistul 
Nicolae Mandrea, despre care  s-a spus că „ a fost 
una din muzele inspiratoare ale creaţiei eminesci-
ene” alături de Veronica Micle, Mitte Kremnitz şi 
Cleopatra Poenaru.”

Zoe Bălcescu era şi o talentată pictoriţă, dato-
rită căreia avem două uleiuri reprezentând conacul 
de la Floreşti, astăzi demolat.

Poetul  a locuit singur în conac şi era foarte 
mulţumit, după cum subliniază George Călinescu în 
Viaţa lui Mihai Eminescu.

Petre Popescu – Gogan în Postfaţa la certea 
lui Liviu Poenaru – Eminescu la Floreşti afirmă că 
„momentul Floreşti” constituie o pauză înaintea altei 
etape din creaţia poetului.

La Floreşti, Eminescu este vizitat de Ioan 
Slavici şi Vasile Conta care îl găsesc în deplinăta-
tea stărilor sufleteşti. Poetul avea aici codrul aproa-
pe, bisericuţa Bălceştilor şi liniştea reconfortantă. 
Se lansează ipoteza unei idile a poetului cu Ileana 
Duţescu, fiica preotului din Dudeşti, sau cu fiica mo-

nahului de la Caimata din Bucureşti. Pentru ultima 
ipoteza pare mai plauzabilă. Pentru această muză se 
lansează ipoteza că Eminescu ar fi scris poezia Frea-
măt de codru. 

În sfârşit, la Floreşti există un parc Eminescu 
şi se ţin anual simpozioane legate de trecerea poetu-
lui prin această localitate. Zenovie Cârlugea este de 
părere că şi conacul Nicolae Mandrea, unde a apopo-
sit poetul, ar putea fi refăcut.

Zenovie Cârlugea inventariază şi câteva scri-
sori ale poetului, scrise la Floreşti dar neexpediate. 
Una dintre acestea, plină de umor este adresată co-
legilor săi de la redacţia „Timpului”, Caraieli şi Ra-
netti-Roman. Lăsăm cititorilor plăcerea de a le des-
coperi şi savura. 

Istoricul literar Tudor Nedelcea lansează ipo-
teza unei călătorii a poetului la Craiova unde ar fi 
fost găzduit în casele aceluiaşi Nicolae Mandrea şi 
unde ar fi vizionat piesa de teatru Monte-Cristo, ju-
cată de Crucea Roşie Română. Poetul face o schemă 
de cronică teatrală în acest sens  (Manuscrisul 2287, 
f. 74). 

Zenovie Cârlugea sintetizează şi „Marile teme 
ale gazetăriei eminesciene din anul 1878” legate de 
consecinţele războiului ruso – româno – turc din 
1877-1878 în urma căruia România îşi dobândeş-
te independenţa de stat.  Ele sunt legate de cedarea 
judeţelor Bolgrad, Caliacra şi Izmail către Rusia şi 
anexarea Dobrogei intrată în componeneţa statului 
român. 

Finalul capitolelor închinate sejurului floren-
tin al lui Eminescu este plin de lirism şi de patri-
otism local: „Multe sunt peregrinările poetului prin 
ţară, dar niciuna nu s-a bucurat de aşa îndelungat se-
jur precum popasul „estival” de la Floreşti. Ce va fi 
rămas în sufletul poetului, de la peisajul cu dealuri 
împădurite, amintindu-i de Ipoteştiul natal, până la 
oamenii locului, e greu de decelat – oricum în adân-
curile metafizicii poetice imagini ale acestui topos 
de Subcarpaţi getici vor fi pătruns şi se vor fi aşezat 
cu întreaga lor încărcătură umană şi spirituală. Raza 
geniului eminescian cu farmecul şi magica-i rever-
beraţie stăruie încă peste acest colţ de ţară din Mica 
Valahie.”   

Cartea cuprinde şi trei anexe: „I. Gorjul, Târ-
gu-Jiul şi Tudor Vladimirescu în teoria gazetarului 
despre „rasa română”; „pătura superpusă” (istorici-
tate etnică versus elemente alogene)”;  „II. O stea că-
lătoare pe cerul Olteniei”: Nicolae Burlănescu-Alin 
– un posteminescian din prima generaţie” şi „III. O 
ipoteză şi totuşi legendă – la 1866 Mihai Eminescu 
trecea prin Gorj?”.

Titlurile acestora ne sintetizează temele pe 
care le vom comenta succint.

Teoria eminesciană asupra „păturii superpu-
se” este actuală acum când preşedintele ţării este un 
alogen. 

Poetul gorjan Nicolae Burlănescu-Alin (1867-
1912) a scris versuri care merită o atenţie mai mare 
din partea criticii literare.

Ultima anexă concluzionează cartea.  
Important este sejurul poetului Mihai Emi-

nescu în Gorj şi implicaţiile sale literare.
Acribia de cercetător pasionat a istoriei noas-

tre literare, se relevă şi în volumul Mihai Eminescu 
– drumuri şi popasuri în Gorj semnată de profesorul 
doctor Zenovie Cârlugea. Evocarea sejurului poetu-
lui Mihai Eminescu la Floreşti atestă talentul d epo-
vestitor ala utorului. În consecinţă, cartea se citeşte 
cu interes şi plăcere.

Mihai Eminescu – drumuri şi popasuri în Gorj

Lucian GRUIA



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XIV, nr. 1 (54)/2018
41

Vin și pier marinari

Vin și pier marinari
rechini cenuṣii tot spintecã apele
rãmâne un gust uneori
de sânge ṣi sare

ne tot preschimbãm
mirosul de alge al pãrului tãu
mirosul de solzi al unghiilor mele

un vas mai demult scufundat
îsi mistuie molcom rugina

sunt atâta de liber
eṣti atâta de liberã 
în vechiul ṣi marele pântec.

Reflexe

Ochiul iscoditor de pisicã
dãdea frunzei luminã
frunza însãṣi îmi sorbea dintr-un ṣipot de razã
îmi e dor uneori de cei ce-or sã vinã
însetaţi de amiazã

ochiul sticlos de pisicã
vibreazã spre luna
adoratã muṣcatã pânã la zeu
o ghearã îmi  zgârâie chipul
ṣi pare cã-s eu.

Atât de frumoasã

  Atât de frumoasã
si niciun cuvânt
  din propria-i coajã
nu poate sã iasã
  nu-i niciun ecran
sã-ţi poatã rãsfrânge
corola de sânge
conturul semeţ diafan
pe trup se-nfãṣoarã
 un ṣarpe cu dungi
  ṣi unghiile lungi
veninu-ṣi strecoarã
  ideea-mpietreṣte
 în aer zimţatã
  tu eṣti ca ṣi cum
 n-ai fi niciodatã.

Ultimul  zbor

Ȋn vasul de lut
mânjit cu fum negru
e un ţipãt de pasãre albã

ea îndelung s-a zbãtut
în ochiul acela de sânge-aburind

prelins din braţele mele
cu jind

uneori amãgit
de murmurul mierii
de aurul zilei
ascult încã inima lacom bãtând

un cântec pierdut.

  Singurãtate, tu

Singurãtate, tu,
  grotã abia luminatã!

  firul de apã
 clipã de clipã
 scobeṣte în piatrã.
 voi mai putea ieṣi
 la suprafaţã, oare?

Doamne, sunt obosit,
tot mai obosit
de propriile mele ecouri!

  
Confruntare

Am luat un pumn de pulbere
si-am azvârlit
în tremurãtoarea oglindã

un chip strãin hohotea
negându-mã
acuzându-mã

cine eṣti tu
strigam pe dinãuntru
de ce-mi striveṣti numele
si mã vezi cum nu sunt

inima-mi bãtea asurzindu-mã
printre pânzele reci de pãianjen
ale unui vechi orologiu.

 Nerostita prezenţã

Ce nevãzutã fiinţã a suflat
peste rãnile mele?
când m-a strigat si n-am ṣtiut sã rãspund?
frunzele tresar tot mai grele
ochiul nopţii pesemne se va stinge-n curând

un singur cuvânt
ṣi iarãsi zãri-vei un drum
   crengile miros ca ṣi cum
   undeva
   un copil se va fi nãscut.

Frunze, voi

 Frunze voi zimţatelor
 zumzãiţi în teaca voastrã
 pe sub paṣii tuturor
 curge frig din spartul vas
 rãsturnat al timpului
numai lutul a rãmas
glasuri ṣuierã strãvechi
iar sã capete un trup
aspre numere perechi.

CLAUDIU ROBERT TOMA
Nu spun nici o noutate afirmând că avem de 

recuperat multe nume care contează pentru cultura 
noastră, că viaţa şi opera unor creatori fie este cvasi-
necunoscută publicului larg, fie este judecată sumar, 
şi adesea chiar fără cunoaşterea operei şi biografiei 
lor ori după aceleaşi „criterii”/ „judecăţi”, de orice fel 
vor fi fost ele, din perioada de dinainte de 1989, fără 
a aborda nepărtinitor, tranşant, cu bune şi mai puţin 
bune, personalitatea acestora. 

Vintilă Horia este probabil unul dintre cele 
mai importante nume ale exilului literar românesc, 
din opera căruia, după 1989, s-au publicat mai mul-
te volume care, împreună, au contribuit la conturarea 
pentru publicul nostru a unei personalităţi/ unei crea-
ţii polivalente: romaneşti, poetice, eseistice, filosofice 
ş.a.. Pe de altă parte, aceste apariţii editoriale au fost 
„tratate” mai ales cu tăcere, deşi vorbim de singurul 
scriitor român laureat al premiului Goncourt (pentru 
romanul Dumnezeu s-a născut în exil).

Semnalăm una dintre cărţile despre eseistica 
lui Vintilă Horia, semnată de Mihaela Albu şi Dan 
Anghelescu, doi cercetători care au publicat, împreu-
nă sau separat, până acum mai multe volume (pe care 
le-am primit cu mare interes) despre această persona-
litate a culturii universale, precum şi despre alți scrii-
tori din exilul românesc. 1

 
Pe scurt, spunem că sunt analizate texte înde-

obşte puţin sau mai deloc cunoscute la noi, dar şi par-
te din articolele care au apărut în diverse reviste, fie 
ele ale exilului sau de alte facturi; se face referire şi la 
activitatea de profesor a lui Vintilă Horia (și aceasta 
puținn cunoscută în ţară). Comentariilor  autorilor şi 
eseurile pe care cei doi le-au selectat din creaţia ho-
riană li se adaugă două interviuri („pentru a reliefa 
[…] aprecierea de care scriitorul român s-a bucurat/ 
se bucură încă şi astăzi în Occident, şi cu deosebire în 
Spania”) – cu o fostă studentă a acestuia, şi un altul, 
„cu autorul romanului Dumnezeu s-a născut în exil”, 
„precedat de o introducere în atmosfera cultural-şti-
inţifică a timpului în care a scris V. Horia, cu accent 
deosebit – cum se specifică în revista „Punto y coma” 
– pe «cazul unic al lui […] în lumea culturii (el fiind 
cel care a reuşit) să reunească fragmentarul după mul-
te veacuri»”, dar şi o serie de scrisori adresate lui sau 
trimise de către acesta. 

Binevenite sunt şi paginile despre contextul 
vremii în care s-a format şi a scris Vintilă Horia, pen-
tru înţelegerea epocii şi a felului în care se scria şi se 
gândea/ acţiona atunci în România şi în Europa. Cei 
doi notează: „Fără îndoială, ca şi majoritatea scriitori-
lor români din exil, ca şi încă alţi importanţi intelectu-
ali şi gânditori ai timpului (cu care avea să intre într-
un dialog direct), Vintilă Horia a trăit şi a scris având 
conştiinţa clară a faptului că atât el, cât şi generaţia 
sa, sunt siliţi să traverseze o perioadă a unor mari, 
devastatoare decăderi spirituale, în care destinul în-
tregii Europe din veacul XX părea că se cufundă cu o 
îngrijorătoare pasivitate şi uitare de sine.” 

Nu în ultimul rând este interesantă şi discuţia 
în spiritul transdisciplinarităţii a personalităţii/ operei 
celui despre care Basarab Nicolescu spune: „Vintilă 
Horia rămâne înscris pentru totdeauna în mine ca un 
Cavaler al Cunoaşterii Ce Va Veni.”

Sunt necesare astfel de demersuri, pentru că 
„interesul scăzut (ca să nu spunem ignorarea voită) 
pentru opere importante – multe de notorietate în ţara 
în care se stabiliseră autorii ori chiar în plan internaţi-
onal şi, oricum, întregitoare ale culturii noastre – are 
drept consecinţă văduvirea patrimoniului spiritual ro-
mânesc”, cum scriu cei doi semnatari ai volumului, 
iar noi subscriem.

Marius CHELARU

1 Mihaela Albu, Dan Anghelescu, Eseistica lui Vintilă Horia 
– deschideri către transdisciplinaritate, prefaţă (Din perioada 
exilului de după exil) de Vasile Spiridon, Editura AIUS, Cra-
iova, 2015, 384 p.

Eseistica 
lui Vintilă Horia
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Paul Rezeanu nu este craiovean, nici chiar oltean. Născut la 9 noiembrie 
1937, în localitatea  prahoveană Breaza, a copilărit şi şi-a început studiile ele-
mentare la Turnu Măgurele, în Teleorman, iar la Bucureşti a urmat Facultatea 
de Istorie, specializându-se în istoria artei, unde şi-a susţinut şi doctoratul. În 
Craiova, vine abia în 1966, ca cercetător ştiinţific la filiala locală a Academiei 
Române, întemeiată de C.S. Nicolăescu-Plopşor, care îi devine şi naşul celor 
doi copii ai săi. După patru ani de cercetare ştiinţifică, în 1970 se transferă la 
Muzeul de Artă, unde va fi director până în 2004, păstrându-şi postul de cercetă-
tor ştiinţific până la pensionarea din 2009. Între 1994-2008, predă la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova 
două cursuri: Istoria artei şi Istoria Bizanţului. 
Pentru prodigioasa sa activitate ştiinţifică, didac-
tică şi muzeografică (a publicat peste 120 de ar-
ticole ştiinţifice în reviste şi cărţi de specialitate, 
peste 40 de cataloage de expoziţii sau prezentări 
de artişti, peste o mie de studii şi articole în publi-
caţii periodice), Paul Rezeanu a fost ales membru 
al Uniunii Artiştilor Plastici din România, secţia 
de Istorie şi Critică de Artă, precum şi în Comite-
tul Internaţional al Muzeelor (ICOM-UNESCO), 
fiind unul dintre cei mai competenţi brâncuşologi 
din lume, decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” 
în grad de ofiţer, primind numeroase premii şi dis-
tincţii culturale, înnobilat şi cu titlul de „cetăţean 
de onoare al Craiovei”.

Deşi nu-i craiovean sau oltean, Paul Rezea-
nu şi-a consacrat întreaga activitate ştiinţifică ela-
borătii unor lucrări dedicate artiştilor olteni.

Peste 30 de lucrări ştiinţifice ce poartă 
semnătura lui Paul Rezeanu sunt dedicate: Arte-
lor plastice din Oltenia 1821-1944 (1980), Mu-
zeului de Artă din Craiova (1975,1983, 20019, 
lui Eustaţiu Stoenescu (1985, 1998), Constantin 
Lecca (1988,2005), Pictorului Stoica Dumitrescu 
(1990), Craiovei. Studii şi cercetări de istorie şi 
istoria artei (1999), Artiştilor plastici craioveni 
(2003), din nou Craiovei, Amintirile oraşului 
(2006), Sculptorilor puţin cunoscuţi (2007), Cari-
caturistului N.S. Petrescu-Găină (2008), Pictori-
lor puţin cunoscuţi (2009), Istoria artelor plastice 
în Oltenia, vol. 1, 1800-1918, vol. 2, 1919-2000, (2010, 2013), Nemuritorilor. 
Portrete şi busturi. Colecţii de artă şi colecţionari (2016). Titanului de la Hobiţa 
îi consacră mai multe cărţi: Brâncuşi la Craiova (2001), Brâncuşi. Tatăl nostru 
(2012), Brâncuşi. Ultimul dac (2015), aducând contribuţii esenţiale şi inedite 
privind biografia ctitorului sculpturii moderne, reinterpretând unele capodopere 
ale acestuia.

Cea mai recentă lucrare a sa, pentru care a strâns material documentar 
timp de o jumătate de veac, se intitulează sugestiv, după o presupusă afirmaţie 
a lui N. Iorga, Craiova – oraşul celor o mie de milionari (Istoria Craiovei între 
1800-2000), apărută la editura craioveană Info, în 2017, publicată şi difuzată cu 
sprijinul Muzeului de Artă din Craiova.

Documentarea lui Paul Rezeanu se bazează pe colecţia prestigioasei revis-
te interbelice „Arhivele Olteniei”,  pe articolele din alte publicaţii periodice, pe 
scormonirea arhivelor publice sau particulare, dar şi pe vizite la „faţa locului”, 
însoţindu-l pe C.S. Nicolăescu-Plopşor în vizitele acestuia la diverse familii, 
precedate de mici istorioare despre familia sau casa vizitată. Surse de încrede-
re, mărturisite de altfel, i-au fost unele personalităţi locale, precum Dan Pleşia 
(dintr-o celebră familie), prof. universitar Eugen Niculescu, Iosefina Economu 
(sora celebrului profesor şi gazetar C.D. Fortunescu), precum şi cărţile publicate 
de Luchian Deaconu şi Otilia Gherghe, Dinică Ciobotea sau manuscrisele apar-
ţinând Jean Porumbsky şi I. Palada. Bibliografia selectivă prezentată de autor in-
clude cărţi fundamentale semnate de N. Andrei, C. Argetoianu, Cornelia Bodea, 
T.G. Bulat, R.V. Câncea, Gabriel Croitoru, G. Mil Dumitrescu, Al. Firescu şi C. 
Gheorghe, A. Georgescu, Petre Gigea-Gorun, Olga Gigurtu, Victor Gomoiu, N. 
Iorga, Zoe Mandrea, G. Orman, C. Obedeanu, Şerban Pătraşcu, A. Pessiacov, 
Marcel Romanescu, Dem Stoenescu, M. Theodorescu-Carada, A. Vicenz etc.

Paul Rezeanu structurează cartea Craiova. Oraşul celor o mie de milio-
nari în mai multe capitole: Pagini de istorie. Craiova în sec. al XIX-lea şi al XX-
lea; Străzile, casele şi unele locuri din Craiova au amintiri; Craiova de altădată 
în amintirile lui Jean Porumbsky; Memoria caselor, străzilor, locurilor oraşului; 
«Marile familii» ale Craiovei; Cele patru generaţii ale familiei Mihail din Cra-
iova; V.G. Paleolog – omul; «Domnul profesor» C.S. Nicolăescu-Plopşor; De ce 
a venit preşedintele Franţei, gen. Charles de Gaulle la Craiova; Generalii Cra-
iovei. Aşadar, zece capitole, scrise cu discernământ şi acurateţe stilistică, citibile 
cu uşurinţă şi care îţi oferă o bogăţie de informaţii utile.

Plecând de la premiza că „Craiova este un oraş în care amintirile vorbesc 
la tot pasul” Paul Rezeanu prezintă casele Băniei şi Glogoveanu ca embleme 
ale  oraşului, „moşteniri edilitare pierdute pentru totdeauna” (casele Bengescu, 
Brăiloiu, Zătreanu, Obedeanu, Otetelişanu, Bibescu, Ştirbei, Buzeşti, Vlădoianu, 
Cernătescu, Solomon, Lecca, Jianu, Coţofeanu, Opran, Cacaleţeanu, Pârscovea-
nu etc.), hanurile Chinţescu, Hurez, Poroineanu, Puţureanu, hotelurile Metropol 
şi Theodoru. După 1850, consideră Paul Rezeanu, casele au început să capete un 
aspect mai agreabil, occidental (casele Lăceanu, Câncea, Argetoainu, Sachelarie, 
Braboveanu, Papazoglu, Nicolae Mihail, Grigore Gabrielescu, Gh. Chiţu, N.T. 

Popp, Th. Theodorini, Gellescu etc.), construcţia 
Teatrului Theodorini, Pensionul de fete Oteteli-
şeanu Institutul Javet, spitalele Filantropia şi Pre-
da, complexul „Minerva” etc.

După Războiul de Neatârnare din 1877-
1878, Craiova a cunoscut un „adevărat boom 
editlitar”, pentru ca, începând cu secolul XX să 
devină, după Bucureşti, „cel mai bogat oraş din 
ţară”. Timp de două secole (1800-2000), Craiova 
– scrie Paul Rezeanu – „şi-a făcut simţită prezenţa 
în ţară şi, uneori, în lume, în mai toate domeniile 
de activitate umană”enumerând o parte din aces-
te personalităţi şi casele în care au locuit: V. Câr-
lova, Titu Maiorescu, N. Titulescu, Gogu Con-
stantinescu, S. Stoilov, N. Coculescu, Th. Aman, 
E. Stoenescu, Al. Macedonski, I. Ţuculescu, C. 
Brâncuşi, Corneliu Baba, I. Vasilescu, El. Theodo-
rini, Jean Bibescu, Gr. Gabrielescu, Amza Pellea, 
E. Carada, St. Milcu, Ilie Murgulescu, I.D. Sîrbu, 
Marin Sorescu, Adrian Păunescu, Jean Negulescu, 
Nestor Vornicescu etc.

Între marile familii craiovene, Paul 
Rezeanu aşează celebrele familii cu merite în plan 
naţional, precum Bibescu, Glogoveanu, Obedea-
nu, Brăiloiu, Otetelişanu, Haralamb, Argetoianu, 
Pleşia, Vrăbiescu, Văllimărescu, Cernătescu, Ki-
nezu, Poenaru, Barbu Bălcescu, N.P. Romanescu, 
C. Neamţu, N.T. Popp, Barbu Drugă, Pavlovici, 
Aman, Opran, Eustaţiu Stoenescu, I.B. Georgescu 
etc. Acestora le întocmeşte o scurtă biografie şi o 
necesară genealogie.

Un capitol aparte este cunoscut celor „patru generaţii ale familiei Mihail”, 
adică Constantin (Dini), Nicolae, Jean Mihail, de sorginte aromână, înrudiţi cu 
celebra familie bogată Dumba. Ultimul urmaş, Jean Mihail, a donat palatul şi 
toată averea sa (opere de artă, biblioteca) spre a se înfiinţa o universitate la Cra-
iova; naţionalizat în 1948, Palatul a devenit, din 1954, Muzeul de Artă.

Un capitol este dedicat lui V.G. Paleolog, personalitate complexă, caris-
matică, cel dintâi care a scris un studiu despre C. Brâncuşi, în 1937, consacrân-
du-l în lume. Este îndreptăţit să-i consacre un studiu, nu numai că activau în ace-
laşi domenii, dar Paul Rezeanu i-a fost chiar şef la filiala Craiova a Academiei 
Române, la secţia de artă. V.G. Paleolog neavând studii superioare, a fost angajat 
de C.S. Nicolăescu-Plopşor pentru întocmirea „Informaticii Brâncuşi” (parţial 
publicată postum de Ilarie Hinoveanu şi Oct. Lohon). Un capitol asemănător este 
scris pentru „domnul profesor” C.S. Nicolăescu-Plopşor, ctitorul instituţiei aca-
demice craiovene, şeful şi naşul autorului cărţii. Ca şi în cazul lui V.G. Paleolog, 
multe legende legate de snoavele celor două personalităţi sunt demontate de Paul 
Rezeanu, el fiind în mijlocul acestor probleme.

Informaţii preţioase ne oferă Paul Rezeanu despre vizita preşedintelui 
Franţei, Ch. de Gaulle, la Craiova, între 16-17 mai 1968 şi întâlnirea cu gen. Po-
lichron Dumitrescu (fostul coleg cu de Gaulle la Şcoala superioară), dar şi despre 
generalii de Război de la Paris sau alţi ofiţeri ai Craiovei: Dimitrie Macedonski 
(bunicul poetului), I. Solomon, D. Haralamb, I. Odobescu, Gh. Magheru, Barbu 
Vlădoianu, N. Pleşoianu, Pavel Zăgănescu, G. Lupu, G. Măldărescu, Simion 
Stoilov, I. Argetoianu, G. Lecca, Al. Candiano Popescu, C. Poenaru, P. Gigurtu, 
Al. Cernat, Carol Davila, C. Coandă (tatăl savantului), N. Tătărescu, Al. Averes-
cu, I. Potârcă, Ilie Şteflea, R. Dumitriu, C. Pantazi etc. 

Scrisă cu acribie ştiinţifică, dar şi din suflet, ilustrată masiv cu numeroase 
fotografii şi portrete, în mare parte inedite sau mai puţin cunoscute, în condiţii 
grafice de excepţie, cartea lui Paul Rezeanu, Craiova, oraşul celor o mie de mi-
lionari, este remarcabilă şi n-ar trebui să lipsească din biblioteca niciunui craio-
vean şi nu numai, putând constitui cea mai bună carte de vizită a Craiovei (dacă 
Primăria ar accepta această propunere). În tot cazul, cartea lui Paul Rezeanu 
circulă peste hotare, la marile familii boiereşti de sorginte olteană, dovedindu-şi 
utilitatea deplină.

N. TUDOR

„Craiova – Oraşul celor o mie de milionari”
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O nouă lucrare în „Bibliografia Lucian Blaga”, 
semnată de publicista Jenița Naidin de la Bistrița, 
oraș de veche tradiție culturală și de numele căruia 
se leagă cel puțin doi ani din viața lui Lucian Blaga. 

Este vorba de dorința poetului de a avea o casă, 
undeva, la țară, dorință pe care Letiția Pavel, sora 
poetului stabilită aici cu familia încă din 1919 (când 
soțul, Ioan Pavel, fusese numit de Consiliul Dirigent 
al Ardealului revizor școlar al județului 
Bistrița-Năsăud) i-o îndeplinește. 

Cumpărată în toamna anului 
1938, pe când poetul se afla la Lisa-
bona, în calitate de „trimis special” al 
Suveranului Carol al II-lea și „ministru 
plenipotențiar” în țara lusitană, casa cu 
livadă de pe dealul Dumitra din apro-
pierea orașului Bistrița va fi apreciată 
de poet, în telegrama trimisă Corneliei, 
drept „o minunăție”. Poetul revenise 
în țară pentru deschiderea cursului de 
„filosofia culturii” la Universitatea din 
Cluj (17 noiembrie 1938), rămânând 
până în decembrie. 

Anul viitor, în martie 1939, Bla-
ga va demisiona din diplomație, ur-
mând să revină la catedră odată cu în-
ceperea noului an universitar.

Chiar în vara lui 1939, poetul împreună cu 
Cornelia se vor ocupa serios de amenajarea casei și 
de cultivarea terenului agricol aferent, Blaga urmând 
a face naveta la București în calitate de senator numit 
de rege în Parlamentul României, dar și ca membru 
la ședințele Academiei. 

Cele două veri 1939 și 1940 poetul le va petre-
ce în deplină tihnă și rodnică inspirație la gospodăria 
de la Bistrița Deal, în timp ce iernile familia se va 
afla la locuința din Cluj, unde Blaga își îndeplinea 
obligațiile didactice. 

Dar fericirea familiei de a avea propria gos-
podărie, câtă a fost ea în perioadele estivale, se vede 
spulberată odată cu al doilea arbitraj de la Viena din 
30 august 1940, când Ardealul de Nord este încor-
porat Ungariei hothyste. La 3 septembrie 1940, în 
mare grabă, familia Blaga părăsește proprietatea de 
la Bistrița și mai apoi locuința din Cluj, refugiindu-
se la Sibiu, acolo unde va fi transferată Facultatea de 
Litere și Filosofie a Universității clujene. Anii 1940-
1946 vor fi petrecuți de familia Blaga la Sibiu, aici 
desfășurându-se o etapă importantă din viața poetu-
lui. Abia în toamna lui 1946, familia revine la Cluj,  
având un nou domiciliu pe strada Martinuzzi 14.  

În anii refugiului, proprietatea de la Bistrița 
suferise devalizări și pierderi importante, ceea ce de-

termină familia s-o vândă, înstrăinarea va avea loc 
în 1947.  

De atunci până azi, casa cu grădină de pe dea-
lul Bistriței cunoaște, succesiv, mai mulți proprie-
tari, ajungându-se în toamna lui 2017 să fie demolată 
complet de către proprietarii ce și-au ridicat alături 
locuințe mai arătoase. Și așa dispar ultimelor urme 
ale unei reale povești din viața lui Lucian Blaga. 

Toată această „poveste”, devenită una  „de su-
flet”, este reluată de autoarea lucrării Lucian Blaga 
la Bistrița (1938-1940), care, pe baza unui bogat ma-
terial documentar și a unor mărturii directe, reușește 
să atragă atenția asupra acestui „sit cultural” care s-a 
spulberat sub ochii contemporanilor, fie că aceștia 
reprezentau autoritățile (care n-au mișcat un deget, 
eventual, pentru recuperarea casei și transformarea 
ei eventual într-o „casă de vacanță” a scriitorilor), fie 
că e vorba de oameni de cultură care regretau feno-
menul destrămării „casei Blaga”, neavând pârghii de 
intervenție și salvare (Ioan Pintea, Victor Știr, Mir-
cea Gelu Buță, Constantin Sănduță ș.a.).

Lucrarea d-nei Jenița Naidin este, de fapt, un 
documentar jurnalistic, prevăzut de o bogată secțiune 
fotografică, în care sunt reținute date și fotografii 
alb-negru din mai cunoscutele lucrări din bibliogra-
fia blagiană semnate de Basil Gruia, Mircea Vaida, 
Lelia Rugescu, Cornelia Blaga-Brediceanu, Dorli 
Blaga, Zenovie Cârlugea, Mircea Popa ș.a. 

Lucrarea beneficiază de un mai amplu Studiu 
introductiv (pp. 3-43), semnat de criticul și istoricul 
literar Zenovie Cârlugea, care evocă întreaga pro-
blematică a proprietății lui L. Blaga de la Bistrița, 
de la dorința poetului de a reveni în țară din obo-
sitorul periplu diplomatic de 13 ani prin mai multe 

capitale europene (Varșovia, Praga, Berna, Viena, 
din nou Berna, Lisabona), până la îngrijorarea po-
etului exprimată față de Basil Gruia, după vânzarea 
proprietății, în condițiile noii legislații a regimului 
comunist privind terenurile agricole… 

De asemenea, lucrarea este îmbogățită cu 
o Addenda semnată tot de Zenovie Cârlugea (pp. 
164-202), care reproduce, sub titlul Lucian Blaga 

în relație cu scriitori și oameni de cultură 
din Bistrița-Năsăud, câteva profiluri litera-
re, parte componentă a celor două volume 
din «dicționarul esențial»: Lucian Blaga 
– Oameni din viața lui (TipoMoldova, I și 
II, 2017 – 2018). Este vorba de unii contem-
porani cu care poetul a venit în contact, în 
varii împrejurări ale vieții sale, fie în inte-
res propriu, fie ajutându-i în unele privințe: 
Liviu Rebreanu, Iustin Ilieșiu, Bárd Oszkár, 
Gavril Istrate, Teodor Mihadaș, Gavril Pop, 
Constantin Pavel, Alexandru Husar, Lucian 
Valea, Dumitru Andrașoni, Aurel Rău.  

Structurată astfel, Lucian Blaga la 
Bistrița reușește a ne restitui un fragment mai 
puțin luminat din viața lui Lucian Blaga, pe-
trecută în destindere și  favorabilă inspirație 
în acest colț de țară de veche tradiție și spiri-
tualitate românească, în care poetul regăsise, 

încă de la luarea în posesie a domeniului, „adevăratul 
meu spațiu mioritic” (de pe dealul Dumitra, poetul 
avea sub ochi nu numai panorama orașului dar, până 
departe, și culmile dealurilor și munților Bîrgăului 
profilate la orizont…

Documentarea, în general corectă, concrescu-
tă pe secvențe evocative de un real tremur emoțional, 
reușește a ne restitui o imagine autentică a spațiului 
bistrițean, dar și realitatea unei „povești” de la apo-
geul trăirii efective până la dispariția ultimelor ziduri 
și repere (bunăoară falnicul arbore Tuja giganteea, 
pe care poetul îl zărea de departe, de la fereastra va-
gonului, când revenea la Bistrița). 

Este, altfel zis, o lucrare care se cerea neapă-
rat scrisă despre sejurul estival al familiei Blaga la 
casa din dealul Bistriței, în anii de adevărată rela-
xare sufletească 1939 și 1940, perioadă după care 
familia Blaga va cunoaște refugiul sibian, din cauza 
Diktatului de la Viena, și retragerea la Căpâlna, din 
pricina războiului care amenința bombardarea Sibi-
ului, precum și anii comunizării forțate a țării după 
„Scriptura stalinistă” când poetul, supravegheat de 
poliția politică cu „dosar de urmărire informativă”, 
a devenit scriitor „interzis” și victimă a odiosului re-
gim totalitar. 

Horia HENȚIA

Lucian Blaga la Bistriţa (1938-1940)

Zero

Cu bulgări aruncă pământul în sus,
Ca zero să ceară un număr opus
Și hăul în care stelele cad
Ascunde cenușa sub piatra din vad.

Spirala adună răspunsuri în ea,
Alunecă timpul pe fulgul de nea,
Prin cercul de foc născut din cuvânt,
Să treacă aripa bătută de vânt.

Cunună și giulgiu - două mirese,
Sămânță de rodii de îngeri alese,
Pe axa ce trece de Steaua Polară,
Coboară și urcă spre mama fecioară.

Rămâne în urmă Nimicul pierdut
Și zero se vrea a fi absolut,
Să tindă spre unu, triunghiul din cerc
Adună lumina cu pasul de melc.

Lumina albastră

Ce lumină albastră în mine aprinzi?
Ce înger trimiţi ca frate să-mi fie?
Pe cord, pe retină îmi scrii, îmi răspunzi,
Dar mâna mi-e grea, nu ştie ce scrie.

Ea vrea să mângâie şi vrea să sărute
Zidirea iubirii din miezul de ghindă,
Şi vrea, încă vrea, să facă virtute
Din umbrele nopții ce stau s-o cuprindă.

Tu taci şi priveşti la mâna ce scrie,
O laşi să te cheme, o chemi fără glas;
Ea simte cum vine lumina cea vie
Şi-aleargă, şi zboară spre tot ce-a rămas.

Nimic nu rămâne aşa cum a fost,
Doar visul că suntem, oglinda îl cântă;
Ţinut-am iubirea o viaţă în post
Şi mâna, pe masă, adoarme înfrântă!

Femeia de nea

Sunt orbul ce simte lumina prin mâini,
Ca jarul rămas în spuza de-acasă
Şi nopţile goale te rog să le-amâni
Ca luna în geam s-o văd mai frumoasă.

Păși-voi desculță pe Golgota mea,
Ca apa din pumni să-mi fie oglindă
Şi ţie să-ţi fiu femeie de nea
Sau îngerul care şi-n vis să-ţi răspundă.

De frunzele cresc din muguri de soare
Şi florile cântă un cântec de nai,
Pe pleoape să-mi pui un strop de culoare,
Să ştiu că spre tine mi-e drumul spre rai.

S-alung înserarea c-un zâmbet candid,
În ochi să-mi citești poemul nescris
Şi porţi să îi fac privirii prin zid
Să-ţi spună așa: eşti omul din vis!

MARIA IEVA: 
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Medicul Dumitru Gălățan-Jieț, fiu al ținutului 
de Est al Văii Jiului (n. 4 aprilie 1940, Jieț), gravitând 
economic în jurul Petrilei, s-a dovedit, începând din 
2005 încoace, un meticulos cercetător al „tradițiilor 
și obiceiurilor” momârlanilor, aceste comunități din 
regiune a căror istorie a fost puțin cunoscută. Reținem 
câteva titluri din scrierile apreciatului etnograf, care 
se regăsesc în sinteza monografică de față, modulată 
după noi imperative metodologice: Tradiții și obice-
iuri în satele din Estul Jiului (2005), Credințe, datini 
și superstiții în satele din Estul Văii Jiului (2006), 
Momârlanii ieri și azi (2007), Riturile de trecere în 
Ținutul Momârlanilor (I.Nașterea, 2011; II.Nunta, 
2012; III.Înmormântarea, 2013), Pițărăii din Valea Ji-
ului (2008), Graiul jienilor momârlani. Mic dicționar 
(2012), Petrila dincolo de legende și povestiri (2013), 
Satul meu de altădată (2011), Păstoritul din Valea Jiu-
lui ieri și azi (2014), Valea Jiului în legende și povestiri 
– o privire etnografică neconvențională (2017) etc.   

Monografia etnografică a Ținutului Momârlanilor (Editura Măiastra, Tg.-Jiu, 
2017, format A 4, cu ilustrații alb-negru și color, 436 p.), realizată în urma menționatelor 
deja cercetări ale autorului în acest domeniu, constituie scrierea pe deplin lămuritoare și 
completă privind atât „tradițiile” cât și „înnoirile” din viața acestor comunități viețuind 
pe un spațiu geografic destul de întins. Nemulțumit de înțelesul peiorativ-jignitor pe care 
l-a reținut în Dicționarul său, reeditat în 1996, etnofolcloristul Lazăr Șăineanu (1859-
1934), menționând: „momârlan” = „om prost”, „bădăran”, autorul s-a adresat Academiei 
Române cu un memoriu „pentru reabilitarea corectă a termenului de momârlan printr-o 
definiție corectă”. În 2015, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” al Academiei Româ-
ne, sub semnătura directorului acad. Marius Sala, îi răspunde, precizând că, la elabora-
rea fasciculei cu litera M, apărută în 1968, care conține cuvântul „momârlan”, la baza 
definiției au stat „izvoarele din acea perioadă”, recunoscându-se că, între timp, informația 
documentară s-a îmbogățit, ceea ce înseamnă că „ în viitoarele ediții ale DEX-ului și ale 
Dicționarelor limbii române vom ține cont de sugestiile dv.” (p. 37).

În urma cercetărilor mai vechi ale autorului, dar și mai recente ale unei echipe de 
reporteri de la revista „Formula AS” (septembrie 2012), rezultă că în regiunea Ladinia 
din nordul Italiei Ladinia, (teritoriu cu origini celte și romane, unde în prezent se vor-
beste o limbă retoromană, ladina, folosită de aproximativ trei la sută din populație) și la 
comunitățile helvete vorbitoare de retoromană, o limbă înrudită, există tradiții similare. În 
inima Dolomiților italieni, mai exact în zona munților Marmolata din nord-est (frontieră 
cu Austro-Ungaria până la sfârșitul Primului Război Mondial), există un mod de viață ase-
mănător cu al românilor din zonele intracarpatice, începând de la arhitectura caselor, port, 
obiceiuri, tradiții și superstiții, până la vocabularul folosit. Aceste asemănări dintre ladini 
și momârlani, până în cele mai mici aspecte ale viețuirii lor, i-a determinat pe cercetători 
să stabilească faptul că numele „momârlanilor” din Valea Jiului a fost dat locuitorilor de 
aici de muncitorii forestieri italieni aduși în zonă pe la mijlocul secolului al XIX-lea pen-
tru pregătirea și exploatarea minelor. „Asemănările se extindeau nu numai asupra portului 
și obiceiurilor, ci, mai ales, asupra limbii” – scrie în Prefața lucrării prof. dr. Constantin 
Eretescu (Providence, USA), ceea ce este posibil „ca termenul de marmorlani să fi deve-
nit în timp momârlani.”

Agricultori și crescători de vite, momârlanii din Valea Jiului sunt „urmași ai da-

cilor ” și îndeosebi ai dacilor liberi, așa cum le place lor să se autodefinească, populând 
un spațiu destul de larg: din extremul estic al Văii Jiului, vecin cu muntele Șureanu, până 
în extremul vestic de la Câmpuʼ lui Neag, din Dealul Babii și pe Muntele Merișorului 
ce coboară spre Baru Mare: „Este ținutul de vatră, Ținutul momârlanilor din Valea Jiu-
lui, loc numit în trecut Țara Jiului.” Și, totodată, parte componentă a întinsului județ al 
Hunedoarei, ce cuprinde alte cinci zone etno-folclorice bine conturate (Țara Hațegului, 
Valea Mureșului, Ținutul Orăștiei, Ținutul Pădurenilor, Ținutul Zarandului și Subzona 
Hunedoarei).

Situat în depresiunea intramontană a celor două Jiuri (de Est/zis Ardelean și de 
Vest/ zis Românesc), mărginit de munții Retezat, Parângului, Șureanu și Vâlcan, Ținutul 
momârlanilor este „o cetate naturală”, care după 1840 va deveni „cetatea cărbunelui ro-
mânesc”, cu deschidere spre două porți principale – una la sud, prin Defileul Jiului, alta 
spre nord, spre Țara Hațegului, ba putând vorbi  chiar și de o a treia, spre Băile Herculane, 
pe la Câmpul lui Neag, făcând legătura ca Banatul.

Locuitori de vatră ai Văii Jiului, momârlanii au evoluat de la daci la jieni, barabe și 
momârlani, păstrându-și neatinse tradițiile moștenite din străbuni. Provenind el însuși din 
„satul de vatră” Jieț, din estul ținutului, autorul s-a dedicat cercetării în amănunt a vieții și 
tradițiilor momârlanilor din Valea Jiului, mândru fiind că jienii băștinași numiți „momâr-
lani” de către muncitorii forestieri italieni originari din părțile Marmoladei au rămas cu 
această denumire, care, din păcate, a fost percepută de-a lungul timpului cu o semantică 
peiorativ-jignitoare.

Strănii care lucrau atunci la exploatarea cărbunelui (cei din administrația maghiară 
îi numeau „marmolany”, sg. – „marmolanyok”, pl.), neînțelegând sensul și sugestia cu-
vântului, l-au preluat din gura italienilor ca drept etnonim al populației locale băștinașe. 

Iată și principalile localități din Ținutul Momârlanilor, în jurul cărora gravitează 
viața viața acestor cumunități: Petrila, Bănița, Crivadia, Bănița sat, Merișorul, Petroșaniul, 
Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani.

Dr. Dumitru Gălățan-Jieț, în temeinica lui cercetare etno-folclorică, procedează 
metodic și după toate regulile unei complexe monografieri a zonei. Stabilind, mai întâi, 
cadrul geografic și istoric al Văii Jiului, autorul stabilește că mamârlanii sunt „locuitori 
de vatră ai Văii Jiului”, mai niciodată aflați sub vreo stăpânire, căci aici nu au existat nici 
grofi, nici boieri până în jurul anului 1700. Sunt cercetare apoi, în capitole detaliate la rân-
dul lor în subcapitole, „ocupațiile tradiționale” (agricultura, creșterea animalelor, păsto-
ritul, mineritul, albinăritul, pescuitul ș.a.), „meșteșugurile țărănești” (prelucrarea lemnu-
lui, a produselor animaliere etc.), „instalațiile populare” (mori, joagăre, cazane, cuptoare 
etc.), „gospodăria țărănească tradițională” (obștile jienilor, casele, colibele subalpine), 
„locuința țărănească”, „alimentația tradițională”, „monumentele de arhitectură”, biseri-
ca, școala, portul popular, obiceiuri, datini, credințe, superstiții, starea demografică, mani-
festări etno-folclorice, până la „valorificarea turistică” a zonei (cap. XVIII).

Adăugând un Glosar foarte interesant specific acestor comunități, cartea se înche-
ie cu o bibliografie în care numărăm nu mai puțin de 20 de lucrări semnate de autor, cu 
accent pe arealul satului natal Jieț, din apropierea Petrilei lui I. D. Sîrbu, al cărei Cetățean 
de Onoare este din 2010, evidențiat fiind și de Consiliul Județean Hunedoara printr-o Di-
plomă de excelență, ca „ambasador cultural al județului” (2016).

În totul, Monografia etnografică a Ținutului Momârlanilor este o lucrare bine-
venită și destul de lămuritoare privind viața locuitorilor din Valea Jiului, istoricul vieții 
lor, cu tot complexul de manifestări etnofolclorice, încă păstrate și cultivate cu mândria 
străvechimii lor în aceste ținuturi de vatră.

Minodora JALEȘ

DUMITRU GĂLĂȚAN-JIEȚ:

Monografia etnografică a Ținutului Momârlanilor

Având o activitate 
literară de mare întindere, 
dar nu mai puțin diversifi-
cată tematic – poezie, pro-
ză, teatru, critică literară, 
traduceri – , precum și cu o 
specială complexitate ide-
atică, este cât se poate de 
firesc ca Marin Sorescu să 
fi fost permanent prezent 
cu cărți publicate în țară și 

chiar pe tot globul.  S-ar putea crede, dat fiind numeroa-
sele volume apărute în timpul vieții, că în urma sa nu 
au mai rămas manuscrise, că cititorul contemporan îi 
cunoaște întreaga creație. Și totuși, după moartea sa tim-
purie, au apărut în librării alte și alte titluri. Astfel, prin 
grija fratelui său, profesorul universitar George Sores-
cu, poezii ori jurnale ale scriitorului au văzut, pe rând, 
lumina tiparului. Un mare interes a trezit de asemenea 
corespondența sa. Tulburătoare, scrise în alt registru sti-
listic decât cel ironico-parodic care îi determinaseră stilul 
recognoscibil, „ultimele poeme”, cele scrise pe patul de 
spital, au fost la rândul lor publicate după moartea poe-
tului.

Este firesc totodată ca în cazul unei opere de an-
vergură criticii și istoricii literari să se aplece frecvent 
asupra uneia sau alteia dintre fațete. Începând cu bine-
cunoscutele cuvinte  ale lui G. Călinescu – un bilet de in-
trare pe poarta din față a literaturii române – au scris apoi 

despre cărțile lui Marin Sorescu mulți critici importanți, 
români și străini. Nu e mai puțin adevărat că, deși un timp 
a părut să se aștearnă o cvasi-tăcere privind opera sores-
ciană, aceasta a continuat să trezească interesul cititorilor 
și, în consecință, să continuie să existe condeie care să o 
prezinte și să o analizeze.

Cu atât mai mult trezesc interes postumele.
În consecință, un volum intitulat simplu și direct 

Marin Sorescu în postume (Scrisul Românesc. Fundația. 
Editura, 2017) de Ada Stuparu (care nu se află la prima 
lucrare dedicată operei soresciene1), vine să completeze 
bibliografia critică asupra scrierilor lui Marin Sorescu. 
În ceea ce privește neașteptata amplitudine și totodată 
complexitatea operei postume o referire o aflăm încă 
din prima frază a „Cuvântului înainte” la volumul mai 
sus menționat, „Cuvânt” semnat de George Sorescu: 
„Volumul de față cuprinde opera publicată postum a lui 
Marin Sorescu, poezie, proză, critică literară, culegeri 
de folclor, dar și un bogat fond documentar alcătuit din 
corespondența și jurnalele pe care scriitorul le-a întreținut 
o lungă perioadă de timp.”

Ada Stuparu analizează opera postumă a lui Ma-
rin Sorescu, pusă sub genericul „noi dimensiuni pentru 
un portret al artisului”, structurând-o în funcție de gen și 
domeniu – creația literară, critica literară, culegerile de 
folclor, corespondența, jurnalele și chiar creația plastică. 
Cele șase capitole sunt urmate de fireștile Concluzii, de 
1 Marin Sorescu - starea poetică a limbii române: stil şi expre-
sivitate în poezia lui Marin Sorescu, ed. Aius, 2006; Sonetele 
lui Marin Sorescu, ed. Eikon, 2016.

o listă a lucrărilor apărute postum și o listă (selectivă) de 
referințe critice. Biobibliografia de la începutul întregului 
demers amintește momentele importante care au marcat 
evoluția scriitorului.

O coerență a cărții semnate de Ada Stuparu derivă 
din faptul că în fiecare dintre secvențele în care autoarea 
prezintă unul sau altul dintre genurile abordate de „scrii-
torul total” care a fost Marin Sorescu, sunt legate scrierile 
postume de cele antume, subliniindu-se astfel, implicit, 
continuitatea și, mai ales, legătura organică a întregii sale 
opere.

Nu detaliem conținutul fiecărui capitol. Lăsăm ci-
titorul interesat de întreaga activitate a lui Marin Sorescu 
să afle câte – încă – necunoscute ascunde opera acestuia.

Este meritul Adei Stuparu că s-a aplecat cu dă-
ruire în cercetarea și analiza fiecărui document al unei 
creații nu numai vaste, dar și diversificată ca genuri și 
stiluri. Nu fără motiv, în Cuvântul înainte menționat an-
terior, George Sorescu îi mulțumea cercetătoarei „pentru 
modul cum s-a străduit să pătrundă în zone mai puțin cu-
noscute de creație și să prezinte componente importante 
ale operei lui Marin Sorescu”.

Desigur că și cititorii volumului Marin Sorescu 
în postume îi vor mulțumi autoarei pentru completarea 
informațiilor privind manuscrisele soresciene și pentru 
acribia cercetării.

Mihaela ALBU

Marin Sorescu - opera postumă
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TRAIAN DIACONESCU:

SF. AUGUSTIN
Teoria reTorică şi opera sa omileTică*

Sf. Augustin a formulat în De doctrina christiana şi 
în prima parte din De catechizandis rudibus modalitatea 
în care mediul cultural creştin trebuie să-şi asume postu-
latele retorice ale tradiţiei clasice. Aşadar, am putea gîn-
di că opera omiletică2 a Sf. Augustin ar trebui să reflecte 
postulatele din operele citite. Exegeţi celebri3, ca Eric Au-
erbach sau Christine Mohrmann au cercetat valorificarea 
conceptelor retorice tradiţionale în opera omiletică a Sf. 
Augustin, fapt de mare interes, şi au relevat că nu există o 
relaţie exclusiv retorică între conceptele formulate şi lite-
ratura sa omiletică.

Pentru a înţelege bine complexitatea acestei proble-
me vom prezenta mai jos postulatele teoretice exprimate 
I. în De doctrina christiana, II. în De catechizandis ru-
dibus şi III. în Discursurile care se află în lucrările De 
catechizandis rudibus şi în proemiul psalmului nr. 118 din 
Enarrationes in psalmos.

I. Sinteza cea mai completă de la începuturi pînă în 
stadiul întronizării retoricii ca disciplină paideutică, ex-
tinsă din antichitatea tîrzie pînă în Renaştere, a realizat-o 
James J. Murphy4. Acest exeget expune diversele com-
ponente antice care stau la baza retoricii din antichitatea 
tîrzie. Acestea sînt: 1. retorica filozofică, taxinomică, a lui Aristotel, 2. translaţia 
retoricii aristotelice în mediu latin prin Rhetorica ad Herennium, 3. adoptarea 
unui pragmatism elevat şi mobil în doctrina retorică a lui Cicero şi 4. întoarcerea 
la retorica pedagogică prin opera lui Quintilian. În această linie evolutivă se află 
o treptată îndepărtare de fondul tematic şi o coborîre în detalii formale.

Privind istoria creştinismului, precizăm că mediul său cultural primeşte un 
puternic impuls prin literatura polemică şi apologetică. În această literatură, pro-
cesele dialectice şi elementele formale folosite în suasoriae şi controversiae au o 
extraordinară utilitate. Tot atît de importante sînt şi referinţele etice şi metaforice 
care apar chiar de la începutul literaturii creştine.

Sf. Augustin propune însă o nouă schiţă retorică utilă pentru mediul la-
tino-creştin. Un proiect care leagă transcendenţa filozofică creştină de originile 
disciplinei retorice care menţine pragmatismul retoric al oratorului şi finalitatea 
pedagogică a receptorului dezvoltată amănunţit în De catechizandis rudibus, dar 
mai ales în De doctrina christiana, proiect de referinţă în toate reflectările ul-
terioare, în care se consideră relevante atît fondul tematic (modus inveniendi) 
al discursului cît şi forma expresivă (modus preferendi). Aşadar conceptul de 
retorică a variat şi din această pricină este dificil să disociezi retorica tradiţională 
de retorica creştină. Augustin, în De doctrina Christiana, dedică trei cărţi pentru 
modus inveniendi şi o singură carte pentru modus preferendi, semn semnificativ 
pentru preferinţele autorului. Augustin nu propune crearea unei Ars rhetorica 
nova, dar după decesul său, De doctrina christiana va fi citită ca un model de 
retorică creştină. Acest fapt se bazează pe contribuţia lui Augustin la dezvăluirea 
relaţiei dintre logica religioasă şi expresia sa normativă care are prioritate  tema-
tică, fenomen prelungit în toată teoria retorică medievală.

II. Sinteza postulatelor teoretice exprimate în De catechizandis rudibus 
este o sinteză de circumstanţă cu o finalitate propedeutică6. Este redactată în 
două părţi asemănătoare prin întindere, dar diferite prin conţinut. Prima parte 
consistă într-o epistolă către un diacon din Cartagina, Deogratius, căruia îi face 
recomandări privitoare la redactarea discursurilor sale adecvate la auditor. Partea 
a doua este alcătuită din două ilustraţii practice ale teoriei expuse. Ambele părţi 
diferă sintactic şi stilistic7.

Augustin propune două niveluri teoretice bazate pe accomodatio (cap. II) 
şi anticipă cele două discursuri din partea a doua a lucrării De catechizandis ru-
dibus. Primul discurs se adresează unui receptor cultivat în precepte gramaticale 
(cap. VIII) şi în retorică (cap. IX), unui competens, al doilea discurs adresat unui 
receptor normal (cap. III-V) sau rudis. Multe precepte pentru receptorul normal 
sînt refolosite şi pentru receptorul cult, format în tradiţia culturală romană, fără 
a invalida disocierea teoretică8 anterioară. Augustin cunoaşte perfect officia ora-
toris care implică părţile discursului: inventio, dispositio, elocutio, memoria şi 
actio – dar şi relaţia cu receptorul – doceo, delectare, commovere. Propunerea 
sa constă în combinarea acestor direcţii care cer recursuri concrete la dispositio, 
elocutio şi actio9. Augustin propune ca naratio să fie mai scurtă în faţa unui 
receptor nepregătit, iar commovere să pornească de la quaestiones care includ 
castigatio în ameninţarea subliminală sau concretă a pierderii valorilor eshato-
logice pe care le transmite religia creştină la care se accede prin activităţi etice 
(cap. V)10. Narratio să fie mai extinsă pentru un receptor cult, quaestiones care 
se propun să pornească de la exegeze textuale de la care derivă diverse nivele de 
lectură (cap. IX), iar commovere să facă prozelitism, nu în virtutea unei castiga-

tio, ci pornind de la triumful logicii în argumentatio creş-
tină. În ultima instanţă, importă tema care se acomodează 
la diverse tipuri de auditori.

III. Capitolele XVI-XXVII din De catechezandis 
rudibus adună discursuri, pe scurt sau extinse, prezente în 
capitolele teoretice despre accomodatio. În primul discurs 
se exemplifică, pozitiv şi negativ, tema speranţei creştine 
faţă de fuga vieţii, cu citate din Scriptură sau alte cărţi 
asemănătoare care arată succesiunea omenirii de la gene-
raţiile biblice pînă la eschatologia finală a Bisericii – prefi-
gurată în răstignirea, moartea şi resurecţia lui Isus şi a per-
secuţiilor cauzate de atunci asupra urmaşilor. Receptorul 
este conceput ca un competens, nu ca un creştin, capabil 
să aprecieze argumentul tematic. În discursul al doilea,  cel 
scurt, sînt contrapuse „viaţa” şi „moartea” într-o schemă 
biblică translată la momentul prezent, invitînd receptorul 
să aleagă între cele două direcţii; receptorul este un rudis, 
creştin sau păgîn, care cere să fie sprijinit în castigatio. 
Primul discurs, cel extins, demonstrează că evoluţia fiinţei 
umane confirmă mărturiile biblice, anticipînd etapa creşti-
nă, iar al doilea discurs prezintă o dicotomie cunoscută în 
care opţiunea pentru creştinism este asigurată.

Aşadar, există două posibilităţi discursive cu funcţie de formaţie culturală 
a receptorului, prevăzute în partea teoretică a operei. În II, 3, se referă la limbile 
latină, greacă, ebraică a discursurilor. În III, 5, se apasă pe folosirea termenului 
retoric narratio, iar în VI, 10 pe officium retoric de commovere în spirit biblic. 
În IX, 13 se recomandă fuziunea cunoştinţelor de gramatică cu cele de retorică. 
În XV, 23, se răspunde la necesitatea prezentării elementelor gramaticale pentru 
receptare, prevăzută în dictatio.

Un exemplu diferit îl oferă prologul explicativ la Psalmul 118 din Comen-
tarii la Psalmi11. În acest pasaj, autorul reliefează singularitatea Ps. 118, prin 
disocierea expresiilor discursive – destinate ascultării – şi exegetice – destinate 
lecturii – sau pe combinarea aspectelor discursive cu cele gramaticale. Căci o 
expunere în public cu caracter gramatical în care nu se poate demonstra contra-
vine discursurilor cu caracter demonstrativ. Adică, forma discursivă pare a se 
depărta de accomodatio la ascultător. Soluţia constă în recurgerea la o formulă 
discursivă nestabilită de retorică: – omilia de origine greacă. Aparent, aici se 
tratează o problemă care nu priveşte relaţia cu cele două discursuri care se află în 
De catechizandis rudibus. Acestea coincid cu mărturisirile referitoare la Ps. 118, 
în absenţa recursurilor retorice, exceptînd vocativele şi formele pronominale şi 
verbale la persoana a II-a plural în captatio benevolentiae care caracterizează 
forma discursivă, dar nu condimentează tema discursului. În această manieră 
se află formele gramaticale, ca perifrazele în De catechizandis rudibus şi ca ex-
presiile textelor dedicate Ps. 118 unde parafraza temei răspunde în realitate la o 
combinare  de exegeză şi perifrază.

Exegeţii creştini s-au preocupat intens pentru a distinge operele literare 
creştine în raport cu cele păgîne, insistînd asupra conceptelor culturale care per-
mit disocierea între eloquentia, gramatica, rhetorica, litteratura şi oratoria, şi 
care constituie obiectul operei lui Augustin De doctrina christiana.

După Augustin, elocvenţa creştină se caracterizează prin dependenţa de 
divinitate, care a sădit în sufletul oamenilor capacitatea de a înţelege misterul. 
Elocvenţa tradiţională se distinge însă prin interferenţa conceptelor de sapien-
tia şi humanitas12. În elocvenţa creştină, sublinia Augustin, divinitatea intervine 
asupra capacităţii de cunoaştere13 a omului, iar în Biblie găsim adevărul divin 
revelat care trebuie14 să fie obiect al gramaticii şi al retoricii, căci în Scriptură se 
află particularităţi tematice şi formale care sînt incluse în sacra eloquentia15. Dar 
această elocvenţă creştină include şi concepte tradiţionale, iluminate16 acum, la 
autorii creştini, de filozofia creştină.

Pentru Augustin, literatura creştină nu este reprezentată numai de texte 
biblice şi de exegeze derivate, ci şi de discursuri particulare, legate tematic de 
doctrina creştină, apologetice sau polemice, cum sunt Confessiones şi De ci-
vitate Dei de Augustin, sau lucrările părinţilor bisericii, care, pînă la un punct, 
valorifică retorica tradiţională întru reflectarea adevărurilor sacre. Creaţia de noi 
texte nu rivalizează cu textele biblice relevate, ci le îmbogăţesc, tematic şi sti-
listic, întrucât gramatica şi rhetorica fuzionează şi reflectă mai complex lumina 
filozofiei creştine.

Observăm că în literatura omiletică a lui Augustin se află, într-adevăr, o 
fuziune între analiza gramaticală a textelor biblice (obiect a exegezei în cazul Ps. 
118 şi al parafrazelor în cazul textelor cuprinse în De catechizandis rudibus) cu 
menţiunea receptorului.
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Această dihotomie culturală care disociază receptorii, în competens şi ru-
des, şi este pragmatică destinată lecturii sau ascultării fără care în niciuna din 
aceste situaţii nu există diferenţe revelatoare.

Literatura omiletică creştină sugerează ideea că nu există o formulă re-
torică proprie creştină. În realitate, operele discursive creştine, în entitatea lor, 
cuprind şi expresia gramaticală în mod discursiv. În acest context, Augustin se 
străduieşte să echipeze o nouă realitate discursivă precum omilia greacă.

În mediul cultural din epoca lui Augustin, există o ferventă dispută pentru 
a distinge creaţia literară creştină de cea păgînă din antichitatea clasică. Această 
preocupare a determinat precizarea conceptelor culturale care permit disocierea 
menţionată. Sînt lămurite conceptele de eloquentia, gramatica, rhetorica, litte-
ratura şi oratoria creştină. Toate se subordonează termenului de doctrina utili-
zat de Augustin în opera sa De Doctrina Christiana. Pentru Augustin, elocvenţa 
creştină se caracterizează pe dependenţa de divinitate. Capacitatea intelectuală a 
omului creştin depinde de puterea pe care i-a dat-o divinitatea pentru a înţelege 
misterele dogmei religioase şi hotarele doctrinei creştine. Conceptul tradiţional 
de elocvenţă se sprijină  pe sapientia şi humanitas11, pe cînd în elocvenţa creşti-
nă capacitatea de cunoaştere a fiinţei umane se sprijină pe divinitate. De aceea, 
exegeţii au disociat trăsături singulare, originale ale conceptelor sacre, la nivel 
de limbă şi stil.

Termenul de elocvenţă, în sens tradiţional, ciceronian, este acum îmbo-
găţit cu perspectiva filozofică a creştinismului care relevă adevărul evanghe-
lic. Toate celelalte concepte sînt, de asemenea, iluminate de divinitate. Aces-
tea asimilează creator, tematic şi formal, operele tradiţionale păgîne. În sens 
tradiţional, gramatica şi retorica reprezintă două modele pedagogice destinate 
producerii de texte şi de opere, numai că în mediul creştin aceste discipline se 
îmbogăţesc cu lumina creştină şi fuzionează, distingîndu-se astfel de statutul lor 
păgîn. Dacă oratoria păgînă se identifica, pînă la un punct, cu producţia sofistică, 
acum, scriitorii creştini, luminaţi de divinitate, dispreţuiesc sofistica.

În finalul acestui studiu formulăm cîteva concluzii. 1. În literatura omi-
letică a Sf. Augustin, adecvarea la receptor îmbracă două forme distincte: una 
culturală care disociază receptorii în competens şi rudes şi alta pragmatică des-
tinată lecturii sau audierii fără să distingă între aceste forme diferenţe majore. 2. 
Literatura omiletică a Sf. Augustin sugerează ideea că nu există tipare retorice 
proprii creştine şi că, în realitate, structurile tradiţionale, păgîne, sînt îmbogăţite 
prin viziunea creştină asupra lumii, şi valorifică, adecvat la timp şi loc, tezaurul 
retoricii clasice greco-latine17.
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Aval
În nopțile nunții, fiinţe-n diluvii
Primesc revărsări în forme neclare,
Nu apa va curge, ci lumina în fluvii
Spre mările calde și dulci, fără sare. 

În flamura boltei cad muchii de zar,
Sunt ochii de neguri ai coconilor-flu-
turi;
Când jerbele din frunțile apelor sar,
Orbii adulmecă în aer săruturi.

Năvoade de vânturi apucă, în vrie,
Pe cel ce ascunde oglinda, trișor,
În ochii frumoși ai mirilor scrie
Că noaptea statuile visează la zbor.

Din zboruri fantaste rămâne culoare
Ce lunecă-n pânze de abur în zen,
Atât de frumos c-o să scrie-n ziare
La faptul divers:’’Plecări spre Eden!’’

Desfacere

Te urci în care de mirare
Cu roţi din soare de amurg, 
Să intri-n bolţi ca în altare,
Solemn şi drept, ca un chirurg.

Cu suflet mărginit de zimţi
Şi mâinile, nişte vedenii,
Citeşti pe aripi moi de sfinţi
Secrete ce uimesc mirenii.

Însă de-acolo te trimite

Să urci degrabă-ntr-un ding-dang
Ce dă, spre-oglinzi ce-s infinite,
Cu tine ca un bumerang.

Și în urcările fantaste 
În acest turn pe trepte-raze,
Tu vei vedea întinderi vaste
De fantomatice topaze.

Poţi să rămâi, dar fără lut
Şi chiar în turn îl laşi, în ieri;
Tu te întorci în nenăscut,
Iar el se prăbuşeşte-n pulberi.

Femeia de lumină
Tu, aplecată ca într-un echer,
Arăţi a discobol din depărtare
Şi arcuită, torţă către cer,
Vrei a ţâşni cu forţa unei fiare;

Ca o cometă să străpungi înalt, 
Să se desfacă în oglindă murul,
Iar ochiul tău, cu luciu de cobalt,
O să destrame nopţii împrejurul.

Ca să te ningi în depărtare, hăt,
Culori de vis în destrămare vie,
Tu ai ţâşnit din gheţuri şi omăt, 
Să picuri praf de stele-n veşnicie.

Ca difuzând lumină în abis,
Cum ning polenuri pe sub pleoapa flo-
rii,
Vei ţine-n univers un ochi deschis
Spre veşnicia-nchisă în memorii.

Şi cum aceste pulberi se tot ning,
Din arderea pe rugul tău, femeie,
Vin după tine, fulger, să mă sting
Şi să rămân pe rugul tău... scânteie.

Atât
În ochiul tău se-ascunde o icoană
Pe care s-au pictat cu vânt genuni,
În palmă-ţi creşte, ca o floare, rană,
Sub geana ta privesc uimiţi străbuni

Cum se destramă-n galaxie zorii
În fulgerul culorii de ruini
Şi-alunecă pe el toreadorii,
Marii schiori pe fire de lumini.

Şi curg iluzii spre altarul verii
Să-nalţe-n utopii splendorii turn,
Ca-n el să cânte liturghii, tăcerii,
Miraje-n ceţuri orbul taciturn,

Dar dacă-n fulger fluturii nu laşi
Şi te-ai făcut în tine nevăzut,
O să dispară urma, de sub paşi,
Chiar în părinţii ce tresar în lut,

Iar cerul frunţii nu se mai susţine
Și se topeşte ochiu-n absolut...
Ca-ntr-o eclipsă, îngropat în tine,
Şopteşti umil spre veşnicii: atât!

Memorie
De aur e aerul, cum e-n paradis;
Ies oameni în pridvoare să vadă

Ferestre ce zboară spre cer ca în vis,
Lumina ce trece-n caleaşcă pe stradă.

Se-mpart destinaţii spre vis, undeva;
Din spatele mamelor, copiii cuminţi
Cer factorului aripi, să poată zbura
În ţara în care părinţii sunt prinţi,

Iar fete privesc pe sub gene alene
Văzând feţi-frumoşi în nori alburii
Ce zboară fantast căutând în ilene
Dulceţuri ascunse cu grijă sub ii.

Bărbaţii scobesc în lulea c-un chibrit,
Ascut cu privirea în grinzi albe coasa,
Că mâine-poimâine pornesc la cosit
Ierburi ce cresc mai înalt decât casa.

La porţi stau bătrâne cu ochii uimiţi
Spre vagi trecători, cătând cine-o fi,
Iar popa alungă bănuiala pe uliţi
Cu apă sfinţită în rugi de copii.

Eu trec pe acolo cumva fără veste,
Nu vede mai nimeni cum nostalgic 
privesc,
Iar satul dispare la loc în poveste,
Doar eu o secundă din gene clipesc...

Alensis De Nobilis:
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Cronica măruntă

Deschidem, cu acest număr, Cronica măruntă, 
denumită de noi DIOPTRICON, o rubrică pe care, după 
Marea Unire, o inițiase „Gândirea” clujeană (1921), fă-
când de altfel tradiție în presa noastră culturală (se poate 
citi azi în revista „Orizont” cu deosebit și incitant inte-
res). Sperăm ca notele, recenziile, intervențiile și atâtea 
alte consemnări să trezească interes în rândul cititorilor, 
cărora, desigur, nu le punem la încercare gusturile, dim-
potrivă, în semn de respect și prețuire, le supunem atenției 
și reflecției într-un mod aparte cele discutate aici, într-un 
grupaj miscellaneu de subiecte literare și teme culturale.
(p-m)

*ANUL MAIORESCU LA FINAL. În editorialul 
din „România literară” (nr. 52/2017), Nicolae Manolescu, 
președintele USR, scrie: „Înainte de a se încheia 2017 – 
Anul Maiorescu în critica literară, pe care l-am anunţat 
într-un editorial din penultimul număr pe 2016 al revistei, 
mă simt obligat să fac, dacă nu neapărat un bilanţ, fie şi 
numai să subliniez aspectele principale ale comemorării 
şi învăţămintele pe care le putem trage din ele. Ideea s-a 
bucurat de un succes la care, trebuie să recunosc, nu mă 
aşteptam. Presa culturală din întreaga ţară a acordat eveni-
mentului atenţia cuvenită. Aproape număr de număr s-au 
publicat articole, studii, contribuţii de tot felul. Au avut 
loc simpozioane, în Filialele USR de la Bucureşti, de la 
Iaşi, unde a fost înfiinţat cu această ocazie Premiul Naţio-
nal „Titu Maiorescu” şi de la Timişoara.” 

Instituirea Premiului Național „Titu Maiorescu”, 
dezbaterea organizată de ICR-Berlin pe tema operelor 
de tinerețe „ale primului stătător al criticii literare din 
România”, reeditarea Operei filosofice (2 vol.) de către 
Academia Română și a lucrării „Studii despre filosofia lui 
Maiorescu” în coordonarea acad. Al. Surdu (a operelor 
din tinerețe scrise în germană între 1853 și 1863, pe teme 
de filozofie, logică, sociologie și psihologie, unele tra-
duse abia acum), Corespondența dintre Maiorescu și Ion 
Petrovici editată sub egida Universității din bucurești de 
Nicolae Scurtu, simpozioane și numeroase articole, recen-
zii și  studii publicate în presa literară de sub egida USR, 
inclusiv nu puținele pagini găzduite de acest periodic din 
Țara Lytua – sunt tot atâtea mărturii și ecouri că Anul Ma-
iorescu – 2017 a constituit un succes remarcabil în viața 
noastră literară. Bucuros că i s-au confirmat „aspectele 
principale” vizate în legătură cu personalitatea marelui 
critic (formația intelectuală marcată din tinerețe de spi-
ritul filosofiei germane, originalitatea ideilor filosofice 
chiar dacă primele scrieri sunt în limba lui Hegel, Herbart 
sau Schopenhauer, actualitatea „paradoxală” a acesteia, în 
ciuda unei „adversități venite de după 1989”), N. Mano-
lescu își încheie editorialul cu o amară constatare, care 
vizează desigur «esteticul» în receptarea literară pe care 
noile generații de critici, cu excepția celor de la „România 
literară”, par să-l considere drept un criteriu depășit!:

„Cea mai proaspătă adversitate vine totuşi după 
1989 din partea noii generaţii de critici literari, pentru 
care, ca şi pentru criticii anilor 1950, Maiorescu pare a fi 
încetat să existe. Cu excepţia celor grupaţi în jurul Româ-
niei literare, niciun critic douămiist, şi îi am în vedere pe 
cei care păreau până nu de mult să conteze în viaţa litera-
ră, n-a scris un rând despre Maiorescu în tot acest an. Nici 
măcar unul de refuz al lecţiei maioresciene.

Recunosc că editorialul meu de acum un an se fo-
losea de centenarul morţii lui Maiorescu spre a pune pe 
tapet exact acest refuz, pe care îl anticipau numeroase 
semnale. M-aş fi bucurat să nu mi se confirme suspiciu-
nile, deşi erau cât se poate de rezonabile. Preferam să mă 
înşel. Constat cu infinită tristeţe că pentru tinerii critici 
spiritul critic maiorescian nu mai are căutare. Ei merg pe 
mâna celei care, cu şaizeci de ani în urmă, îşi lua adio de 
la Titu Maiorescu. Ce-ar mai fi de spus?”

Grea acuză în acest an de grație al comemorării lui 
titu Maiorescu! Să fie vorba chiar de eludarea «criteriului 
estetic», care sta bine în concepția criticii proletcultiste de 
acum o jumătate de secol, sau de o grilă de evaluare mai 
«complicată», care ar ține cont de atâtea achiziții în do-
meniu! Oricum, cât ar fi ea de «nouă», critica româneas-
că de azi nu-și poate tăgădui tradiția și reperele direcției 
estetice.

Încheiem aici succinta noastră referire, venindu-ne 
în minte gândul cu bătaie lungă al lui Lovinescu din fina-

lul monografiei ce i-a dedicat: .„La răspântiile culturii ro-
mâne veghează degetul lui de lumină: pe aici e drumul”… 

*EX UNGUE LEONEM.Un frumos poem, gaura 
cheii, publică Ovidiu Genaru în Rom. lit. (nr. 1/2018), din 
care reproducem versurile de început, prefațând de altfel 
o percepție acută și alienantă a condiției existențiale într-
un postmodernism fin-de-siècle:„ Bună seara vă rog nu-
mi răspundeţi./ Aţi pătruns într-un mix de penumbre. Vă 
conduc./ E o lume de hipertensivi de reumatici./ În urma 
ta auzi cum se închide hubloul.// Nu ştiu cum e la alţii dar 
/ în blocul nostru timpul intră pe gaura cheii./ Am spionat. 
Îl văd cum te văd nu se fereşte./ Intră şi abstractul intră şi 
Biblia./ E un fel de vânt./ O durere. Un semn adânc./ Atâ-
tea etaje multe uşi mii de chei/ care fac şi desfac zgomotes 
atâtea destine.”

* EXPOZIȚIE INTERNAȚIONALĂ LA 
BUCUREȘTI. „100 de artişti pentru România 100” 
. Sub acest titlu aniversar a avut loc la Sala „Constan-
tin Brâncuși” de la Palatul Parlamentului o expoziție 
internațională de artă plastică, cuprinzând 130 de lucrări 
realizate de artişti plastici din România, Republica Mol-
dova, Ucraina, Serbia, organizată de Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţiona-
le Gorj. Evenimentul a reunit artiști plastici din Româ-
nia, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, dându-și con-
cursul dansatori şi interpreţi ai Ansamblului folcloric 
profesionist „Doina Gorjului”. Invitați de onoarece au 
rostit alocuțiuni de apreciere și solidaritate: Mihai GRI-
BINCEA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al 
Republicii Moldova în România și Excelenţa Sa Branko 
BRANCOVICI  ambasadorul Serbiei la Bucureşti. Din 
partea Gorjului (șI Olteniei), au participat reprezentanți ai 
Consiliului Județean  (prof. Gh. Nichifor, vicepreședinte), 
CJPCCT (director: Ion Cepoi), realizator Gabriela Rusu-
Păsărin, Departamentul Studiourilor Teritoriale, Societa-
tea Română de Radiodifuziune. Cu același prilej au fost 
lansate recente lucrări cu tematică înscrisă în calendarul 
omagierii Marii Uniri de la 1 decembrie 1918: Catagrafia 
Gorjului (1918-2018). Oameni. Destine. Proiecte, Idei de 
Ion Cepoi, Album aniversar „CJCPCT Gorj `50, Calen-
darul Gorjului 2018  și, bineînțeles,Catalogul expoziţiei 
internaţionale de artă plastică „100 de artişti pentru 100 
România”. Felicitări organizatorilor: artist fotograf Teo-
dor Dădălău (curatorul expoziției) și scriitor Ion Cepoi 
(directorul Centrului). Socotind și manifestarea de am-
ploare prilejuită de Ziua Culturii Române și omagierea 
lui Mihai Eminescu, în cadrul căreia s-a declanșat la Gorj 
ANUL ANIVERSAR AL MARII UNIRI, putem aprecia 
că de pe meleagurile lui Tudor Vladimirescu au pornit 
deja acțiuni și mesaje dintr-un calendar de valoroase ma-
nifestări cultural-literare, științifice și artistice. 

*«LUCIAN BLAGA ȘI BANATUL».Suntem 
înștiințați că, anul acesta, Colocviile revistei „Reflex” din 
Reșița, publicație ce  apare „sub egida Uniunii Scriito-
rilor”, de 18 ani încoace  (redactor șef: poetul Octavian 
Doclin) se vor desfășura sub genericul „Lucian Blaga și 
Banatul”. Sunt convocați istorici și critici literari, poeți, 
prozatori, dramaturgi, conducători de periodice literare, 
artiști și oameni de cultură din țară și străinătate.

Având în vedere cei doi ani și jumătate (1924-
1926) petrecuți de Lucian Blaga la Lugoj (orașul natal al 
soției sale Cornelia și capitală a Banatului multă vreme 
după Marea Unire), considerăm că poetul, dramaturgul și 
gânditorul merită o carte de sine stătătoare care să oglin-
dească legăturile sale cu Banatul, de unde a început, po-
trivit propriei mărturisiri, „saltul decisiv al vieții mele”. 
Este vorba de opera poetică, dramatică și eseistică scri-
să la Lugoj în acești ani, când poetul colabora și la alte 
publicații din țară („Cultura”, „Gândirea”, „Cuvântul”, 
„Universul literar” ș.a.), precum și de colaborarea la revis-
ta „Banatul” de la Timișoara, cu articole în care surprinde 
specificul spiritului bănățean (precum Barocul etnografiei 
românești, Aurel C. Popovici, Studiul proverbului, Păpuși 
etnografice). O carte pe această temă anunțată într-un arti-
col succint de Pavel Bellu, fostul student al lui Blaga, af fi 
binevenită și clarificatoare. Primisiuni există în acest sens 
și ne bucurăm. Știrea e și o …deconspirare!

*Sub îngrijirea profesoarei Mihaela Albu, edi-
tor experimentat și comentator avizat al operei lui Horia 

Vintilă, a apărut recent un volum de Poezii, de pe a cărui 
copertă reproducem rândurile acestea ce aparțin amintitu-
lui critic și istoric literar al exilului românesc: „Cunoscut 
astăzi îndeosebi ca prozator (în special datorită romanu-
lui Dumnezeu s-a născut în exil, premiat cu prestigiosul 
Goncourt și tradus în multe limbi), Vintilă Horia debuta 
editorial în 1937 cu un volum de poezii intitulat Proce-
siuni (editura Pavel Suru). Anterior, semnase în revis-
ta Gândirea deopotrivă poezie, proză, eseu și cronică lite-
rară, demonstrând încă de atunci o vastă și solidă cultură, 
atât în plan românesc, cât și universal.

Volumele publicate în țară (Procesiuni, 1937, Ce-
tatea cu duhuri, 1939 și Cartea omului singur, 1941) vor 
fi continuate apoi în exil, într-un alt timbru, într-un alt re-
gistru poetic, într-o altă profunzime ideatică cu A murit un 
sfânt, 1952, Jurnal de copilărie, 1958, și Viitor petrecut, 
1976.

    La acestea trebuie adăugate cele două antologii – 
una în 1950 – Antologia poeților români în exil, publicată 
la Buenos Aires (prefațată de editor), iar cealaltă în 1956 
– Poesia românească nouă, publicată la Salamanca.” Vom 
reveni.

* „Viața românească”, nr. 1-2/ 2018: Mihail 
Gălățanu, Mai potoliți-l pe Eminescu: „Mai potoliţi-l 
pe Eminescu/ daţi-i un hap/ un pişcot otrăvit/cum se dau 
la acei cîini de/ pripas/ care se prăsesc prea mult/ cîini 
vagabonzi/ care muşcă/ din noaptea adormită a speciei// 
Mai potoliţi-l pe Eminescu/ duceţi-l la secţie/ arestaţi-l/ la 
ecarisaj cu el/ ba nu injectaţi-l mai bine/ să nu mai poată 
scrie/ tot ce-a scris/ toată lumea ar răsufla uşurată/ dacă 
în sfîrşit ar muri/ în sfîrşit şi-ar da obştescul sfîrşit/ l-am 
duce la bellu/ l-am băga/ bucuroşi/ în manualele de lite-
ratură/ unde ar fi meritat / de mult să fie/ dacă ar fi avut 
înţelepciunea să moară la timp/ dar asta nu se întîmplă 
la nici unul dintre poeţii noştri…” Și continuă cu referiri 
la poeții Labiș,Tudor Arghezi, Mircea Ivănescu, reluând, 
în același stil de neaoșă insurgență ironic-fantezistă, în-
demnul bătrânului mason Petre P. Carp de la Viena, pe 
care unii îl consideră un semnal important în acțiunea de 
anihilare („asasinare”) a poetului. Nu împărtășim ipoteza 
aceasta atât de vânturată azi (s-o ia însuși postmodernul 
M.G. în răspăr laitmotivic?), după cum de ani buni pre-
cizează însuși Nicolae Manolescu - „un presupus proces 
politic intentat  gazetarului de liberali, cu sprijinul (stu-
pidă idee!) lui Maiorescu. Mi-am exprimat de câteva ori 
dezacordul cu aceste teze, chiar şi în Istoria critică”…). 
Dar mărturisim că versurile ne incită plăcut: 

„Mai potoliţi-l pe Eminescu/ Închideţi-i gura/ 
puneţi-i mîinile pe piept/ cu care scria/ cu care încă mai 
scrie/ puneţi-i/ eventual/ mîinile noastre/ în locul mîinilor 
lui// Mai potoliţi-l pe Eminescu/ daţi-i un sedativ puternic 
să nu mai scrie/ aşa de frumos/ aşa de razant atît de nemer-
nic// Mai potoliţi-l pe Eminescu/ nu ştim ce l-a/ apucat/ 
tocmai acum/ da’ e aşa ca un cîine turbat/ de parcă/ în 
gazetăria asta/ ar fi fost sufletul lui/ de parcă în scris/ şi-
ar vărsa/ toată inima lui/ în locul fierii// el scrie cu toate 
secreţiile lui/ pe toţi pereţii/ de parcă ar/ crăpa,/ aşa,/ deo-
dată,/ rînza în el/ la minut// scrie cu gîfîituri/ gîrîie// scrie 
cu din ce în ce/ mai mult/ sînge/ cu tot mai multe răni,/ 
adunate pe picioare.// Potoliţi-l pe Eminescu./ Unde scrie 
el, doare.”

Cu mențiunea că versurile acestea fac parte din vo-
lumul „INTRAVENOS” al lui Mihail Gălățanu, un rebel 
postmodernist de azi, de pe acoperișul căruia furi miez-
noptici saltă uneori câte o țiglă, care îți sare imediat în 
ochi la preumblări matinale pe cheiul Dâmboviței!

 
*Un grupaj interesant de articole pe tema „Cen-

tenar Ștefan Baciu” citim în revista craioveană „Mozai-
cul” (nr. 1/2018), aparținând unor condeie recunoscute în 
domeniu: Mihaela Albu (Scriitorul român Ștefan Baciu, 
cetățean de onoare al orașului Rio de Janeiro și profe-
sor emerit în Hawaii), Dan Anghelescu (Ștefan Baciu – 
poet al unui tragic aproape-departe), Mihai Niculescu 
(Tinerețea, o soartă statornică a poetului Ștefan Baciu), 
Steluța Pestrea Suciu (Din corespondența lui Nicholas Ca-
tanoy cu Ștefan Baciu), Nicholas Catanoy (O importantã 
contribuție asupra suprarealismului latino-american), 
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Georgeta Filitti (Un român celebru), Ioana Diaconescu 
(Ștefan Baciu în dosarele Securității).

*BACALAUREAT 2018. La proba A, de evaluare 
orală a competențelor lingvistice, desfășurată în zilele de 
12 și 13 februarie, în unitățile de învățământ preuniver-
sitar cu clase terminale, pe biletele de examen au figu-
rat texte atât din autori clasici, moderni și contemporani 
(Eminescu, Caragiale, Slavici, Maiorescu, Al. Macedon-
ski, O. Goga, Liviu Rebreanu, Gib Mihăescu, Anton Hol-
ban, Ionel Teodoreanu, Mircea Eliade, Nichita Stănescu, 
O. Paler, Al. Paleologu, V. Kernbach, Al. Rosetti…), cât 
și din autori de azi, în general din generațiile mai tinere, 
precum Gabriel Chifu, Radu Vancu, Ovidiu Pecican, So-
rin Lavric, Horia Gârbea, El. Vlădăreanu, Daniel David, 
Tania Radu, Andrei Terian, A. Pleșu, G. Liiceanu, Cristi-
an Pătrășconiu, Evelina Păuna, Gabriela Bercea, Roxana 
Farcă, C. Cucoș ș.a. Majoritatea textelor de pe cele 50 de 
bilete din prima zi și alte 50 din ziua a doua au fost culese 
din articole publicate în revistele „România literară”, „Di-
lema veche”, „Observator cultural” etc.

Candidații au trebuit să recunoască stilul funcțional 
în care sunt scrise articolele respective, elemente impor-
tante de conținut, diferite aspecte ale situației de comuni-
care, precum și să-și exprime și motiveze propria opinie 
față de afirmațiile respective. În general, proba respectivă 
a fost una fără dificultăți, numai programarea acestui exa-
men oral  a fost mai puțin potrivită - imediat în prima zi de 
școală după scurta vacanță intersemestrială (5-11 februa-
rie). De ce aceste competențe orale (lingvistice, digitale și 
pentru limbi străine) nu ar putea fi programate într-o pe-
rioadă mult mai potrivită (de ex.: săptămâna de dinaintea 
vacanței de primăvară sau ultima săptămână a lunii mai, 
având în vedere că la 25 mai se încheie cursurile claselor 
a XII-a)?… 

*MIRCEA ELIADE. Piloții orbi, articol publicat 
în „Vremea” (nr. 505/ 19 sept. 1937, p. 3): „Imoralita-
tea clasei conducãtoare românești, care deține «puterea» 
politicã de la 1918 încoace, nu este cea mai gravã crimã 
a ei. Cã s-a furat ca în codru, cã s-a distrus burghezia 
naționalã în folosul elementelor alogene, cã s-a nãpãstuit 
țãrãnimea, cã s-a introdus politicianismul în administrație 
și învãțãmânt, cã s-au desnaționalizat profesiunile libere 
– toate aceste crime împotriva siguranței statului și toate 
aceste atentate contra ființei neamului nostru, ar putea – 
dupã marea victorie finalã – sã fie iertate. Memoria gene-
ratiilor viitoare va pãstra, cum se cuvine, eforturile și ero-
ismul anilor cumpliti 1916- 1918 – lãsând sã se aștearnã 
uitarea asupra întunecatei epoci care a urmat Unirii tutu-
ror românilor.(…) 

Clasa noastrã conducãtoare, care a avut frâne-
le destinului românesc de la întregire încoace, s-a fãcut 
vinovatã de cea mai gravã trãdare care poate înfiera o elitã 
politicã în fața contemporanilor și în fața istoriei: pier-
derea instinctului statal, totala incapacitate politicã. Nu 
e vorba de o simplã gãinãrie politicianistã, de un milion 
sau o sutã de milioane furate, de corupție, bacșișuri, de-
magogie și șantaje. Este ceva infinit mai grav, care poate 
primejdui însãși existența istoricã a neamului românesc: 
oamenii care ne-au condus și ne conduc nu mai vãd.(…) 

Într-una din cele mai tragice, mai furtunoase și mai 
primejdioase epoci pe care le-a cunoscut mult încercata 
Europã – luntrea statului nostru este condusã de niște pi-
loti orbi. Acum, când se pregãtește marea luptã dupã care 
se va ști cine meritã sã supravietuiascã și cine își meritã 
soarta de rob – elita noastrã conducãtoare își continuã mi-
cile sau marile afaceri, micile sau marile bãtãlii electorale, 
micile sau marile reforme moarte. 

Nici nu mai gãsesti cuvinte de revoltã. Critica, in-
sulta, amenințarea – toate acestea sunt zadarnice. Oamenii 
acestia sunt invalizi: nu mai vãd, nu mai aud, nu mai simt. 
Instinctul de cãpetenie al elitelor politice, instinctul statal, 
s-a stins.

Istoria cunoaste unele exemple tragice de state în-
floritoare și puternice care au pierit în mai puțin de o sutã 
de ani fãrã ca nimeni sã înteleagã de ce. Oamenii erau tot 
atât de cumsecade, soldații tot atât de viteji, femeile tot 
atât de roditoare, holdele tot atât de bogate. Nu s-a în-
tâmplat nici un cataclism între timp. Si deodatã, statele 
acestea pier, dispar din istorie. În câteva sute de ani dupã 
aceea, cetãțenii fostelor state glorioase îsi pierd limba, 
credințele, obiceiurile – și sunt înghițiți de popoare ve-
cine.

Luntrea condusã de pilotii orbi se lovise de stânca 
finalã. Nimeni n-a înțeles ce se întâmplã, dregãtorii fãceau 
politicã, neguțãtorii își vedeau de afaceri, tinerii de dra-
goste și țãranii de ogorul lor. Numai istoria știa cã nu va 
mai duce multã vreme povara acestui stârv în descompu-
nere, neamul acesta care are toate însusirile în afarã de cea 
capitalã: instinctul statal.(…)

Cred cã suntem singura țarã din lume care respectã 
tratatele minoritãtilor, încurajând orice cucerire de-a lor, 

preamãrindu-le cultura și ajutându-le sã-și creeze un stat 
în stat. Și asta nu numai din bunãtate sau prostie. Ci pur 
si simplu pentru cã pãtura conducãtoare nu mai știe ce 
înseamnã un stat, nu mai vede.

Sunt unii, buni «patrioti», care se bat cu pumnul 
în piept și-ți amintesc cã românul în veci nu piere, cã au 
trecut pe aici neamuri barbare etc. (…) Nu mai vorbiți, 
deci, de cele șapte inimi în pieptul de aramã al românului. 
Sãrmanul român, luptã ca sã-și pãstreze mãcar o inimã 
obositã care bate tot mai rar și tot mai stins. Adevãrul 
e acesta: neamul românesc nu mai are rezistența sa 
legendarã de acum câteva veacuri.(…)

…Dar piloții orbi stau surâzãtori la cârmã, ca si 
când nimic nu s-ar întâmpla. Și acesti oameni, conducãtori 
ai unui popor glorios, sunt oameni cumsecade, sunt uneori 
oameni de bunã-credințã, și cu bunãvoințã; numai cã, așa 
orbi cum sunt, lipsiți de singurul instinct care conteazã în 
ceasul de fațã – instinctul statal – nu vãd șuvoaiele slave 
scurgându-se din sat în sat, cucerind pas cu pas tot mai 
mult pãmânt românesc; nu aud vaietele claselor care se 
sting, burghezia și meseriile care dispar lãsând locul al-
tor neamuri… Nu simt cã s-au schimbat unele lucruri în 
aceastã țarã, care pe alocuri nici nu mai pare româneascã.

… Dacã așa stau lucrurile nu vãd de ce n-am colo-
niza țara cu englezi, cãci și ei sunt muncitori și inteligenți. 
Dar un neam în care o clasã conducãtoare gândește astfel, 
și-ți vorbește despre calitãțile unor oameni strãini – nu 
mai are mult de trãit. El, ca neam, nu mai are însã dreptul 
sã se mãsoare cu istoria…

Cã pilotii orbi s-au fãcut sau nu unelte în mâna 
strãinilor – puțin intereseazã deocamdatã. Singurul lucru 
care intereseazã este faptul cã nici un om politic român, de 
la 1918 încoace, n-a știut și nu stie ce înseamnã un stat. Si 
asta e destul ca sã începi sã plângi.”

*La solicitarea repetată a unor cititori și pentru a 
înlătura orice incertitudine ori nelămurire, enumerăm aici 
pe membrii Uniunii Scriitorilor din România domiciliați 
în Gorj, la această dată: AUREL ANTONIE (prozator), 
GELU BIRĂU (poet), ELENA BRĂDIȘTEANU (pro-
zatoare), CRISTIAN GEORGE BREBENEL (poet și 
prozator), ZENOVIE CÂRLUGEA (poet, istoric și critic 
literar), ION CEPOI (poet, prozator, eseist, documenta-
rist), ALEX. GREGORA (poet și prozator), GHEORGHE 
GRIGURCU (poet, critic literar, memorialist), ROMEO 
MAGHERESCU (poet, eseist), LAZĂR POPESCU 
(poet, prozator, eseist), SPIRIDON POPESCU (poet), 
NICOLAE DRAGOȘ (poet, umorist, eseist), FLORIAN 
SAIOC (poet). 

*Citim cu plăcere în revista „Apostrof” (nr. 1/2018) 
studiul EMINESCU ÎN POLONĂ aparținând unuia din 
cei mai de seamă polonologi români de azi, dl Nicolae 
Mareș, fost ambasador al României în capitala de pe Vis-
tula, colaborator apropiat al revistei noastre. Este vorba, de 
fapt, de un fragment din studiul la antologia lirică bilingvă  
Eminescu – Universal. Receptarea personalităţii şi a crea-
ţiei poetice în limba polonă, în curs de apariție. Dintre tra-
ducătorii lui Eminescu în limba lui  Władysław Reymont, 
laureat al Premiului Nobel, dl Nicolae Mareș se oprește la 
traducerile pline de har ale unui contemporan (traducător 
al Annei Karenina și al altor importante opere din patrimo-
niul universal), care a rezonat perfect cu spiritul liricii emi-
nesciene: „Traducător din mulţi poeţi şi scriitori universali, 
inclusiv din Tolstoi, Włodzimierz Słobodnik se dovedeşte 
în transpunerea din Eminescu un poet cu o vastă cultură şi 
cu har. Sper ca în acest context mai larg, universal şi polo-
nez, să îl înţelegem şi mai bine pe poetul român nepereche, 
Mihai Eminescu.”

În același număr, la „Cronica literară”, dna Irina 
Petraș scrie cu binecunoscuta-i competență, sub genericul  
Victor Papilian şi miracolul interbelic, despre cele două 
volume din Scrierile lui Victor Papilian (Vol. I: Nuvele. 
Povestiri. Conferinţe; vol. II: Dramaturgie), ediţie îngrijită, 
prefaţă, tabel cronologic şi notă asupra ediţiei de Mircea 
Popa.  

*Juriul Filialei Craiova a U.S.R., format din Ga-
briel Coşoveanu (preşedinte), Marian Barbu, Ioan Lascu, 
Nicolae Pîrvulescu, Mircea Pospai (membri), a decernat 
pe 21 decembrie 2017, într-un cadru festiv, premiile pe 
anul 2016. Ne bucură să constatăm că printre premianți se 
află și scriitori gorjeni precum Adrian Frățilă (Premiul de 
excelență - pentru vol. de poezii Dodikai), Aurel Antonie 
(70) și Spiridon Popescu (65) – diplome aniversare.

*Diriguitorul revistei REFLEX din Reșița (care 
apare, în serie nouă, de 18 ani, „sub egida Uniunii Scrii-
torilor din România”),a împlinit recent  frumoasa vârstă 
de 68 de ani. Alături de soția sa, criticul și istoricul lite-
rar Ada Cruceanu, poetul OCTAVIAN DOCLIN este unul 
din binecunoscuții scriitori ai Banatului de azi, numele lui 
legându-se nu numai de titlul de laureat pentru poezie al 
Filialei Timișoara a U.S.R., ci și de apreciatele Colocvii 
Naționale pe teme literare și artistice organizate anual la 
Băile Herculane în preajma solstițiului de vară (XVII la 

număr), cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin, 
la care sunt invitați zeci de scriitori și reviste literare din 
întreaga țară. Tema din vară are ca generic: „Lucian Blaga 
și Banatul” și se anunță de tot interesul.

*Înainte de stabilirea lui Lucian Blaga la Lugoj 
pentru doi ani și jumătate (1924-1926) înainte de a ple-
ca în diplomație, în capitala Banatului poposise în 1919 
pentru câteva luni (mai-august) CAMIL PETRESCU, ca 
redactor la ziarul „Banatul românesc”, transferat de la 
București sub acest nume. Tânărul gazetar de numai 25 
de ani venea cu aura unui talentat dramaturg („Jocul ie-
lelor”) și încerca să se integreze în contextul multicultu-
ralismului etnic ce-l oferea orașul lui Ion Vidu, celebrul 
muzician, scriind cronici muzicale și teatrale (reprezentații 
date de trupe din București și Craiova). Având în buzunar 
avizul Consiliului Dirigent de la Sibiu, Camil va deveni în 
anul școlar 1919-1920 profesor la un liceu din Timișoara 
și redactor la „Țara”.  Au rămas în tradiția locului relațiile 
avute cu apropiații colaboratori (Petre Nemoianu, Cassian 
R. Munteanu, Nicolae Roman şi Traian Birăescu), dar și cu 
lugojeni de mare ispravă culturală și politică (prof. direc-
tor Aurel E. Peteanu, av. George Dobrin, Ion Vidu, Traian 
Grozăvescu, Tiberiu Brediceanu ş.a.). Nu e de trecut cu 
vederea amplul dialog epistolar din perioada 1936-1956 
avut cu Doina Peteanu, viitoarea scriitoare Anişoara Odea-
nu, fiica lui Aurel E. Peteanu, directorul Liceului „Corio-
lan Brediceanu” din localitate, al cărei nume îl poartă azi 
Școala Gimnazială nr. 6 din orașul de pe Timiș.

După trecerea meteorică a lui Camil Petrescu, Lu-
gojul (orașul natal al Corneliei Brediceanu) îl va primi, 
însă, pe Lucian Blaga, aflat într-un moment nu prea con-
fortabil al vieții sale, care se va dedica cu mare încordare 
intelectuală și spirituală unei bogate și variate creații litera-
re – perioadă apreciată de poet însuși drept „saltul decisiv 
al vieții mele”…

*„Mănâncă sfinți și scuipă draci!” („aforism” popu-
lar reținut de L. Blaga în Studiul proverbului,  vol. „Feres-
tre colorate”, 1926). 

* „ANONIMUL DIN SEBEȘ” despre lumea oto-
mană.Vechiul Turn al Croitorilor din Cetatea Sebeșului, 
cunoscut azi sub numele de „Turnul Studentului”, evocă 
legenda unui novice de 16 ani în Mănăstirea dominicană 
pe la 1438. Când Cetatea Sebeșului a fost cucerită de turci, 
Frater Georgius, refugiat în turnul respectiv, a fost prins și 
luat în robie, trăind douăzeci de ani în lumea otomană (mai 
târziu frații Cantemir vor avea statutul de „ostatici princi-
ari”). Acest George Captivus Septemcastrensis (amintind 
de starea lui de prizonier adus din Transilvania/ Siebenbür-
ger/ Țara celor Șapte Cetăți), cunoscut în istoriografia me-
dievală și ca „Anonimul din Sebeș”, a fost ulterior eliberat, 
ajungând , prin Pera și Chios, la Roma, desăvârșindu-și 
mai vechea chemare dominicană. În 1481, el a alcătuit o 
carte despre lumea musulmană, pe care însă nu a semnat-
o, prevenindu-i pe latinii din peninsulă de pericolul ce-l 
reprezintă „balaurul osmanic”… Tractatus de moribus, 
condictionibus et nequicia Turcorum/ „Tratat despre obi-
ceiurile, ceremoniile și infamia turcilor”, alcătuită din 23 
de capitole, a văzut lumina tiparului recent la „Humanitas” 
(2017), în traducere din latina medievală de prof. Ioana 
Costa, fiind înspțită de un studiu introductiv semnat de 
Constantin Erbiceanu. Important e de observat că această 
carte a „Anonimului din Sebeș” (cunoscut și ca „Studentul  
Romoşan”, apoi ca Georg Mühlbacher  ori George Cap-
tivus Septemcastrensis), este însoțită de Prefața alcătuită 
de binecunoscutul cleric Martin Luther de la 1530, care 
recomanda poporului său să lupte în numele Fiuluim lui 
Dumnezeu cu „străjile cele mai înalte şi armele cele mai 
puternice“ împotriva Alkoranului. Prefața lui Luther apare 
când autorul lucrării nu mai era în viață, în schimb oștirile 
musulmane ajunseseră, după cucerirea Rhodosului și Bel-
gradului, la porțile Vienei, îngrijorând lumea germanică. 

„Prin această ediţie, - scrie dl Constantin Erbiceanu 
în prefață - un text esenţial devine accesibil atât pentru cer-
cetătorii diverselor discipline, de la turcologie la teologie, 
cât şi pentru toţi cititorii interesaţi. Tratatul lui George de 
Ungaria este nu numai o «răfuială» teologică cu islamul, ci 
şi o inestimabilă sursă de informaţii despre Turcia secolu-
lui al XV-lea şi totodată o interesantă mărturie a unui tânăr 
transilvănean smuls din mediul creştinismului medieval şi 
strămutat într-un mediu cultural şi religios străin.“

*„Totul mi-a rămas ca o experienţă unică, de ne-
uitat.  Am dorit ca Măiastra mea să îşi ridice capul, fără 
a exprima cumva prin această mişcare mândrie, sfidare 
sau orgoliu.  A fost una dintre cele mai dificile probleme 
şi numai după o îndelungată străduinţă am izbutit să re-
dau această mişcare - integrată în avântul zborului.”/ „O 
sculptură desăvârşită trebuie să aibă darul de a-l vindeca 
pe acela care o priveşte.” (Constantin Zărnescu, Aforis-
mele și textele lui C. Brâncuși, Editura CARTIMPEX 
Cluj, 1998).

*Quod erat demonstrandum: Barba non facit phi-
losophum! (valabilă pentru toți închipuiții).
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Impresionismul este un curent de mare răsunet în cultura muzicală, care a 
avut contribuții la dezvoltarea unor noi procedee de limbaj. Chiar dacă a apărut 
ca o reacție la postromantism, impresionismul rămâne legat de romantism prin 
dominația subiectivului, artistului impresionist fiindu-i proprie depărtarea de re-
alitate,  evocarea acesteia în linii imprecise, redarea unor impresii particulare, fi-
xarea a tot ce e subtil. Se poate spune că impresionismul a apărut și ca un protest 
față de societatea din jurul artistului. 

Impresionismul muzical a fost strâns legat de pictura lui Monet, Manet, 
Degas, Renoir, Cézanne, Sisley și de versurile poeților Verlaine, Mallarmé, Va-
lery, Baudelaire, Rimbaud. Pictura impresionistă s-a dezvoltat în perioada cu-
prinsă între anii 1867 și 1886 și s-a caracterizat prin concentrarea asupra impresi-
ilor fugitive produse de o scenă sau de un obiect, asupra mobilității fenomenelor, 
mai mult decât asupra aspectului stabil și conceptual al lucrurilor. 

În timp ce Germania și Austria cunoșteau experiențe expresioniste, Franța 
aducea în cultura europeană inefabilul muzicii impresioniste. Această muzică 
surprinde impresii subiective, compozitorii impresioniști evitând generalizările  
și imaginile monumentale, cu elemente numeroase și variate, închegate într-un 
tot. Pentru ei nu primează conturul clar al melodiei, dinamismul armonic, logica 
dezvoltărilor și temeinicia construcției.

Impresionismul cultivă un deosebit rafinament al sonorităților și al culori-
lor. Linia melodică, delicată și cu vagi contururi sau de un laconism extrem, este 
însoțită de armonii care evită coerența și claritatea clasică, precum și fervoarea, 
tonusul afectiv puternic, specifice armoniei romantice.

Caracteristice armoniei impresioniste sunt succesiunile de acorduri de 
septimă, de nonă, armoniile modale care presupun disonanțe nerezolvate, etajări 
de funcțiuni diluând organizarea tonală, adecvate sugerării vagului. Succesiunile 
paralele ale diferitelor agregări armonice, notele adăugate, desele folosiri ale 
treptelor secundare slăbesc tonalitatea până la diluarea ei în atonal. De aseme-
nea, gama exotică de șase tonuri întregi, vechile moduri medievale, reorganiza-
rea în cvarte ca și alte procedee insolite folosite de impresioniști contrastează cu 
muzica opulentă de tip wagnerian a postromanticilor. Rafinamentul armonic se 
alătură dozării nuanțelor și valorificării diferențierilor timbrale. Se folosesc cu 
discernământ nu doar timbrurile orchestrale, ci și timbrurile fiecărui instrument 
în parte, în special pianului valorificându-i-se toate posibilitățile coloristice. Nu 
sunt folosite formele mari și construcțiile ample, ci, în special, genul scurt, po-
trivit pentru notarea impresiilor. Impresioniștii consideră fuga cea mai demodată 
dintre formele muzicale, evitând să scrie în forme sonato-simfonice. 

O altă trăsătură a muzicii impresioniste este tendința programatică, fără a 
fi vorba de un programatism în sensul evocărilor muzicale epice sau al descrierii 
unor procese sufletești complexe, pentru că o astfel de muzică implică forme 
mari și contururi pregnante, inadecvate stilului impresionist. Programatismul 
impresioniștilor se reduce la schiță. Creațiile lor sunt piese scurte, care abor-
dează, în general, o tematică de gen, fără complicații filozofice, și în care sunt 
creionate imagini prin notarea impresiilor, fără a evoca obiectul sau fenomenul 
abordat, iar titlurile indică impresia sugerată de muzică. 

În afară de imagini ale naturii, menite să sublinieze discret anumite stări 
sufletești, sugerând mai mult starea contemplatorului, decât peisajul însuși (Gră-
dini sub ploaie, Vântul pe câmpie, Colinele de la Anacapri, Poarta vinului, de 
Debussy, și Păsări triste, O barcă pe ocean, Valea clopotelor, de Ravel), schițele 
impresioniste evocă imagini din lumea trecutului (Șase epigrafe antice, Dansa-
toarele din Delphi, de Debussy, Mormântul lui Couperin, de Ravel), a fantasti-
cului, sau din realitatea înconjurătoare (Foc de artificii, de Debussy, Jocuri de 
apă, de Ravel).

Viața copiilor și lumea fantastică a basmelor se reflectă în piesele Colțul 
copiilor, de Debussy, și Mama mea, gâsca, de Ravel, nelipsite de umor, așa 
cum  Omagiu lui Pickwick, Dansul lui Puck și Excentricul general Lavine, de 
Debussy, ilustrează tendința de a ilustra imagini umoristice. Dar Debussy a creat 
și imagini în care sunt surprinse trăsături singulare ale unor personaje sau peisaje 
elocvente: Fata cu părul bălai, Micul păstor, Menestrelii, Corăbii cu pânze.

Cu toate acestea, muzica impresionistă folosește rar formule folclorice, 
citatul folcloric și prelucrarea lui neconstituind un mijloc principal de exprimare 
muzicală pentru impresioniști ( Moris Ravel, care a prelucrat melodii populare 
de pretutindeni, s-a îndepărtat, în această situație, de estetica impresionistă) .    

Mijloacele artei impresioniste au îmbogățit limbajul muzical și au 
contribuit la crearea multor imagini în lucrările unor compozitori din mai multe 
țări.  Influențe impresioniste sunt identificabile în creația compozitorilor Sch-
mitt, Roussel, în Franța, Albeniz, de Falla, în Spania, Cyril Scott, Frederic De-
lius, John Ireland, Frank Bridge, R. Vaugham Williams, în Anglia, Skriabin, N. 
Cerepnin, Prokofiev, în Rusia, Casella, în Italia, Bartok și Kodaly, în Ungaria, 
Szymanowsky, în Polonia, Janacek, în Cehia, Enescu, Jora, Andricu, Nottara, 
Negrea, Alessandrescu, Ciortea, în România.

În același timp, limitarea tematică la evocarea impresiilor sau la creiona-
rea fină a stărilor sufletești determină și o limitare a genurilor. Astfel, impresio-
nismului îi este străin, în mare măsură, genul operei, deoarece opera presupune 

o pregnantă prezentare a dramatismului conflitelor și o descriere bine conturată 
a caracterelor. 

Impresionismul muzical își are rădăcinile în evocările lui Couperin, ale 
cărui mici portrete din muzica de clavecin erau realizate prin sugerări sonore. 
Spre vag și impresie tind și anumite elemente din muzica lui Liszt și a lui Cho-
pin, însă, la niciunul dintre cei trei compozitori, aceste elemente nu constituie o 
dominantă. 

Promotorul impresionismului a fost Debussy, apariția lui constituind nu 
doar un fenomen înnoitor, ci și o reînviere a spiritului francez. “Debussy readu-
ce pitorescul, analiza sufletească și portretistica vechilor creații franceze într-un 
limbaj impresionist. Muzica sa sugerează imagini și stări sufletești prin jocul 
de lumini și umbre, prin vaporoase nuanțe armonice și orchestrale, prin subti-
le diferențieri dinamice și fluctuații ritmice, toate însumând un lirism discret” 
(George Pascu, Melania Boțogan, Carte de istorie a muzicii).  

Persoana și viața lui au fost la fel de fascinante ca și opera. Achille-Claude 
Debussy s-a născut la 22 august 1862, la St. Germain en Laye, în apropiere de 
Paris,într-o familie de burghezi. Tatăl său avea o prăvălie, dar în același timp, 
lucra ca asistent tipograf și funcționar, iar mama era croitoreasă.  A fost un copil 
ciudat, prin felul de a fi și prin aspectul fizic – avea două protuberanțe osoase pe 
frunte (un double front). 

Foarte talentat, a devenit un excelent pianist, fiind primit la Conservator, 
la Paris,  la vârsta de zece ani, după ce luase lecții cu o fostă elevă a lui Chopin, 
Mme. Mauté de Fleurville. După numai doi ani, a interpretat concertul în fa mi-
nor al lui Chopin și a început să compună. Inițial dorise să devină un virtuoz al 
pianului, idee abandonată mai târziu, după ce a picat la examenele de pian din 
1878 și 1879.

Era foarte retras, necomunicativ, morocănos, evita compania colegilor, 
preferând singurătatea. Ca adult, a devenit un bărbat complicat și rezervat, cu o 
carapace greu de pătruns, care, dintr-un exces de sensibilitate și susceptibilitate, 
nu se simțea bine în compania celorlalți. Evita aparițiile publice, neplăcându-i să 
să dea concerte de pian sau să dirijeze. În schimb, îi plăceau pisicile și întotdeau-
na a avut două sau trei siameze. Cei din jur considerau că avea ceva de felină 
în caracter, în total contrast cu înfățișarea: corpul lui era scund, îndesat, avea 
fața palidă, fruntea mare, bombată, părul aranjat în așa fel, încât să-i ascundă 
protuberanțele, pleoapele groase, purta barbă... Deși fața lui lăsa o impresie de 
indolență, privirile păreau că țâșnesc mișcându-se cu repeziciune dintr-un loc în 
altul, ca la animalele de pradă. „ Ca o pisică, se răsfăța și se gândea numai la el.” 
(H. Schonberg, Viețile marilor compozitori) 

Unul dintre colegii săi de școală, Paul Vidal, impresionat neplăcut de fap-
tul că nu restituia niciodată colegilor banii împrumutați și că, deși câștiga destul 
de bine din lecțiile pe care le dădea,  nu își ajuta părinții, care se descurcau foarte 
greu, preferând să cheltuiască totul pentru plăcerile lui, l-a descris astfel: „Nu 
este capabil nici de cel mai mic sacrificiu. Nu știu dacă se va dezbăra vreodată 
de egoismul lui.”      

În același timp, era un bărbat senzual și ironic, care fuma țigară de la 
țigară. Urmarea firească a acestui fel de a fi a fost faptul că, de-a lungul vieții, 
a avut foarte puțini prieteni, cei  mai apropiați fiind Erik Satie și Pierre Louys. 

Debussy s-a bucurat de admirația lui Marcel Proust care, dorind să-l cu-
noască, l-a invitat insistent acasă, dar, datorită hipersensibilității care îi caracte-
riza pe amândoi, întâlnirea nu a fost plăcută, fiecare plângându-se apoi de atitu-
dinea celuilalt. Ulterior, scriitorul l-a invitat pe Debussy la o petrecere pe care 
dorea s-o dea în cinstea lui, dar acesta a refuzat scuzându-se: “Știu că sunt un urs, 
prefer să ne revedem într-o cafenea. 

CLAUDE DEBUSSY ȘI IMPRESIONISMUL MUZICAL
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Să nu mi-o iei în nume de rău. Asta mi-e firea.” (H. Schonberg, Viețile 

marilor compozitori)
În afară de faptul că era un bărbat foarte sensibil, încă din copilărie avusese 

gusturi aristocratice. Spre deosebire de colegii săi, care alegeau întotdeauna, 
când mergeau la patiseria Bourbonneux, bomboanele cele mai ieftine, ca să 
poată cumpăra mai multe, el prefera o specialitate în genul macaroanelor în aluat 
(timbale aux macaronis) sau un sandviș mic. Gusturile i-au rămas rafinate pe tot 
parcursul vieții, iubnd caviarul, dar și tipăriturile, cărțile fine, eleganța vestimen-
tară, alegându-și, cu meticulozitatea unui dandy, cravata, mantaua și pălăria cu 
boruri largi.  

În privința vieții private, pe care cei jur o considerau deplorabilă, 
raportând-o la canoanele obișnuite, a dat dovadă de mare discreție. Timp de zece 
ani a locuit împreună cu Gabrielle Dupont, numită Gaby cu ochii verzi, într-o 
cămăruță mizeră din apropiere e Montmartre, fără să știe cineva de unde venise 
ea, cine era și cu ce se ocupa. În schimb, această Gaby a dat dovadă de mare 
devotament față de el, îngrijându-l și 
alungând creditorii care îl hăituiau. 
Însă Debussy i-a răsplătit devotamen-
tul înșelând-o de nenumărate ori, apoi 
căsătorindu-se, în 1899, cu Rosalie 
Texier. Gabrielle a suferit foarte mult 
din cauza atitudinii lui și după o cear-
tă, în perioada când locuiau împreu-
nă, s-a împușcat. A supraviețuit, s-a 
întors la el pentru puțin timp, după 
care, adispărut la fel de misterios cum 
apăruse. Există o mărturie a pianistu-
lui Alfred Cortot despre ea, acesta în-
tâlnind-o, după mai mulți ani, într-un 
teatru din Rouen, îmbrăcată ca femeie 
de serviciu.

De Rosalie s-a despărțit după 
doar cinci ani, în 1904, plângându-se 
că sunetul vocii ei făcea să-i înghețe 
sângele în vine, și s-a căsătorit, în 
1905, cu Emma Bardac, Moise, după 
divorț, o femeie mai în vârstă decât el, care avea copii mari din căsătoria cu ban-
cherul Raoul Bardac. Dacă Rosalie fusese o provincială dulce și prostuță (și ea 
s-a împușcat la fel ca Gaby, când a fost părăsită), Emma era o femeie frumoasă, 
dar și o artistă inteligentă și sofisticată, o cântăreață care îi trezise admirația 
înainte să divorțeze. 

După căsătorie s-au instalat într-un hotel elegant din piața Bois de Boulog-
ne și, începând de atunci, Debussy a dus o viață confortabilă și retrasă, dedicată 
muncii. Între 1902 și 1908, Debussy a scris cea mai mare parte a creației lui pen-
tru pian, totodată cea mai vastă din muzica franceză, după cea lui Fauré. Emma 
i-a dăruit o fetiță, Claude-Emma, Chouchou, pe care el a adorat-o.  

În 1909 a fost diagnosticat cu cancer rectal, suferința punându-și amprenta 
asupra vieții lui. În 1915 a creat ultimele capodopere, cele Douăsprezece studii 
pentru pian și suita En blanc et noir pentru două piane. A apărut în public, pentru 
ultima dată, în 1917, pentru a cânta a treia sa sonată, împreună cu Gaston Poulet, 
iar la 25 martie 1918 s-a stins din viață, în casa din Paris, din cauza maladiei 
de care suferea. Când a survenit decesul, Parisul era devastat de bombardierele 
germane din Primul Război Mondial și nu a putut avea parte de o înmormântare, 
în cimitirul Passy, cum ar fi meritat. 

Natura îl înzestrase pe Debussy cu acel acut auz pe care îl au îndeobște 
muzicienii. La Conservator studiase teoria cu Alfred Lavignac, pianul cu An-
toine Marmontel, armonia cu Emile Durand, iar compoziția cu Ernest Guiraud. 
Încă din vremea aceea se remarcase prin mintea iscoditoare și prin firea rebelă 
pe care le avea, obișnuind să pună întrebări stânjenitoare profesorilor săi atunci 
când nu înțelegea sau avea alte opinii. Se simțea sufocat de atmosfera îmbiba-
tă de academism de la Conservator și nu agrea arta grandilocventă care domi-
na repertoriul dramatic, fiind pe gustul marelui public. În schimb, era atras de 
mișcarea artistică pariziană și căuta ineditul în muzica rusă, în lumea exotică și 
modalismul medieval.

Participând la câteva cursuri ale lui Cesar Franck, l-a șocat pe maestru și 
întreg auditoriul, replicând, la îndemnul acestuia de a modula: “De ce să modu-
lez când mă simt cât se poate de fericit în tonalitatea în care mă aflu?”. O întâm-
plare asemănătoare s-a petrecut la o oră de compoziție. În timp ce alcătuia niște 
acorduri stridente la pian, fiind întrebat de către un profesor după ce regulă se 
ghidează, a răspuns: „mon plaisir.”   

În ciuda acestor incidente, i-a fost recunoscut talentul și a câștigat 
numeroase premii, cel mai valoros dintre ele fiind Prix de Rome, în 1884, cu 

canțoneta „L’enfant prodigue”, care l-a ajutat să obțină o bursă de studii pentru 
trei ani, la Villa de Medici, în Roma. 

Foarte importante pentru formația sa muzicală au fost cele trei veri petre-
cute începând cu 1880, ca pianist al Nadejdei von Meck, o melomană bogată, în 
compania căreia a călătorit în toată Europa, având ocazia să ajungă în Rusia și 
astfel să cunoască muzica marilor clasici, dar și muzica populară rusă, orientală 
și țigănească. Apoi, a devenit, pentru un timp, acompaniatorul cântăreței amatoa-
re Vasnier, pe care a însoțit-o în saloanele pariziene, perioadă benefică pentru el, 
deoarece i-a facilitat aprofundarea compoziției.

După obținerea premiului Romei, a plecat ca bursier în capitala Italiei, 
unde s-a simțit atras de muzica corală a lui Palestrina și Orlando Lasso, dar, din 
cauză că nu s-a putut acomoda cu rigorile impuse bursierilor Villei Medici și 
cu climatul vieții muzicale italiene, în 1887 a părăsit Roma înainte de a finaliza 
cursurile. 

Întors la Paris, a venit în contact cu poeții simboliști și cu pictorii 
impresioniști, scriind muzică 
vocală pentru versurile lui Verlaine, 
Baudelaire și Rosetti. Poezia lui 
Mallarmé i-a inspirat, în 1893,  piesa 
devenită foarte cunoscută, Preludiu la 
După-amiaza unui faun, care, împre-
ună cu Nocturnele, compuse în 1899, 
constituie un prototip al muzicii simfo-
nice impresioniste.

Și Expoziția universală 
organizată la Paris, în 1889, a avut 
un rol important în orientarea lui spre 
un nou limbaj muzical, cu această 
ocazie având posibilitatea să asculte 
muzica popoarelor orientale și extrem 
orientale, care l-a captivat așa cum se 
întâmplase cu cântecul popular rus și 
țigănesc.

În anii 1989, 1890 a făcut două 
călătorii la Bayreuth, fiind fascinat de 
operele wagneriene, deși în scurt timp 

entuziasmul i-a scăzut până la a deveni ostil creației wagneriene. Premiera ope-
rei Pelléas și Mélisande (în care valorifică procedee  vagneriene), în 1902, cea 
a Preludiului la după-amiaza unui faun, în 1893, și cea a Cvartetului, în 1896, 
au provocat polemici între tradiționaliști și debussyștii novatori, care respingeau 
orice limitare a libertății de creație. 

Se remarcă diversitatea tematicii sale. Inspirându-se din frumusețea natu-
rii și din trăirile pe care le inspiră aceasta omului, a scris  schița simfonică Marea 
(1905), Imagini (1909), ciclurile de Preludii (1913) și Colțul copiilor (1908) 
pentru pian, marcate de un pronunțat panteism. Dacă Palléas ilustrează sim-
bolismul,  opera Dracul în clopotniță exprimă ideea de grotesc, iar Prăbușirea 
casei Usher, după Edgar Poe, impresionează prin fantasticul coșmarului.  

În 1911 a asistat la premiera misterului său dramatic, Martiriul Sf. Sebas-
tian, după Gabriel d’Annunzio, în care tema mistică se împletește cu erotismul. 
Această lucrare a fost considerată Parsifalul muzicii franceze. 

Creația ultimilor ani se caracterizează prin rafinarea melodicii și economi-
sirea mijloacelor pianistice, iar melodiile pe texte medievale, printr-o întoarcere 
la simplitate și arhaic. Corurile a cappella, pe texte de Ch. de Orléans, recreea-
ză vechile chansone polifonice într-un stil mai expresiv, inedit. Cele 12 Studii 
pentru pian, din 1915, exemplare pentru utilizarea tehnicii pianistice în scopul 
obținerii expresivității, și cele trei Sonate încheie o viață de intensă creație.

Critica muzicală îl consideră pe Debussy unul dintre cei mai influenți 
compozitori, datorită particularităților operei sale, care a constituit o evadare din 
conceptele tradiționale. El a fost   creatorul unui stil inovativ, impresonant prin 
finisarea tehnică a creațiilor, dar și prin impresia poetică realizată. Este conside-
rat cel mai important compozitor de pian, de după Frederic Chopin. 

                                                                                  
  

Alida-Amal RUȘEȚ
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Terminologia arhitecturii bisericeşti o 
atestă: navă, naos, pronaos!... Intermediul dintre 
Biserică, corabie şi arcă, e moara!...” „Punte, 
toartă, roată, poartă, har şi dar!...” ş.a. Iată-l şi 
pe prietenul Nichita, deschizând o expoziţie a 
lui Mihai Olos, la Muzeul literaturii române, din 
Bucureşti, în vara fierbite a lui 1983 – apropo de 
„locuirea poetică” a sculptorului Mihai Olos: 
„Acest om seamănă cu Sărutul lui Brâncuşi; 
pe chipul său se vede Tatăl său cum a iubit-o 
pe Mama sa!... Şi pe Mama sa, cum l-a iubit 
pe Tatăl său! Închei astfel: că în primul rând îi 
doresc sănătate; apoi ceva care nu vreau să vă 
spun!... Şi, apoi, iarăşi şi iarăşi, sănătate!...”

Numai un Poet unic poate omagia şi elo-
gia, astfel, un sculptor unic. Iar acela, acum, nu 
e Gorjan, ci Maramureşan.

Atunci, în noiembrie (23), 1983, după 
Expoziţia „Mătrăgună”, a fost sărbătorit, la 
Muzeul Literaturii şi Centenarul URMUZ; şi e 
sigur că şi din pietate faţă de sacrificiul artistic 
şi memoria lui Urmuz, a vorbit, astfel, Nichita 
Stănescu, despre Mihai Olos. Peste câteva zile 
(destin supus „întâmplărilor ciudate”), vor 
muri, unul după altul, şi criticul Al. Oprea şi po-
etul Nichita. De aceea, urmărind ţesătura (textu-
ra) prozei Jurnalului, publicat de Ana Olos, am 
putea trage concluzia că sculptorul maramureşan 
devine personajul central al unui roman „urmuz-
ian”. Copilul care desena, la 4 ani, îngeri, după 
cărţile de rugăciuni, care cioplea în lemn, la 13 
ani, asemenea lui Vida Geza; şi acoperea, cu siță, 
case, alături de tatăl său, a evoluat, pornind de la 
civilizaţia ţărănească, a lemnului, ca un sculptor 
european, postmodern, aproape abstract.

Pe lângă oamenii de seamă, români, No-
ica, Mihai Şora, teologii Mihail Avramescu, 
Părintele Galeriu, Valeriu Anania, invitaţi în 
Maramureş, Mihai Olos a devenit un liant cul-
tural, adunând acolo intelectuali (artişti, istori-
ci de artă, esteticieni) pentru o mai complexă 
cunoaştere a spiritului românesc, a oamenilor şi 
locurilor.

Sculptorul MIHAI OLOS, visând la „Oraşul-sat universal”

MIHAI OLOS VISÂND LA ORAŞUL-
SAT UNIVERSAL rămâne un volum eclatant, 
cultivând, de profundis, memoria şi opera 
unui îndrăzneţ artist. Fiindcă ne-a rămas, de 
la acest sculptor, mai ales seria ORAŞULUI 
UNIVERSAL, reprezentând o viziune: struc-
turi complexe. Încheieturi, noduri, axe (ale 
„căpriorilor bisericilor”), încrengături, etaje, 
unghiuri, numere, măsuri, calendare, răbojuri, 
semne, proporţii etc.; apoi, căi, cărări, drumuri, 
pieţe (agore), răscruci, paralele, centre şi ho-
tare, treceri, opriri – toate fiind simboluri ale 
satului antic, devenit cetate (oraş); precum şi 
ale oraşului, devenit, simbolic, megapolis, în 
avatarurile postmodernităţii.

Dintre toţi sculptorii români pe care i-am 
cunoscut (în relaţie cu civilizaţia lemnului 
românesc): Ovidiu Maitec, G. Apostu, Iliescu-
Călineşti, Ion Vlad, Ion Vlasiu ş.a., Mihai Olos 
rămâne, cu îndârjire, cel mai original, impunând 
şi având discipoli europeni, la graniţa dintre 
sculptură şi arhitectură. Acest volum elegant 
reconstituie ideile şi teoriile artistului, lucruri 
(memorate, citite, gândite, socotite, cântate şi 
auzite, pipăite, mângâiate, din bătrâni!); cartea 
a fost editată, în condiţii grafice de excepţie, 
de Fundaţia „Triade” (dir. Sorina Jecza), din 
Timişoara.
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Prof. univ. Ana Olos ne-a tri-
mis un volum de mare interes: 
dialoguri, naraţiuni, amintiri, 

„poveşti” cu (şi despre) soţul d-sale, sculptor 
de seamă maramureşean, ajuns legendar: re-
gretatul MIHAI OLOS. Specializată în filolo-
gia modernă, traducătoare din literatura anglo-
saxonă, redutabilă preţuitoare a avangardistului 
URMUZ, Ana Olos îl transformă pe Mihai 
Olos în „personaj poet şi scriitor postmod-
ern”, pe lângă calitatea sa de pictor, sculptor 
şi arhitect, metamorfozat, simbolic,  prin ur-
mare, într-un spirit fascinat de Nichita şi de 
C. Brâncuşi. L-am cunoscut şi ne-am adâncit 
prietenia, în mai multe prilejuri: la un Congres 
internaţional „Brâncuşi” (13-15 septembrie 
1976, la Bucureşti) – el lansând, prezentând 
revista, nr. unic, „MĂIASTRA”; iar eu, din 
partea „Tribunei” – „Brâncuşi – 100. Omagiu 
lui Brâncuşi”, la Sala Mică a Palatului, unde 
regretatul Dan Hăulică ne-a prezentat-o, tu-
turor brâncuşiologilor, pe d-na Carola Giedion 
Welcker, biografa germană, din Zürich, a sculp-
torului român. În alte, numeroase ocazii, l-am 
re-cunoscut pe maestrul Mihai Olos, în ate-
lierul său, din Baia Mare, alături de poeţii Ion 
Alexandru, Ion Mureşan, Vasile Gogea, muzi-
cologul Grigore Leşe, filosoful C. Noica, Mihai 
Şora, N. Steinhardt ş.a.

Mihai Olos a trecut, din anul 1966 (în 
urma unui vis, la moartea lui Le Corbusier), de 
la arta „tradiţională”, „realist-simbolică”, spre 
o sculptură „conceptuală”, cu varii elemente, 
preluate din arhitectura „geometrică” şi sculp-
tura ţărănească (maramureşeană); operă-serie, 
în lemn, numită „oraşul-sat universal”. Uşor 
de împachetat, de transportat şi de expus, 
cioplită, structurată, în formate, numite deja 
în epocă „sculptură minimală”, Olos ajunge 
să reprezinte România la Expoziţia mondială 
de la Osaka, 1973. Participă la numeroase re-
publicane; ajunge unul dintre prietenii intimi ai 

lui Nichita Stănescu, Petre Comarnescu şi Ion 
Frunzetti, care-l propun pentru Bienala de la 
Veneţia; apoi, la expoziţii cu caracter european, 
de la Amsterdam, Berlin şi Viena. Scrie poeme, 
ţine un Jurnal, primeşte burse de studii. Ast-
fel, ajunge să cunoască „modernişti târzii”, pre-
cum Cesar, Christo, Marina Abramoff, foarte 
vârtnicul Giorgio de Chirico, celebru în toată 
lumea, pentru „pictura sa metafizică”, de la care 
aude o variantă a aforismului brâncuşian: „Eu 
vă dau bucurie curată!... Şi simt un foc interi-
or!...” (Prima variantă a reflecţiei lui Brâncuşi a 
fost trecută de pictorul suprarealist (şi) în opera 
sa: Memorie della mia vita (1963).

Dintre intelectualii români îi cunoaşte, 
cu scrisori de prezentare de la Comarnescu! 

– mergând la ei acasă, acolo, în emigraţie, pe 
Mircea Eliade, Emil Cioran, Ioan Jianu, Eugen 
Drăguţescu, Ioan Cuşa, Ştefan Lupaşcu, Paul 
Barbăneagră ş.a.

Mihai Olos sculptează – în străinătate, 
în diverse tabere internaţionale. Între timp, 
opera sa ORAŞUL-SAT UNIVERSAL devine 
monumentală; şi este comparată, precum 
sculptură serială, cu viziunea, obsesia şi truda 
lui Constantin Brâncuşi, în faţa celor 28 de 
variante ale Măiestrelor sale.

Din 1977, Mihai Olos participă, ţinând 
cursuri practice, speciale, de sculptură în lemn, 
la „Universitatea liberă”, înfiinţată de artistul 
plastic german Joseph Beyus, la Düsseldorf, 
Berlin şi Kassel („Documenta de la Kas-
sel”), unde sculptează, structurează, de faţă cu 
studenţii săi, variaţiuni ale operei sale „Oraşul-
sat universal”.

„Germanii, afirmă Mihai Olos, în Ju-
rnalul său, recuperat şi editat de d-an Ana 
Olos, m-au privit, la început, cu o suspiciune 

spectaculoasă”. L-au preţuit şi valorificat, în 
cele din urmă, la capitolele din Dicţionarele 
anuale, dedicate redescoperirii şi impunerii 
sculpturii europene în lemn, pe urmele Titanu-
lui de la Hobiţa. M. Olos s-a considerat un art-
ist „atipic”, supus viselor, magiei, premoniţiei 
şi unor „coincidenţe stranii”. Ana Olos ne 
reaminteşte, obsedant că, încă din adolescenţă, 
Mihai Olos a ucenicit, ca pictor de biserici, pe 
lângă vestitul Coriolan Munteanu, din Cluj; şi 
că, încă de pe atunci, a început să scrie poezie. 
„Bisericile maramureşene, va fixa el o celebră 
metaforă, sunt corăbii în flota lui Noe. Nu este 
numai o singură corabie!... 

„Un Nichita al Maramureșului” (R. Garofeanu):

Sculptorul MIHAI OLOS, 
visând la „Oraşul-sat universal”

Moto: „Pierdut  în târg, de părinți (asemeni lui Isus, în biserică), vedeam cerşetori care spuneau poezii!...” (M. Olos, Cluj-Napoca, 1990)

CONSTANTIN ZĂRNESCU


