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Zenovie Cârlugea face parte din categoria cărturarilor 
români care tac şi fac (nu zgomot ca toată mediocritatea inte-
lectuală) operă de cercetare autentică, în care acribia ştiinţifică 
şi pioneratul în domeniul istoriei literare sunt demne de apre-
ciat. Dar, aşa cum am mai scris, faptul că Zenovie Cârlugea 
(ca şi Theodor Codreanu, Adrian Dinu Rachieru, I. Filipciuc, 
Al. Ruja, Viorel Dinescu, arh. Veniamin Micle, Lucia Olaru 
Nenati, I.Şt. Lazăr etc.) nu locuieşte în Capitală (unde şi in-
terlopii sunt superiori celor din provincie), spre a fi în centrul 
atenţiei (tele)criticii, ci în oraşul lui Brâncuşi, nu-i aşezat în 
rândul intelectualilor de frunte ai momentului din România.

Poet, critic şi istoric literar, eseist, publicist şi editor, 
Zenovie Cârlugea s-a născut la 28 octombrie 1950, în locali-
tatea gorjeană Cruşetu-Maiag, în familia preotului Nicolae şi 
a Eugeniei (n. Milculescu). A absolvit liceul la Balş şi Facul-
tatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucu-
reşti, în 1975. La Universitatea din Sibiu îşi susţine doctoratul cu teza Lucian 
Blaga – dinamica antinomiilor imaginare, în 2004. După un profesorat la o 
şcoală generală din Prigoria, din 1976 se transferă prin concurs la Liceul „Eca-
terina Teodoroiu” din Tg. Jiu, de unde se pensionează. Este preşedintele Socie-

tăţii de Ştiinţe Filologice, filiala Gorj, colaborator la numeroase 
reviste literare, el însuşi a fondat şi a coordonat/coordonează 
revista Portal-Măiastra, pe care a impus-o pe plan naţional şi 
nu numai.

Studiile sale sunt numeroase, pertinente şi variate, în do-
meniul creaţiei lirice (Fericirile, 1995; Deseninări de cleştar, 
1995; Gheaţă la mal, 1997; Foişor în Heliopolis, 1997; Ochiul 
înrourat, 1999, 2013; Lythiada, 2014) şi mai ales în critica şi 
istoria literară, aplicându-se cu simţ critic asupra unor clasici 
ai literaturii române: Lucian Blaga (Poezia lui Lucian Blaga, 
1995; Dinamica antinomiilor imaginare, 2005, 2013; Studii, 
articole, comunicări, evocări, interviuri, 2006; Solstiţiul sân-
zienilor, 2010; L. Blaga, între amintire şi actualitate, 2011; 
Sfârşit de secol, început de mileniu, 2012; Blaga-Goethe, 2012; 
L. Blaga. Dicţionar esenţial, vol. 1-2, 2017-2018; L. Blaga la 
Bistriţa, 2018; L. Blaga şi lumea Banatului, 2018), Al. Mace-

donski (Palatul fermecat, eseu asupra barocului macedonskian, 1997), Brân-
cuşi  (Brâncuşi, azi, 2000; Orizonturi critice, 2009; Studii şi eseuri, 2009), Tu-
dor Arghezi (Tudor Arghezi şi spiritul Olteniei, 2008; Un elogiu al Gorjului, 

Oamenii din viaţa lui Arghezi

Tudor NEDELCEA

TUDOR ARGHEZI
II

(Continuare din numărul precedent)
Momentele cele mai greu de ui-

tat pentru mine au rămas cele din vara lui 
1967, la stingerea lui Tudor Arghezi. Se 
vede că plecarea de lângă el, în 1966, a în-
gerului său păzitor încă din 1966, faimoa sa 
bucovineancă Paraschiva (născută Burda), 
i-a precipitat și lui sfârșitul. A închis ochii 
în seara zilei de 14 iulie, la orele 22,30, 
astfel că în ziarele de-a doua zi știrea s-a 
publicat, din porunca stângistă și bâlbâiala 
lui Bujor Sion, șeful Secției de presă de la 
CC, doar pe pagina a doua, fapt ce ne-a sur-
prins pe toți. în 15 iulie dimineața, am fost 
chemat, împreună cu Ion Stoian, la Manea 
Mănescu, foarte aferat de această formulă 
nătângă de presă. Probabil că fusese și el 
scuturat telefonic de Nicolae Ceaușescu, 
aflat în concediu la vila de la Snagov. 
După câte se știa, noul conducător al țării 
îl cunoscuse personal pe Tudor Arghezi în 
lagărul de la Târgu-Jiu, unde marele poet 
fusese internat pentru celebrul său pamflet 
„Baroane“.

De la Manea Mănescu, nonagenarul 
necăjit de azi, am primit indicația, trans-
misă și lui Pompiliu Macovei (azi-mâine 
centenar) ca împreună cu Alexandru Ba-
laci să luăm urgent legătura și cu Zaharia 
Stancu, nu doar directorul Naționalului ci 
și președintele Uniunii Scriitorilor, să co-
laborăm și cu Academia, pentru redactarea 
necrologului oficial al lui Tudor Arghezi. 
Textul urma să fie avizat și acceptat de toți 

șefii acestor instituții. Am citit cu atenție 
capitolul semnat de excelentul editor și om 
de condei bine ascuțit, Nicolae Gheran, în 
antologia lui Nicolae Dragoș, unde versiu-
nea sa plină de culoare și sarcasm în legătu-
ră cu elaborarea și aprobarea necrologului 
poate fi amendată, cel puțin cu privire la 
orele, zilele și alte amănunte ale pregătirii 
și desfășurării tristei ceremonii. Adevărul 
este că după ce textul a fost pritocit a doua 
și a treia oară de noi toți, în după amiaza 
zilei de 15 iulie am fost chemați la Snagov, 
unde Nicolae Ceaușescu a ținut să-l citeas-
că personal și să ne mai dea câteva indicații 
pentru a „întări“ mesajul social-politic al 
textului. Copleșiți de aceste „orientări“, ca 
și de căldura excesivă, regretatul cărturar 
Alexandru Balaci, împreună cu mine, ne-
am străduit să luăm ultimele aprobări pen-
tru textul publicat a doua zi, 16 iulie 1967, 
pe prima pagină a „Scânteii“ și a celorlalte 
ziare centrale:

ION BRAD

Festivalul Internațional de Literatură ”Tudor Arghezi”
Ediția a XXXIX-a, 2019
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2010), Eminescu (Mitografii ale daco-româ-
nităţii, 2011, 2013; Drumuri şi popasuri în Gorj, 
2016). A scris şi despre Arethia Tătărescu - Marea 
doamnă a Gorjului interbelic (2007), Dacoromânia 
profundă (2006), Folclor de pe Valea Amaradiei 
(2008), Editura Ram-Aninoasa (2014), Spiritul pan-
dur şi sufletul gorjenesc (2014), De neamul Cartie-
nilor (2015), dar şi un Panopticum. Studii şi eseuri 
de critică şi istorie literară, I (2013).

Mai nou, Zenovie Cârlugea a iniţiat şi reali-
zat un proiect literar-cultural, unic în spaţiu româ-
nesc: sub genericul de Dicţionar esenţial, exegetul 
gorjean dezvăluie „Oamenii din viaţa lui...Un prim 
volum din acest Dicţionar esenţial a fost dedicat lui 
L. Blaga, în 2017, un altul în 2018.

Recent, în deja celebra colecţie „Opera Om-
nia” de la TipoMoldova (director: Aurel Ştefanachi), 
Zenovie Cârlugea tipăreşte un dicţionar cu oamenii 
din viaţa lui Tudor Arghezi (Tudor Arghezi. Dicţi-
onar esenţial. Oamenii din viaţa lui, 2019), un vo-
lum substanţial, de peste 800 de pagini! Este „un fel 
de monografie, dintr-o nouă perspectivă, aceea a re-
laţiilor avute de scriitor cu semenii săi, cu prepon-
derenţă provenind din lumea scriitoricească”, cum 
ne avertizează autorul în cuvântul înainte.

Cum era de aşteptat, în viaţa şi opera titanică 
a lui Tudor Arghezi au interferat mari personalităţi 
din epocă, din varii domenii de activitate, prieteni 
sau adversari, colaboratori, importanţi sau efemeri, 
Zenovie Cârlugea catagrafiind un număr de 240 de 
personaje, unele de referinţă, precum Felix Aderca, 
Agârbiceanu, Anania, Baba, Balaci, Blaga, Bogdan 
Duică, C. Brâncuşi, Caracostea, Cioculescu, Rosa 
del Conte, Coşbuc, Crainic, Eminescu, Enescu, Ga-
laction, Goga, Grigurcu, Ibrăileanu, Eugen Ionescu, 
Iorga, Macedonski, Maiorescu, Minulescu, Odo-
bescu, Emil Palade, Pârvan, Perpessicius, Camil 
Petrescu, Pienescu, Rebreanu, Rosetti, Sadoveanu, 
Slavici, Marin Sorescu, Stancu, Strere, Streinu, Titu-
lescu, Topârceanu, Ţugui, Vianu, Zerifopol etc.

Aceste personaje/personalităţi din biogra-
fia spirituală lui Arghezi sunt prezentate sub forma 
unor fişiere biobibliografice, însoţite de date pri-

vind intersectarea cu arghezologia. Valeriu Anania, 
de pildă, primeşte, în 1943, de la Tudor Arghezi, 
din lagărul din Tg. Jiu „o îmbrăţişare” printr-o scri-
soare; Arghezi „sălăsluia, prin apropiere, la schitul 
Polovragi”, scrisoare ce s-a constituit ulterior în pre-
doslovia la poemul lui Anania, Mioriţa. Scrisoarea 
în sine are valenţe artistice incontestabile: „Sunt lo-
calnic al Târgului Jiilor lui Tudor, a cărui statuie 
mică mă aşteptam să o găsesc de multe ori mai înal-
tă, grandioasă ca şi destinul pe care l-a servit, cum 
îl mai slujim unii din noi, în răspăr cu vremea, şi azi 
de la Zintâi ale lumii”. Z. Cârlugea relevă şi rolul 
pozitiv jucat, în acele condiţii, de col. Leoveanu, co-
mandatul lagărului de internaţi politici din Tg. Jiu, 
Arghezi fiind „localnicul” acestui lagăr, între 2 oc-
tombrie și 20 decembrie 1943, pentru pamfletul „Ba-
roane”. Chemat ca martor în procesul intentat mare-
şalului Ion Antonescu în mai 1946, pentru a depune 
mărturie despre „cum am fost maltratat în Lagărul 
de la Tg. Jiu”, Arghezi a refuzat să-l acuze pe mare-
şal, declarând că în lagăr erau condiţii „blajine”, „în 
fond, el [Antonescu] ne-a scăpat de la moarte, pe 
mine şi pe alţii”.

Cu obiectivitate, pe bază de argumente, este 
prezentată relaţia Arghezi-Blaga, nu întotdeauna 
cordială, autorul Cuvintelor potrivite salutând primi-
rea în Academia Română, la 5 iunie 1937, a lui L. 
Blaga (după cum însuși Regele Carol II o făcuse în 
cadrul ședinței de primire: „Şi, salutându-te pe tine, 
Lucian Blaga, salut literaţii de astăzi ai ţării mele, 
cari, chiar dacă îşi permit uneori licenţe în arta lor, 
sunt o generaţie de scriitori plini de avânt şi talent”). 

Lui C. Brâncuşi, Arghezi îi dedică, încă din 
1914, două tablete în care-i recunoaşte spiritul mo-
dern, înnoitor al sculpturii sale („unda uriaşă a lumii 
a găsit o expresie nouă, o expresie Brâncuşi”).

Încă de la debutul editorial din 1927, 
Arghezi primeşte elogiile cuvenite de la două mari 
personalităţi: G. Călinescu („cel mai mare poet ro-
mân contemporan”) şi M. Ralea („cel mai mare poet 
de la Eminescu încoace”).

Informaţii preţioase se găsesc în Dicţionarul 
esenţial. Tudor  Arghezi de Z. Cârlugea privind marii 
oameni politici ai vremii, şi mai cu seamă referitor 
la articolul distrugător al lui Sorin Toma, Poezia pu-
trefacţiei sau putrefacţia poeziei. Răsfoind volumele 
lui Tudor Arghezi („Scânteia”, 5, 7, 9, 10 ianuarie 
1948). Fiul lui Al. Toma (devenit poetul oficial al 
guvernării staliniste), Sorin Toma mărturiseşte, după 
emigrarea în Israel din 1979, că articolul cu prici-
na, care l-a scos pe Arghezi din viaţa literară timp 
de şase ani, n-a fost o „iniţiativă strict personală”, a 
fost într-adevăr „scris de mine, dar din iniţiativa, din 
însărcinarea şi sub controlul conducerii de partid, 
care l-a aprobat atât înainte, cât şi după publicare”, 
implicaţi fiind Iosif Chişinevschi şi Gheorghiu-Dej 
(deşi Niculae Gheran îşi aminteşte că Arghezi i se 
adresa lui Dej cu „Ghiţă”, fiind „coleg” în lagărul 
gorjean). După reabilitare, Arghezi a colaborat, într-
o oarecare măsură, cu noul regim. Editorul său, Gh. 
Pienescu depune şi el mărturie despre sfârşitul vieţii. 
Venind la „Mărţişor” să continue ediţia de Scrieri, 

Arghezi şi-a prevestit moartea în stilul său inconfun-
dabil: „de mâine nu mai lucrăm [...] Te rog să mă 
ierţi, dar trebuie să mor”; iar Mitzurei i-a spus, cu 
o oră înainte de a muri: „Eu cu domnul Pienescu ne 
înţelegem pe calea îngerilor”. 

La funerariile Poetului, din 14 iulie 1967, noul 
lider politic, N. Ceauşescu, a făcut de gardă la cata-
falc, după ce, în 21 mai 1965, împreună cu Ion Gh. 
Maurer îl vizitează la Mărţişor (fotografia din carte 
este elocventă).

Un sprijin nesperat, în acei ani nefaşti, l-a 
primit Arghezi de la Pavel Ţugui, şef al Secţiei de 
Ştiinţă şi Cultură a C.C. al P.M.R. Aflând că familia 
Arghezi n-a primit cartelele pentru alimente şi com-
bustibil pentru încălzire, pentru iarna 1951/1952, 
„am decis să mă implic direct, fără vreo aprobare 
din partea şefilor direcţi, L. Răutu şi Ofelia Manole 
[...] am limpezit lucrurile rapid, iar Patriarhul de 
la Mărţişor a primit cartelele cu pricina”. Recunos-
cător, ca un bun creştin, patriarhul îi mulţumeşte în 
scris prin epistole sau autografe în versuri grăitoare.

Arghezi l-a cunoscut în timpul şederii sale în 
Elveţia (1906-1910) şi pe Lenin („cel mai ursuz şi 
cel mai primejdios”, „un terorist de un superlativ ne-
stins la noi”, „e un maniac din specia comunistă”).

Debutul publicistic arghezian se petrece la 
25 iulie 1896, în „Liga ortodoxă” a lui Macedon-
ski, autorul Rondelurilor apreciind că Arghezi este 
„un artist de viitor de mare valoare”, pentru că are 
„originalitate foarte rar întâlnită în trecutul actual 
şi sufletească nobleţe ce se răsfrânge nu numai în 
versurile sale, ci şi în toate actele sale de om”. Cu 
timpul, datorită temperamentului fluctuant al celor 
doi mari scriitori, relaţiile cunosc o descreştere.

Pe Eminescu îl aprecia la justa sa valoare. În 
conferinţa ţinută la Ateneu, în 1943, mărturiseşte că 
l-a văzut pe autorul Luceafărului „în carne şi oase. 
Eram copil de nouă ani. L-am zărit pe Calea Victori-
ei”. Omagiul adus Poetului naţional este îndreptăţit 
„Eminescu e sfântul preacurat al ghersului româ-
nesc. Din tumultul dramatic al vieţii lui s-a ales un 
Crucificat [...] Fiind foarte român, Eminescu e uni-
versal”.

Chiar şi pe  carismaticul ţăran şi politician gor-
jean, Dincă Schileru, Tudor Arghezi îl încondeează 
pentru posteritate, autorul numindu-l „un Moş Ion 
Roată al Gorjenilor”.

Noua carte a lui Zenovie Cârlugea, Tudor Ar-
ghezi. Dicţionar esenţial. Oamenii din viaţa lui, este 
una de referinţă, o enciclopedie a universului arghe-
zian, în care informaţiile, documentele editate sau 
inedite sunt puse plenar în valoare, oferind cititorilor 
o lectură deosebit de plăcută, instructivă şi educati-
vă, ceea ce ne îndreptăţeşte să aşteptăm cu nerăbdare 
dicţionarul esenţial dedicat lui Eminescu.

 Zenovie Cârlugea are deja un nume şi un re-
nume în literatura română contemporană, clădit pe o 
muncă istovitoare şi o pasiune debordantă.

Oamenii din viaţa lui Arghezi

Poezia lui Lucian Blaga în limba sârbă
Recent, la Editura 

„Filip Višnjić” din Belgrad, 
cunoscutul poet sârb Adam 
Puslojič a publicat volumul 
bilingv Magično svitanje 
/ Răsărit magic, o culege-
re substanțială din poezia 
lui Lucian Blaga. Cartea 
urmează altora traduse de 
același Adam Puslojič din 
poezia lui Mihai Eminescu, 

Tudor Arghezi, George Bacovia, Nichita Stă-
nescu, Marin Sorescu ș.a.

După cum se cunoaște, marele prieten 
al lui Nichita Stănescu, „sârbo-valahul” Adam 
Puslojič este un adevărat ambasador al culturii 
române în Serbia, drept care Academia Româ-
nă l-a primit, după Revoluție, în rândurile sale. 
Domnia sa este mereu prezent la acțiuni cul-
tural-literare desfășurate în spațiul românesc, 
de la București și Iași, la Cluj-Napoca, Arad, 
Timișoara, Târgu-Jiu, Craiova ș.a., participând 
în urmă cu mai mulți ani la Festivalul de Poezie 
„Lucian Blaga ” de la Sebeș-Alba, dar în câte-
va rânduri și la Festivalul Internațional „Tudor 
Arghezi” de la Tg.-Jiu – Tg.-Cărbunești. (Z.C.)
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Locul lui Tudor Arghezi în fenomenul naţional al dezvoltării limbii române 
literare, în siaj eminescian, este bine statuat de personalităţi importante ale 
culturii şi literaturii române. Astfel G.Călinescu îi acordă calitatea „de creator 
de limbă”; Şerban Cioculescu îl consideră, de asemenea, „un vraci a cărui 
putere vrăjitorească stă în limbă”; Pompiliu Constantinescu îi apreciază harul 
creator „prin miracolul neîntrerupt al făpturilor de 
consubstanţială esenţă”; Eugen Lovinescu opinează 
că Arghezi „reprezintă cea mai mare capacitate 
de a exprima abstracţia prin materie”; iar Nicolae 
Manolescu, alăturându-l lui Sadoveanu, îl socoteşte 
ca fiind „cel mai mare scriitor român al secolului al 
douăzecilea” care „incomparabil a dat naştere , în 
poezie, ca şi în proză şi publicistică, unei nesfârşite 
descendenţe”. 

Şi ca să trecem la activitatea sa de pamfletar îl 
putem cita (dacă n-am abuzat) şi pe Nicolae Balotă, 
care susţine că Arghezi, ca venerabil patriarh al poeziei 
române, a deţinut, şi „arta de a spurca frumos”. A 
cultivat deci cu măiestrie, şi acest aspect  al estetcii 
urâtului  în poezie (Flori de mucigai), dar mai ales în 
proza satirică. 

Pamfletul este conturat de dicţionare ca fiind o 
specie literară în versuri sau în proză, având caracter 
satiric, folosind un limbaj violent şi agresiv, pentru a 
înfiera tare morale ale societăţii sau trăsături negative 
ale unei persoane. Actualizarea pamfletului arghezian 
ca şi a comediilor caragialiene este îndreptăţită de 
vremurile actuale ale căror tare se suprapun irepresibil peste cele fixate şi 
caricate de marii noştri predecesori.

În pamfletele sale, Arghezi se înscrie  în  cadrele specifice pamfletului, dar  
imprimă un stil estetic original acestui gen literar care este, după el, „un fel de a 
slobozi condeiul în răspăr”  sau ceva „ca un hoit în ultima lui descompunere, de 
care, dacă te apropii, rişti să-ţi murdăreşti trupul tău, pur şi sacru, cu drojdiile 
şi poşircile purulente.” Pamfletul îşi atinge scopul „când izbuteşte să strecoare 
otrava îndoielii în insul însuşi al celui pamfletizat.” (1)

Totuşi, pamfletul „săvârşeşte pentru artă şi compensaţiile vieţii sociale 
o operă de înviorare” (2) Arghezi militează pentru scoaterea pamfletului din 
sfera publicisticii datorită cartacterului literar pe care i-l imprimă. În sprijinul 
opiniei lui vin şi titulaturile metaforice ale unor pamflete: Belferii cu unul şi 
patru picioare, Omul cu ochii vineţi, Studiul şi cafeneaua, Lingoarea filosofilor, 
Păduchii culturali, „Capşa” şi capşismul, Salut, mediocritate, Cu ce se mângâie 
un imbecil ş.a.

Triada recunoscută a marilor pamfletari români îi cuprinde pe Cantemir, 
Eminescu, Arghezi, dar nu mai puţin importanţi creatori de pamflet au fost: 
Maiorescu, I. H. Rădulescu, Alecsandri, Bolliac, Odobescu, Iorga, Macedonski, 
Goga, N. D. Cocea, Topârceanu, Henri Stahl, Pamfil Şeicaru ... 

În pamfletele sale, Tudor Arghezi mizează pe valoarea estetică a enunţului 
caricaturizant, în stil injurios şi polemic. Cu prefăcută amenitate, înfierează 
tot ce întâlneşte strâmb în cale, fără să cruţe pe nimeni, indiferent de poziţia 
socială, politică sau culturală, dar o face fără vreun interes meschin, doar din 
pură iubire pentru adevăr şi onestitate, chiar dacă uneori induce aparenţa unei 
anume vendete personale, mai ales în diatribele cu slujitorii bisericii în slujba 
căreia a fost o vreme,  după cum se ştie, angrenat. 

Sunt caricate şi satirizate îndeosebi personalităţi culturale, în general: 
scriitori, filosofi, profesori, academicieni, jurnalişti, clerici şi instituţiile 
respective: universitatea, biserica, asociaţiile scriitoriceşti, academia, presa, 
chiar şi monarhia, în scop curativ.

Ne oferă scriptic o galerie de fapte condamnabile, dar şi de portrete ale 
unor personalităţi de marcă ale literaturii şi culturii române, şi ale politicii, prin 
care îi cunoaştem mai bine pe înaintaşi şi prin revelarea feţelor ascunse ale 
lor, surprinse cu artă. În formulări memorabile, „fixează cu acul o fizionomie 
sau un caracter” (Manolescu), relevând tipurile semidoctului, mediocrului, 
ipocritului, lingăului, lichelei, arogantului, preţiosului, ignorantului, filistinului, 
revanşardului, resentimentarului, parvenitului etc.

În „filipicile” lui, blamează cu stil defectele,viciile umane, contradicţiile 
dintre aparenţe şi realitate. Cu sprijinul figurilor stilistice ale comparaţiei, 
hiperbolei, epitetelor metaforice, anamorfozei, repetiţiei, exagerării, 
augmentării, alegoriei, sunt surprinse în pânza lui de păianjen toate categoriile 
sociale care au responsabilităţi în stat şi vor să mascheze găunoşenia caracterelor 
lor.

Un compartiment pamfletizat al societăţii româneşti din prima parte 
a secolului XX este scriitorimea, tagmă aparţinătoare autorului. Pamfletarul 
spune că desluşeşte cu dificultate originalitatea contemporanilor, a „celor care 
mânjesc hârtia şi dizolvă cuvintele în multă salivă sentimentală”. Astfel, literatura 
„stagnantă e ca o gară de marfă în care vagoanele s-au oprit, şi grânele putrede 
şi fermentate irump din sacii sparţi şi înămolesc terenul.” (3)

Legat de contestarea conducerii Uniunii Scriitorilor, se pare că au mai 
păţit-o şi alţii, aflăm din acele vremuri cum Liviu Rebreanu  preşedinte al 
Societăţii Scriitorilor Români (1926 – 1932), reales în fiecar an,  este contestat 
în una dintre adunările elective şi invitat să predea funcţia unui „mesager al 
intereselor superioare” apărând sub formă de înger: „E niţeluş turtit în cap 

şi întrucâtva negricios”. Acesta îi propune preşedintelui: „Scumpe domnule 
Rebreanu, (...) N-ai vrea să te sinucizi? Îmi dai mie prezidenţia şi scapi de grije.” 
Insul a tipărit apoi „un manifest ostil preşedintelui şi îşi puse candidatura într-un 
comitet, compus din candidaţii care, unii n-au ştiut că li se făgăduia o mireasă 
încă nedivorţată, până la şedinţă şi alţii mai naivi s-au încrezut în steaua sau 

în asteriscul lui”. La alegere, îngerul căzuse, „un căţel 
ciufulit se strecura prin lume, cu coada între picioare (...) 
Şi, speriate de panica dezamăgirii, slugile răzvrătite se 
apropiau acum, pocăite pe patru labe, de picioarele mesii 
domnului Rebreanu”... (4) 

De remarcat este faptul că pamfletarul apelează 
în cele mai multe cazuri la zoomorfism, spaţiu în care 
îşi transferă afurisenia. „Omul netrebnic” nu poate fi 
asemănat decât cu năpârca, în mai multe feţe ale ei „ de 
la şarpele spân la şarpele flocos, de la vierme la râmă, 
muşiţă, larvă şi lindin.” (5)  

Scriitorilor le mai impută, printre altele, suferinţa 
de academoree şi îi sfătuieşte, cu ironia corespunzătoare, 
că nu trebuie să ceară consacrarea Academiei, ci operei! 
Satirizează acţiunile impetuoase ale pretendenţilor la titlul 
academic, care-şi aduc volumele cu căruţa la Academie, 
îşi pun prieteniile în mişcare, fac atâtea vizite, „atâtea 
plecăciuni şi metanii, aprind atâtea lumânări!” Scriitorii 
respinşi îşi găsesc un interpret, pe domnul Lăcusteanu, 
care reprezintă „inteligenţa, talentul şi nobleţea lor”, cu 
care pun la cale suprimarea Academiei (Este vorba de 
colonelul memorialist, Grigore Lăcusteanu).

Arghezi îi trage de urechi pe scriitori pentru ignoranţă, pentru disputele 
în lupta pentru supremaţie literară, pentru premii sau funcţii. „Zevzecul de 
Alecsandri” nu ştie să se documenteze şi traduce greşit  numele poetului francez, 
Ronsard, derivându-l de la ronce pe care îl traduce prin mărăcine. Victor Eftimiu 
este ironizat pentru că s-a dus la Paris să-şi reprezinte o piesă de teatru, în  
prezenţa doar a funcţionarilor legaţiei. Îl vitriolează pe Radu D. Rosetti, care-l dă 
în judecată pe C. Stere pentru că nu-l publică în „Viaţa românească”, vituperând  
faptul că acela vrea să devină poet mare prin sentinţă judecătorească. Pentru 
arghezi profesiunea de critic, parodic bineînţeles, este ” Profesia de tălmaci, pur 
şi simplu, (...) care transportă pe tavă, de la bucătar la client” (6) 

Accente virulente sunt acordate şi literaturii ocazionale, în pamfletele: 
Crăciunul în literatură , Literatura de Paşti. Este stupefiat faptul că ziarele se 
simt obligate să scoată la Paşti şi la Crăciun „câte un chiot literar şi artistic” 
(7) Pamfletele argheziene spurcă literatura proastă şi pe scriitorii netalentaţi. 
Cărţile bune sunt definite poetic: „O carte este ca lumina lunii rămasă pe pietre 
după ce luna a dispărut”. 

Presei, în general, îi reproşează „lipsa de scrupul profesional, de 
convingeri, de sinceritate; negaţia <<principiilor>> trâmbiţate până-n ajun, 
contradicţii ruşinoase, dmagogice, vânzare, prostie, răutate”. (8) Destul de 
actuale asemenea alinturi! 

Necruţător este amendat Constantin Banu, directorul revistei „Flacăra”, 
„simpaticul paracliser al literaturii române”, care „ e lipsit de temei literar”, iar o 
revistă patronată de el, „nu poate fi decât dăunătoare literaturii”. (9) 

Impenintentul academician Nicolae Iorga; cel care dezaprobă „poezia 
nouă”,e dezavuat în tuşe pastelate, pentru sprijinirea unor diletanţi şi a unor 
scriitori  consideraţi vetuşti: „Să fie Domnul Iorga sincer ofensat că limba 
românească se mai poate scri şi altfel decât de către poeţii Vlahuţă şi Coşbuc?” 
(10) În alt pamflet, îi reproşează fostului prim-ministru, lipsa de fairplay în 
polemică, „nu-şi plăteşte datoriile literare cu moneda corespunzătoare a 
spiritului şi a talentului” şi astfel, „Iorga nu e un polemist decât în absenţă” şi, 
„după ce a opărit trandafirii cu o mie de căldări cu lături” aşteaptă „să punem 
stihar de atlaz alb şi să sosim cu cădelniţi aprinse şi cu mătăuzul scufundat în 
apă cu lavandă”. (11)

Distinsului profesor, Mihail Dragomirescu, îi desfide parodic, stereotipia şi 
monotonia. Acest „păcală universitar” posedă „acelaşi ritm, aceeaşi infanterie 
verbală, acelaşi zgomot fără sunet. Culoare incoloră, căldură fără temperatură, 
iuţelă fără mişcare, sucuri fără aromă, idei-pelicule, cuvinte-ţinte-de lemn” 
aparţinând celui care iniţial nu poseda decât „un creier sub o umbrelă şi o 
pălărie”, iar mai târziu şi-a pus„dedesubtul gurii şi un barbişon.” (12)

Profesorii universitari beneficiază, în general, de „tămâierile” argheziene. 
Ei având şi alte preocupări colaterale, fără legătură cu profesia lor. Cei de la 
Facultatea de Drept scriu poezii, matematicienii „se sacrifică turismului”, iar 
un celebru chirurg este un şofer neostenit. Maculat de uleiuri, pasionat de 
diferenţial şi de cutia de viteze, expert în rulmenţi...” Alţii accesează „ politica 
– marele regulator al ţării”, pictura, clubul, muzica îi fură zilnic pe profesori şi-i 
transportă în activităţi faţă de care „minuscula catedră se pierde ca un scăunel 
într-o aglomeraţie de mobile mari”.Un profesor celebru dă examene în situaţii 
hilare, „la orele patru dimineaţa, după un supeu delicios cu şampanie...” (13)

Din „emfatica grupare a filosofilor”, este „remarcat” ironic, Constantin 
Rădulescu Motru. Prin contribuţia sa şi a altor filosofi, publicul „ se va deprinde 
să decoloreze făpturile excremenţiale, spoite cu trandafiriu şi azur; păduchele 
nu se va mai înfumura cu transparenţa aripilor libelulei; va redeveni boul bou şi 
ciuperca ciupercă ...” (14)

Slujitorii bisericii sunt, de asemenea „aghesmuiţi” cum se cuvine cu 

TOMA GRIGORIE

Pamfletarul Arghezi
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vorbele acide ale pamfletarului. Linguşeala şi 
umilinţa sunt întruchipate în persoana arhiereului, 
Sofronie Vulpescu Craioveanul, supranumit şi Popa 
Iapă, căruia  Arghezi îi dăruieşte un portret animalier 
pe măsură: „Din când în când ochiul lui corcit, ca de 
câine şi găină, vă fixează cu o spălătură de zer acrit şi 
parcă botu-i câlţos vă surâde. Două găuri îi brăzdează 
de la ochi la colţurile gurii obrajii. Nasul roşu, borcănat 
şi moale, e furnicat de o mie de vine de testicul”. E 
gata să facă sluj la picioarele mai marilor ierarhi şi nu 
numai, pentru a-şi acoperi escrocheriile numeroase, 
printre care şi furtul de cai. (15)

Nu se sfieşte să-i satirizeze pe acei episcopi 
sau mitropoliţi, vinovaţi de parvenitism, de lipsă de 
caracter şi de credinţă de tinichea. Komon Arămescu 
Donici Băcăoanul e un episcop „construit ca o 
movilă(...) e spătos ca o turlă de biserică, găunoasă 
pe dinlăuntru, solemn ca un monolit, grandios ca un 
cavou” (16)  Iar Calist Botoşeneanul a luat „pe şleau” 
cuvântul lui Dumnezeu despre creştere şi înmulţire şi 
a crescut „în conture” şi s-a înmulţit „ în mahalalele 
Bucureştilor cu stăruinţa simpaticilor gândaci de 
restaurant”. (17)

Politica am lăsat-o la urmă, însă last but not 
least. Într-o scurtă scrisoare politică adresată simbolic 
domnului Ubibene, omul politic, enciclopedist 
practic, care dacă n-a inventat un război, a inventat 
totuşi o urzeală nevăzută, având capacitatea să 
împace contrariile, să armonizeze contradicţia, să 
îmbrace „ghimpii cu un caucuic inofensiv”, ştiind mai 
mult decât vrea să spună. Este invocată cu pefăcută 
ignoranţă şi acută ironie  cunoscuta pasăre care 
extrage biletele de papagal : „Învaţă-mă, Coco, cum 
se succed aceleaşi lichele regulat prin partidele care 
vin la putere, că simt în mine prezenţa unei imense 
cantităţi de şofă neutilizată”. (18)  Istoria pare că se 
repetă!

Verbul său caustic se aplică Parlamentului, 
instituţie unde se oploşesc aleşii neamului. Lumea 
politică se adună  la începutul sezonului ploios 
„dedesubtul unei umbrele şi merge idilică, toată 
iarna, până la înmuguririle lui april, acoperită”. De 
fapt sunt două umbrele: „ una pentru amoraşii 
bătrâni ai Senatului şi alta pentru calviţiile şi 
cărunţelile precoce deputăţeşti”. Parlamentarul, 
care poate fi ardelean, „tânăr frumos, zvelt şi 
bogat, el găsise în politică un vehicul vesel pentru 
transportarea cucuruzului în Capitală şi schimbarea 
lui divină în beutură şi în mezeluri, cu fuste scurte 
suprapuse”. Cuvintele demagogice, „neam” 
şi „cinste”, rostite cu emfază stârnesc aplauze 
furtunoase. (19)  Senatul, „o casă de clovni”, în care 
„acest corp bătrân legiuitor să-şi însuşească numele 
de circ al politicii noastre” (20).  Circul parlamentar 
românesc actual nu-şi desminte tradiţia!

Cel mai virulent şi mai cunoscut pamflet al lui 
Arghezi, este desigur cel intitulat Baroane, scriere 
pentru care poetul cu atitudini antifasciste a fost 
închis câteva luni în 1943, la Târgu Jiu. Este atacat 
dur ambasadorul german, von Killinger. De la primul 
şi până la ultimul cuvânt, insul ridiculizat, este 
trecut prin toate furcile caudine ale lexicului caustic  
caricaturizant. „Ce semeţ erai odinioară, dragul 
meu, de n-ai mai fi fost. Şi ce mojic! Ce mitocan! Ce 
bădăran!” Este surprinsă sarcastic  degradarea fizică: 
„ Botul nu-ţi mai e aşa de gros, fălcile ţi-s mai puţin 
dolofane, ceafa ţi s-a mai tras, guşa s-a mai moderat, 
burta caută un relief mai apropiat de spinare...”. I se 
reproşează îmbuibarea din bunurile noastre care l-a 
preschimbat dintr-un sfrijit într-unul „umplut bine 
până la râgâială (...) Îndopat cu bunurile mele nu-ţi 
mai dam de nas şi ţi s-a părut că eram pus pe lume 
ca să slujesc mădularele tale, burţii, guşii, sacului şi 
desagilor tăi: ăsta era rostul meu, a trebuit să-l aflu 
de la tine, flămândule, roşcovanule, boboşatule, 
umflatule.”.Poetul pamfletar îi demonstrează cu 
acte că e venetic în contrapartidă cu românul neaoş: 
„Uită-te, mă la mine, Baroane! Să ne desfacem 
hârtiile, eu zapisul şi hrisoavele mele scrise pe 
cojoc şi tu zdrenţele tale” pe care nu scrie Radu, 
Ştefan, Mihai, Vlad, Matei”. În final, degradarea este 
emergentă: „Te-ai subţiat şi învineţit (...) Dacă te mai 
usuci niţel, o să-ţi adune doagele de pe jos. Ce floacă 

plouată-n capul tău! Ce mustaţă pleoştită! Ce ochi 
fleşcăiţi! Parcă eşti un şoarece scos din apă fiartă, de 
coadă, Baroane...” (21)  

Secvenţe pamfletare, contestatare şi 
sarcastice, sunt prezente nu numai în pamflete sui 
generis, ci şi în poezie sau în proză.

NOTE

1. Pamfletul – „Lumea” , nr 1, 1925. Semnt T. 
Arghezi. Citatele se regăsec şi în antologia Tudor Arghezi 
Pamflete , Editura Minerva, Bucureşti 1979. „Numai că 
pamfletul bun este rar ca şi poezia bună (...) Pamfletul 
frumos, animat şi stropit cu lumină, reuneşte toate 
însuşirile care fac preţul lucrărilor de artă – şi-i lectura 
cea mai plăcută.”.  

2. (Pumnul contra stupidităţii) Interviu  în „Viaţa 
literară”, nr.75, 1920. Interviu acordat lui I. Valerian. 
„Pamfletarul este mai crud decât un asasin. Criminalul 
omoară un om de multe ori involuntar, pentru a-l 
prăda mort. Pamfletarul se strecoară pretutindeni (...) 
chinuindu-şi victima cu o sadică voluptate.”.

3. Despre scriitori, „Seara”nr. 1193 / 1913. Semnat: 
T. Arghezi. „ Scrisul lor e ciunt. Fraza lor e fără desen, 
fără ritm, fără asprimi şi rotunjimi, tânjeşte, se-ntinde 
zemoasă sau se risipeşte ca praful”. 

4.Un epilog, „Facla”, nr 309/ 1939”. Semnat: 
T.Arghezi.

5 Năpârca, „Informaţia zilei”, nr. 603 / 1943. 
Semnat: T. Arghezi. În final, avertismentul apocaliptic: „Ţi-
a sunat ceasul, năpârcă. Îl asculţi? A bătut ceasul tău din 
cimitir”.

6. Critica, „Adevărul literar şi artistic”, nr. 664 / 
1933. Semnat: T. Arghezi. Dar şi un cuvânt apreciativ: 
„Critica trebuie citită ca o poemă de inteligenţă şi supusă 
transparenţelor şi conturelor care regenerează toată 
poezia, indiferent de sensul ei laudativ sau injurios, străin 
substanţei.”.

7. Pana măiastră, „Cronica”, nr.7 / 1915. Semnat: 
I. „Poetul sau prozatorul ocazional şi ingenios ar fi voit ca 
numele să-i apară cu o literă mai groasă...”.

8.”Universul subt Dumitreşti, „Cronica, nr. 17 / 
1915. Semnat: Teodor. „Cnceput ca o saladă, Universul 
conţine lucruri comparabile untdelemnului, esenţei 
de oţet, mărarului, pătrunjelului şi altor comestibile 
vegetale”.

9 Pentru glorie şi franci, „Facla”, nr.23 / 1912. 
Semnat: T. A. Scriitorii vremii sunt lăudăroşi. ”O spun 
servitorilor, băcanului, bărbierului, sergentului de stradă, 
birtaşului. ”.

10„Literatura nouă” , „Cugetul românesc”, nr.4 
/ 1922. Semnat: C.R. „Împotriva acestui fel de-a fi nou 
domnul Iorga îşi poate arunca toate pietrele: ele nu izbesc 
în literatura nouă, ci în mediocritatea nouă.”. 

11.Un răspuns, „Bilete de papagal”, nr. 7 / 1937. 
Semnat: T. A. „Domnul Iorga nu ştie să facă uz de gen şi, 
în loc de un clişeu sintetic, obţine un pamflet descriptiv. 
Vrând să construiască o sferă, iese o tipsie.”.

12. Pamfletul, „Lumea”, nr.11 / 1925. Semnat : T. A.
13 Coco la universitate, „Bilete de papagal”, nr. 

68 / 1928. Semnat: T. Arghezi „Un ilustru savant,care a 
inventat jazul intelectului cu mulţi ani înaintea jazului 
pentru picioare, un etern grăbit al căilor ferate, şi-a 
examinat candidaţii în trăsura care-l ducea de acasă la 
gară”.

14. Lingoarea filosofilor, „Cronica”, nr, 50 / 1910. 
Semnat: A.

15. Arhiereul Sofronie Vulpescu Craioveanul, 
„Facla”, nr. 30 / 1911. Semnat: Ierodiaconul Iosif N. 
Teodorescu.

16. Kanon episcopul, „Facla”, nr. 2 / 1912. Semnat: 
Ex-ierodiaconul Iosif.

17. Doi episcopi noi, „Facla”, nr.6 / 1912. Semnat: 
Es-ierodiaconul Iosif N. Teodorescu, fost diacon în 
Mitropolia Ungro-Vlachiei din Bucureşti.

18. Scrisoare politică scurtă, „Bilete de papagal”, 
nr. 250 / 1928. Semnat: T. Arghezi.

19. Parlamentul, „Bilete de papagal” nr. 219 / 
1928. Semnat: T. Arghezi.

20. Senat!, „Seara”, nr. 1578 / 1914. Semnat T. A.
21. Baroane,”Informaţia zilei”, nr. 622 / 1943, 

Semnat.T.Arghezi.  
Notă: O variantă scurtă a apărut în România 
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Pamfletarul Arghezi
DUMINICA

 FLORILOR DE CIREŞ

Un cer kamikaze cu flori de cireş,
valsul pe care l-am dansat în
Japonia din imaginaţia noastră,
fotografii developate în grabă:
tu înotând printre stâncile verii,
ceaşca de ceai - tristeţea ei
din cel mai fin porţelan, tu
îngenuncheată printre gheişe şi
sabia roşie a soarelui retezând
gâtul de lebădă al duminicii.

MORMOLOCUL
(Citindu-l pe Nichita Danilov)

Prin sufletul tău
trece o cometă...

Eşti singur!

De pe lamela străvezie a mării
priveşti invers, prin
microscop.

La celălalt capăt al lentilelor
ochiul unui savant ratat
perfecţionează haosul.

BIBLIA DUPĂ
MATEI VIŞNIEC

Îngerii, spune biblia după Matei Vişniec,
locuiesc în fisurile din tavan.

De acolo, cu aripile în zdrenţe,
ei coboară uneori printre oameni.
Se plimbă, cu ploaia în ochi, 
dintr-o viaţă în alta,
traversează bulevarde cu
întâmplări străine, bat cuie,
adună cerul din praf şi seara
adorm, cu capul pe mese, prin
cârciumi de cartier.

Într-un târziu, obosiţi, se adună,
în piaţa publică, aduc picamere,
buldozere şi maşini de tocat,
dau găuri în paviment şi umbrele lor
se scurg, ca o apă secetoasă,
în străfundul pământului.

JOC DE SOCIETATE

Tristeţea mea pe facebook, înserarea mea
pe facebook, fotografia lacrimilor mele pe 
facebook...

Joc jocuri de societate, pun întrebări
şi răspund – eu „sunt ceilalţi”...
Alteritatea e la modă, domnule Sartre, 
şi ai avut dreptate: Eu sunt infernul!

Acum mă privesc în ochi, 
până se sparge oglinda şi viaţa mea 
se umple de cioburi...

Lucian  MĂNĂILESCU
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Mihaela Albu: La MOMA, printre alte sculp-
turi ale lui Giacometti, mi-au atras atenţia două 
busturi pe care artistul le-a intitulat „Lothar I” şi 
„Lothar II”. Mie mi-au părut a fi cele mai importan-
te din expoziție. (?)

Aurora Cornu: Nu neapărat cele mai impor-
tante, ci ultimele …

M.A.: Poate cele mai importante pentru că au 
fost ultimele ….

A. C.: Reprezentau ceva mult mai important 
…

M.A.: Cine a fost, de fapt, Lothar? Ce știi tu 
despre ascendența, despre viața lui?

A.C.: Eliazar Lothar Teodorescu, primul fiu al 
lui Arghezi. El a fugit de acasă pe la 16-17 ani. Nu 
pot fi foarte precisă pentru că ceea ce îţi povestesc 
acum sunt amintiri care reies din conversaţii pe care 
le-am avut cu el. A fugit aşadar pe la 16-17 ani şi s-a 
întors să-şi vadă tatăl pe la 59-60 de ani. Era prin 
1963 când s-a întors în Bucureşti. Eu l-am cunoscut 
la Malvina Urşianu şi a fost între noi o mare poves-
te de amor prietenesc. El era în vizită la Malvina. 
Eu eram pe atunci dornică de a ajunge la Paris. El 
avea, cum ţi-am spus, cam 60 de ani, dar arăta de 
90. Cel puţin aşa îl vedeam eu. L-am cunoscut, cum 
ţi-am spus, pe Lothar la Bucureşti şi ne-am împrie-
tenit aproape amoros. Şi apoi am corespondat. Dar 
corespondenţa mea era falsă. Îi trimiteam scrisori 
care erau, de fapt, texte literare pentru că eu voiam 
să am la Paris o culegere de texte. Scrisorile lui … 
s-ar putea să mai fie la familia mea. El scria scrisori 
de 30 de pagini, pretinzând că scria în fiecare zi şi le 
trimitea o dată. Ştiu că locuia pe rue Laugier, într-o 
casă a fraţilor Alègre, o casă pe care n-am găsit-o 
niciodată pentru că nu-i mai ştiam numărul. Probabil 
că s-a şi dărâmat pentru că era o casă la curte, cu un 
copac în faţă. O căsuţă. Mai rămân încă prin Paris 
astfel de căsuţe, dar probabil că aceea s-a dărâmat.

M. A.: Deci ai ajuns și tu la Paris în cele din 
urmă. Și … v-ați întâlnit?

A. C.: Da, după vreun an am ajuns la Paris. De 
scrisorile mele … nici vorbă! El locuia atunci şi pe la 
hoteluri, ţinut de amici. O noapte aici, una acolo… 
De altfel, el noaptea nu dormea. Dormea ziua. I-am 
dat telefon când am ajuns la Paris. El îşi petrecea 
atunci aproape tot timpul cu Giacometti şi cu amanta 
acestuia, Caroline, care îi era şi model. 

M. A.: Așadar … v-aţi întâlnit?

A.C.: Da, ne-am întâlnit în cele din urmă și am 
petrecut mult timp împreună. El îmi arăta Parisul … 
cu bani de la Giacometti. Artistul, dând de bani târ-
ziu şi neştiind ce să facă cu ei – lui nu-i trebuiau bani 
– împărţea la toţi amicii. Pentru că în Franţa, oamenii 
care vor să facă artă nu au bani. Deci, Giacometti, 
din amintirile mele, mi-a plătit un an de Paris. Dar, 

cum mi-a atras atenţia o amică ce a cetit cu mare 
atenţie biografia lui Giacometti, nu avea cum să-mi 
plătească chiar un an pentru că eu am ajuns la Paris 
în septembrie 1965, iar el a murit în ianuarie 1966. 
Dar, oricum, banii, ori de la „Shkira”, ori de la Gi-
acometti au durat încă. Pentru că în amintirile mele 
şi în rugăciunile mele (de atunci) eu îl pomeneam 

mereu pe Alberto care mi-a plătit un an de viaţă de 
noapte cu artişti şi scriitori din Paris, Saint Germaine 
de Pres. Eu mă rugam şi pentru madame Pierre Ema-
nuele, Janine Loo, o pictoriţă de origine chineză care 
mi-a plătit patru ani chiria. La mine, numai recunoş-
tinţa şi îmi dă câteva repere…

M.A.: Mai vorbeşte-mi de Eli Lothar? Cum 
era? Îl poţi defini în câteva fraze?

A. C.: Era un tip extraordinar, o apariţie neo-
bişnuită pe plaiurile noastre, un tip complet în afara 
lumii materiale, un fel de pasăre. Era, de altfel, văr-
sător, ca Mozart. Ăştia sunt un fel de păsări, trăiesc 
în „aer”.

M. A.: L-ai mai întâlnit apoi în Bucureşti?

A. C.: Da, la Casa Scriitorilor, ne-a arătat 
un film pe care l-a făcut cu Prévert, „Les enfants 
d’Auberviliers”. Cu Jacque, pentru că Prévert erau 
doi fraţi. A mai făcut filme şi cu Buñuel.

M. A.: Numai nume mari!

A. C.: Și Eli Lothar era în anii ’30 un fotograf 
foarte mare. Împreună cu alţi artişti, el a creat o miş-
care ce a făcut din fotografie o artă care până atunci 
era ceva artizanal. Mi s-a spus chiar că la Paris, în 
anii aceia, o fotografie a lui Lothar făcea mai mult 
decât un tablou al lui Picasso – în anii ’30, bineîn-
ţeles!

M. A.: Şi … a continuat să fotografieze?

A. C.: Nu, Eli, spre stupoarea tuturor, adică 
pentru cei ce nu cunosc psihologia artistică, s-a ratat, 
adică n-a mai fotografiat. Eli terminase cu fotografi-
atul, terminase cu arta în general.

M. A.: În multe dintre biografiile lui 
Giacometti, Eli apare ca un artist ratat.

A.C.: Da, biografiile lui Giacometti, care toa-
te sunt obligate să vorbească foarte mult despre Eli, 
mai ales că bustul său ultim este aşezat pe mormân-
tul lui Giacometti din Elveţia, unde e îngropat. Da, 
toate biografiile consideră că el s-a ratat. Eu spun că 
Eli a renunţat, nu s-a ratat!

M. A.: Ai cunoștință de mai multe amănunte 
despre prietenia lor?

Dialog cu Aurora Cornu*

despre Eli Lot(h)ar, Giacometti … şi nu numai

*Aurora Cornu s-a născut în 1933 în Provița de Jos. A absolvit Școala Literară „Mihai Eminescu” de la București și a lucrat pentru un timp pentru secțiunea de poezie de la Viața Românească, timp 
în care a făcut traduceri. Primul ei soț a fost Marin Preda, pe care l-a încurajat să publice Moromeții, al cărui manuscris l-a găsit într-un sertar. Cu ocazia unui festival de poezie din Belgia a decis să 
nu se mai întoarcă în țară. S-a stabilit la Paris, unde i-a cunoscut și s-a împrietenit, printre alții, cu emigranții români Mircea Eliade, Emil Cioran, Jean Parvulesco, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. 
Între 1967 și 1978, a fost colaboratoare la programul literar de radio în limba română difuzat la Radio Europa Liberă. În timp ce trăia în Franța, s-a căsătorit cu Aurel Cornea, un inginer de sunet de la  
televiziune, român născut francez. Locuiește în Paris. Câteva volume publicate: Studenta (1954), Distanțe (1962), La Déesse au sourcil blanc (1984), Poezii (1995), Romanian Fugue in C Sharp: A 
Novel and Nine Stories. (cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Aurora_Cornu)

Cu prilejul expoziţiei retrospective „Alberto Giacometti” care a avut 
loc la MOMA (Museum of Modern Art) de la New York, în perioada octombrie 
2001 – ianuarie 2002, expoziţie pe care am văzut-o împreună cu poeta Aurora 
Cornu, am aflat lucruri interesante şi, surprinzător poate pentru unii, unele 
informaţii au într-un fel legătură şi cu România. 

La MOMA, între alte sculpturi, se reţin cu siguranţă cele două busturi 
pe care artistul le-a intitulat „Lothar I” şi „Lothar II”, cu atât mai mult cu cât 
cei care sunt familiarizaţi cu arta lui Giacometti ştiu că, la dorinţa sa, pe mor-
mânt i s-a pus ultima lucrare, cea intitulată „Lothar III” (o copie am găsit-o, 
desigur, şi în expoziţie).

Dar cine a fost Eli Lothar (numele îi apare scris şi Elie Lothar)? Pentru 
cei care încă nu știu – el a fost nimeni altul decât primul fiu al poetului român 
Tudor Arghezi! 

Despre el, mulți dintre noi am aflat (și numai în ultimul timp) destul 

de puţine lucruri. Trăind la Paris, nici nu putea fi vorba despre mediatizarea 
numelui său în România comunistă. În schimb, în Europa, Eli Lothar era bine 
cunoscut în timpul său. Fotograf celebru, director de imagine al lui Buñuel şi 
Jacques Prévert, prieten şi model pentru Giacometti! La toate acestea, pentru 
noi, românii, se adaugă şi faptul că era fiul lui Tudor Arghezi! Cel ce doreşte 
să se informeze asupra sa îi va găsi numele în baza de date de pe Google de 
peste 150 de ori. Va afla astfel la ce filme celebre a realizat imaginea sau că a 
fost prieten şi inspirator al lui Alberto Giacometti.

Ceea ce doresc eu să fac cunoscut aici nu este însă ceea ce oricare citi-
tor poate afla şi singur prin mijloacele moderne de informare, ci … o mărturie 
inedită a unei persoane care l-a cunoscut, care s-a bucurat la Paris de priete-
nia şi ajutorul lui Eli Lothar. Aceasta este scriitoarea Aurora Cornu. 

Interviul (audio) cu ea (mai mult o discuţie informală) îl reproduc în 
cele ce urmează:

Mihaela ALBU
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A.C.: Eli mi-a spus – şi nu văd de ce ar fi min-

ţit – că prietenia lui cu Giacometti din ultimii ani s-a 
refăcut pentru că „Shkira”, editura elveţiană de artă, 
i-a comandat lui Lothar un album cu fotografii făcute 
lui Giacometti în timp ce lucra. Se ştie că Giacometti 
începea să facă o lucrare pe care o stiliza apoi până 
rămânea … o „sârmă”.

M. A.: Ei voiau să aibă imortalizate toate 
fazele, considerând, desigur, că tot ceea ce făcea 
sculptorul avea un sens şi o valoare. Ai văzut foto-
grafiile?

A. C.: Nu ştiu ce a devenit proiectul acela pen-
tru că biografii lui Giacometti care vorbesc despre 
prietenia lui cu Eliazar nu au aerul că ar fi la curent 
cu ediţia de la „Shakira”. Pe de altă parte, ştiu că 
Mitzura Arghezi a moştenit nişte fotografii cu care 
a făcut o expoziţie la Bucureşti. Eu n-am avut, din 

păcate, niciodată şansa să văd o fotografie de Eli 
Lothar.

M. A.: Când a avut loc expoziţia?

A. C.: După ’89, acum câţiva ani.

M. A.: Ştii cumva dacă există un album al 
expoziţiei?

A. C.: Nu ştiu, ar trebui să vorbeşti cu Mitzura.

M. A.: Dar să ne întoarcem la cei doi. Deci, 
Giacometti își ajuta prietenii lui, artiştii tineri sau 
mai puţin tineri … Şi astfel ai avut şi tu prilejul să-l 
cunoşti pe artist. Venea cu voi, îşi petrecea și el une-
ori timpul în compania voastră?

A. C.: Nu, el venea să plătească uneori la ba-
rurile unde mergeam noi, baruri care, în paranteză 
trebuie să spun acestea, nu erau ceea ce sunt astăzi, 
ci erau locurile unde venea boema serioasă a Parisu-
lui, erau baruri de jazz, cu scriitori, se asculta muzi-
că, se discuta. Alberto s-a aşezat de două ori cu noi la 
masă, dar eu, în prostia tinereţii mele, nu m-am gân-
dit să-i cer să văd atelierul. Eu căzusem într-o ţară de 
minuni, la fiecare colţ de stradă era o minune şi nu 
mi-am dat seama că eu trebuie să cer.

M. A.: Ai discutat atunci cu el?

A.C.: Îmi amintesc că l-am întrebat: îl sculp-
taţi pe Eli? „Da”, mi-a spus, „în bunul Dumnezeu, el 
este pentru mine bunul Dumnezeu”.

M. A.: Aceste cuvinte spun multe despre felul 

în care îi apărea Eli Lothar lui Giacometti, despre 
cum îl percepea artistul. Mai vorbeşte-mi atunci des-
pre Eli. Era frumos, era înalt … cum arăta?

A. C.: Avea, cum ţi-am spus, vreo 60 de ani 
când l-am cunoscut eu. De statură potrivită, era fru-
mos ca o statuie de împărat antic. Era frumos, curat, 
luminos. Boema franceză nu implica neîngrijire. El 
era mai boem decât orice boem ce a trecut prin Paris. 
Elegant, frumos. Fără să vrea să pară ceva, el era! 
Avea un cap alb, cu mâini frumoase, de marmură. Eli 
avea în plus o formă de gentileţe şi de evaziune care 
aduceau aminte de o pasăre frumoasă. Dar pe plan 
practic … era zero. Mare băutor de whisky, doctorii 
i-au spus că va muri în doi ani dacă va continua să 
bea. Cred că eu i-am prelungit viaţa cu câteva luni 
pentru că el … nu mânca. Dar cum mergea cu mine 
şi cu Şerban Sidery, un alt scriitor de origine română, 
seara la baruri unde eu mâncam câte o duzină de stri-
dii (descoperisem stridiile!), era obligat să mănânce 
şi el.

M. A.: Deci Eli era frumos, dar aceasta … nu 
prea reiese din sculpturile lui Giacometti…

A. C.: Cu toată admiraţia pe care o am pen-
tru arta lui Giacometti, statuile lui nu mă lovesc 
pe mine ca frumuseţe umană. El este, fără îndoia-
lă, foarte mare sculptor, însă „bunul Dumnezeu” e 
frumos pentru că Eli stă ca un ţăran cu mâinile pe 
genunchi în ultima statuie care este pe mormântul lui 
Giacometti, statuie pe care, din fericire, fratele artis-
tului, Diego, a salvat-o de la îngheţ. Alberto, când a 
plecaţ în Elveţia, nu ştia, bineînţeles, că o să moară 
de inimă. Atelierul a îngheţat. Era un atelier simplu, 
semăna cu al lui Ion Vlad, pe o stradă obişnuită, mo-
destă din Montmartre. Artiştii nu aveau ateliere în 
case mari. De exemplu, casa în care sculpta Brâncuşi 
la un moment dat „a plecat” după o ploaie şi … şi-a 
schimbat numărul! Din cauza aceasta, oamenii care 
nu înţelegeau psihologia artiştilor, de exemplu Jebe-
leanu, când s-a întors în ţară de la Paris, a început 
să facă un scandal despre „mizeria” în care trăieşte 
Brâncuşi, „nu vă daţi seama, îşi face mămăliga sin-
gur!” … Dar Brâncuşi era milionar! Acesta era stilul 
lui de viaţă şi nici Giacometti nu şi-a schimbat stilul 
de viaţă.

M. A.: Să ne întoarcem la Eli… Spuneai că s-a 
născut în Bucureşti?

A. C.: Da, îmi amintesc că m-a trimis odată 
(iar eu am fost cu Sergiu Huzum) să fotografiez casa 
în care se născuse, casa bunicii din partea mamei, 
domnişoara Zisu, pe care a omorât-o doctorul Juva-
ra, uitându-i o pensetă în burtă la o operaţie!. Am 
făcut fotografiile, dar, din păcate, acum eu nu le am, 
Sergiu nu le are, nu ştiu unde sunt …

M. A.: Ar trebui să scrii despre Eli.

A. C.: O să încerc să scriu. Vreau să răspund în 
primul rând la ideea că „el şi-a ratat viaţa”. Ar trebui 
ca cei care spun asta să se gândească fie şi numai la 
faptul că chipul lui este pe mormântul unuia dintre 
cei mai mari sculptori ai secolului. El nu s-a ratat. 
El a ales între „a face” şi „a fi”. El era! Şi prin Gia-
cometti, ca şi prin arta lui (filmele şi fotografiile) a 
intrat în nemurire.

M. A.: Criticii operei lui Giacometti au arătat 
că busturile pe care i le făcuse lui Lothar nu semă-
nau prea mult cu el, ci erau mai mult un fel de auto-
portrete. Să nu uităm că ele erau ultimele lucrări şi 
aceasta arată mai ales faptul că sculptorul se iden-
tifica într-un fel cu prietenul şi modelul său. Între 
a fi un simbol pentru „bunul Dumnezeu” şi un fel 
de autoportret al artistului, Eli Lothar a rămas ca 
o statuie ce-l reprezită pe om (ţăranul cu mâinile pe 
genunchi) care scrutează nemurirea.

A. C.: Da, aşa este şi aceasta îi conferă nemu-
rire.

Dialog cu Aurora Cornu...
Poezia – transfigurare 

semantică a luminii
După ce a publicat ,,Viața pe verticală”, 

,,Simțuri elementare”, ,,Cu inima lipită de fereas-
tră” și „Duminica păpădiei”, Mihaela Meravei 
aduce iubitorilor de poezie a cincea carte, ,,Seman-
tica Luminii”, Editura Ex Ponto, 2016, ce conţine 
cincizeci şi patru de poeme, structurate simetric, 
în câte treisprezece sau paisprezece texte: ,,Taini-
ţă de lumină”, ,,Vremea mieilor”, ,,Litanii verzi” 
şi ,,Cuminţenia omului”. Poezia este de factu-
ră metafizică şi neomodernistă, nu atât din punct 
de vedere formal, cât şi ideatic, limbajul uimind 
prin alăturări surprinzătoare şi revelatoare: ,,mâi-
nile îngerilor”, ,,ţiuie lumina”, ,,am tăiat mâneci-
le poeziei” etc. Interogaţiile retorice şi gândirea 
paradoxală amintesc de unele influenţe blagiene 
din ,,Poemele luminii”. ,,Ce-ar fi-ntunericul fără 
de lumină?” se întreabă cea care se simte robită 
de întrebarea veşniciei. Dacă Lucian Blaga era 
în căutarea stelelor din adâncimile pământului şi 
a izvoarelor, îndemnându-l pe cititor: ,,Sapă, fra-
te, sapă, sapă,/ până când vei da de apă./ Ctitor fii 
fântânilor, ce/ gura, inima ne-adapă”, cealaltă iu-
bitoare a Luminii recunoaşte că poezia presupune 
un demers laborios de ,,înmugurire a cuvintelor”. 
În textul ,,Tainiţă de lumină”, autoarea se confe-
sează ,,am săpat cu degete osândite/ locul adânc 
din inima pământului/ unde să-mi pun cuvintele la 
înmugurit.”. Pe alocuri sunt note expresioniste ale 
răzvrătirii şi ale neputinţei desprinderii din teluric 
(vădită fiind obsesia ,,hranei” cu ,,agatele cerului 
și pământului laolaltă”) sau semnele titanismului 
,,plec, vin, răstorn orizontul”, însă, conştientizând 
imposibilitatea transcenderii, rămâne într-o stare 
de imponderabilitate ,,între pământ şi cer”. 

Eul liric este însetat de Lumină şi de cunoaş-
tere ontologică, observându-se dorinţa de evadare 
din labirintul sufocant al realităţii. Lumina este 
firul Ariadnei care arată calea spre sacru, iar mo-
tivele secundare sunt fie cele din sfera semantică 
a teluricului, a îngropării în vremelnicie (,,roţi de 
plumb”, ,,scheletele de cenuşă” etc.), fie cele ale 
poeticii înaltului, ale eternităţii (vârful Omu, pes-
căruşii, ,,treimea cerului” etc.). Lumina transsub-
stanţiază, înalţă semnificaţiile cuvintelor şi leagă 
sufletele, aducându-le în comuniune, aşa cum reie-
se din textul ,,Între noi”, îndrăgostiţii regăsindu-se 
în ,,pântecul Căii Lactee.” Poezia ,,Semantică”, de 
o simplitate formală uluitoare, sugerează caracte-
rul divin, dar şi efemer al omului, coexistenţa Lu-
minii cu lutul, a microcosmosului cu macrocosmo-
sul. Din neputinţa împăcării contrariilor se naşte 
poezia ca fascinaţie a Logosului creator. Epitetele 
cromatice preponderente, cu valoare simbolică, 
sunt: verdele (,,aerul verde al Edenului”), rozul 
florilor de cireş, albastrul aripilor sau albul mieilor 
şi al heruvimilor. Cititorul va resimţi răsfăţul vizu-
al, mai ales că volumul este ilustrat de excepţiona-
la grafică a artistului plastic Constantin Grigoruţă.

Lirica Mihaelei Meravei este inspirată din 
iubirea pentru Creator şi pentru alteritate, autoarea 
se destăinuie că suferă de un ,,cancer al iubirii”, 
dar şi din universul liturgic care dă sens existen-
ţei. Poeta, evocând zborul, angelicul şi miraculo-
sul, este încrezătoare în minunile ce transfigurează 
profanul. Aşa se explică preferinţa pentru celest 
sau pentru spaţiul genuin al mării, toposuri sacre 
ale anamnezei, ale reamintirii lecţiei tăcerii şi au-
toreflectării asupra frumosului şi asupra poeziei 
originare.  Dacă lirismul este o exaltare a senti-
mentelor, iar poetul un căutător al cheii pierdute a 
transcendentului, atunci poemele Mihaelei Mera-
vei ar putea fi numite transmoderne, încadrându-se 
în spectrul luminos, în care lumea este înţeleasă ca 
iubire şi ca lumen (din lat. lumen, care înseamnă 
lumină). Invităm lectorul să resimtă binecuvânta-
rea transfigurării semantice a Luminii şi bineface-
rile Logosului. 

Prof. dr. Anastasia DUMITRU
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Decalogul fericirii se opreşte 
la şapte

stăpânii vor veni de sus locul va fi nepăzit
ultimii dragoni aurii s-au lăsat răpuşi cu săgeţi de 
carton
când vor înţelege ceea ce spuneam voi fi departe
sunt paznici peste tot dar sunt doar umbre
dragostea rămâne în urmă agăţată în spini ca o că-
maşă de copil
maşinăria infernală care e viaţa n-o pot îmblânzi
nici dacă aş fi o mie de zile orbul din zaphyntos

se vede că eşti îngrozit de tine
de măruntaiele pe care ţi le ţii cu mâna să nu se re-
verse
eşti prea plin de tine
te naşti singur eşti propria-ţi mamă
ca un exerciţiu mi-am tăiat abdomenul
curaj şi onoare şi dâra care care duce în garajul pă-
răsit

în toiul nopţii prietenia este adevăratã
pofta inimii găseşte trupul potrivit
bucătari locali degustă ai să pierzi mă anunţă ei
distrug tot ce-mi poate aminti că am fost copil
decalogul fericirii se opreşte la şapte

Doamna e cu e mic

eufrosina vrea să muncească
să atâțe focul iadului cu măruntaiele piticilor
de pe masa de disecție
le adună cu prosopul ud șterge urmele
văruim totul ca la început
însă nu vom mai simți acea strângere de mână
caldă și firavă până la dispariție
dimineața eufrosina se scoală devreme ia viața de la 
început
are întotdeauna la îndemână prosopul ud

până se vor risipi norii voi ține capul plecat
amestec de teamă și oboseală dar simt că nu e totul 
pierdut

ferestrele sunt larg deschise dimineața
doamna e cu e mic e riguroasă curățenie generală
sertarele sunt răsturnate
răscolim casa în care am rămas numai noi doi
punem hainele în ordine amintirile lenjeria piticilor
ce mai zaci garry am citit invers titlul de carte era ce 
mai taci
eufrosina ar vrea să pună și asta în linie
viața mea e ordonată alfabetic începe cu e mic

Pe dinăuntru

pitit ca iisus în icoană pe dinăuntru
se prelinge culoare galbenă din sticlă
bem la sfârşit de săptămână
presupun că sunt prizonierul tău drag ţi-am şoptit
pleacă doar unul ca mine iubeşte întunericul
unul ca mine iubeşte lumina din
strălucirea perfectă a cristalului tocit

bunicul asudase plimbându-se în căruciorul ruginit

la tejgheaua de tablă
să bem un-doi un-doi la comandă
dinăuntru prelins pe dinăuntru din pântec
spre lumina galbenă din salon echivalenţe
lingvistice pe cearşafurile albe tic-tac-ul
colocvial un semestru fără să-ţi dea note
alergăm prin oraş cu ziare lipite de faţă cei mai
mulţi au plecat ceilalţi au rămas să cânte

ole ole în piaţă - tandru maladiv

lumea toată e galbenă
în oglinda retrovizoare se-arată

Ea vine întotdeauna la şapte

aştepţi în gară până pe-nserat
visezi să recuperezi sfertul de ceas
prin cartiere pe lângă blocuri locatarii stropesc
grădinile la metru pătrat fumezi
ea vine întotdeauna la şapte
azi nu a venit

o tuse alergică trezeşte gara la viaţă

Pământ şi iarbă verde

ce s-ar fi ales ce
vântul şi pulberea de mătreaţa chiriaşului care
nu deschide administratorului anii din urmă
mi-au ajuns direct în stomac

ce s-ar fi ales ce
dragostea lor închisă
între pereţi de beton în ea îşi puseseră
toată speranţa credeau - brazde adânci
pământ şi iarbă verde
spune-mi că vezi şi tu
chipul meu hăcuit pluteşte în chiuveta
plină cu sânge oglindă-oglinjoară

ce s-ar fi ales ce
şi atunci
el nu spuse nimic

Soarele pierdut

iubito pe chipul tău palid
am citit istoria soarelui pierdut

alene petrecându-ţi umbra
în braţele morţii
carne strivită – au furat visând
au iubit pe fugă
au trăit râzând
toţi împreună într-un cor
slăvind cenuşa împrăştiată de vânt
pe buzele tuturor

gustul sălciu ca urma unui foc
singur înstrăinat
povara pe care n-o simţi
zâmbete mărunte răscolit
de piatra rece strecurată în palmă

mi te-am imaginat râzând
în clipa următoare
m-am uitat înapoi

După-amiaza când s-a sfârşit

aş fi putut tinereţea mea s-o înalţ pe cer
ca un zmeu care stârneşte stropii de ploaie
pe obrazul unui copil
sau aş fi putut s-o ascund într-un sâmbure
amar deschis dintr-o singură lovitură cu o piatră de 
rău

picioarele căutau urmele tale pe nisip
aşa cum ai căuta trupul neştiut al nimfei

ca altădată gura mea căuta gustul cărnii

cel pe care-l strigau monetă fu găsit
sub un val de nisip în după-amiaza acelei zile de vară

Te-am strâns la piept şi parcă

ieri a plouat
pe ziduri dâre fine de ciocolată au scris
un basm neauzit de niciun copil
te-am strâns la piept şi parcă aşteptam
un înger îmbufnat să ne citească în ceaşca de cafea
ne-a citit versuri
ne-a mângâiat

cei mai mulţi dintre noi aşteaptă weekendurile
s-au săturat de cafea
nici ziua de mâine nu mai are vreun gust

niciodată n-am vrut să decupez fotografii
imaginea ta surâzând pentru mine ca şi când
aşteptai să te strâng în braţe să mi te lipeşti de piept
te implor lasă-mă să scriu despre tine
ca şi cum te-aş aştepta dar ai fi lângă mine

m-am udat cămaşa nu mai flutură
să merg la luptă mi se pare banal
un moft să mai cad răpus pe patul de frunze
o dramă, doi oameni şi litere ruginite

ieri seară a plouat la fel ca şi alaltăieri

Calea sângelui

carnea pe care am dorit-o
sângele şi laptele de care am fost însetat

pe pielea umbroasă
am aşternut
tainic
mângâieri

aurul femeii ascuns în măruntaie
ghicit după ce dezlegi lacătul
despică viaţa
ca să ghiceşti
viaţa celui care nu se va mai naşte

O jumătate de om

lângă icoană un măr putred
tăiat
dintr-o privire am înţeles că
până şi gustul dulceag de otravă
va fi un lux pentru mine

cartierul mihai firică
are staţii în care nimeni nu aşteaptă tramvaiele
un cartier botezat cu numele meu
precum tortul pe care tata
a scris tremurat numele meu

frunze putrede adunate de vânt

niciodată două jumătăţi de om nu atârnă în
balanţă nici cât o piele udă de câine

MIHAI FIRICĂ
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Anii copilăriei sunt decupați din eternitate. De 
aceea, paradoxal, par să nu aibă urmare. 

*
Curiozitatea scade pe măsură ce ne obișnuim 

cu noi înșine (ceea ce nu înseamnă că ne „cunoaștem” 
mai bine, ci ne considerăm oarecum reflex, ne mu-
lăm pe felul nostru de-a fi). Spre bătrînețe, aceasta e 
o lumînare aproape consumată, care abia mai pîlpîie. 
Să fie o dezicere de copilărie, de tinerețe, vîrste ale 
unei curiozități ce ne ilumina continuu, cu o birui-
toare inocență, spațiul lăuntric? Prea puțin probabil. 
Mai curînd o invitație la odihnă, aidoma gestului 
de-a stinge lumina cînd ieși dintr-o încăpere în care, 
cuprinsă de oboseală, se află o ființă apropiată care 
trebuie să doarmă.

* 
Un corb poate atinge vîrsta de 70 de ani. 

* 
„O limbă veche e pe cale de dispariție, 

amenințată cu uitarea: galica scoțiană. Doar un pic 
peste 1% din scoțieni mai știu cîte un cuvînt sau 
două în această limbă înrudită cu celtica. Guvernul 
scoțian a adoptat un plan de resuscitare a limbii în 
valoare de 27 de milioane de lire: programe radio 
și TV în galică, proiecte culturale și educaționale 
etc. Va fi o (re)descoperire fascinantă, printre altele, 
pentru că în galica scoțiană nu există vreun echiva-
lent direct pentru «da» și «nu». Poate că tocmai de 
la această carență structurală i s-a tras și extincția” 
(Dilema veche, 2018). 

*
Obsesia comunicării în mass media. Tero-

rismul actual al abundenței informației. Spaima de 
solitudine cum o întoarcere pervertită la stadiul de 
turmă. 

* 
Pe cînd trăia la Londra, în condiții sărăcăcioa-

se, Karl Marx ar fi primit următorul reproș din partea 
mamei sale: decît să fi scris Capitalul, mai bine po-
sedai un capital!

* 
Comentîndu-l pe Noica la moartea filosofului, 

Cioran a scris că ar fi „greu de imaginat un com-
portament mai puțin balcanic”. Și cu toate acestea, 
cu puține rînduri mai jos: „Dinu, care avea geniul 
lingușelii”. Nu mai puțin decît „geniul” acesteia…

*
Firescul ți se pare și mai firesc dacă ai încrede-

re și în ceea ce nu s-a putut petrece. 
* 

Anahoret. S-a adîncit în sine atît de mult, în-
cît riscă a părea lumii (măcar) superficial, anost. De 
parcă i-ar mai păsa!

* 
De puține cuvinte ale acestuia e nevoie pentru 

a te apropia moralmente de un om. Deseori și de mai 
puține cuvinte ale acestuia pentru a fi dezamăgit de 
un om.

*
„Prin intermediul amintirii (Er-innerung), 

omul «interiorizează» prin apropiere trecutul său, 
păstrîndu-l în sine și inserîndu-l realmente în 
existența sa prezentă, care este în același timp o 
negație radicală, activă și efectivă a trecutului con-
servat. Numai prin intermediul amintirii, omul care 
se «convertește» poate rămîne «același» om, în 
timp ce o specie animală care se «convertește» (prin 
mutație) nu mai are nimic în comun cu ceea ce a fost. 
Căci doar amintirea concretizează negația de sine a 
omului, făcînd din ea o nouă realitate. Într-adevăr, 
omul – amintindu-și de ceea ce a existat, fiind acum 
negat – rămîne «determinat în mod specific» (bes-
timmt) de caracterele concrete ale acestui dat, chiar 

dacă nu mai depinde de ceea ce a negat. Numai astfel 
omul devine diferit, în mod specific, datorită negării 
de sine, și se conservă în realitatea sa concretă: este 
un alt om, într-o lume nouă, un om ce păstrează ca-
ractere specifice umane și trăiește într-o lume uma-
nă, care este tot o lume istorică, organizată într-un 
mod specific” (Alexandre Kojéve).

*
Să fie libertatea visului un semn al eternității? 

N-am putea socoti eternitatea drept o formă supremă 
a libertății?

*
Neîntrerupta locvacitate searbădă a lui M 

semnalizează apropierea Nimicului, astfel cum un 
curent de aer rece vestește un loc pustiu.

* 
Fascinația localităților, între teroarea speranței 

și consolarea neîmplinirii: „există, cred, în viața unui 
om, și zeități urbane ieșite din comun, plăsmuiri sub 
semnul amenințării, al nemărginirii și al capacității 
de transfigurare” (Elias Canetti).

* 
Gînduri prea simple totuși. Dîndu-le glas, e ca 

și cum ai umbla pe stradă indecent de sumar îmbră-
cat. 

* 
„Iain Jackson dirijează o filarmonică alcătu-

ită numai din absolvenți de Conservator și compu-
ne muzică pentru căței. În parteneriat cu firma de 
nutriție canină Eukanuba, el a lansat un album de 
muzică de relaxare pentru animalele de companie. 
Susține concerte pentru căței oriunde în lume și nu 
ratează nici o invitație. (…) «Am avut în calcul două 
elemente cînd am scris creațiile: să produc relaxare 
și să spun povestea inițierii unui cățeluș care devine 
adult», a declarat pentru The Miror artistul.” (Click, 
2018). 

*
Cu cît e mai greu să învingi lucrurile „mărun-

te”, cele care crează țesătura atît de greu de destră-
mat a rutinei, decît cele „mari”, care te pîndesc din 
afară, întrucît primele te găsesc dezarmat, în torpoa-
rea intimității, pe cînd celelalte te provoacă, te pre-
gătesc pentru luptă.

*    
„Și unul și altul erau atît de deprinși să piardă, 

încît, în ziua cînd au jucat o partidă, au pierdut amîn-
doi” (Jules Renard). 

*
„Compania americană The TanRound LLC a 

creat hainele revoluționare care permit bronzarea tot 
timpul. Pot fi purtate pe parcursul întregului an, chiar 
și în lunile de iarnă, pînă la  temperaturi de -1 C. 
Datorită faptului că sunt transparente, permit pielii 
să absoarbă vitamina D, care este vitală pentru imu-
nitatea organismului. Datorită materialului din care 
sunt confecționate, hainele lasă să pătrundă doar 
radiațiile benefice și le blochează pe cele periculoa-
se” (Click, 2017). 

* 
 A. E.: „Înțelepciunea nu e generozitate, gene-

rozitatea nu e înțelepciune.  «Creierul nu are pudoa-
re», ceea ce e încă mai grav în privința naturii sale” 
(Jules Renard). 

* 
Găsește mereu scuze, dă dreptate tuturor, 

oblojește rănile nemernicilor patentați, dintr-un im-
puls bine disimulat al afirmării proprii sub masca 
generozității, conduită care și ea atrage atenția nu 
mai puțin decît contestarea. Un vanitos cu haina ca-
racterului anume îmbrăcată de-a-ndoaselea.

* 
„Să nu eliberezi o cămilă de povara care-i în-

carcă cocoașa. O poți elibera de condiția ei de cămi-
lă” (G. H. Chesterton). 

* 
Dintr-un film: „Un loc pe care nu-l mai 

părăsești devine închisoare. Orice loc” .
* 

A. E.: Dacă m-aș duce la un restaurant onto-
logic, aș comanda o porție de viață umplută cu altă 
viață”. 

* 
„Greșeala lui Nietzsche, proclamă Al. Pal. 

în zgomotul asurzitor al camerei optsprezece (Cine 
se-nscrie la tun? unde ai pus iar cănița dom’le? 
Prapură pe franțuzește e oriflamme, abassourdi, pe 
englezește e flabber-gasted. Băgați de seamă cine 
mergeți la tun nu mai e decît foarte puțină apă! Pi-
petă pe franțuzește nu mai știu, prințule, dumneata-ți 
mai aduci aminte cum e pipetă pe franțuzește?), este 
că a disprețuit cele mai virile sentimente și printre 
ele pe cel mai îndeosebi viril, de care dau atît de frec-
vent dovadă eroii homerici sau eroii medievali: mila. 
Lacrimile sunt și ele apanajul războinicilor în Iliada. 
(Mila, aveam să citesc după eliberare, în opera lui 
Eugen Ionescu, mila nu este sentimentală, domnilor 
nietzscheeni, ci umană și bărbătească. Al. Pal. vor-
bise mai înainte ca vreunul din noi să fi citit acele 
cuvinte ale lui Eugen Ionescu.” (N. Steinhardt). 

* 
 Știi cîți membri are în prezent Uniunea Scri-

itorilor din România? Peste 2600! Nu ți se pare că 
sunt prea mulți? A. E.: „Nu mi se pare, dimpotrivă 
socotesc că e un număr prea mic din cei cu certitudi-
ne cîteva sute de mii  de autori de versuri cu ambiția 
de-a deveni membri cu patalama ai breslei”. 

* 
„Într-un magazin, două sortimente de muce-

nici absolut identici (ca forme, dimensiuni și preț), 
dar cu nume diferite: pentru persoanele cu orizont 
european -    «mucenici Antonio», pentru acelea care 
vor produse cu denumiri neaoșe - «mucenici Dobro-
gea»” (Dilema veche, 2017). 

*
Senectute. De la o vreme îți vine mai ușor să 

recunoști decît să cunoști.
* 

Poziția orizontală, potrivit concepției yoghi-
nilor, favorabilă concentrării spiritului (ne putem da 
seama fără greutate). Adoptînd-o, ne aflăm în para-
lelă atît cu pămîntul cît și cu cerul, evitînd verticali-
tatea conflictului.

* 
„Ce capacitate de înțelegere are omul astăzi? 

Aceasta este problema esențială. El nu poate înțelege 
decît regnul mineral. Pus în fața regnului vegetal, 
el nu mai are capacitate de înțelegere. Omul poate 
înțelege numai ce este de esența regnului mineral, 
se poate folosi de forțele acestui regn  pentru a con-
strui case, mașini etc., etc. Numai cînd va ajunge 
să înțeleagă pe deplin forțele prezente într-o plantă, 
forțe care o fac să crească, numai atunci se va putea 

GHEORGHE GRIGURCU

„Comentîndu-l pe Noica”
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înălța cu conștiența sa în regnul ve-
getal. Și cînd va reuși să înțeleagă ce 
și cum simte un animal va putea să 
se considere că este în regnul animal. 
Iar cînd va înțelege nu numai propriul 
său eu, ci și un altul, cînd va înțelege 
în totalitate ființa interioară a altui 
om, abia atunci va aparține de regnul 
uman” (Rudolf Steiner).

*
Își ține echilibrul pe suprafața 

tăcerii cum pe un lac înghețat.
* 

„În biserica pustie, organis-
tul exersa. Nimeni altcineva în jur, 
doar o pisică ce-mi dădea tîrcoale…” 
(Cioran).

*
Ideea e staționară, cere fideli-

tate, pe cînd inteligența e mobilă, dis-
ponibilă. Voind a seduce, are o com-
portare donjuanescă.

*
„Și-a dorit la nebunie un porc 

în casă și și-a împlinit visul! Ame-
ricanca Caitlyn Isham, în vîrstă de 
36 ani, din Chicago, Ilinois (SUA), 
trăiește într-un apartament de bloc 
din centrul orașului împreună cu gro-
hăitorul ei. Doarme cu el în pat. (…) 
Caitlyn Isham se laudă că  Porkchop 
este mai inteligent decît un cîine sau 
decît o pisică. Înțelege cînd îi spu-
ne că se duce la serviciu! Își face de 
lucru cu jucăriile pe care i le lasă. Îl 
hrănește cu cereale speciale pentru 
porci. «Porcii sunt atît de iubitori! 
Porkchop mă primește cu atîta bu-
curie cînd mă întorc acasă. Guiță fe-
ricit cînd mă vede», spune Caitlyn” 
(Click, 2018).

* 
Subtilitate. A trăi această stare 

așa cum doar ai putea-o trăi. 
* 

Ai vrea să scrii, dar încă nu știi 
ce. O imposibilitate care stăruie exas-
perant de monoton, cum tictacul unui 
ceasornic. Stai culcat și nu ești capa-
bil să te ridici din tine însuți. 

* 
Moment negru. Cîte o amintire 

se uzează și ea, devine o autopastișă. 
* 

Să-l consideri pe X un om 
complex doar pentru că, neavînd pe 
altcineva în preajmă, îl analizezi stă-
ruitor? Pentru că încerci a-i desface 
comportamentul în toate cutele, din 
lehamite? 

* 
„În Japonia, se crede că pămîn-

tul este purtat de un pește uriaș; 
în India, de o broască țestoasă; la 
amerindieni, de un șarpe; în Egipt, 
de un scarabeu; în Asia de Sud-Est, 
de un elefant. Mișcările neașteptate 
ale acestor animale geofore expli-
că seismele care corespund cu faze-
le evoluției” (Jean Chevalier, Alain 
Gheerbrant). 

* 
A. E.: „Reclamele, după 

cum observăm, tind spre un anume 
ocultism. Se fandosesc în ipoteze 
inițiatice: «Numai prietenii știu de 
ce» (e preferată o marcă de bere);        
«Gustă și vei afla» (savoarea unui soi 
de brînză) etc.

* 
Viclenia: o violență adaptată.

* 
2 august 2017. A. E.: „S-a 

întețit discuția asupra injustiției, ce 
mai încolo-încoace, a scandalului 
«pensiilor speciale». Vrei cumva și 
tu să le zici «nesimțite»? Ei bine, 
după ce am aflat că, în prezent, un 
fost deținut politic primește 1000 de 
lei lunar, iar un fost torționar 5000 de 
lei, sunt lămurit în totalitate. Nu mai e 
necesar să-i ascult urmarea”.

* 
„Dacă lumea e condusă de in-

terese oculte, România se află la che-
remul intereselor inculte” (Dilema 
veche, 2018). 

*
Somnul cum un boicot al stării 

de veghe, o pedeapsă ce i se aplică 
pentru preamultele sale dereglări.

*
„În Evanghelia lui Ioan (XIV, 

26), Isus anunță ucenicii că, după În-
viere, Sfîntul Duh îi va învăța «și vă 
va aminti tot ce v-am spus eu». Adu-
cerea-aminte, memoria va funcționa 
datorită, și sub controlul, Sfîntului 
Duh. Importanța decisivă a amintirii: 
cei care au văzut și au auzit pe Mîntu-
itor vor fi martori; de aceea se cuvine 
să nu uite nimic” (Mircea Eliade).

*
„Despre valorile spirituale se 

spun vrute și nevrute. Dar nu densi-
tatea, ci diluția situează lucrurile în 
lume: nu există ceva mai spiritual 
decît diavolul” (Monseniorul Ghika).

* 
Dacă iubești pe cineva, vorbe-

le sale jignitoare în ce te privește dor. 
Dacă iubești foarte mult pe cineva, 
asemenea vorbe n-au importanță.

* 
De ani buni nu mai ies în oraș 

la anumite ore (seara, noaptea, în 
interludiul numit de francezi entre 
chien et loup). Din acest motiv ele 
îmi sugerează imagini fantastice, 
distanțîndu-se de percepția obișnuită, 
punîndu-mă într-o molcomă dificul-
tate. Asemenea unui text inteligibil 
la modul direct, prin termenii ce-l 
compun, și totodată însoțit de un ha-
lou ce nu le aparține. Îmi imaginez 
astfel de ceasuri „interzise” ca și cum 
ar alcătui un tărîm cu totul străin, pe 
care n-am călcat niciodată. Realul și 
imaginarul converg și se despart al-
ternativ, precum într-un dans vechi, 
ceremonios. Nu pot opta pentru ni-
ciuna din înfățișări în defavoarea netă 
a celeilalte. A prefera nemijlocit rea-
lul ar însemna o pierdere lesne asu-
mată, deci oarecum naivă. A prefera, 
pretențios, fantasticul, ar reprezenta o 
pierdere sofisticată, din rîndul celor 
pe care nu ești în stare a ți le asuma 
niciodată pe deplin. Poate că nu din 
slăbiciune, ci dintr-un rest de vlagă 
care așteaptă. 

*
A. E.: „Imprudența poate fi un 

factor pozitiv al vieții, făcînd-o să se 
umilească așa cum îi șade bine”.

*
Reveria, spunea Jules Renard, 

ar fi „duminica gîndirii”. Așadar un 
lux, căci duminica există doar pentru 
că restul zilelor săptămînii robotesc 
pentru ea. Pînă și atît de nevinovata 
reverie costă.

După o carieră diplomatică ce a, Praga, Ber-
na, Viena, iarăşi Berna, Lisabona), Lucian Blaga e 
cuprins de însumat 13 ani, purtându-l prin mai 
multe capitale europene (Varșovia dorinţa de-a 
se întoarce definitiv în patrie, încredinţat că „ce 
e prea mult nu e sănătos“.

Dorinţă pe care n-au avut-o alţi 
compatrioţi iluştri ai săi stabiliţi în Occident, 
precum Cioran, Mircea Eliade, Eugen Iones-
cu, e drept şi din motivul că între timp Româ-
nia ajunsese victima unui regim totalitar. Dar 
e de presupus că autorul Spaţiului mioritic 
purta în fiinţă o specifică atracţie către mediul 
natal, simţind nevoia de a-şi armoniza existenţa 
cu ceea ce exprimase cu o impresionantă fermi-
tate în operă. A trăi în propria-i viziune. Aspiraţie 
mai apropiată de ce a reprezentat pentru Arghezi 
Mărţişorul: „Cea mai fierbinte dorinţă a mea era 
să am o grădină la ţară, prin împrejurimile Clujului, cu o căsuţă şi gospodărie ţărănească 
unde să mă pot retrage în timpul verii şi al lungilor vacanţe universitare“. Sunt cuvin-
tele poetului transcrise într-un caiet de către Elena Daniello, cu o factură stilistică ce 
ne îndreptăţeşte a crede că au fost dictate de acesta. Spre a-şi împlini dorinţa, Blaga 
se adresează surorii sale, Letiţia Pavel, cu rugămintea de a-i căuta casa visată. Aceasta 
i-o cumpără în toamna 1938, fiind vorba de o construcţie modestă, situată pe dealul 
Dumitra din apropierea oraşului Bistriţa. Între timp, în cariera lui Blaga intervin câte-
va schimbări majore. La iniţiativa regelui Carol al II-lea, un devotat protector al său, 
deschide un curs cu dedicaţie, de „filosofia culturii“, la Universitatea din Cluj şi toto-
dată dobândeşte calitatea de senator în Parlamentul României. De asemenea devine 
academician. În vara 1938, poetul împreună cu soţia sa se ocupă de amenajarea noii 
locaţii, „quinta“ sa, după cum o numea în glumă aceasta. În treacăt fie spus, terme-
nul desemnând în limba portugheză o reşedinţă pretenţioasă, aristocratică, a fost 
luat în serios de Ion Bălu, în Viaţa lui Lucian Blaga, eroare amendată de Dorli Blaga, 
în textul Jurnalelor scrise de Cornelia, pe care le-a adnotat. Iată descrierea 
proprietăţii făcută de însuşi Blaga, în textul oferit de Elena Daniello: „Grădina 
se întindea pe clinul uşor învălurat al dealului, pe vârful căruia străjuia o pădu-
re de stejar şi fag şi rămăşiţele unui turn de cetăţuie medievală, de unde, după 
legendele locului, nobili tâlhari răpeau prin secolul XV frumoase săsoaice pe care le 
închideau în Burg pentru plăcerile lor. Aveam de toate în grădina mea. Mai ales o 
splendidă privire asupra Văii Bârgăului, asupra munţilor spre răsărit, unde se ascun-
dea în albastrul neguros aşezarea Colibiţa. Când mi-am luat în primire rostul de agri-
cultor, am spus sorei mele că nu putea să găsească un loc mai potrivit visurilor mele 
de «tinereţe» tomnatică“. Totul părea acolo sortit pentru a răspunde cu fidelitate 
idealului blagian. În curtea casei acoperită cu şindrilă şi înconjurată de un pridvor, 
se afla un copac de excepţie, un veritabil monument al naturii, Sequoia Gigantia, 
înalt de aproape 20 de metri, apt de o longevitate incredibilă: cinci milenii. Arhaicul 
însuşi în accepţie vegetală. Arbore distrus însă în perioada refugiului de după 1940. 
Constatând faptul, Blaga trage concluzia nu lipsită de noimă că „împrejurarea nu era 
de bun augur pentru întoarcere“… Dar trecutul îndepărtat era prezent şi pe altă cale 
în preajma casei bistriţene: „De la Institutul de arheologie, mărturiseşte poetul con-
fidentei sale, din care cităm în continuare, aflu că sub pădure, nu departe de fosta 
mea grădină, s-au descoperit vreo 40 de urne cu cenuşă şi oscioare. După tehnică, 
ornamentică, stil, unele sunt de pe la 1500 înaintea erei noastre“. Veritabile „nebă-
nuite trepte“, care îngânau un „schimb de taine cu strămoşii“. 

Doar două veri i-au fost date poetului să se bucure de gospodăria de pe 
Bistriţa Deal. Veri de ferice abandon eliberator în ocupaţiile rustice, astfel înregistrat 
de beneficiarul său într-o epistolă adresată prietenului Vasile Băncilă: „Viaţă nouă, 
grija de toate vietăţile, noviciatul întru agricultură… m-au acaparat cam pe jumătate 
din ceea ce sunt… Cu gospodăria am proiecte frumoase, chiar dacă n-ar fi de nici un 
folos. O fac de dragul gospodăriei în sine“. Refugiul petrecut de Blaga şi familia sa la 
Sibiu, între 1940 şi 1946, încă rodnic pentru activitatea sa, prefaţează anii sumbri ce 
i-au urmat, incluzând şi vânzarea proprietăţii ideale, în 1947.

Trecută prin mâinile câtorva persoane, „minunăţia“ în cauză a avut în final 
cea mai tristă soartă. A fost rasă de pe faţa pământului în 2017, de către ultimii 
proprietari care şi-au înălţat alături propriile locuinţe. Zadarnice s-au dovedit protes-
tele unor oameni de cultură ai locului, deoarece autorităţile, lipsite de un elementar 
bun-simţ, n-au luat nici o măsură. Iată cuvintele întrutotul justificate ale poetului 
Victor Ştir, unul dintre protestatari: „Nu era treaba proprietarului conservarea casei, 
ci a bistriţenilor, de la autorităţi la simpli cetăţeni. După proiectele grandioase de 
centre culturale, rostite de unii, cu simpozioane filosofice de anvergură mondială, 
s-a renunţat la toate. (…) funinginea de pe obrazul nostru nu va fi spălată de toată 
apa lacului Colibiţa“. 

Ce a rămas din ultimul episod paradiziac al biografiei blagiene? Nu în ultimul 
rând o seamă de versuri inspirate din acest fragment de uz personal al spaţiului mi-
oritic, în care autorul Laudei somnului s-a regăsit locuind în gospodăria din Bistriţa. 
Circumstanţă atestată de Blaga însuşi într-o caldă confesiune făcută Elenei Daniello: 
„Cele două veri petrecute în grădină au rămas (…) printre amintirile de zenit ale vieţii 
mele. Elemente de atmosferă şi de peisaj de acolo au intrat în multe din poeziile 
mele scrise mai târziu“. 

*Jeniţa Naidin, Blaga la Bistriţa, 1938-1940. Cuvânt înainte şi Addenda de 
Zenovie Cârlugea, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2018.

Gheorghe Grigurcu:

Un episod din viaţa lui Blaga*
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Arghezi

Să scapere şi cânte a potrivit cuvântul,
A izvodit splendoarea din flori de mucigai,
Câmpul hârtiei aprig brăzdându-l, semănându-l,
El triluri vii iscat-a în românescul grai.

Domniţa suferind, icoanele de lemn,
În aşteptare lacul ori stelele arzând,
În rugă-ngenunchiate, rostind cumplit blestem,
Îşi retrăiesc viaţa, pe rând, la El în cânt.

Prin frunze şi prin gâze a adunat în carte
Miracolul grădinii sortindu-l să viseze.
Din mult prea simpla trişcă şi din lăute sparte
Noi sunete ivit-a, sub cer, în largi amieze.

A desluşit secretul zăpezii şi-al livezii
Lăsându-ni-le zestre, pentru vecii, Arghezi.

Portret în creion

Mai vine azi şi va veni mereu
Cu pas şoptit, cu ochiu-n umbră prins,
Cu trup de om, cu trup de zeu,
Atât de-aici şi-atât de necuprins.

Când taie-n ceţuri diafană cale
Şi când zideşte crini în mucegaiuri
Un fel de zbor cu veşnice petale
Un fel de tril în fără seamăn graiuri,

El e un Om, Mărie şi Ioane,
Din stirpea celor mulţi cu ochi şi gură
Ce-a îndrăznit cuvântul să-l răstoarne
Sămânță veche-n nouă arătură.

Condeiul şi-a muiat în călimara
Pământului cu brazde-adânc tăiate
Şi-a desenat un drum pe care ţara
Să-şi poarte trupul spre eternitate.

Flori şi izvoare, fulgere, aripe
Şi câte toate ale lumii fapte
El a ştiut din nou să le-nfiripe
Stăpân pe ziuă şi stăpân pe noapte.

El e un Om, Mărie şi Ioane,
Trecut în flori, în pulberea zăpezii,
El a zidit cuvântul în icoane
Şi-un nume-n veşnicii, Arghezi.

Versuri să le pască iezii

Vecin soarelui amiezii,
Stau la marginea livezii
Şi cuprins în vraja ei
Îmi pierd ochii prin costrei,
Unde sare-n verde fustă
Către ceruri o lăcustă.
Parcă-ar vrea, parcă n-ar vrea

Să-şi afle odihna-n stea.

Mai în jos, în copăcel,
Cântă grav un brotăcel.
Numai glasul e de el.
De-ar da cineva să-l certe
S-ar ascunde-n iarba verde.
Nu degeaba a-mbrăcat
Caftan verde de-mpărat.

Nepoftiţi, viclenii fluturi
Fură florilor săruturi.

Lângă-o tufă de forstiţii
Greierii fac repetiţii:
Melodiile vor, toate,
Să le aibe învăţate,
Că au scenă-ntreaga luncă
Şi-o să fie toamna lungă...

Doar se ştie până-n Lainici
Că ei toamnei îi sunt crainici,
Că din miezul lui Gustar
O vestesc că vine iar.

Lângă soarele amiezii,
Multe-s tainele livezii.
Vin de unde nu te-aştepţi:
De la graurii-nţelepţi,
Ce pândesc să-şi ia din vie
Pentru cântece simbrie.
Se încumetă vieţii
Să-i dea lecţii şi sticleţii,
Stând la masă pe-ndelete
Cu seminţe de scaiete.

Măceşul cu fructe roşii
L-au închiriat botgroşii.

Paznic e-o ciocănitoare
Prunului uscat de soare.

Ştie că sub coaja-amară
Hrana-nchisă ca-n cămară
Stă ascunsă. Ce comoară!

Gureşă şi matură,
Zvelta codobatură
Poate căuta-n potecă
Drumul spre bibliotecă.
Prea a fost indiferentă
Şi-i la şcoală corigentă,

...Cum s-ar zice, în livadă.
Dacă stă cu ochii-n patru,
E dat omului să vadă
Scene multe ca la teatru,
Să-i răsară în urechi
Multe cântece străvechi,
Spre a fi repovestite
Prin cuvinte, potrivite
Cu bemolii şi diezii,
Din livada lui ARGHEZI.

Versuri să le pască iezii.

Poveste din livadă 

În livada lui Arghezi,
Joacă hopa-tropa iezii.    

Eminentul elev Zdreanţă,
Cel cu ochii de faianţă,
În coteţul de vacanţă,
Meditează-n termeni drastici
Corigenţi la matematici.

Două gâze-buburuze
Ce s-au rătăcit pe frunze
Nu mai ştiu ce le aşteaptă
Când nu ţin linia dreaptă.

Cioara, îmbăiată-n tuş,
E-n taifas cu-un cărăbuş.
Te şi miri de unde nu-şi
Născoceşte argumente
Ferme şi adiacente – 
Vrând culoarea neagră, pură,
S-o impună în natură.

Fluturii, căzuţi azi noapte
Într-o baie de culori,
Dau ocol la căpşuni coapte,
Luminaţi în zbor de flori.
Gureşe, un stol de vrăbii
Fac din sunete lungi săbii,
Rupând timpul în bucăţi
Până în singurătăţi.
Un concert pe multe voci,
Abur vag peste grădină,
Contrabasul adunându-l
Cu gingaşa piculină,
După cum îi poartă gândul
Pe artiştii echivoci.

NICOLAE DRAGOȘ:

CĂLĂTORII către MAGUL CUVINTELOR
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...Şi când glasurile toate
Urcă spre eternitate,
Pe cărarea lunecând,  
Infinitul pe pământ, 
Pe covorul-catifea
Adunat din iarba grea,
Vine spre pământ din cer
Pasul abur ochi de ger – 
Personal Domnia-Sa,
Regele dintotdeauna
Al livezii legendare,
Dus pentru vecii sub zare,
Unde-s stelele şi luna,
Înmulţindu-le cununa.

Prins în ramele livezii,
Creşte, veşnic Demiurg,
Între răsărit şi-amurg,
Magul vorbelor – ARGHEZI.

Jocul de-a bijuteriile

Omagiu Domnului Cuvântului Românesc, 
Tudor Arghezi

Fiecare, precum ştie, 
Face o bijuterie...

Unu-i meşter de rubine
Şi nu e un oarecine. 
Altul s-a născut cu har
Să sculpteze-n chihlimbar... 
Au tot felul de proiecte 
Migăloasele insecte!

Ori în zori, ori pe-nserate, 
Ori la ziua jumătate,
Se-ntâlnesc, doi câte doi, 
Unde vor şi le convine: 
Sub o frunză de trifoi,
Pe un trunchi de mărăcine...

Au secrete, jocuri vechi, 
Ale ierbilor perechi.
Şi, acolo, fac minuni
Ne-ntrecute, oameni buni!

Peste timp, prin iarba nouă, 
Prin mărgelele de rouă
Sau prin frunzele-ntristate, 
Încep, iată, să se-arate 
Gingaşe miniaturi,
În rochiţe, cu conduri,
Şi le vezi că-ncep ca nişte 
Mici bijuterii să mişte.

Ce n-ai da, un cărăbuş, 
Cu costumul lui de tuş, 
Să ţi-l pună la rever 
Marele bijutier!

Domnişoara nu-şi refuză, 
La bluză, o buburuză, 
Podoabă cum alta nu-i, 
Pigmentată  cu  pistrui.

Cine nu şi-ar vrea, fudulă, 
Graţioasa  libelulă
Pentru mantie fibulă?

Cum se vede, poţi şi tu 
(Nu văd cum ai zice “NU” 

Când în cale nimeni nu-ţi
Stă împotrivă!) să-mprumuţi

Din natură-n vii culori,
Şi podoabe, şi comori!

Dacă ai aşa podoabe, 
Poţi avea cerul aproape,
Din stele să-ţi faci mărgele, 
Să schimbi luna în inele…

Dar le poartă cu sfială 
Că altfel, fără-ndoială, 
Într-o clipă poţi să fii 
Sărac de bijuterii…

Iar acelor fiinţe mici
N-ai avea ce să le zici 
Dacă zboară-n altă parte 
Să se mute spre departe.

Gâzele - nu-i un mister – 
Îşi au locul lor în cer!...

2 Aprilie 2007

Din clipă gândul cade...

La Mărţişor

Tivit cu aur drumul de păpădii celeste
te urcă lin spre poarta cu vremi adânc crestate –
nedescifrate semne, intime palimpseste
drept testament lăsate întru posteritate.

Primăvăratec seva prin pruni şi prin cireşi 
în gâlgâit teluric le primeneşte firea
şi-n prag de zboruri albe par un sobor de-aleşi
veniţi să mântuiască de spaime omenirea.

O clipă, gândul cade, robit, în altă vreme
în zbor rotund cuprinde livada şi prisaca
mult diafan uitate-n brocartul din poeme
chemate-n legănare, vechi ritual, cu toaca.

Se desenează-n frunze, de după ochelari
sfredelitori şi ageri doi aştri, în vecie
ce pipăie lumina-n furnici şi nenufari
când vremea bate ora ajunsă la chindie.

O clipă gândul cade, robit, în clipa veche
acolo unde versul împărăţea de drept
— zidire de silabe, ne’nvinse, nepereche —
viteaz rupând rugina cu mersul înţelept.

Ca într-un basm în care e împărat cuvântul
grăbiţii paji ai fugii, se-ascund în ramuri, fluturi
nostalgice se-alungă albinele cu vântul
par pajerele-n slavă încremenite scuturi.

Minuni de când eternul, ce pier nou chip să-şi nască
rostindu-se discrete-n oglinzile livezii
ivite-n clipa sacră, mereu să-l recunoască
stăpân şi mag al tainei pe Meşterul Arghezi.

Aştepţi ca de prin ierburi să se ivească Zdreanţă
orbit de-atâta umblet prin lumea din afară
... dar totul, ca-ntr-un basm, e-ncremenit faianţă
văzduhul nins cu fluturi prin arbori se strecoară.

Abandonate zilei albinele-s, şi stupii
par nişte urne albe, reversuri funerare
creanga nu-i află florii, tînjind, aroma cupii
stins, pasul nu-şi mai scrie cărările-n cărare.

Adânc, în scoarţă, pomii strâng riduri după riduri 
un fel de psalmi uitaţi în cutele naturii 
când sprijiniţi cu umbra pe varul plâns de ziduri 
pândesc să-şi ducă-n slavă liturgic drum vulturii...

În frunză nucu-şi suie mireasmă amăruie
coroana lui podoabă-i de mută-mbrăţişare
ce se arată lumii o geamănă statuie
iubire adunată, sub lut, spre alinare.

Din clipă gândul cade, robit, în clipă veche
să se adune veşnic pe-a cerului hârtie
în Mărţişor rodită-n culoare nepereche...
„Şi-i veacul o silabă şi clipa-i o vecie’’. 

21 mai 1980

Psalmul de dimineaţă

Când noaptea îşi înalţă pleoapa
Şi soarele triumfă-n zare,
Prin rugă vin la Tine, Doamne, 
Cu umilinţă şi ardoare.

Până spre zori, cuprins cu slavă, 
Tânjind  spre-al  ‘naltului  palat, 
Te-am căutat cu-ngândurare, 
Umil, sub cerul înstelat.

Cu ochii minţii, cu privirea, 
În stele reci, acolo, sus,
Am cercetat întreaga noapte 
Prin stele care sunt şi nu-s.

În Cosmosul care se vede
Şi-n Cosmosul cel nevăzut, 
E Templul Tău, e veşnicia – 
Speranţa omului din lut.

Acum, când soarele prin raze 
Se-adună-n aripi de lumină, 
Fă, Doamne, ziua să renască 
Din măreţia Ta divină.

Grăunte de nisip, ce-i omul, 
Să-l ierţi de patimi şi-nţelegi 
Când, ispitit cu sterpe ceasuri, 
Se-ncrede în deşarte legi.

Eşti, Doamne-n cer. 
Şi eşti în glie, 
Eşti zbor de păsări, visul ierbii, 
Eşti liniştea fără de vremuri
Ce-o sorb din apa clară cerbii.

Eşti timpul ce se-adună-n spaţiu, 
Eşti spaţiul ce se-adună-n timp, 
Eşti Viaţa vieţilor ce poartă
Ne-nvins al veşniciei nimb.

În nesfârşirea Ta, mi-e trupul 
O jertfă măreţiei dată
Şi-i moştenit spre a se trece 
Cu dreptul de a-ţi spune Tată.

Cu al iertării har divin 
Îmbracă fiinţa cea umilă
Şi fă să fie spornic ceasul – 
Al vietăţii din argilă.

Ca-ntr-un potir curat, de rouă, 
În care dorm în pace crinii, 
Fărâma de pământ primeşte-o 
În slava sacră a luminii!
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�Urmare din pag.1

S-a stins din viață, în seara zilei de 14 iu-
lie, Tudor Arghezi, strălucit reprezentant al cul-
turii românești. Expresie vibrantă a spiritualității 
naționale, poet, prozator, pamfletar și eseist, Tudor 
Arghezi a sintetizat în vasta sa creație valorile mo-
rale și estetice ale poporului nostru, experiența sa 
milenară, idealurile sale de dreptate națională și so-
cială, transpunându-le într-o operă 
de geniu, în care arta cuvântului ro-
mânesc atinge înalte culmi. Așezând 
cu credință la căpătâi hrisovul su-
telor de ani de răzvrătire și luptă a 
străbunilor, oglindind în noi și noi 
ipostaze comoara sufletului popular, 
Tudor Arghezi proiectează în arta 
universală trăsăturile specifice ale 
sensibilității și gândirii oamenilor 
de pe aceste locuri. Timp de peste 
70 de ani condeiul său scăpărător a 
fost prezent fără întrerupere în viața 
literară și în publicații, determinând 
curente de opinii în favoarea înnoi-
rii sociale și artistice. El a realizat, 
astfel, în literatura română, cea mai 
importantă sinteză poetică a veacu-
lui.

Tudor Arghezi a văzut lumina 
zilei la 21 mai 1880 în București, 
într-o familie de obârșie țără nească din Cărbuneștii 
Gorjului. Școala primară și secundară o urmează la 
București. Elev fiind, este nevoit să-și câștige singur 
existența ca practicant la judecătoria de ocol, ucenic 
la un atelier de sculptură, copist. Debutează, la vâr-
sta de 16 ani în Liga Ortodoxă, revistă a lui Alexan-
dru Macedonski. Leagă, încă din această perioadă, 
prietenii statornice cu Gala Galaction, N.D. Cocea, 
V. Demetrius etc., împreună cu care, mai târziu, va 
colabora la diverse publicații de orientare progre-
sistă. Biografia lui cunoaște în această epocă o bo-
gată experiență care avea să se reflecte mai târziu în 
operă. Lucrează ca ajutor de chimist și laborant la 
o fabrică de zahăr, apoi, trecând printr-un moment 
de acută criză morală, devine vremelnic monah la 
Mănăstirea Cernica. Nu părăsește însă niciodată 
preocupările literare.

În 1904 editează, împreună cu V. Demetrius, 
revista săptămânală Linia Dreaptă. După o ședere de 
câțiva ani în străinătate, la Fribourg, Geneva, Paris, 
unde își câștigă existența ca meșteșugar, se întoarce 
în țară, colaborează la Facla și Viața socială, revis-
te legate de mișcarea muncitorească, afirmându-se 
strălucit atât în poezie, cât și prin virulente pamflete 
antimonarhice. Editează el însuși prestigioase pe-
riodice literare: Cronica, Cugetul românesc, Bilete 
de papagal. Activitatea lui poetică și publicistică 
trezește puternice ecouri în conștiința contempora-
nilor și, cu mult înainte de a tipări primul volum de 
versuri, Tudor Arghezi se afirmă drept una dintre 
cele mai profunde voci poetice de după Eminescu. 
În 1927, când scriitorul împlinea 47 de ani, apare 
volumul „Cuvinte potrivite“, urmat de „Flori de Mu-
cigai“, „Cărticica de seară“ și „Hore“, culegeri care 
au impus definitiv, în lirica românească, puternica 
originalitate a personalității lui Tudor Arghezi. Alte 
volume: „Poarta neagră“, „Icoane de lemn“, „Tablete 
din țara de Kuty“ însumează articole și tablete care 
exprimă participarea intensă a scriitorului la viața 
socială a epocii, atitudinea lui protestatară față de 
instituțiile și morala societății burgheze. În poemul 
în proză („Ce-ai cu mine, vântule?“ și „Cartea cu 
jucării“), precum și în roman („Ochii Maicii Dom-

nului“, „Cimitirul Buna Vestire“, „Lina“), Tudor 
Arghezi aduce, de asemenea, în literatura română 
contribuții care îi întregesc complexa personalitate 
artistică.

Prețuirea și iubirea, pe care totdeauna scrii-
torul le-a manifestat față de poporul său, au căpă-
tat o expresie deosebită în scrierile din timpul celui 

de-ai doilea război mondial. Pătruns de un fierbinte 
patriotism, înțelegând sensul dezvoltării istorice a 
poporului român, Tudor Arghezi s-a alăturat luptei 
forțelor patriotice pentru independență națională, 
s-a ridicat cu toată vehemența și autoritatea cuvân-
tului său împotriva dictaturii fasciste și a ocupației 
hitleriste. Pentru atitudinea sa potrivnică fascis-
mului și ororilor războiului, scriitorul a fost ares-
tat și internat, alături de alți intelectuali patrioți și 
militanți antifasciști, în lagărul de la Tg. Jiu.

Volumele de versuri apărute după eliberare 
(„1907“, „Cântare omului“, „Frunze“, „Poeme noi“, 
„Silabe“, „Cadențe“, „Ritmuri“, „Noaptea“), ca și 
culegerile de articole și tablete, reprezintă o nouă 
dovadă a neobișnuitei sale tinereți spirituale, stimu-
lată de efervescența înnoirilor sociale și politice din 
anii socialismului.

Până în ultima clipă a vieții sale, Tudor Ar-
ghezi a ținut neîntrerupt condeiul în mână, dăruin-
du-ne arta sa fără pereche și exemplul unui mare 
muncitor artist. În cele peste șapte decenii de gene-
roasă trudă pe câmpul culturii, Tudor Arghezi și-a 
câștigat stima și înalta prețuire a întregului popor, 
care își recunoaște în opera sa exprimarea în formă 
artistică a năzuințelor și idealurilor sale cele mai 
nobile. Dezvoltând tradițiile înaintate ale culturii 
românești, îmbogățind universul de sentimente și 
idei al poeziei naționale, făurind o limbă artistică 
de o valoare plastică și de o putere expresivă unice, 
poetul „Cuvintelor potrivite“ și „Cântării omului“ a 
cuprins în lirica sa gândirea și simțirea contempora-
nilor, slăvind geniul creator al omului liber, devenit 
stăpânul propriului său destin.

Poet al protestului, denunțând cu vehemență 
nedreptatea socială și umilirea omului în orându-
irea veche, poet al cugetării înalte, al neliniștilor 
cunoașterii, Tudor Arghezi a cântat, în același timp, 
bucuria muncii văzută ca act de supremă realizare 
a omului, aducând laudă plugarului și muncitorului 
acestui pământ. Dacă înainte de eliberarea țării el a 
adunat în imagini durerea surdă și amară a întregu-
lui popor, în anii luminoși ai făuririi unei noi orân-
duiri, poetul a participat la uriașul avânt al muncii 

creatoare, cântând ca nimeni altul eroismul și hăr-
nicia poporului român, bucuria marilor prefaceri și 
frumusețile României socialiste.

Membru al Academiei Române, președinte de 
onoare al Uniunii Scriitorilor, membru în Comite-
tul Național pentru Apărarea Păcii, Tudor Arghezi 
a fost mereu prezent în viața socială cu dăruirea și 

înțelepciunea artistului patriot. 
Pentru marile sale merite, Tudor 
Arghezi a fost distins cu înaltul 
titlu de „Erou al muncii socialis-
te“, decorat cu ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România“ 
clasa I, cu alte ordine și medalii 
și a fost Laureat al Premiului de 
Stat.

Prețuindu-i opera nemuri-
toare, poporul român va păstra 
veșnic vie amintirea figurii lumi-
noase a lui Tudor Arghezi.

UNIUNEA SCRIITORI-
LOR

ACADEMIA REPUBLICII
DIN REPUBLICA SOCIA-

LISTĂ ROMÂNIA
SOCIALISTE ROMÂNIA

COMITETUL DE STAT PENTRU 
CULTURĂ Șl ARTĂ

Tot pe pagina întâi a „Scânteii“ își semna ar-
ticolul propriu, „Un mare glas, o mare conștiință“, 
acad. Zaharia Stancu. Era anunțată și comisia pentru 
organizarea funeraliilor: Miron Nicolescu, Pompiliu 
Macovei, Zaharia Stancu, Geo Bogza, Alexandru 
Philippide, Gheorghe Mihoc. Comisia preciza: „Si-
criul cu corpul defunctului se află depus la Ateneul 
Român. Pentru a-și putea lua rămas bun de la aca-
demicianul Tudor Arghezi, publicul va avea acces 
duminică, 16 iulie, între orele 10-14 și 16,30-20,00; 
luni, 17 iulie, începând de la ora 9. Adunarea de 
doliu va avea loc luni, 17 iulie, ora 10, la Ateneul 
Român. Cortegiul funerar va pomi în jurul orei 11, 
îndreptându-se spre Mărțișor (Șoseaua Olteniței), 
unde va avea loc înmormântarea“.

Prezent la toate aceste manifestări, cu discreția 
firească a omului și a funcției culturale, mă simt che-
mat să relatez și să transcriu aici, pentru admiratorii 
de azi și de mâine, câți au mai rămas, câți vor mai 
fi, a lui Tudor Arghezi, alte amănunte ale doliului 
național din iulie, 1967.

În timp ce, prin fața catafalcului, curgea un 
râu neîntrerupt de bucureșteni, ia Craiova, aproape 
de obârșiile marelui dispărut, se desfășura un miting 
de doliu, iar la Academia Română era organizată o 
altă adunare, în cadrul căreia a luat mai întâi cuvân-
tul Alexandru Rosetti care a evocat marea personali-
tate artistică a dispărutului, asemuindu-l cu un „Vră-
jitor, care din humă și puțină apă a durat un palat de 
cleștar“. Vorbitorul a relevat contribuția nepieritoare 
adusă de Tudor Arghezi, artist neîntrecut al cuvântu-
lui, la îmbogățirea patrimoniului literaturii române 
cu opere de geniu, străbătute de o incandescentă dra-
goste pentru patrie. Prin lucrările sale, de o puternică 
originalitate, literele românești au atins înalte culmi, 
câștigându-și un loc deosebit în peisajul culturii uni-
versale. 

Al. Dima, directorul Institutului de istorie și 
teorie literară „George Călinescu“, s-a referit în cu-

TUDOR ARGHEZI
II

ION BRAD:
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vântul său la vasta activitate de peste șapte decenii 
a lui Tudor Arghezi ca poet de seamă al națiunii ro-
mâne, participant la marile evenimente ale istoriei 
poporului nostru, exponent al sensibilității și gândi-
rii sale. Poetul a cântat peisajul geografic și social 
al țării, îndeosebi ținuturile ce-i alcătuiau baștina, 
întinsele șesuri cu ciuturile de fântână, măgurile și 
dealurile molcome, livezile locurilor natale, cătunele 
familiare cu drumuri și cărărui. Sintetizând în vasta 
sa creație valorile morale și estetice ale oamenilor de 
pe aceste locuri, Arghezi a realizat în literatura ro-
mână cea mai importantă sinteză poetică a veacului.

Vorbind despre confratele cel mai de seamă al 
scriitorilor români contemporani, criticul Vladimir 
Streinu a arătat în cuvântul său că Tudor Arghezi s-a 
ridicat încă de copil de lângă Eminescu și Macedon-
ski, dintre poeții români, iar dintre cei străini de lân-
gă Baudelaire și Hugo, ajungând la glorioasa lui ma-
turitate înconjurat de piscuri românești ca Bacovia, 
Blaga, Barbu și alții, ca și de culmi europene ca Va-
lery, Esenin și Rilke. Prin el s-a stins poetul național 
cel mai de seamă al timpului nostru și totodată s- a 
stins unul dintre poeții universali ai secolului nostru. 
Autorul „Cuvintelor potrivite“, al „Florilor de muci-
gai“, a! „Cântării omului“ și al altor numeroase cule-
geri de versuri și proză a și devenit element al 
biosferei noastre spirituale. Viața și activitatea 
neîntrecutului maestru a! cuvântului sunt pil-
de vii pentru generațiile de poeți, aflate sub 
imboldul geniului arghezian. în continuare, 
vorbitorul a arătat că opera lui Tudor Arghezi 
se bucură de dragostea și prețuirea milioane-
lor de cititori în inimile cărora amintirea poe-
tului va dăinui mereu.

Criticul literar Dumitru Micu a vor-
bit despre amploarea și complexitatea operei 
argheziene, despre înaltele idealuri ale uma-
nismului și progresului social care și-au găsit 
expresie în creația marelui scriitor ai secolului 
nostru. Dând glas mâniilor și bucuriilor po-
porului, Tudor Arghezi a lăsat, după o trudă 
îndelungată pe ogorul literelor, creații de o neasemu-
ită frumusețe. El a lăsat posterității pagini viguroase 
străbătute de suflul istoriei contemporane, profunde, 
tulburătoare meditații, versuri de o frumusețe când 
candidă, când mușcătoare, poeme în proză relevând 
miracolele zilnice. Sporind, ca puțini alții, valori-
le literaturii naționale, a arătat vorbitorul, poetul a 
îmbogățit, prin aceasta, sufletul poporului nostru. 
Scrierile sale au înrâurit profund cugetele noastre. În 
geografia spiritului, Tudor Arghezi e numele unuia 
dintre cele mai înalte piscuri ale tărâmurilor stăpâni-
te de geniul creator românesc.

Referindu-se la înaltele virtuți artistice ale 
operei poetului, criticul literar Ion Dodu Bălan a 
arătat că versul arghezian se remarcă prin plasti-
citatea imaginilor, prin darul îmbinării celor mai 
neașteptate și mai sugestive cuvinte și rime, prin 
concizia frazelor încărcate de sens și vigoare, prin 
bogăția conținutului de idei și sentimente. Înzestrând 
cuvântul cu o mare concretitudine, sporind suplețea 
și concizia construcțiilor, dezvoltând metaforismul, 
a spus vorbitorul, Tudor Arghezi a stabilit mijloacele 
proprii ale gândirii poetice, a unit cele mai auten-
tice tradiții naționale cu spiritul inovator și a sporit 
considerabil tezaurul liricii contemporane. Aceste 
frumuseți nu reprezintă o lumină miraculoasă. E lu-
mină din lumina spiritualității noastre. Saltul acesta 
în limba poetică românească l-a realizat printr-un 
substanțial contact cu creația populară.

În „Scânteia“ din 18 iulie, sub titlul FUNE-
RALIILE LUI TUDOR ARGHEZI, era publicat ur-
mătorul text, pe care îl reproduc cu unele prescurtări:

Luni, 17 iulie. În dimineața acestei zile, 
populația Bucureștiului a însoțit pe ultimul său drum 
pe scriitorul Tudor Arghezi, drum care încheie o 

strălucită existență, închinată cu generoasă dăruire 
literaturii și propășirii culturii românești.

În fața catafalcului, așezat în holul Ateneu-
lui, numeroși cetățeni ai Capitalei s-au oprit o cli-
pă, pentru a aduce piosul lor omagiu marelui artist 
a cănii operă închinată omului va dăinui veșnic, și 
în ale cărei pagini vibrează nestinsă dragostea sa 
pentru popor, pentru patria cu frumusețile și istoria 
ei seculară. O mulțime se perindă, gravă, stăpânită 
de emoție. Sunt cititorii pentru care Tudor Arghezi a 
scris o operă de geniu.

Răsună solemn acordurile marșurilor fune-
bre. La catafalc fac de gardă membri ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, ai Consiliu-
lui de Stat și ai Guvernului, reprezentanți ai Acade-
miei, uniunilor de creație, ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, oameni ai muncii.

Aducând un ultim omagiu, o înaltă prețuire 
memoriei marelui dispărut, la catafalcul aceluia 
care a fost scriitorul patriot Tudor Arghezi fac de 
gardă tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Bârlădeanu, Emil Bodnăraș, Paul Nicu-
lescu-Mizil, Ilie Verdeț, Iosif Banc, Manea Mănescu.

Conducătorii de partid și de stat prezintă apoi 
condoleanțe familiei defunctului.

Luând cuvântul, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a spus: „În trecerea timpului ne obișnuisem cu 
prezența continuă și mereu nouă a numelui scriito-
rului, cu ecouri profunde și multiple în întreaga cul-
tură a poporului român. Arghezi a vorbit tuturor vâr-
stelor, tuturor categoriilor de cititori, a fost așteptat, 
căutat, înțeles, admirat și iubit. Astăzi, după ultima 
sa carte, numită cu atât de tragic sens „Noaptea”, 
cuvântul său măestru s-a curmat, cultura română 
primindu-și în veșniciile ei poetul [...]

Străbătut de un patos puternic, înălțându-se 
ca o vibrantă expresie a sentimentelor patriotice, 
cântecul său a preamărit dârzenia revoluționară 
a țărănimii noastre din 1907. Alăturându-se luptei 
forțelor patriotice, Tudor Arghezi s-a ridicat cu toa-
tă vehemența și autoritatea cuvântului său împotriva 
dictaturii fasciste și a ocupației hitleriste. Purtat de 
generoasele idei ale umanismului epocii socialiste, 
el a dat înaltă valoare artistică înnoirilor sociale, ex-
primând avântul prometeic al umanității descătușate 
de servituțile vechilor orânduiri, către cunoaștere, 
bucuria generoasă de a munci și a crea liber [...]

Acad. Zaharia Stancu, președintele Uniu-
nii Scriitorilor, a spus: „Din cei 87 de ani ai săi, 
mai bine de 70 Tudor Arghezi i-a petrecut la masa 
de lucru, frământându-și gândurile, șlefuindu-și și 
potrivindu-și cuvintele în nepieritoare pagini de ver-
suri și proză. Fără îndoială că vasta operă arghe-
ziană, însumând mai mult de 60 de volume, se da-
torează înzestrărilor, excepționale cu care scriitorul 
a venit pe lume, însă aceste mari înzestrări nu ar fi 
dat rodul bogat pe care l-au dat dacă Tudor Arghezi 
nu ar fi cunoscut adânc viața, nu ar fi avut strân-
se legături cu poporul, cu istoria sa, cu graiul său 
și nu ar fi stat necontenit aplecat asupra paginilor, 

străduindu-se cu o rară îndârjire să le dea, printr-o 
muncă aspră, trăinicie și strălucire. Exemplul acesta 
al folosirii unui mare volum de cunoștințe și muncă 
pentru realizarea artistică a fiecărei strofe, sau a fie-
cărei pagini de proză, Tudor Arghezi l-a moștenit de 
la marii înaintași ca Eminescu. Creangă, Caragiale, 
nume pentru noi toți sfinte și lângă care numele său 
nu pălește.

Debutând la 16 ani, Tudor Arghezi a scris 
până acum două săptămâni. Opera vastă pe care 
o lasă în urmă este fără asemănare, prin nouta-
tea, prin varietatea și prin forța ei. Luptător pentru 
dreptate, el a atacat cu violență vechea orânduire 
social-politică din țara noastră și încă din tinerețe 
și-a arătat prețuirea pentru ideile socialiste. În fră-
mântările prin care a trecut poporul nostru, Tudor 
Arghezi a fost totdeauna de partea celor obijduiți, 
de partea celor mulți, de partea dreptății. Atitudinea 
sa net antifascistă, scriitorul nostru a plătit-o în anii 
războiului cu internarea sa în lagăr.

Cu Tudor Arghezi s-a stins din viață nu numai 
cel mai de seamă scriitor român al timpului nostru, 
dar și un scriitor de talie mondială [...]

Exprimând durerea adâncă față de pierderea 
celui mai mare poet român al zilelor noastre, acad. 

Miron Nicolescu, președintele Academiei, 
a spus: „Prin mijlocele sale de exprimare 
Arghezi aparține acestui pământ românesc, 
de care numele său va fi de-a pururi legat. 
Dar mesajul său depășește frontierele țării 
noastre, el se adresează tuturor celor care 
au trudit, au suferit, au iubit și cred în fru-
mos, în dreptate, în adevăr. Căci Arghezi, ca 
orice poet autentic, de mare și puternic su-
flu, în care se răsfrânge înmiit orice vibrație 
a lumii în care a trăit, a pus fără șovăire arta 
sa în serviciul apărării dreptului la viață și 
la muncă al poporului din mijlocul căruia a 
ieșit, a demascat cu vigoare și cu nimicitor 
sarcasm toată putreziciunea unui sistem so-
cial în agonie. Pentru arta sa și pentru po-

porul său, Arghezi, credincios al puterii cuvântului, 
a luptat bărbătește, cu condeiul său, când înțepător 
ca acul albinei, când duios ca mângâierea mamei 
[...]

Evidențiind frumusețile fără de seamăn ale 
cântecului arghezian, profunda lui originalitate, 
legătura sa strânsă cu creația folclorică, acad. Al. 
Philippide, președintele secției de literatură și artă 
a Academiei, a spus: „Apariția lui Tudor Arghezi în 
literatura română, la începutul acestui veac, a în-
semnat o revoluție în ce privește puterea de înnoire a 
stilului. Și în proză și în versuri Arghezi a adus din-
tr-o dată o înnoire izbitoare. Scrisul său nu semăna 
cu nimic din ce se scrisese până la el. Rar se poate 
întâlni în istoria literaturii o individualitate stilistică 
atât de puternică cum este aceea a lui Tudor Arghezi.

Dar mai uimitor decât orice altceva în aceas-
tă individualitate poetică este faptul că, deși atât de 
personală în expresie, opera lui Tudor Arghezi cu-
prinde, în chip fundamental, elementele caracteris-
tice ale geniului popular românesc. Poetul a distilat 
fondul folcloric românesc și a scos din el esențele 
rafinate ale poeziei sale. Admirabil lucru, într-ade-
văr, această păstrare a firii populare într-o poezie 
atât de nouă ca stil și ca mijloace de expresie.

Acum, când omul pieritor s-a stins, opera ne-
pieritoare rămâne ca un exemplu veșnic viu de mare 
poezie, având rara calitate de a înfățișa în forme 
foarte personale, de o rară originalitate, un fond 
omenesc general, în care sentimentele fundamentale 
ale omului își află o expresie mereu nouă, datorită 
unei forțe de interpretare stilistică uimitoare”.

Marelui scriitor dispărut, iubitor al făuritori-
lor bunurilor materiale, i-a adus, de asemenea, un 
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ultim omagiu muncitorul Florea Co-
jocaru. „Ne despărțim astăzi – a spus el – cu ini-
ma îndurerată de poetul „Cântării omului“, de unul 
dintre cei mai străluciți reprezentanți ai literaturii 
noastre, pildă de înaltă conștiință cetățenească, pa-
triotică și artistică, de Eroul Muncii Socialiste Tudor 
Arghezi.

Vreme de peste 70 de ani a slujit zi de zi, cu 
geniul său, țara și poporul, s-a simțit frate al celor 
mulți și truditori, a fost interpret al gândurilor, du-
rerilor, bucuriilor și aspirațiilor noastre, ale tuturor. 
Slova sa de foc a îmbărbătat, transmițând încrede-
rea în forța omului, în temeinicia idealurilor nobile 
de libertate și dreptate [...]

În clipa grea a despărțirii de Tudor Arghezi – 
a spus studenta Despina Tomescu – inimile noastre 
îndoliate recheamă în memorie lumea de frumuseți 
cu care marele meșter al cuvântului ne-a îmbogățit 
sufletul însetat de taine și de certitudini. Prin el, 
simțindu-l mereu aproape, mereu contemporan, 
am pătruns într-un univers de miracole nebănui-
te, ne-am descoperit pe noi înșine, trăind tinerește 
o tulburătoare gamă de sentimente și de gânduri, 
conducându-ne pașii pe drumurile neexplorate ale 
cunoașterii. L-am avut tovarăș de vis și de idealuri, 
sfetnic drag inimii noastre. Arghezi a fost și este pen-
tru noi studenții un mare dascăl de omenie și de fru-
mos, de patriotism și de atitudine civică, de exigență 
și de stimă a muncii, de dăruire și de elan creator. în 
fața sa, ne plecăm fruntea cu recunoștință, cum și-o 
vor pleca veacuri de-a rândul și urmașii, cinstindu-i 
cu venerație amintirea“.

Ultimul care a luat cuvântul a fost tânărul poet 
Marin Sorescu. „Am avut fericirea – a spus el – să fiu 
de câteva ori în preajma maestrului. Privind mâna 
care a ținut condeiul, neîntrerupt, timp de peste șapte 
decenii, m-am gândit la pasărea măiastră a celuilalt 
gorjean, pasăre și ea capabilă să zboare în admirația 
întregii lumi, făcând ritmic aceleași gesturi de aripă, 
la infinit. Expresie vibrantă a virtuților de totdeauna 
ale poporului nostru, care a răzbit prin furtuna vea-
curilor, împlinindu-și setea lui de libertate și de fru-
mos, Arghezi le încarcă de semnificațiile unui anume 
timp, al nostru, ale României socialiste. Acestea sunt 
bunurile cele mai de preț pe care maestrul nostru, 
al tuturor, ni le lasă acum adunate, o dată cu nume-
le său, pe o carte imensă și sfântă ca ființa acestui 
neam, carte care nu se va închide niciodată“.

Adunarea de doliu ia sfârșit. Sicriul cu cor-
pul neînsuflețit al lui Tudor Arghezi, purtat pe umeri 
de personalități de frunte ale vieții culturale și 
științifice, este scos din holul îndoliat al Ateneului și 
așezat pe carul mortuar.

în fața Ateneului, o mare mulțime de oameni, 
cu capetele plecate, aduce un ultim salut marelui 
poet român.

O companie militară, cu drapel îndoliat, pre-
zintă onorul. Fanfara militară intonează marșul fu-
nebru. Carul mortuar pornește, îndreptându-se spre 
Mărțișor. În fruntea cortegiului este purtat portretul 
îndoliat al maestrului. Pe perne purpurii strălucesc 
ordinele și medaliile cu care a fost distins. Alături 
de familia defunctului, în urma carului mortuar se 
află tovarășii Manea Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al CC al PCR. Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, 
Pompiliu Macovei, Miron Nicolescu, Zaharia Stan-
cu, membri ai CC al PCR, ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, fruntași ai vieții culturale și 
științifice, numeroși cetățeni. De-a lungul străzilor 
orașului, în drum spre Mărțișor, mii de bucureșteni, 
vârstnici și tineri, iau parte cu durere la clipa 
despărțirii de marele poet și fiu al poporului român 
– Tudor Arghezi.

Cortegiul a ajuns la Mărțișor.

Aici, un ultim cuvânt de adio este rostit de po-
etul Eugen Jebeleanu, care a spus: „Nimic din ceea 
ce spiritul său a lăsat în tiparele unei limbi, de el 
reînnoită și înnobilată, nu dispare. Nimic din lupta 
lui Arghezi pentru ridicarea graiului și gândirii po-
porului nostru în stima universală nu poate deveni 
numai amintire. Căci, mare artist, Tudor Arghezi a 
demonstrat că arta înseamnă forță; o permanență 
fără de care viața ar fi nespus de tristă. Legatar al 
milioanelor și milioanelor de anonimi, ale căror 
voci s-au transformat în graiul izvoarelor, în oftatul 
vântului toamna. în șuieratul Crivățului și binecu-
vântarea adierii vântului verii, legănând lanuri de 
grâu, – Tudor Arghezi este o înaltă memorie.

Și iată-l pe Tudor Arghezi, nespus de viu, în 
mijlocul nostru, prin ceea ce are umanitatea mai de 
preț, prin acel inefabil metal care se numește spirit. 
Și iată acest spirit, rezumând testamentar o istorie, 
a lui, a noastră, a poporului acesta constructor al 

socialismului, a umanității înfrângând tenebrele și 
moartea”.

În încheierea cuvântului său, Eugen Jebelea-
nu a citit tulburătoarea poezie a maestrului, „Testa-
ment“.

Este intonat apoi imnul de stat al Republicii 
Socialiste România. O companie militară trage sal-
ve de armă.

Episcopul Visarion, vicar al Patriarhiei Bi-
sericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 
preoți, a oficiat slujba religioasă.

În acordurile marșului funebru, sicriul cu 
corpul neînsuflețit al lui Tudor Arghezi este coborât 
în mormântul din grădina casei sale de la Mărțișor, 
casă în care scriitorul a petrecut ani îndelungați de 
creație prodigioasă, loc evocat cu atâta căldură în 
opera sa nepieritoare. (Agerpres)

Nu cred nimerit să fac comentarii la toate 
aceste relatări, gândindu-mă doar cu pioșenie la fap-
tul că majoritatea numelor pomenite au fost chemate 
de Cel de Sus la Judecată. Cum vom fi și noi, cei 
puțini, foarte puțini, martorii acelor clipe de doliu, 
rămași încă în viață.

Notez, ca o curiozitate a soartei, faptul că Vi-
sarion, episcopul-vicar al Patriarhiei Ortodoxe Ro-
mâne, care slujise prohodul marelui poet, debutat în 
„Liga Ortodoxă“ și fost călugăr la mănăstirea Cerni-
ca, era singurul teolog cu studii la „Propaganda Fide“ 
din Roma, preotul greco-catolic Vasile Aștilean, tre-
cut la ortodoxie de silă ca de voie bună, în condițiile 
dramatice evocate de mine în alte părți. Tot atunci mă 
gândeam, cum o fac și azi, la marea diferență, într-un 
fel explicabilă, între solemnitățile care-l însoțeau la 
sfârșitul vieții pe Tudor Arghezi, călugărul evadat și 
sarcastic la adresa „cinului-monahicesc“ și cele de 
la Cluj, în 1963, ia înmormântarea lui Ion Agârbi-
ceanu, alt mare scriitor și conștiință românească în 
epocă, fost preot și canonic mitropolitan al Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, interzisă în 
1948, când Tudor Arghezi era și el, temporar, interzis 
de aceleași spirite staliniste.

Din nou și din nou: Tempi passati!
Rămânând, de-atunci și până în ziua de azi, 

unul din apropiații familiei Arghezi, în special al lui 

Baruțu, primeam de la acesta:

Stimate Tovarășe Brad,
Suntem emoționați regăsind locurile pe unde 

poposeam cu tata și cu mama prin Geneva – emoții și 
suspin făcând parte din dureroasa noastră prezență 
pe care încercăm să o transformăm într-o poemă ro-
mânească în țara lui Calvin.

Am refăcut câteva itinerarii pe care anii 
trecuți le însăilaseră pașii prin Plavinpalais ori pe 
malul lacului Leman. Am regăsit și casa unde a lo-
cuit în tinerețe, și ambianțele de odinioară pe care 
viteza unor modernizări totale încă nu le-a deslânat. 
Mi-am pus la încercare și aparatul fotografic pentru 
a-mi reîntregi, întors acasă, imaginile acestei opriri 
geneveze.

Dați-mi voie să vă mărturisesc un gând pe 
care vi-l port prin aceste locuri de amintire, alăturat 
unor adânci sentimente de recunoștință. Dimpreună 
cu Mițura și cu Marius, cumnatul meu, vă trimit și 
vă rog să-l primiți, un salut călduros și românesc din 
meleagurile albe ale munților și albastre ale lacului 
Leman. Și mâi dați-mi voie să îmbrățișez inima de 
aur a poetului, încă o dată.

Al Dvs., Baruțu T. Arghezi.
Geneva, 20 august 1967

Scriitor și publicist el însuși, înainte de-a ră-
mâne definitiv în Elveția, pentru a-și câștiga pâinea 
ca specialist în bioenergetică și a-și îngriji astfel un 
copil bolnav, mai primeam din când în când mesaje 
scrise cu caligrafia tatălui său. Unul dintre acestea, 
pe o cartolină color, venea, ia 20 august 1972, cu 
imagini din Geneva, insula Rousseau și Podul Mont-
Blancului: ,De pe răspântia Alpilor și dintre albas-
trele licăriri ale Ronului, dați-mi voie să vă trimit, 
cu prețuire veche, un gând înconjurat de sentimente 
noi. Baruțu T. Arghezi“.

Am sprijinit, dacă nu mă înșel, alături de alți 
superiori și colegi ai mei, contractele de preluare, în 
grija și cheltuielile statului, a Mărțișorului și tipă-
rirea ediției complete a vastei opere argheziene, în 
redactarea parțială a lui G. Pienescu (devotat și ope-
rei lui Ion Agârbiceanu), continuând astfel și bunele 
relații cu doamna Mitzura, înainte și după întoarce-
rea din Grecia. Am răspuns, de câte ori mi-a îngă-
duit sănătatea, invitațiilor moștenitoarei devotate a 
casei și mormintelor părintești de la Mărțișor, unde 
Mitzura Arghezi, sprijinită de profesorul și scriitorul 
Aurel Ciulei, de alți colaboratori pricepuți și activi, 
a permanentizat, iată, de peste 40 de ani, întâlnirile 
dintre proeminente personalități culturale și mulți 
admiratori anonimi, cu umbrele tutelare ale Paras-
chivei și ale „magului de la Mărțișor“, cum atât de 
sugestiv l-a numit poetul Nicolae Dragoș în prefața 
volumului II al admirabilei antologii L-am cunoscut 
pe Tudor Arghezi, replică la expresia argheziană „L-
am văzut pe Eminescu“, în fruntea celor 59 de nume 
care-i alcătuiesc și onorează sumarul, impresionantă 
rămâne evocarea amplă, bine documentată, a doam-
nei Mițura, Cândva, Tudor Arghezi..., începând atât 
de expresiv: „Elveția a fost țara de basm a copilă-
riei mele“. Dar, se știe, basmul acesta, derulat „în 
serile de iarnă, la gura sobei“ – cum scrie domnia-
sa – avea loc tot la fabulosul Mărțișor, unde multe 
stihuri i-au fost inspirate vrăjitorului neîntrecut al 
potrivitelor cuvinte românești de adorata sa fiică. Să 
recitim, așadar, împreună și în încheiere, din ciclul 
Mărțișoare, acest Nu am... „Nu am nici pietre, nici 
metale / Pentru suavele tale / Diafane frumuseți, / 
Adunate din sute de firimituri de vieți, / Din floa-
re, din rouă, din pasăre, / Ca niște mărgele de mei, 
de porumb și de mazăre / Cu acul și firul. / Gândul 
meu ca trandafirul / S-a întristat. / Am uitat / Să cu-
leg și să opresc / O strachină din argintul ceresc. / 
Mi-I așternuse luna pe masa cu scule / Și puteam 
să fac giuvaere destule... // Trezește-te, haide, din 
somn și din puf, / Gâdilată-n ochi de un zuluf / În 
care bate soarele. // Fiindcă vreau să ți le citesc 
mărțișoarele...“

+ ION BRAD
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Dacă munţii n-ar fi născut un şoricel cara-
ghios, n-am lua condeiul în mână, pe un zăduf sicili-
an care topeşte şi arde, şi n-am scrie articolul de faţă. 
Mult aşteptata întâlnire dintre premiul nobel italian 
Salvatore Quasimodo şi aspirantul de vreme înde-
lungată la acelaşi premiu, Tudor Arghezi, a generat, 
însă, un monstru „anapoda şi spârc”, un „cadavru 
spoit cu unsoare”, pe lângă care nu putem trece indi-
ferenţi, astupându-ne doar nasul. Pe deasupra, se mai 
întâmplă ca scriitorul acestor rânduri să fie unul din-
tre primii şi poate cel mai convins divulgator al poe-
ziei argheziene, încă din 1946, în Italia: motiv pentru 
care, chiar dacă ar dori-o, n-ar putea să tacă. Această 
veche pasiune pentru autorul „Cuvintelor potrivite”, 
care-şi întinde rădăcinile până hăt! departe, în anii 
adolescenţei, e, sau ar trebui să fie, o garanţie de 
obiectivitate a judecăţii de astăzi.

Pe de altă parte, nu ne e greu să mărturisim că 
orice succes românesc ne bucură şi pentru nimic în 
lume n-am încerca să-i umbrim valoarea, numai fi-
indcă meritul revine altora, şi succesul va fi exploatat 
pe tărâm de propagandă şi politică. Ne poate indispu-
ne această reducere a scopului la simplu mijloc, cum 
indispune orice contaminare a sacrului cu profanul. 
Dar e binevenită orice victorie a creativităţii neamu-
lui nostru într-o lume care ne cunoaşte aşa de puţin 
şi uneori ne dispreţuieşte. Când, mai acum vreo zece 
ani, a venit la Roma un anasmblu de cântece şi dan-
suri populare din ţară, şi s-a produs în câteva spec-
tacole de înaltă calitate, noi n-am ezitat, ştiind că, 
bunăoară, chindia nu e capitalistă şi căluşarii nu sunt 
socialişti, iar minunatul nostru folclor nu s-a născut 
după al doilea răsboi mondial, să aplaudăm cu toată 
căldura, printre lacrimi de emoţie.

Am fi fost încântaţi, aşadar, de o excepţională 
traducere a lui Arghezi în limba italiană, cum eram 
îndrituiţi să ne aşteptăm de la un poet autentic ca Sal-
vatore Quasimodo. Motiv de perplexitate putea fi, pe 
lângă necunoaşterea limbii române de către tradu-

cător, numai natura deosebită, chiar contrastantă, a 
două stiluri lirice. Pe cât e de material, de terestru, 
de pitoresc poetul român, pe atât e de diafan şi mu-
zical poetul italian. Dar această diversitate putea fi 
şi un avantaj, o pavăză împotriva unei amalgamări 
nefireşti, din care n-ar fi putut ieşi decât un metal 
fals, lipsit de calităţile şi ale unui component şi ale 
celuilalt.

Mai era de temut pericolul unei alegeri ten-
denţioase din opera lui Arghezi, dat fiind că traduce-
rea nu putea fi decât antologică. Pericol care s-a ade-
verit în forma cea mai brutală. În volumul prezentat 
de Mondadori, editura italiană de mare prestigiu, 
care l-a inclus pe scriitorul român într-o colecţie uni-
versală pe drept cuvânt apreciată, apar traduse cam 
acelaşi număr de poeme din „Cuvinte potrivite” şi 
din mediocra, târzia „Cântare omului”. În plus, din 
prima carte a lui Arghezi, adică din cartea sa funda-
mentală, care va rămânea în istoria literaturii noas-
tre, au fost eliminate mai toate poeziile religioase cu 
adevărat; a dispărut „Duhovniceasca”; s-au triat cu o 
intenţie precisă celebrii „psalmi”; s-a dat o importan-
ţă excesivă, punându-le imediat după „Testament”, 
versurilor graţioase, dar nesemnificative decât într-o 
grosolană interpretare antireligioasă, din „Mâhniri” 
(cu diaconul Iachint, care primeşte o „fată vie” în 
chilia de monah); nu există poate însăşi capodopera 
lirică a lui Arghezi „De-a v-aţi ascuns”. 

Ne aflăm, deci, în faţa unei imagini deformate 
a liricii argheziene. Intenţia alcătuitorului antologiei 
e chiar prea vădită: de a-l prezenta pe fostul călugăr 
I. N. Teodorescu, pe fostul „poet de curte” al regelui 
Carol II, pe un literat conformist ca puţini alţii, care 
a ajuns să glorifice în versuri fără ruşine servilismul 
faţă de puterea politică, şi ale cărui rebeliuni n-au 
trecut niciodată de limita unor inocente ieşiri ştren-
găreşti, drept un poet revoluţionar, un profet al erei 
socialiste, un fel de frate mai mare al scârbavnicului 
„toboşar al timpurilor noi”, lichidatul Mihai Beniuc. 
Cititorul cel mai superficial îşi dă seama că între Ma-

iakovski şi Arghezi distanţa e ca dela cer la pământ 
şi pe scara reală a valorilor artistice poetul român e 
mult superior. Prezentat sub specie politică, din mi-
zerabile motive contingente, Arghezi a fost nu nu-
mai deformat, dar – lucru şi mai grav – considerabil 
micşorat. Ceea ce nu credem că poate face plăcere 
nimănui, pentru considerentele expuse la începutul 
acestui articol.

La această voită deformare a liricei arghezie-
ne contribuie, din păcate, şi introducerea lui Tudor 
Vianu, care insistă asupra revoltei sociale a poetului, 
descoperind-o până chiar în „Rugăciune de seară” 
(dar poezia nu e tradusă în volum, din motive uşor 
de înţeles). Marele critic şi estet idealist, pe care l-am 
ascultat la Roma, acum câţiva ani, într-o conversa-
ţie particulară, tunând şi fulgerând contra obtuzităţii 
culturale de la Bucureşti – era, e drept, o epocă şi 
mai nenorocită – trece cu dezinvoltură peste o serie 
de momente critice din cariera literară a lui Arghezi, 
ca să ajungă repede la „interpretarea socialistă” a mi-
tului prometeic din „Cântare omului”. Din respect 
pentru vechiul maestru, de la care atâtea, în alte vre-
muri, am avut de învăţat, preferăm să trecem peste 
inepţiile dintr-o prefaţă ce nu-i face cinste nici apolo-
getului nici apologizatului, şi nici culturii româneşti 
în general, al cărei nivel e ceva mai ridicat.

Întrucât era oarecum scontată, deşi poate nu în 
aceste proporţii nemăsurate, am fi suportat şi defor-
marea tendenţioasă a esenţei înseşi a poeziei arghezi-
ene. În definitiv, cum s-a exagerat odinioară, văzând 
în Arghezi un poet de substanţă aproape exclusiv 
religioasă şi creştină, când realitatea e ceva mai 
complexă şi contradictorie – câtă dreptate are Bazil 
Munteanu când scrie că „L’idéologie d’Arghezi est 
la chose la plus flottante qui soit: ayant une opinion 
sur tout, il n’a d’idée sur rien”! – se poate exagera 
astăzi, fie chiar din motive mai puţin nobile, accen-

Despre o traducere din poezia lui Tudor Arghezi în limba italiană
În anii în care – în țară – funcționa cenzura, iar difuzarea 

literaturii române se făcea controlat, traducerile din opera unor 
scriitori români sufereau, din nefericire, de același control. În 
acest sens, inserăm mai jos un comentariu referitor la o astfel 
de versiune din poezia argheziană, text apărut în publicația inti-
tulată România1, semnat de Mircea Popescu (cel pe care Virgil 
Ierunca îl considera „un cărturar, un ziarist, o conștiință”), un 
scriitor foarte puțin cunoscut în țară, de vreme ce – în perioada 
comunistă – a trăit în exil la Roma. 

Mărturisindu-și „pasiunea” pentru poezia argheziană încă 
din adolescență, în textul pe care-l reproducem integral se ob-
servă indignarea italienistului Mircea Popescu față de versiunea 
italiană în care, din volumul Cuvinte potrivite, s-au făcut „ale-
geri tendenţioase”, „în forma cea mai brutală”, au fost scoase 
adică reprezentativele poeme religioase ale poetului român. Mai 
mult chiar – din poemele traduse rezultă „o imagine deformată 
a poetului”, transformat astfel, paradoxal, într-un fel de „profet 
al erei socialiste”. În plus – prefața lui Tudor Vianu – care este și 
aceasta în acord cu cenzura impusă de București, dar autorul articolului, așa cum 
spune, „din respect pentru vechiul maestru, de la care atâtea, în alte vremuri, am 
avut de învăţat”, nu insistă pe „inepţiile dintr-o prefaţă ce nu-i face cinste nici 

apologetului nici apologizatului, şi nici culturii româneşti în 
general, al cărei nivel e ceva mai ridicat”. Trecând dincolo 
de selecția operată în antologia italiană, Mircea Popescu se 
referă și la traducerea în sine, traducătorul, nimeni altul decât 
premiatul Nobel Salvatore Quasimodo, căruia, „pe lângă ne-
cunoaşterea limbii române”, i se scoate în evidență și „natura 
deosebită, chiar contrastantă”, a stilului liric. Exemplificările – 
pentru cunoscătorii celor două limbi – sunt comice, dar întris-
tează totodată. Cităm numai una. Astfel, „expresia „a da ortul 
popii” din „Dimineaţă” e tradusă mot-à-mot, după cunoscuta 
reţetă a coanei Chiriţa, cu „tambour de livre”! Mai mult chiar: 
„din unicitatea limbajului aromat ori puturos al lui Arghezi” 
nu au mai rămas, în așa-zisa traducere, decât platitudini. Ast-
fel, opinează recenzentul, în această antologie, „sunt poezii 
întregi, nu numai versuri ori strofe, din care traducătorul nu 
a priceput nimic, ori a falsificat complet sensul originalului.” 

Ca o concluzie, cităm tot cuvintele criticului și traducăto-
rului Mircea Popescu, acest demers publicistic, care ar fi putut 

promova în spațiul peninsular marea poezie argheziană, nu a ajuns să fie decât o 
„catastrofală ediţie italiană”.

 (Mihaela ALBU)

1 Ziarul România  a apărut în Statele Unite, între 1956-1971, ca publicaţie a Comitetului Naţional Român, cu un buget acordat de Comitetul Free Europe. În Cuvântul înainte se spune: „Ziarul 
nostru este o chemare la luptă adresată tutror compatrioţilor din pribegie, însufleţiţi de idealurile libertăţii” etc. O rubrică importantă s-a numit „România cultuală”, în care a semnat şi Mircea 
Popescu (1919-1975). În istoria exilului românesc, acest „cărturar”, acest „ziarist”, dar mai cu deosebire această „conştiinţă” şi-a legat numele nu numai de activitatea de profesor la Roma, de cea 
de secretar al Societății Academice Române, de redactor șef al prestigioasei publicații din exil – Revista Scriitorilor Români – , de cea de traducător din literatura română în italiană – de la poezie 
populară la Blaga sau Cioran –, de istoric literar (autor al unui compendiu de Istorie a literaturii române, destinat studenților italieni), dar şi de o constantă dăruire în slujba presei în limba maternă 
şi a promovării românităţii pe pământ străin. 
În scrisul lui M. Popescu se observă o permanentă îmbinare a activităţii literare cu politicul, cu problemele vitale ale momentului  pentru exilaţi, pe de o parte, pentru cei rămaşi în ţară, pe de alta. 
Astfel, criticul de la Roma se arată în deplină actualitate, în deplină implicare în viaţa şi activitatea semenilor săi, el fiind aşadar, nu numai „un cărturar”, dar şi „o conştiinţă”, nesfiindu-se să ia 
atitudine atunci când omul dăuna operei. Mircea Popescu s-a dovedit în toată activitatea sa un scriitor „angajat”, aşa cum el însuşi interpreta semantica termenului. (n.n., M.A.)

Mircea Popescu

Arghezi în italiană
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tuând aspectul social al operei argeziene. Numai că 
nici aşa, deformat, falsificat, Argezi nu e tradus cum 
se cuvine, măcar decent în limba italiană.

Noi nu ştim cine i-a pus la dispoziţie lui Qua-
simodo o primă traducere literală, interliniară, din 
cele 58 de poezii care apar în această catastrofală 
ediţie italiană. Se vorbeşte de Dragoş Vrânceanu. 
Dar, fricos cum e, după câte a pătimit, ne e greu să-l 
bănuim autor al acestei adevărate opere de sabotaj, 
care ar putea să-l coste mult. Ajunge să semnalăm 
capodopera comică de la pagina 123, unde expresia 
„a da ortul popii” din poema „Dimineaţă” e tradusă 
mot-à-mot, după cunoscuta reţetă a coanei Chiriţa, 
cu „tambour de livre”! Suspiciunea asupra lui Dra-
goş Vrânceanu, imnograf al rasei ariene la „Porunca 
Vremii”, s-ar putea întemeia, cel mult, pe traducerea 
sistematică a cuvântului „popor” sau „neam” cu ita-
lianul „razza” (rasă) ...

Nu e cazul să exemplificăm zecile şi sutele 
de trădări ale textului românesc (şi controlul se face 
uşor, fiindcă ediţia Mondadori pune faţă în faţă ori-
ginalul, adesea însă greşit, şi traducerea italiană). Le 
vom indica pe cele mai şocante. O observaţie de or-
din general e aceasta: cuvintele şi locuţiunile concre-
te româneşti se diluează în termeni italieni abstracţi, 
incolori: risc inerent, într-un fel, oricărei traduceri, 
dar dus aici la consecinţe extreme. Şi e uşor de închi-
puit ce mai rămâne din unicitatea limbajului aromat 
ori puturos al lui Arghezi când „hrisovul” devine 
„carta” (hârtie), „preţurile noi” se reduc la „nuovi 
valori” (valori noi), „ciutura” se face „piatto” (far-
furie), „acuarelă suferindă” rămâne numai „sbiadi-
ta” (consumată), „tăria” e „spazio”, „zăgazele” sunt 
„ostocoli” (obstacole), „cârja” e înnobilată cu „bas-
tone”, cum „zgârietura” ia rangul de „incisione”, 
„braţul gângav” nu e decât „ferito” (rănit), „buchea” 
se face „codice chirillico”, „măruntaiul dumitale” se 
trezeşte dintr-o dată „ilustru”; şi aşa mai departe.

Erorile de traducere şi de interpretare sunt cu 
nemiluita. Quasimodo pare a crede că vorbele ro-
mâneşti „lume”, „timpuri”, „trâmbe” înseamnă ce ar 
însemna dacă ar fi, cu oarecare aproximaţie grafi-
că, italieneşti. Adesea, înţelege strofe întregi pe dos: 
„Căci nu fui de la-nceput/ Ca să te fi fost făcut” devi-
ne „Sono stato io/ Che ti ho fatta” (Te-am făcut eu); 
„Ia-ţi drumul cât mai ţine soarele/ Să nu-ţi rămâie pe 
la noi picioarele” a fost tradus „Vai per la tua strada, 
il sole è alto/ allontana da qui le tue gambe” (Vezi-ţi 
de drum, soarele e sus,/ cară-ţi de aici picioarele); 
etc., etc. Sunt poezii întregi, nu numai versuri ori 
strofe, din care traducătorul nu a priceput nimic, ori 
a falsificat complet sensul originalului. Hotărât lu-
cru, cu această carte, pentru care se spune că Salva-
tore Quasimodo a încasat multe milioane de lire, nu 
s-a făcut niciun serviciu nici lui Arghezi, nici poeziei 
româneşti, nici, pur şi simplu, bunului nume al ţării.

Colac peste pupăză, cum se spune, în recla-
ma de pe coperta volumului, unde se laudă antifas-
cismul de totdeauna al poetului, care a cântat totuşi 
„cruciada antisovietică” şi unde traducerea lui Qua-
simodo e definită, cu modestie, „magistrală” – am 
văzut mai sus cât e de „magistrală” – e scris, negru 
pe alb, că Tudor Arghezi s-a născut la Budapesta. 
Şi mă gândesc că, în definitiv, poate e mai bine ca 
cititorul italian, în faţa unei astfel de catastrofe, să 
creadă că e vorba de un poet ungur. Ne-am răzbuna 
astfel cu vârf şi îndesat pentru cei o mie de ani de 
împilare maghiară în Transilvania. 

(România, nr. 89, sept.-oct. 1966, p. 4)

Arghezi în italiană

În trupul meu, ninsorile-şi fac 
haltă 

În trupul meu, ninsorile-şi fac haltă
Şi-n suflet urlă haitele de lupi,
Un rest de zbor sub pleoape îmi tresaltă.
(Ca un Vezuviu, timpule, erupi!)

În trupul meu suspină Persefone –
Jumate iad şi jumătate rai:
Sub epidermă-ngheaţă anemone,
Prin neuroni – seminţe de acai.

În trupul meu mai sfredeleşte-o iarnă,
Zvâcnind în piept cu aripi străvezii;
Cuvinte-ating eterul prin lucarnă,
Culeg avid din stele utopii.

Atât de plin de ţurţuri mi-este mersul,
C-aş îngheţa la sân tot universul!...

Rondelul florii de pelin 

Paloarea florii de pelin 
Renaşte-n mine ca o rană 
(Sub noul zid, o veche Ană,
Cu visul ei „extravirgin”).

Încerc balansul să-mi alin,
Storcând staminele de prană  –
Paloarea florii de pelin
Renaşte-n mine ca o rană.

O tentativă de suspin
Revoltă-n fibre o consoană; 
Corole serbede emană
Un freamăt amplu de.... preaplin –
Paloarea florii de pelin...

Torent (sonet)

În gol se-aruncă azi privirea mea,
Ca un torent zdrobit de o cascadă
Ori ca un munte în degringoladă,
Pe care-un curcubeu ar acosta.

O nouă, implacabilă dovadă
Că mi-ai ucis un colţ de brumărea,
Cu gerul ce-n bucăţi o sfâşia,
Sfărâmă-n mine-o veche baricadă.
 
De ce să-mi urlu patima-n poeme,
Să-nduplec ploi ca să anim copaci,
S-atrag din întuneric anateme,

CAMELIA ARDELEAN Să-ţi smulg din irişi foc atunci când taci,
Să inventez o vară mai devreme,
Când ne privim prin lujerii opaci?

Aş vrea să evadez

Aş vrea cândva să evadez din mine
Şi pentr-o clipă să ating o stea
(Pădurea mea din suflet mai conţine
Un bob de cer pe-un vârf de rămurea)!

Un verde crud să-mi cânte lin din strună,
Desculţ păşind pe praguri de viori;
Pocale cu ambrozie din lună
Să-mi întregească lista de comori!

Iar Helios, tăcut, să mă privească,
Încremenit în carul său de foc,
Şi murgii lui din pieptul meu să pască
Un ultim sloi, respins la iarmaroc.

Aş vrea cândva Fortuna să m-atingă,
Cu o vergea, din jilţu-i de cristal,
Să-mi pilotez destinul din carlingă,
Rememorând albastrul de pe val.

Descătuşat de sălcii plângătoare,
Mă risipesc în propria-mi strânsoare...

Cuvinte-mi cresc... 

Cuvinte-mi cresc în oaza de la tâmplă –
Sunt versuri mugurite-n aşteptare;
Un cuget în convulsii liniare
Absoarbe pâcla ce i se întâmplă. 

Îngrop nevolnicia-n osuare,
Răsfir năravu-i pân` la rădăcină
(Cochilia-mi cu iz de muselină
Storcea poeme cu esenţă tare). 

Cuvinte-mi cresc în vechile fiorduri
Săpate-n zări sătule de veghere;
Tăcerea-şi lasă lacrima să spere
C-o să reia cu stelele acorduri.

Prin răni albastre clipele îmi zboară,
Cu poezia pendulând, amară…

Se răstignesc scrisorile... 

Se răstignesc scrisorile în mine,
Ce ţi le-am scris în gând – frenetic joc,
Aşa cum vara moare în stamine,
Când nu respiră soarele deloc.

Se zbenguiau cuvinte prin sinapse,
Ca un copil în vadul unui râu;
Azi îmi fixez suspinele în capse,
Să pot să-mi ţin tăcerile în frâu.

Din mine muşcă panica, flămândă,
Simt cum te pierd prin vidul intrinsec;
Ori păcălesc iubirea cu o rundă,
Ori încasez în plex un nou eşec.

Mi-a amorţit un ţipăt în artere,
Printre morene, frica-şi face loc.
Au obosit silabele să spere,
Când scrisul meu plonjează în amoc...
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(Sfârșind pauza de lucru, 
Ioan** intră din nou, la studiu, în 
Muzeu. Va întâlni aici, conform 
înțelegerii prealabile, pe tine-
rii Andrei și Felicia, membri ai 
proiectului BVA și pasionați de 
memorialistică. Va realiza cu ei, 
într-un hol al Muzeului, un nou 
cadru dialogic; în surdină, muzi-
că vocal-simfonică de Paul Con-
stantinescu)

Ioan: – Mă bucur să vă regăsesc, exercitându-vă pasiunea pentru 
memorialistică și manuscrise, aici, în acest templu al literaturăă române, unde 
se întreține vestalic mitul faurului aburit și unde studiul manuscriselor ne relevă, 
de fiecare dată altfel, fața nevăzută a literaturii fiecărui scriitor (Am citat titlurile 
unor cărți girate de Al. Oprea, primul director de după Perpessicius al Muzeului). 
Mă bucur ca, printr-o convorbire în trei (înregistrată, pentru a nu ne pierde ideile 
și expresivitatea spontană), să putem prefigura, în proiectul comun BVA, alte noi 
pagini, de data aceasta, despre uceniciile din „anii de formație” sau, mai exact,  
despre rolul formativ al câtorva scriitori români importanți, care, prin modul lor 
de a fi, a gândi și a scrie, l-au marcat, mai mult sau mai puțin, pe Valeriu Anania 
în viață și în artă. Nu aplicăm, însă, dezavuata teorie a influențelor și nici pe 
aceea a intertextului ...

Andrei: – Vă referiți, desigur, la evocările autorului nostru din cartea sa 
Rotonda plopilor aprinși (prima ediție, 1983), și, de aici, îndeosebi la Tudor Ar-
ghezi, Lucian Blaga, Ion Luca, Victor Papilian și Vasile Voiculescu (într-o ordine 
alfabetică). Dar înțeleg că trebuie să ne raportăm acum nu atât la faptele evocate 
și la arta narațiunii, cât mai ales la aspectele formative (pentru Valeriu Anania), 
în măsura în care acestea ar putea fi recunoscute – cu aproximație, bineînțeles 
– în preluarea și asimilarea creatoare a unui model de viață sau de creație, în 
anumite particularități ale tehnicilor de construcție, procedee stilistice ș.a., recu-
noscute sau nu de către autor ori de către exegeți. dar nu cumva, aplicând această 
metodă în legătură cu fiecare dintre autorii menționați, e ca și cum am face un 
ecorșeu autorului nostru și, mă rog, și operei sale?

I.: – Nu-mi plac ecorșeurile operei! Ele o mortifică! Te-ai dus cu gândul 
prea departe și ai înțeles greșit. Îmi vine să reiterez o propoziție a lui Valeriu 
Anania din însuși Cuvântul înainte al cărții de care vorbim: Unei exactități con-
troversabile i-am preferat onestitatea aproximației (1). Exegetul care „jupoaie 
pielea” întinsă de un autor peste „trupul” interior (de „laborator”) al operei sale, 
se aseamănă unui anatomist de la sala de disecții a unei facultăți de medicină, 
care lucrează pe cadavre și nu mai are suflet să perceapă că acestea au fost ființe 
vii, care au simțit, au gândit și visat ca oricare dintre noi, cei vii. Vă rog să vă 
amintiți paginile din Rotonda în care chiar Valeriu Anania evocă o asemenea 
situație, dar și conflictul său interior în legătură cu desacralizarea umanului prin 
percepția indiferentă a cadavrului care a fost om!... Și, dacă un cadavru trebuia 
respectat ca om – cum spunea profesorul de anatomie Papilian –, cu atât mai 
mult trebuie respectat omul viu și, bineînțeles, omul creativ.

A.: – Înțeleg. Acel exeget nu mai e în stare să perceapă că autorul a dat 
suflare de viață operei sale, i-a conferit acesteia o „mișcare” vie în suflete și-n 
cugete, în timp și-n spațiu, depășind, cu imaginea ei ficțională, realitatea din care 
s-a inspirat, iar, cu sensul implicat, contingentul. Acela ce face un ecorșeu nu are 
dreptul să spună Ecce homo / Iată omul (autorul), fiindcă imaginea propusă de el, 
falsă, e moartă, nu are pulsația de viață a creatorului și operei sale ...

I.: – Dacă ați înțeles acest lucru, înseamnă că o să vă feriți, în procupările 
voastre de documentariști și comparatiști, să produceți ... „ecorșeuri”. Operei 
trebuie să i se păstreze întotdeauna, în „operațiile” analitice care privesc „fața ne-
văzută” ori o latură a ei, „pulsația” specifică, „invariantul” ei viu, iar autorului îi 
trebuie protejată personalitatea și originalitatea creatoare. Dar prea multă teorie 
devine superfluă! Vă dau imediat un exemplu, chiar de la Valeriu Anania, când, 
într-un dialog cu Liviu Grăsoiu, recunoaște sintetic: Ca scriitor, de la Arghezi am 
învățat mult, foarte mult. Simțul limbii ca artă, bărbăția sau feminitatea cuvân-
tului, ritmul frazei, vigoarea versului, tenacitatea în muncă, și chiar răbdarea 
întru așteptare. Am ucenicit la el vreme îndelungată (2). Și, chiar dacă, în conti-
nuare, despre sine sau, mai exact, despre relația dintre meșter și ucenic, Valeriu 
Anania afirmă: Necazul e acela că a ieșit o calfă proastă ... în orice caz, nu atât 
de bună pe cât bănuiesc că și-a dorit-o el (3), credeți că el se referă la caracterul 
emulului de a fi doar un imitator al magistrului?

A.: – Cred, mai degrabă, că, în modestia autodefinirii, se pot tâlcui două 
aspecte: primul, că emulul care a fost a vrut să fie, dar, luând-o pe cărări nebă-
tute de maestru, n-a mai reușit asimilarea perfectă a lecției acestuia; în al doilea 
rând, că n-a reușit o performanță proprie de talia aceleia a mentorului. În ambele 
cazuri, însă, este de la sine înțeles efortul autorului nostru de a-și manifesta / și 

exersa personalitatea creatoare, originalitatea (atât cât au putut fi!) – fapt recu-
noscut, de altfel, și în mod explicit.

I.: – Să o luăm, deci, pe îndelete.
A.: – Îngăduiți-mi, cucernice părinte-profesor, să vă întrerup propunând 

ca, pentru Arghezi, mai întâi, să reconstituim cumva, de pe un stick, atmosfe-
ra casnică și cea literară, proiectând în fața noastră două imagini: a casei din 
Mărțișor, albă, luminoasă, înconjurată de grădină și livadă, metoc al Mănăstirii 
Dintr-un Vis, cum i-a zis Valeriu Anania, și, respectiv, o imagine a bibliotecii 
de la Patriarhie, unde acesta îl primea nu o dată pe maestrul său. Vin în curând, 
după ce rezolv, cu cineva din Muzeu, problema tehnică a proiecției. (se retrage 
temporar)

I.: – Cum vrei, dar noi ne putem și închipui acest cadru empatic. Între 
timp, te-aș întreba, Felicia, cum crezi că a fost posibilă prietenia statornică între 
un tânăr monah și un fost monah, unul ucenic și celălalt maestru în ale scrisului. 
A avut roade spirituale această prietenie, căci de cele artistice nu avem să ne 
îndoim?!

Felicia: – Eu cred că, fiind statornică [Șerban Cioculescu a observat că 
eu am fost singurul care a izbutit să păstreze, neștirbită, prietenia Meșterului 
din Mărțișor vreme de douăzeci și cinci de ani. Dacă e un merit, acesta e al lui, 
nu al meu – confirmă Valeriu Anania în același interviu (4)], această prietenie a 
avut roade complexe. Întâi de toate, în plan spiritual, căci Arghezi, cel nu o dată 
iconoclastul și, față de o parte din cler, insurgentul, a tânjit întotdeauna după, aș 
zice cu Evdochimov, spiritualitatea monastică  (5) – ceea ce ne-a relevat pentru 
prima dată Valeriu Anania (în prima ediție, din 1983, a Rotondei) ...

I.: – Într-adevăr, Arghezi, deși, în tinerețe, plecase din mănăstire cu tru-
pul, nu plecase și cu sufletul; prețuia valorile ei, inclusiv limba veche a cărților 
bisericești, păstra mereu un atașamant intim pentru amintirea mitropolitului Io-
sif Gheorghian, părintele său duhovnicesc și etalonul său uman, practica discret 
rugăciunea zilnică (și cu atât mai mult înainte de a se apuca de scris), iar camera 
sa de lucru era ca o chilie.

F.: – Prin această (încercare de) trăire monahală „în lume”, Arghezi su-
gera mai tânărului său prieten – cu patruzeci de ani mai mic, dar căruia i se adre-
sa totdeauna cu apelativul Părinte – să-și păstreze vocația monahală, pentru a-și 
împlini substanța spirituală a vieții și a dobândi dulceața limbii vechi în scrisul 
său.

I.: – Mai de curând, în convorbiri cu Aurel Sasu, Valeriu Anania 
recunoaște ceea ce ai intuit foarte bine: Arghezi era un excelent cap de familie 
(...). În același timp, însă, purta cu sine, cu discreție, nostalgia celor trei ani de 
viață monahală (...). Câteodată îmi vine să cred că tocmai această nostalgie ar-
gheziană mă ținea aproape de el. Simțeam că, mutatis mutandis, vedea în mine 
ceea ce nu devenise el: un călugăr scriitor de literatură. La o festivitate cultura-
lă, unde ne înțeleseserăm să fim amândoi, eu m-am prezentat în ținută civilă; de 
îndată am simțit că nu i-a plăcut (...). Cred că sunt unul din foarte puținii care 
l-au cunoscut în Arghezi pe omul lăuntric (6). 

F.: – Sunt și în Rotonda ... mai multe amănunte semnificative în acest 
sens, mai ales cele care evocă însoțirea lui Arghezi la Cernica, mănăstirea lui de 
metanie, sau diverse episoade legate de prezența lui Arghezi în biblioteca Patri-
arhiei și întâlnirile scurte cu patriarhul Justinian. Așadar, Arghezi, cel atât de bru-
tal și de murdar în vorbe cu inși ori fapte ce nu-i conveneau, cel pe care Șerban 
Cioculescu nu și-l putea imagina (până la evocările lui Anania) decât înjurând, 
cel repudiat în literatură de către Nicolae Iorga și Nichifor Crainic, se dovedea 
atât de constant și sensibil în aspirația lui spre trăirea spirituală, încât nu mai este 
de mirare că a putut fi și unul din marii poeți ai sentimentului religios (7) – iar 
această afirmație tranșantă și restaurativă îi aparține tot lui Valeriu Anania, în 
studiul său despre Poezia religioasă română modernă.

I.: – Aparentul apostat a exprimat, în cei 17 psalmi și în poemele în proză 
din ciclul Ce-ai cu mine, vântule?, un proces dramatic între omul ce-l caută sin-
cer pe Dumnezeul-Părinte parcă retras din lume și semnele (mult prea sărace!) 
prin care Acesta își manifestă intenții de comunicare (de răspuns la interogații); 
notez că semnele sunt mai degrabă întâlnite în universul mic decât la omul ce 
nu-și trăiește smerit măsura. Dumnezeu, credință, negație, revoltă, nostalgie, li-
mită existențială, inspirație divină nu sunt simple «teme» în poezia lui Arghezi, 
ci expresia patetică a unor gânduri și sentimente intime ce i-au brăzdat viața 
ca niște fulgere dureroase – conchide Valeriu Anania, pentru care marele poet a 
fost un homo religiosus cum nu avem un altul în întreaga literatură română (8).

(sosește Andrei și montează aparatele)
A.: – Am reușit să asigur proiecția și am făcut rost și de câteva imagini 

semnificative și pentru ceilalți autori despre care urmează să vorbim. Deocamda-
tă, în paralel, imagini de la Mărțișor și de la biblioteca Patriarhiei ...

I.: – ... pe care ni le-am închipuit, dar îți mulțumim. Continuând, aș 
vrea să observăm, după mărturiile lui Valeriu Anania, că starea de umilință re-
ală pe care o trăia Arghezi în raport cu Dumnezeu se consuma cu deosebire în 
interogațiile asupra procesului intim al creației literare, poetul de la Mărțișor 

IOAN St. LAZĂR:

Mentorat arghezian,
omenesc și artistic*

* Fragment din volumul Ioan St. Lazăr, Valeriu Anania – Icoane de început, eseu biografic de ..., cu prefață de Mircea Popa, Iași, Ed. „Rotipo”, 2013, pp. 189-198 (din subcap. 
„Ucenicii înalte”)



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XV, nr. 2 (59)/2019
18

pag. 17

mărturisind adesea că el se considera numai parțial autor al paginilor lui; 
inspirația îi vine de undeva de sus, «de sub aripa îngerului» (9), că, de aseme-
nea: Nici măcar munca de laborator, meșteșugul de a găsi și împerechea cuvin-
tele nu-i aparținea integral, ea era susținută de puteri nevăzute asupra cărora 
nu poate fi nicio (altă) explicație decât comuniunea cu prezența nevăzută a lui 
Dumnezeu în miracolul cuvântului scris (10). De aceea și exclamă Arghezi într-
un psalm, cu o sinceritate care nu mai admite echivocul: Doamne, izvorul meu 
și cântecele mele! / Nădejdea mea și truda mea ...

F.: – Trăită mai puțin dramatic sau mi-
rabil (fiindcă are deja răspunsul și sensul!), tema 
creației și a creatorului este, după cum a arătat și 
L.-V. Bâgiu, o coordonată principală și în poezia 
lui Valeriu Anania, căruia, după cum s-a văzut, nu 
i-a fost deloc indiferentă frământarea lăuntrică a 
lui Arghezi.

A.: – Diferențierea, totuși, față de Arghezi, 
se datorează faptului că, monah fiind, era, în mod 
funciar, mai atașat canoanelor teologice, adică într-
un fel mai apropiat de Vasile Voiculescu. Pe de altă 
parte, cred că această diferențiere s-ar datora și 
faptului de a percepe verbele „a crea” și „a face” 
într-un mod deosebit – fapt reliefat, relativ târziu, 
în eseul Cerurile Oltului (11). Concis, aș aminti că 
Arghezi, preluând conștient sau nu pe apologetul 
latin Cassiodorus, spunea că: Numai Dumnezeu 
creează, noi doar facem, pe când Valeriu Anania, 
pornind de la unele exemplificări din limba po-
pulară, din limba bisericească, ca și de la anumite 
observații privind experiența artistică (a iconarilor 
sau a lui Brâncuși), implică sinonimia quasi-per-
fectă a verbelor „a crea” și „a face”: Arta mare și 
adevărată contopește în unul și același om pe ar-
tist și pe meșter, verbul a crea și verbul a face (12) 
– o concluzie surprinzătoare, după opinia mea, la 
un teolog, fiindcă pare a pierde suflul tainic dum-
nezeiesc din operă, pe care-l resimțea Arghezi.

F.: – Opinia lui Andrei mi pare grăbită, totuși, pentru că, în fond, artistul, 
în viziunea lui Valeriu Anania, este doar cel creștin, aflat în relație funciară cu 
divinitatea; opțiunea autorului nostru, de fapt, poetica lui este bazată pe autocon-
vingerea că postura christică și Logosul ar avea o natură confină cu a poetului 
și a cuvântului artistic (...) – după cum decelează L.V.-Bâgiu. Crezând în sa-
cralitatea actului artistic, Valeriu Anania consideră că nu face versuri asemeni 
meșteșugului arghezian, ci că profesează o creație confină cu cea originară (...) 
– aceasta deoarece este un drept credincios creând întru Duhul Sfânt cu propriile 
cuvinte purcese din Cuvânt (13).  

I.: – Desigur, dacă n-ar fi fost precizarea ultimă, anume că poetul de care 
vorbim, Anania, este un dreptcredincios creând întru Duhul Sfânt, el putea fi 
suspectat de regretabila confuzie, dar tocmai această precizare vizează canoni-
citatea autorului, de unde și echilibrul său. Dar iată că, prin această diferențiere 
de care ai vorbit, dovedim că influențele nu sunt totul, ci că, adesea, din nevoia 
de autonomie, creația unui autor se realizează „în replică” față de a altuia; aici 
însă nu e vorba neapărat de o replică, ci mai degrabă de complementaritate, care 
poate fi un bun rod al influenței; aceasta cere nu numai imitație, ci și diferențiere.

F.: – „Jocul” acesta între imitație și diferențiere mi se pare a fi foarte 
interesant pentru definirea ucenicului și a creativității lui, încât v-aș ruga ca, 
deși împreună am pus deja accentele principale în relația dintre Tudor Arghezi 
și Valeriu Anania, să-mi îngăduiți să mai aduc în sprijin câteva amănunte sem-
nificative, pe care n-am să le parafrazez, ci mai mult o să le citez din evocările 
autorului nostru.

A.: – Te mai pot ajuta și eu, dacă vrei.
F.: – Desigur. Iată: Cred ... – scrie Anania – că munca lui (a lui Arghezi 

– n.m.) consta mai puțin în a căuta și a găsi un cuvânt sau o expresie, cât în a 
alege din cele ce i se îngrămădeau sub condei. De la el am învățat că e mult mai 
greu și mai dureros să iei la goană ceea ce-ți vine de-a gata decât să accepți 
ceea ce ți se lasă așteptat. Deseori, metafora e un musafir pe cât de nepoftit, 
pe atât de atrăgător ... (14) sau: Vorbea foarte rar și foarte puțin de experiența 
lui scriitoricească intimă. Provocat, ocolea subiectul, îi era parcă rușine, ca un 
copil constrâns să spună ce a furat (de fapt, obișnuia să-și distrugă manuscri-
sele dinainte de varianta finală – n.m.). Îi era silă să facă pe mentorul. Nu mi-a 
îngăduit niciodată să-i spun «maestre», ci, simplu, «domnule Arghezi». Îndemnul 
lui deschis și repetat era să scrii o pagină pe zi, indiferent dacă ai de gând sau 
nu să o publici. Să fie! Scrisul e un meșteșug, condeiul e o unealtă, măiestria se 
capătă și se păstrează prin exercițiu...(15).

A.: – Nu-i plăcea să vorbească despre experiența lui scriitoricească, 
totuși, cu ceea ce a scris, s-a putut alcătui o primă antologie de Ars poetica arghe-
ziană (16); acolo, însă, în 1974 fiind tipărit volumul, ideea de „mistică a creației” 
este negată (chipurile, pentru a-l apăra pe Arghezi și, post-mortem, de acuzele 
cenzurii! – n.m.). Aceasta, în pofida faptului că se reproduc sugestiile limpezi ale 
poetului, care se destăinuie undeva: O poveste care mi-a plăcut neînchipuit de 
mult e nașterea lui Iisus din fecioară nenuntită și Dumnezeu. În venirea miracu-

loasă a Fiului pe lume, am găsit documentul stării civile literare (17) – cu alte 
cuvinte, Cuvântul divin întrupat în ființa omului-poet, în cuvintele acestuia. Ceea 
ce am văzut că este și arta poetică a lui Valeriu Anania.

I.: – De altfel, Valeriu Anania, într-un articol din 1986 (un răspuns la 
o anchetă literară, intitulat De ce scriu? În ce cred?), își începe credo-ul literar 
spunând: Cred în scânteia divină a omului ... (18). O consonanță cu Arghezi, ca 
și cu Lucian Blaga, de care ne vom ocupa curând.

F.: – «Îți mulțumesc, părinte Anania!» 
(19) – a fost exclamația lui Arghezi când, după 
multe ezitări, i-a citit un set de poezii dat, cu la 
fel de multe rețineri, spre lectură. Îi mulțumea, 
întâi, pentru că nu-i dăduse prilejul ca, la o even-
tuală negare a talentului sau a scriiturii, să-și 
piardă un bun prieten, cum i se mai întâmplase. 
Îi mai mulțumea pentru că putea să se bucure de 
versurile unui alt autentic poet și percepea că are 
pe cine să adopte în breasla scriitoricească. Prin 
această confirmare, Arghezi se integra defintiv în 
biografia lui Valeriu Anania, cu ponderea unui 
gest al destinului (20).

A.: – Cu acest moment nu s-a încheiat 
ucenicia, dimpotrivă, nenumărate proleme de 
creație vor fi dezbătut împreună, între care aceea 
a îmbogățirii și perfecționării continue a limbii 
artistice. Am spus că vreau să te ajut și spicuiesc: 
Lumina aceea n-ar fi trubuit s-o uit nici acum, 
când îmi cerea un Molitvenic (pe care-l definise 
evlavios drept «o carte adevărată, în fața căre-
ia simți nevoia să te descoperi» - n.m.). I l-am 
adus, fără să știu pentru ce îi trebuie. Caută cu-
vinte uitate, mi-am zis. La vârsta și împlinirile 
lui, Meșterul era încă un mare scormonitor de 
limbă (...). Se pare că omul acesta a stors tot ce 
se putea scoate din limba română și că nouă nu 
ne-a mai rămas nimic...

      – Sigur, râdeți, domnule Arghezi, râdeți, cum trebuie că a râs Edmond Ros-
tand când i s-a spus că el e miliardar de rime ... Dar ce ne facem noi, cei de după 
dumneavoastră?

– Limbă românească, ce să faceți? Poezia se isprăvește odată cu 
poetul, limba crește laolaltă cu neamul (...).

–... Dar să-ți mai spun ceva (a zis, după un timp, Arghezi – n.m.): fie 
că prinzi cuvintele din viu grai, fie că le dobândești din dicționar, dacă 
ele nu-ți intră de-a dreptul în sânge, n-ai făcut nimic (...). Cuvântul tre-
buie să-ți vină singur sub condei, chiar dacă-ți vine greu și trebuie să-l 
aștepți îndelung; dacă până la urmă nu-ți vine, înseamnă că nu trebuie.

–Dar de căutat căutați cuvinte și acum.
–O să caut toată viața. Tu îmbătrânești, limba se primenește (21).

I.: – De la rugul cel nemistuit al unor asemenea amintiri (nu numai argheziene) 
din Rotondă ..., amintiri – lecții de viață și de creație, Valeriu Anania își va al-
cătui „tablele de legi” interioare pe care le-a urmat, conform cu înzestrările și 
rosturile proprii, impunându-se ca un creator de excepție în literatura noastră ...
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Mentorat arghezian...
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16 februarie

Astăzi este ziua mea de naştere
M-am oprit să-mi număr anii 
Cum voi muri când o să mor
Ca un om sau ca un număr

Horoscopul nu ştie să-mi spună
Luna mă priveşte somnoroasă
La oameni nu le pasă
Iubirea nu moare
Mi-a spus iubita c-o sărutare

Acasă

Am văzut aproape toată lumea
M-am scăldat odată şi pe lună
Acum stau acasă la casa mea
Beau vin şi-mi adun amintirile

Numai acasă
Soarele luminează egal
Şi îmbracă lucrurile în artă
Eu deschid fereastra spre copilărie
Şi-ascult cum viaţa îmi spune poveşti

Copilăria  

Încă mai răsare soarele
Din copilăria mea
Nu se usucă
Mărul obârşiei

La plecare
Am împlântat
Cuţitul în tulpină
Să bată în loc de inimă 

Încă mă cântă păsările din grădină
Nu m-au uitat greierii din ziduri
Albinele mi-au adunat
Visele în faguri
Curg în apele Timişului cuminţi
Încă mai sunt
Mă pomenesc cocoşii dorului
Ard în lumânări strămoşeşti

Trei ţări

Eu am trei ţări
Nici una nu-i a mea

În Iugoslavia – n-am fost iugoslav
În Suedia – nu sunt suedez
În România – un român de pretutindeni

Ţara mea
Este limba care m-a născut
Româna 

Rădăcina

Cât ar fi să pătimesc
Limba care m-a născut
N-o părăsesc
Cât e lumea de frumoasă
În Română-i mai frumoasă 

Să ai grai
Să ai un nume
E singura dreptate-n lume

Lumina nu-i lumină
Cand eşti smuls din rădăcină 
Limba e un legământ
Cu  strămoşii din mormânt 

Satul meu natal 

Se stinge viaţa în satul meu natal
Tinereţea a plecat peste hotare
Bătrâneţea se retrage în cimitire
Copiii abia de mai vorbesc limba lor
                                                romană 

Amintirile plâng în casele goale
Oglinzile ruginite nu-mi mai recunosc
                                                     faţa
 Pustietatea urlă în turnul bisericii în
                                                       ruină
Clopotele bat a dor şi a jale

Eternitatea nu mai trăieşte în satul meu
                                                       natal

Poetul

                   lui  Mircea Dinescu
 
S-a ridicat  Poetul 
A răsturnat un tron de monştri
Şi un cuib de vipere
Şi-a deschis poarta Libertăţii

După un timp
Au venit oamenii la Poet
Să se plângă,
Că le-au mâncat porcii libertatea 

Ieşiţi din lături
Ţipă Poetul frânt de neputinţă
Şi s-a dus la mistreţi
În pădure. 

Eterna întoarcere

                                   lui Mircea Eliade 

Noaptea vine visul şi pleacă  speranţa
Ziua vine speranţa şi pleacă visul
Şi aşa şi tot aşa
Plecăm şi ne întoarcem
Şi iar plecăm şi ne întoarcem
De la speranţă la vis
De la vis la speranţă
Şi umbrele se măresc
Şi timpul se face bătrân
Acum ca altădată
Speranţele se bat în coadă
Şi visele se bat în vis
Până la izvor mai trebuie
O speranţă
Până la lumină mai trebuie un vis
Şi aşa şi tot aşa
Acum ca altădată
În loc să arăm pământul
Noi arăm cerul
Şi-l semănam cu lacrimi
Şi aşa şi tot aşa
Noaptea vine visul şi pleacă speranţa
Ziua vine speranţa şi pleacă visul.   

La Poarta Sărutului

Stau la Poarta Sărutului
Nu ştiu încotro s-o apuc
La izvoare – apă stătută
La rădăcină – viermi
Iubirile fug
Alungate de şerpi aurii

Timpul miroase a preistorie
De două mii de ani
Nu învăţăm nimic
Nici de la rău nici de la bine

Ne batem
Când cu unii când cu alţii

Apărăm
Când pe unii când pe alţii
Şi luptând ne pustiim

La Poarta Sărutului
Cresc buruieni şi mărăcini. 

La noi

               Lui Octavian Goga

La noi cresc Zânele şi Feţi-Frumoşi
Trecutul nostru-i o comoară  de fapte şi 
idei
Noi slăvim eroii şi onorăm strămoşii
Şi ne trudim să semănăm  cu ei

Noi iubim Poveştile şi cântecul
Frumosul lumii-l preamărim
Dar nu ştim bine cum se face
Că nu-i nimic  aşa cum ne dorim

Norocul vieţii nu-i de partea noastră
Noi trăim ca şi cum nici n-am fi fost
În jurul nostru zac imensele imperii moarte
Şi n-au fost şi ele ca şi când n-au fost

Aceasta-i lumea lui Cain şi-a Iudei
Nu seamănă cu noi, e tiranică şi rea
Noi ne tragem din seminţia morţilor
                                            care învie
Din Iisus Creştinul şi din Ciobanul fără
                                                          stea  

Iugoslavia

Tito e mort
Iugoslavii au început să se bată
Şi mor

Nu mai există decât
Sârbi
Croaţi
Sloveni
Musulmani
Montenegrini
Macedoneni
Câteva minorităţi fără culoare
Şi cenuşa morţii oarbe 

Copiii rătăciţi
Caută adevărul

Copiii morţi
Îl caută pe Dumnezeu

Suedia

Ce-a făcut Fericirea
Din ţara mea aleasă

Oamenii nu mai ştiu să meargă singuri
Statul îi poartă de mână ca pe nişte
                                                 copilaşi
Aici toate florile pot să înflorească
Însă toate trebuie să aibă acelaşi miros
Aici totul este just şi bine
Totul e făcut din linii drepte
Viaţa nu-şi arată decât bijuteriile
Politica surâde şi stăpâneşte
Sexul e democraţie
Vatră parfumată de iluzii

Doar sufletele mor de gol şi de
                                      plicitiseală 
Nivelul de trai ridicat la culme 

Fii în pielea ta

Fii în pielea ta
Dulce sau sărată
Dar fii 
Încăpăţânat ca piatra
Ca focul şi apa ce nu vor să se cunune
Ca luna ce nu vrea să cadă
Ca iarba ce creşte în ciuda vântului
Ca fierul ce nu vrea să devină rugină
Ca rugina ce nu vrea să rămână fier
Ca acul magnetic ce nu părăseşte nordul
Ca Dumnezeu ce nu vrea să se arate
Fă lumea
După chipul şi asemănarea ta 

Transformarea

Mai întâi au venit măturătorii
Să-mi măture natura de gunoaie
Apoi pe rând
Preoţii să mă mântuie de păcate
Avocaţii să mă apere de duhuri rele
Scafandrii să-mi scoată scoicile din 
                                           memorie 
Lipitorile să-mi sugă  ploşniţele
                                        din sânge
Poliţia să-mi spele creierii
                     de larve dizidente
Soţia să mă înveţe să fac banii şi copiii
De suflet s-au ocupat psihiatrii
De identitate, birocraţia
Aşa s-a făcut operaţiunea de trecere
De la o cetăţenie la alta

Suedezul cu număr personal
300330-1333

Baladă
N-am venit în Suedia
Să-mi cumpăr Volvo
Eu încă nu ştiu să conduc
Am luat dragostea în braţe
Şi-am ales familia
Această faclă înaltă a trupului cald
Am început să cumpăr 
Numai mere şi roşii suedeze
Să mănânc la lumânări ca suedezii
Să ţin paharul la la treilea nasture
Şi să închin tot la al treilea minut
Cu dama de la dreapta mea.

Să discut angajat despre nimicuri
Să mulţumesc frumos pentru masă 
Să iubesc în soarele de după  miezul nopţii

Dragostea nu-i totul în lume
Trebuie să reuşim în viaţă
Repeta soţia în fiecare seară-

Serioşi şi conştienţi de scop
Ne iubeam numai de sărbători
Apoi tot mai rar
Şi mai rar
Dar am construit o casă
Şi încă una
Şi încă una
Am început
Şă arăt şi eu ca toată lumea.

Mintea-mi ardea sec şi steril
În loc de bujie
La o fabrică de motoare cu explozie
Cărţile au adormit în bibliotecă
Copiii se jucau singuri cu jucăriile lor
Noi ne mândream cu bijuteriile
Şi cu iubirea moartă. 

Recuperări ION MILOȘ
(1930-2015)

Gândirea ce surâde
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Academia Română face aceste precizări ca urmare a apariției în presă 
a unor declarații aparținând domnului Kelemen Hunor, președintele UDMR:

Termenul de autonomie, în înţelesul invocat de unii lideri politici actu-
ali, nu este folosit decât o singură dată în textul Rezoluţiei de la 1 Decembrie 
1918 de la Alba Iulia, anume la articolul al II-lea: „Adunarea Naţională rezer-
vă teritoriilor sus indicate (Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească1  autonomie 
provizorie până la întrunirea Constituantei, aleasă pe baza votului universal”. 
După cum se vede, este vorba despre decretarea autonomiei teritoriilor locuite în 
majoritate de români, unite cu România (circa 100.000 de km pătraţi), teritorii 
privite în întregimea lor. În al doilea rând, chiar şi acestor teritorii, Adunarea le-a 
acordat autonomie provizorie, doar până la întrunirea adunării, alese prin vot 
universal, menite să dea Regatului României o nouă Constituţie. Toate aceste 
prevederi s-au respectat cu stricteţe, iar Transilvania cu Banatul şi Părţile vestice 
s-au încadrat definitiv în România, fără nicio autonomie, doar după îndeplinirea 
condiţiilor indicate. Cei care critică neaplicarea Rezoluţiei de la 1 Decembrie 
„uită” o chestiune esenţială, anume „decretarea” unirii. Punctul nodal al docu-
mentului este tocmai unirea românilor respectivi şi a teritoriilor menţionate cu 
România! Iar această unire a fost „decretată” de către cei 1.228 de delegaţi, aleşi 
în chip democratic şi posesori de documente oficiale („credenţionale”), ai tuturor 
românilor în cauză. Cererea de aplicare a unor deziderate cuprinse în acest docu-
ment presupune recunoaşterea tuturor prevederilor în cauză şi, în primul rând, a 
deciziei de unire a Transilvaniei cu România. Cum să invoce nerespectarea unor 
afirmaţii, principii, drepturi, cuprinse în rezoluţia menţionată, cei care nu recu-
nosc esenţa actului despre care scriem aici? Dar chiar şi aşa, principiile în cauză, 
analizate la rece, corect şi obiectiv, se vede că nu se referă la autonomie în sensul 
invocat de unii lideri maghiari.

Oricine poate şi trebuie să citească atent Rezoluţia Marii Adunări Naţiona-
le şi să judece singur. Adunarea pomenită – după decretarea solemnă a Unirii – a 
stabilit următoarele principii fundamentale: „deplina libertate naţională pentru 
toate popoarele conlocuitoare”, „egala îndreptăţire şi deplina libertate autonomă 
confesională pentru toate confesiunile din stat”. „Deplina libertate naţională” 
este explicată clar, fără putinţă de interpretări paralele şi ea însemna, pentru au-
torii Rezoluţiei, dreptul „popoarelor conlocuitoare” de a se „instrui, administra 
şi judeca în limba proprie”, de „a fi reprezentat în corpurile legiuitoare” ale Ro-
mâniei, de a fi reprezentat în guvernarea ţării.

Ce se poate constata în legătură cu aceste principii? Maghiarii din Ro-
mânia „se instruiesc” în limba lor, în mod gratuit şi, adesea, cu burse din partea 
statului, de la grădiniţă până la doctorat şi la studiile post-universitare. Nu există 
program de studii superioare, de exemplu, cerut de maghiari care să nu fi fost 
aprobat de organele statului român. Condiţia este cea mai generoasă din Europa: 
să existe cel puţin zece doritori care să urmeze acea specialitate. Dar, în spiri-
tul discriminării pozitive, se aprobă şi specializări cu 7-8 cursanţi. Prin urmare, 
pentru câte 10 amatori de studii în maghiară sunt plătiţi de stat câte circa 20 de 
profesori maghiari. Iar dacă nu sunt 10 doritori de astfel de studii în România, 
sunt aduşi tineri din Ungaria, care, în spiritul reglementărilor europene, studia-
ză în România, în ungureşte, pe locuri bugetate de statul român. Mai mult: un 
student care învaţă în ungureşte primeşte de la stat finanţare dublă (iar unul care 
învaţă în nemţeşte primeşte de 2,5 ori mai mult) în raport cu unul care studiază 
în româneşte. Niciodată, în România de după 1918, sistemul de educaţie de toate 
gradele în limba maghiară nu a fost oprit, ci doar restricţionat, în vremea comu-
nismului naţionalist (în anii ’80 ai secolului al XX-lea). Prin urmare, maghiarii 
din România au şansa să fie perfect bilingvi şi să poată ocupa orice funcţie, 
oriunde în ţară, la fel ca şi etnicii români. Despre administraţia în limba proprie, 
la fel: peste tot în ţară, maghiarii sunt reprezentaţi în administraţie în proporţie 
cu numărul lor, iar în satele, comunele, oraşele, municipiile şi judeţele unde ei 
predomină administraţia este, practic, maghiară, desfăşurată în limba maghiară. 
„Judecarea” se face, de asemenea, în teritoriile majoritar maghiare, cu judecători 
şi grefieri maghiari. Statul român asigură traducători ori de câte ori este necesar. 
Prin urmare, orice împricinat, martor etc. poate vorbi în faţa instanţei, în mod 
neîngrădit, în ungureşte.

Este drept că, în documentul invocat, se mai foloseşte o dată cuvântul au-
tonomie (mai exact adjectivul „autonom”, cum s-a văzut), anume în articolul III, 
atunci când se vorbeşte despre „deplina libertate autonomă confesională pentru 
toate confesiunile din stat”. Dar aici este vorba, evident, despre religie, despre 
confesiuni şi nu numai despre cele maghiare (calvină, romano-catolică din Arde-
al, unitariană etc.), ci despre toate.

Prin urmare, în documentul de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia nu 
este vorba nicăieri despre acordarea autonomiei (teritoriale, culturale, regionale, 
judiciare, administrative, politice etc.) pentru vreo minoritate (sau „popor conlo-
cuitor”, cum se zicea atunci), ci despre asigurarea „deplinei libertăţi naţionale”, 
în sensurile precizate, anume dreptul de a se instrui, administra, judeca în limba 
proprie, de a fi reprezentate în guvern, parlament etc. Or, toate acestea s-au înde-
plinit şi se îndeplinesc zi de zi. Fireşte, nu există nici aici – ca în orice lucru ome-
nesc – perfecţiune. Toate organismele internaţionale, inclusiv cele ale Uniunii 
Europene, recunosc oficial că România respectă standardele recunoscute privind 
minorităţile naţionale şi că, în multe privinţe, legislaţia românească acordă mai 
multe drepturi decât prevăd aceste standarde. În acest spirit, legislaţia româ-
nească prezentă asigură de fapt autonomia comunităţilor maghiare din România, 
în sensul asigurării educaţiei, justiţiei şi administraţiei proprii, adică exact cum 
prevedea Rezoluţia de la Alba Iulia şi cum pretind reglementările actuale, ofici-
alizate în plan internaţional.

Facem aceste precizări în contextul declaraţiilor domnului Kelemen Hu-
nor, preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, facute la cel de al 
XIV-lea Congres al UDMR desfăşurat la Cluj-Napoca în luna februarie 2019.

În plus, Academia Română i-a act cu nemulţumire de declaraţiile făcute în 
cadrul Consiliului Reprezentanţilor Unionali al UDMR, la Oradea, în data de 9 
martie 2019, în care afirmă, într-o formulare aluzivă, ambiguă şi nu tocmai coe-
zivă, că instituţii din cadrul Academiei Române, pe care nu le numeşte, ar avea 
intenţia de a „nu exista reprezentare maghiară în România”. Redăm declaraţia, 
conform agenţiei de ştiri Mediafax:

„Dacă cineva nu citeşte altceva decât că Academia Română, una dintre 
instituţiile acesteia, conducătorul acesteia, şi nu doresc să dau nume, ce fel de 
studii publice, atunci este clar, şi nu este vorba despre un partid politic sau o 
organizaţie, care sunt intenţiile. Intenţia este să nu existe reprezentare maghiară 
în România, ca un partid mixt să preia reprezentarea maghiarilor, ca maghiarii să 
fie categorisiţi pe marginea unei ideologii.”

Câteva instituţii de presă din România au preluat această declaraţie extra-
polând şi susţinând că UDMR se află în război cu Academia Română, în condi-
ţiile în care domnul Kelemen Hunor însuşi precizează în propriul său discurs că 
„aceste intenţii le-am văzut până acum din alte direcţii şi nu din cetatea ştiinţei 
româneşti”.

În acest context, atragem atenţia că declaraţia domnului Kelemen Hunor 
este de natură strict politică, făcând referire la viitoarele alegeri ce vor avea loc 
în România, şi că Academia Română este, prin statut, o instituţie apolitică, ne-
implicată în procesul electoral, care nu face declaraţii de natură politică, nici de 
susţinere, nici de obstrucţionare a vreunei formaţiuni politice.

Academia Română, în virtutea misiunii sale de instituţie fundamentală a 
statului modern român democratic, pe care o îndeplineşte de 153 de ani, pledea-
ză pentru manifestarea democratică a tuturor cetăţenilor României, fără nicio 
discriminare, şi pentru respectarea drepturilor constituţionale.

Considerăm deci aceste declaraţii ale domnului Kelemen Hunor lipsite 
de onestitate în raport cu Academia Română şi ne opunem încercării de a atrage 
instituţia academică într-un conflict, de orice tip ar fi el, după cum respingem 
cu fermitate transformarea Academiei Române în temă de campanie electorală 
pentru vreo formaţiune, fie ea politică sau doar uniune etnică.

Reafirmăm cu tărie că Academia Română nu restrânge reprezentarea mi-
norităţilor în România, nu intervine în relaţia dintre comunităţile română şi ma-
ghiară şi nu atacă activitatea vreunui partid politic sau organizaţie. Dimpotrivă, 
susţinem prevederile constituţionale care reglementează relaţia dintre majoritate 
şi minoritate şi aducem în atenţie articolul 6 din Constituţia României, care pre-
vede garantarea „dreptului la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii 
lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase” pentru persoanele aparţinând tu-
turor minorităţilor naţionale: maghiară, germană, bulgară, armeană, evreiască, 
ucraineană şi toate celelalte.

Biroul Prezidiului Academiei Române
21 martie 2019

1Este vorba despre Partium sau „Părțile ungurești“ (în sensul de re-
giunile locuite de români situate spreUngaria), adică despre Crișana, Sătmar, 
Maramureș, Solnoc, Ung, Bereg, Ugocea etc.

ACADEMIA ROMÂNĂ
Câteva precizări privind

CONȚINUTUL REZOLUȚIEI DE LA 1 DECEMBRIE 1918 DE LA ALBA IULIA ȘI CHESTIUNEA AUTONOMIEI

Punct de vedere:



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XV, nr. 2 (59)/2019
21

pag.22pag.22

IMPRESII
DE LA SFINŢIREA
UNEI BISERICI

- Un record: zidită, zugrăvită, împodobită şi sfinţită, în 12 luni. – Rezul-
tatul: un giuvaer

Gorjul e o regiune de surprize… 
Intâi, căci se cuvine să fie pus întâi, - e Gorjanul. E, el, român; e el oltean; 

dar e mai mult decât atât, - cu toate că va fi prea de ajuns  să rămâie şi fără alte 
originalităţi. E alt fel de român şi alt fel de oltean. Gorjanul, comparat cu ceilalţi 
Români, consideraţi pe judeţe, are, - nu ştiu ce are, - ceva aşa ca un lipici al lui, 
o noimă de aristocraţie…

Dacă n’aţi văzut gorjencele acelea, cocoanele acelea în opinci şi’n cojoc, 
cu chipul rotunjit într’o bogată năframă boerească, n’aţi văzut nimic şi duceţi-vă 
să le vedeţi.

Pictorii, cari ne-au impuiat capul cu Balcicul, să-şi ia şevaletul, paleta, şi 
s-o apuce pe Jiu în sus, la dreapta şi de-a stânga lui, şi să ne spuie în expoziţiile 
din Bucureşti, cum li s-au agăţat pensulele de sprânceana Smarandei, de iţarii 
lui Marin, de genele Parângului şi de acea lumină de aur, mare, care fulgeră pă-
mântul celui mai sărac judeţ, cu oamenii cei mai sdraveni şi mai teferi la minte.

Gorjanul, are stilul lui în vorbă, în port, în inteligenţă. Aş pune rămăşag, 
că nu-i în tot judeţul un singur prost. În felul lui, fiecare gorjan e o individuali-
tate. Iată santinela din faţa lagărului de internaţi politici. E un sătean mititel, de 
vreo patruzeci şi câţiva de ani. Face onorurile cum se pricepe, între ofiţerii şi gra-
daţii de la intrare, Invitaţii la sfinţirea bisericii, sunt numeroşi, se cam îmbulzesc. 
Soldatul a rămas un moment singur, să descifreze singur cartoanele tipărite, ale 
comandamentului, fără de care, mosafirii sunt nepoftiţi. Lagărul se găseşte la 
200 de paşi de oraş, iar un domn şi-a uitat documentul acasă.

- Lasă-l să intre, camarade, îl îndeamnă pe şoptite câţiva invitaţi, cu actul 
de intrare în regulă. E un domn mare; nu-l ţine la poartă.

Soldatul se uită şi la unii şi la alţii. E un gorjan, concentrat de câteva zile. 
Consemnul e să intre numai mosafirii care prezintă invitaţiile. Se gândeşte o 
secundă şi răspunde gorjeneşte:

- Ştiu eu că e mare. Şi Dv., toţi sunteţi mari. Numai că eu sunt mic, - pă-
catele mele.

*
*             *

Mai sus, în lagăr, pe vasta alee elegantă, păzită de drapele lungi parale-
le, de înălţimea stâlpilor, din vârful cărora curg tricolore până’n pământ, la o 
răspântie de uliţi, printre cartierele de cabane, o altă santinelă, un alt sătean, alt 
gorjean. – Acesta înalt ca sentinela lui Grigorescu, stă cu ochii îndreptaţi către 

Restabiliri istorico-literare

O REGRETABILĂ INEXACTITATE ÎN INTEGRALA ARGHEZI
În ediția TUDOR ARGHEZI. OPERE IX. Publi-

cistică, 1941-1947, îngrijită de Mitzura Arghezi și Traian 
Radu (apărută sub egida Academiei Române, Fundația 
Națională pentru Știință și Artă/ Univers Enciclopedic, 
Colecția „Opere fundamentale”, coordonator: acad. Eu-
gen Simion, București, 2006, 1925 p., pp. 643-646), este 
reprodus un text incomplet față de cel publicat în ziarul 
„Gorjanul” de la Târgu-Jiu, la 9 decembrie 1943 și semnat 
Alfa, un pseudonim sub care se strecura persoana „inter-
natului politic” Ion N. Theodorescu-Arghezi în perioada 2 
octombrie – 20 decembrie 1943. Publicat pe tot cuprinsul 
paginii a cincea, articolul-reportaj de la „sfințirea bisericii 
din lagăr” era însoțit de poza reprezentând bisericuța, cu 
clopotnița amplasată în partea dreaptă din fața acesteia.

Textul din volumul al IX-lea, editat în 2006, cu-
prinde 989 cuvinte față de cel publicat în „Gorjanul” la 
data respectivă, de 1721 cuvinte, ceea înseamnă că aproape o jumătate 
din textul arghezian dedicat evenimentului petrecut duminică 5 decem-
brie 1943 a fost eludată, în ediția academică menționată.

Textul trunchiat de 989 de cuvinte a fost publicat pentru prima dată 
în această formă în evocarea sa Întâlniri cu poetul, de Dan Smântânescu, 
datată „București, decembrie, 1981”, zice-se, după manuscrisul original 
(„o întâmplare fericită m-a pus în posesia manuscrisului original pe care, 
pentru deosebita sa valoare literară, cum și prin necunoașterea lui, îl 
reproduc aici <...>, un splendid elogiu adus Gorjului și gorjenilor”). Ma-
nuscrisul original intrat în posesia lui Dan Smântânescu fiind, evident, 
unul incomplet...

Ceea ce ne îndreptățește să credem că Dan Smân-
tânescu nu a avut în vedere textul din „Gorjanul”, ci doar 
cele câteva file intrate în posesia lui, mai puțin cele cu 
partea din finalul articolului-reportaj. 

Nemaiconsultând ziarul local, îngrijitorii ediției 
au reprodus întocmai conținutul filelor publicate de Dan 
Smântânescu în volumul II, L-am cunoscut pe Tudor Ar-
ghezi (apărut sub îngrijirea scriitorului Nicolae Dragoș, 
la Fundația Națională „Niște țărani”, București, 2007, pp. 
268-270).

Ne facem o datorie de conștiință față de istoria li-
terară, restituind, iată, textul integral al articolului-re-
portaj din „Gorjanul” (din 9 decembrie 1943, și nu din 
«19 decembrie 1943» cum datează Dan Smântânescu!), 
în paralel cu cel publicat în TUDOR ARGHEZI, OPERE 
IX (2006), ceea ce de fapt semnalasem noi înșine încă 

de acum un deceniu în lucrarea Tudor Arghezi și spiritul Olteniei (Ed. 
Scrisul Românesc, 2008, pp. 135-140, 148-152). 

Alăturăm, de asemenea, câteva fotografii, una reprezentând 
bisericuța din lagăr cu clopotnița din față-dreapta, iar cealaltă, aproape 
inedită, înfățișând o secvență de la ceremonia târnosirii de către un so-
bor de preoți în frunte cu mitropolitul Nifon al Olteniei, în care se poate 
vedea, în rândul din spate, silueta poetului identificată de noi în poza 
publicată de „Gorjanul”.

Cezar BRAIA-BARASCHI

IMPRESII
DE LA SFINŢIREA
UNEI BISERICI

Gorjul e o regiune de surprize… 
Intâi, căci se cuvine să fie pus întâi, - e gorjanul. E, el, român; e și oltean; 

dar e mai mult decât atât, cu toate că ar fi de ajuns  să rămâie şi fără alte originali-
tăţi. E alt fel de român şi alt fel de oltean. Gorjanul, comparat cu ceilalţi români, 
consideraţi pe judeţe, are nu ştiu ce are, ceva aşa, ca un lipici al lui, o noimă de 
aristocraţie…

Dacă n’aţi văzut gorjencele acelea, cocoanele acelea, în opinci, în cojoc, 
cu chipul rotunjit într’o bogată năframă boierească, n’aţi văzut nimic şi duceţi-
vă să le vedeţi. Pictorii, cari ne-au impuiat capul cu Balcicul, să-şi ia şevaletul și 
paleta, şă apuce pe râu în sus, la dreapta şi la stânga lui, şi să ne spuie în expoziţi-
ile din Bucureşti, cum li s-au agăţat pensulele de sprânceana Smarandei, de iţarii 
lui Marin, de genele Parângului, şi de acea lumină de aur mare care fulgeră pă-
mântul celui mai sărac judeţ, de oamenii cei mai zdraveni şi mai teferi la minte.

Gorjanul are stilul lui în vorbă, în port, în inteligenţă. Aş pune rămăşag că 
nu-i în tot judeţul un singur prost. În felul lui, fiecare gorjan e o individualitate. 
Iată sentinela din poarta lagărului de internaţi politici. E un sătean mititel, de 
vreo patruzeci şi câţiva de ani. Face onorurile cum se pricepe, între ofiţerii şi 
gradaţii de la intrare, Invitaţii la sfinţirea bisericii, sunt numeroşi, se cam îmbul-
zesc. Soldatul a rămas un moment singur, să descifreze singur cartoanele tipărite 
ale comandamentului, fără de care mosafirii sunt nepoftiţi. Lagărul se găseşte la 
două sute de paşi de oraş, iar un domn şi-a uitat documentul acasă.

- Lasă-l să intre, camarade, îl îndeamnă pe şoptite câţiva invitaţi, cu actul 
de intrare în regulă. E un domn mare; nu-l ţine la poartă.

Soldatul se uită şi la unii şi la alţii. E un gorjan concentrat de câteva zile. 
Consemnul e să intre numai mosafirii care prezintă invitaţia. Se gândeşte o se-
cundă şi răspunde gorjeneşte:

- Ştiu eu că e mare. Şi dvs., sunteţi toți mari. Numai că eu sunt mic, pă-
catele mele.
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coamele albe ale masivului Parângul descifrând printre valurile violete ale unei 
ceţi delicate sanatoriul monumental de la Dobriţa, aterizat acolo, pe munţi, ca un 
avion alb, uriaş…

- La ce te uiţi, camarade? îl întreb.
- La Mândra, răspunde soldatul.
Mândra e unul din piscurile din gloata Carpaţilor, înghesuiţi într’acolo.
Lângă soldat păzeşte, cu ochii înflăcăraţi, un câine zvelt, negru, care vrea 

să înţeleagă şi întrebarea şi răspunsul.
- Vă uitaţi la căţeaua mea? zice oşteanul cu baioneta înfiptă’n văzduh.
Era câinele lui de încredere. A venit să facă şi el concentrarea cu soldatul, 

care-i cioban…
*

*     *
În Târgul Jiului, capitala Gorjului, nici negustorii nu sunt la fel cu aceia 

din restul ţării. Ei ştiu să te primească şi să surâdă, politicoşi, fără servilism, dar 
niciodată indiferenţi.

Fiind în trecere prin oraş, am intrat în toate prăvăliile, de toate mărfurile; 
n’am cumpărat de nicăeri nimic. Dar m’am aprovizionat cu mărfurile sufleteşti 
cele mai bune.

Mă rog, când vă săturaţi de negustorii din Bucureşti, daţi o raită pe la 
Tg.-Jiu – numai 16 ore de drum ! – şi serviţi-vă la el… Domnii comercianţi din 
Capitală, ar putea să ia din magazinele locale o frumoasă lecţie de omenie şi 
bună-cuviinţă…

Ca negustorii, e şi clientela, - o clientelă care ştie ce vrea, pretenţioasă la 
calitate, dar cu adevărat distinsă. Cucoanele, aci, neobişnuit de semnificativ pen-
tru o provincie depărtată, de pe latura munţilor Cernei şi Retezatul, sunt cucoane 
în alesul înţeles al cuvântului, nu numai frumoase şi deştepte, dar şi îmbrăcate 
cu gust. Altă rassă de Români ! Altă lume ! Şi nici n-ar putea să fie altfel, căci 
doamnele şi domnişoarele sunt gorjence, iar domnii sunt gorjeni… Aristocraţia 
e în aerul binecuvântatului ţinut al Gorjului…

Intelectualitatea ? E o intelectualitate concretă şi integrală, în Gorj – de-
parte de spoiala unui semi-doctism foarte des întâlnit în Bucureştii tuturor des-
personalizărilor. Profesorii, medicii, ofiţerii, avocaţii, magistraţii, - sunt alţii. Te 
surprinde acuitatea justeţei lor de gândire. Oamenii aceştia par maceraţi de o 
cultură veche şi densă, fără intervalle, fără lipsa verigilor de înlănţuire.

Ai putut, - când cântau clopotele bisericii din lagăr şi orchestra militară 
intona un zumzet, admirabil organizat, de reculegere şi rugăciune, - să stai de 
vorbă cu ei, în dreapta bisericii, despre problemele esenţiale, de artă şi literatură. 
Asta se întâmplă rareori, chiar în librăriile universitare.

Totalitatea interioară a opiniilor şi judecăţilor, sunt însă caracterizate şi de 
un accent strict gorjan : spiritul de independenţă. Se cunoaşte că din osul lui Tu-
dor din Vladimiri sunt ieşiţi oamenii pe cari i-am cunoscut cu prilejul târnosirii 
schitului din lagărul împrejmuit cu sârmă ghimpată.

*
*     *

Povestea bisericii, sfinţită Duminică 5 Decembrie, e frumoasă ca şi înfă-
ţişarea ei, culeasă par’că din basmele lui Andersen, ale fraţilor Grimm şi Swift.

Comandantul lagărului, dl Colonel Şerban Leoveanu, pe lângă că e gorjan 
– ceeace constituie, vasăzică, un har deosebit – mai e şi un om excepţional de 
înzestrat cu intuiţii şi cu puterea de a trece repede de la inspiraţie la realizare.

Comandantul a visat o imagine de Ierusalim în lagăr, un altar naiv şi fra-
ged, o casă de rugăciune ca un chivot, o bijuterie, - şi iată visul împlinit şi depăşit 
prin adunarea tuturor mijloacelor răzleţe, puse laolaltă, să colaboreze şi să se 
întreacă. Mi s’a spus la ureche că acest artist de rezultate, ar fi poet, - un poet 
care se ascunde.

Să vă zugrăvesc, după ce a fost zugrăvit pe dinlăuntru, - schitul Leoveanu 
pe dinafară, zidit pe tălpi de piatră, din bârne groase aparente şi înconjurat cu un 
brâu de iarbă primăvăratică, ţesută fin şi verde, în Decembrie, ca un chenar de 
smarald. Deasupra bârnelor negre se ridică, pe povârnişuri variate, o îmbrăcă-
minte galbenă de zale de şiţă. Cerdacul elegant, invită mânăstireşte. Uşa bisericii 
însăşi este o broderie de stejar – darul unuia dintre internaţi. Detaliul, migălos 
meşteşugit, exploatează cu meticulozitate toată lemnăria interioară, catapeteas-
ma, stranele, analoghionul, pupitrul cântăreţului, puternic asigurate în gingăşiile 
sculpturii de rezistenţa stejarului.

Interiorul e, bine înţeles, zidit massiv şi culoarea lui candidă dă o impresie 
de văzduh senin şi pofteşte la rugăciune dulce.

Bisericuţa e un diminutiv, raportat la imensitatea lagărului dimprejur ; de 
fapt e o biserică fără diminutiv, în care au intrat comod vreo 300 de persoane, 
cu un altar încăpător. Soborul I.P.S. Mitropolit Nifon Criveanu, număra aproape 
20 preoţi, care se mişcau în voia unui ritual complicat. Perdele albastre drapau 
icoanele împărăteşti şi icoana mirului sta pe un pupitru îmbrăcat în roşu.

Odăjdiile preotului slujitor le-a dăruit un alt fost internat ; şi alte podoabe 
au fost dăruite tot de un internat, care a înzestrat lagărul şi cu două terenuri spor-
tive şi o sală de iarnă.

Atelierul de alabastru al lagărului a cioplit placa massivă a sfintei mese şi 
candelile fixate pe tâmplă.

O atracţie a mobilierului : două candelabre de lemn, lucrate în lagăr cu 
toate curbele, încovoieturile şi volutele cerute fierului bătut.

Meşteşugarii  acestor două piese de artă au silit lemnul tare şi ţapăn să-şi 
modifice fibra şi să devie elastic.

Un al treilea candelabru , de cristal luxos, fericit proporţionat, scânteiază 
ca o horă de constelaţii, mutată din cer în biserică, între candelabrele de lemn. 
Lumânările sunt electrice, armonizate agreabil cu făcliile de ceară galbenă, cu 

Mai sus, în lagăr, pe vasta alee elegantă, păzită de drapele lungi paralele, 
de înălţimea stâlpilor, din vârful cărora curg tricolore până’n pământ, la o răs-
pântie de uliţi, printre cartierele de cabane, o altă sentinelă, un alt sătean, alt gor-
jean, acesta înalt, ca sentinela lui Grigorescu, stă cu ochii îndreptaţi către coame-
le albe ale Parângului, descifrând printre valurile violete ale unei ceţi delicate, 
sanatoriul monumental de la Dobriţa, atârnat, pe munți, ca un avion alb uriaş…

- La ce te uiţi, camarade? îl întreb.
- La Mândra, răspunde soldatul. Mândra este unul din piscurile din gloata 

Carpaţilor, înghesuiţi într’acolo.
Lângă soldat păzeşte cu ochii înflăcăraţi un câine zvelt, negru, care vrea 

să înţeleagă întrebarea şi răspunsul.
- Vă uitaţi la căţeaua mea? zice oşteanul cu baioneta înfiptă’n văzduh.
Era câinele lui de încredere. A venit să facă şi el concentrarea cu soldatul, 

care-i cioban…

În Târgul Jiului, capitala Gorjului, nici negustorii nu sunt ca ceilalți din 
restul ţării. Ei ştiu să te primească şi să surâdă, politicoşi, fără servilism, dar nici-
odată indiferenţi. Fiind în trecere prin oraş, am intrat în toate prăvăliile, de toate 
mărfurile, n’am cumpărat de nicăeri nimic, dar m’am aprovizionat cu mărfurile 
sufleteşti cele mai bune. Mă rog, când vă săturaţi de negustorii din Bucureşti, 
daţi o fugă până la Târgu-Jiu – numai șaisprezece ore de drum – şi serviţi-vă 
la ei… Domnii comercianţi din capitală ar putea să ia din magazinele locale o 
frumoasă lecţie de omenie şi de bună-cuviinţă…

Ca negustorii, e şi clientela, o clientelă care ştie ce vrea, pretenţioasă la 
calitate, dar cu adevărat distinsă. Cucoanele, aci, neobişnuit de semnificativ pen-
tru o provincie atât de departe, pe latura munţilor Cernei şi Retezatul, sunt cu-
coane în alesul înţeles al cuvântului, nu numai frumoase şi deştepte, dar îmbră-
cate cu gust. Altă rasă de români ! Şi nici n-ar putea să fie altfel, căci doamnele 
şi domnişoarele sunt gorjence, iar domnii sunt gorjeni… Aristocraţia e în aerul 
binecuvântatului ţinut.

Intelectualitatea? E o intelectualitate concretă şi integrală, în Gorj, departe 
de spoiala unui semi-doctism foarte des întâlnit în Bucureştii tuturor despersona-
lizărilor. Profesorii, medicii și ofiţerii, avocaţii, magistraţii sunt alţii. Te surprin-
de acuitatea justiției lor de gândire. Oamenii aceştia par maceraţi de o cultură 
veche şi densă, fără intervale, fără lipsa verigilor de înlănţuire. Ai putut, - când 
cântau clopotele din lagăr şi orchestra militară intona un zumzet admirabil orga-
nizat, de reculegere, să stai de vorbă cu ei, despre problemele esenţiale ale artei 
şi literaturii. Asta se întâmplă rareori, chiar în librăriile universitare. Totalitatea 
interioară a opiniilor şi judecăţilor, sunt încă caracterizate şi de un accent strict 
gorjan : spiritul de independenţă. Se cunoaşte că din osul lui Tudor din Vladimiri 
sunt ieşiţi oamenii pe cari i-am cunoscut cu prilejul șederii în lagărul împrejmuit 
cu sârmă ghimpată de la Târgu-Jiu.

Povestea bisericuței este frumoasă ca şi înfăţişarea ei, culeasă par’că din 
basmele lui Andersen, ale fraţilor Grimm şi Swift.

Comandantul lagărului a visat o imagine de Ierusalim în lagăr, un altar 
naiv şi fraged, un chivot, o bijuterie.

Schitul a fost zidit pe tălpi de piatră, din bârne groase aparente şi încon-
jurat cu un brâu de iarbă primăvăratică, ţesută fin şi verde în decembrie, ca un 
chenar de smarald. Deasupra bârnelor negre se ridică pe povârnişuri variate o 
îmbrăcăminte galbenă de zale de şiţă. Cerdacul elegant, invită mânăstireşte. 
Uşa bisericii însăşi este o broderie de stejar. În interior, catapeteasma, stranele, 
analogul, pupitrul cântărețului sunt puternic asigurate în gingășiile sculpturii de 
rezistența stejarului. Interiorul e, bineînţeles, zidit masiv şi culoarea lui candidă 
dă o impresie de văzduh senin. Bisericuţa e un diminutiv, raportat la imensitatea 
lagărului dimprejur.

E o biserică unică din câte cunosc eun şi pare să cânte singură din lumini 
şi icoane. Privită în peisagiul ei, cu atâtea colori de contraste studiate, e vioaie şi 
zmălţuită ca un brotăcel.

1943

(TUDOR ARGHEZI. OPERE IX. Publicistică, 1941-1947. Ediție îngriji-
tă și note bibliografice de Mitzura Arghezi și Traian Radu, Fundația Națională 
pentru Știință și Artă/ Univers Enciclopedic, București, 2006, 1925 p., pp.643-
646).
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miros de miere, din faţa veselului altar.
E o biserică unică din câte cunosc şi pare să cânte singură din lumini şi 

icoane. Privită în peisagiul ei, cu atâtea culori de contraste studiate, e vioaie şi 
zmălţuită ca un brotăcel.

*
*     *

A venit Mitropolitul!
Orchestra-l primeşte cu imnul sobru şi grav de bine-venire. Internaţii s’au 

adunat şi ei să- primească. Invitaţii roiesc. Singur Generalul Dumitru Popescu, 
ministrul de interne, e absent, - ctitorul care a sprijinit cu generozitate iniţiativa 
Col. Leoveanu, de acum seculară. Cel ce pune piatra unui altar trăieşte o mie de 
ani!

Slujba variată, bogată, a durat în frumuseţile ei aproape cinci ore, trecute 
pe nesimţite. Clopotniţa mică, a sunat cu vocea ei de copil, odată cu clopotul 
mare, dintr’o clopotniţă clădită dinaintea bisericii, mic şi el, dar cu glasul unui 
bronz mai greu. De funie trăgea un soldat, - probabil cântăreţ ori paracliser.

Ceremonia gradului de Econom acordat celor doui preoţi, răsplătiţi pentru 
hărnicia lor misionară – pr. Aurelian Barbici şi pr. Ion Ilinca -, e intercalată în 
finalul liturghiei.

Preoţii cântă, dându-li-se colegilor astfel distinşi, bederniţa şi toiagul: 
Vrednic este!… Axios!… Dignus est!…

*
*     *

Vorbeşte Comandantul…
Preocupat să-şi dea meritele personale pe seama altora, face o excelenţă 

impresie de modestie. E un bărbat frumos, cu profilul larg: ceva din Leconte de 
Lisle, ceva din Baudelaire, în această siluetă hotărâtă a figurii. Ţinută puterni-
că, linie marţială. Acest gorjan de elită e şi un om bun, cum spune oraşul: «ca 
o bucăţică de pâine…». Discursul era curgător, ostăşeşte, bine supravegheat în 
ceeace priveşte substanţa, cât şi rostirea. Regele Mihai, Mareşalul Antonescu, 
Generalul Dumitru Popescu, privesc în faţa catapetesmei, de unde vorbeşte, as-
cultat de Mitropolit şi de un public care pricepe ce-i o cuvântare de talent, fieca-
re, elogiul cuvenit, pentru Biserică şi pentru Ţară.

Îi urmează, comandantului Leoveanu, inspectorul general administrativ, 
dl Nicolae Eftimie, delegat să reprezinte Ministerul de Interne, iar sfârşitul îl 
face Mitropolitul Olteniei.

Nemai auzindu-l grăind omiletic, îl urmăresc, ca şi pe Comandant, cu in-
teres şi curiozitate. Prea Sfinţitul stăpâneşte cuvântul şi dă portretul ideii nu nu-
mai cu facilitate, dar şi cu ecoul ei interior adevărat. E par’că un suspin al inimii 
dedesubtul cuvintelor Prea Sfinţiei Sale, par’că o similitudine de geamăt. Prelaţii 
din Sinod n’au această voce caldă şi acest dar al compoziţiei improvizate. Par’că 
a şi lăcrimat, desigur a lăcrimat… Cuvântul îl doare…

O agapă frăţească, binecuvântată de simpaticul ierarh, a întrunit gorjenii 
după slujbă.

Alfa
P.S. – Un cuvânt bun şi pentru zugravul bisericii, - bătrânul Vasile Avra-

mescu, care, fără pretenţiuni, şi-a pus tot sufletul pentru această lucrare.

(„Gorjanul”, Tg.-Jiu, an XX, nr. 46, 9 dec. 1943, p. 5, semnat Alfa)
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*
Lasă marea să se culce
pe nisipul care sunt,
ochiul ei amar și dulce
e doar pulbere de vânt,
o icoană ce aduce
a chilie-a unui sfânt

Vechi scrisori nedescifrate-s
valurile ce s-aprind,
un altar ce se abate –
flori de gheață-ntr-un colind,
liturghiile curtate
de psalmi dumnezeind

*

O, Doamne, casa părintească
e doar o putredă răscruce
pornită parcă să cerșească
bătăile de pe o cruce.
Cernită să povățuiască
ieșirea minții din răscruce.

Țin ochii-nchiși să viermuiască
lacrima-i stinsele dureri,
icoanele ce se fac iască –
har ce nu duce nicăieri.
   Și moartea-ncepe să plivească
   fructe-nghițite de cărări,
   sincopa lor dumnezeiască
   ce nu mai duce nicăieri.
     (Lacrima-n tăceri coboară)

Doamne, oricâtă durere
se prăvale peste mine,
din cădere în cădere
în genunchi ajung la tine,
să mă scuturi de durere,

surâzând să mă-mpuține.

Cel ce piatra o ridică
și se-ncumetă a rană
e doar praful de risipă –
umbra aciuită-n strană,
ochiul care-n van își strică
degetul duhnind a rană –

Ce-i durerea în cădere
dacă nu suflet ce piere?

*

Tu te duci mândru spre Rai,
ai un loc în rugăciune,
unde cânți și unde stai,
precum jarul în cărbune.
Bați la poarta unui Rai –
Lecție de-nțelepciune.

Eu mă duc mândru spre Iad,
cu talpă de-ntunecime,
simt păcatele cum cad –
mere dulci să mă decime.
Nu le pasă că le prad –
Vierme de întunecime.

*

Nouri survolând alene
sânii dalbi de sânziene,
ce se-ncruntă și duc dorul
lui Ioan Botezătorul –
fulger blând prin curcubeie –
hrănind trena de femeie!

Dintre pescăruși, ochiul nisipului.
Dintre valuri, curcubeul!

*

Stau pe-o prispă de tăcere,
mai îmbrățișez un val –
har al lumii, în cădere,
ochi al minții, trist plural.
Fug popasuri de tăcere –
Destrămat sărut de-un val.

*

Râde de un fir de iarbă
nisipul descreștinat.
Până și lumina-i oarbă,
tot hrănind munți de păcat –
râde de un fir de iarbă,
crezul strâmb, descreștinat.

*

O, Doamne, nu mai aud ce spune
căderea de pe rugăciune, 
coboară moartea să se-adape
din gândul meu pe săturate.
Învață-mă ce-ntr-una spune
Flacăra stinsă-ntr-un cărbune!

*

Am împins noaptea pe scară,
poate-și rupe un picior,
și-un fulger m-a scos afară
c-un surâs ispititor.
Și-am strigat, Doamne, la Tine,
să mă-ntorci podoabă-n nor.

*

Nu goliți fântânile
din curcubeu. Ele-s
corul de îngeri prin sufletul meu!
Palmă a Țăranului ce sunt.
Mănăstire-mprăștiată
pe pământ!

*

Ca munte puteai să scuturi
câte-un gând, să-l bea nisipul,
logodit cu stol de fluturi –
val ce-n scoici își pierde chipul,
aruncat printre rebuturi –
negru gând să-l bea nisipul.

*

Și-ai plecat așa devreme
dinspre inimă spre moarte,
fără-un înger să te cheme
sau o stea ce-o să te poarte –
ploaie torturată-n vreme,
fulger înfiat de moarte.

*

Lasă Dorna să cosească
umbra lacrimii ce sunt,
nici tu, pronie cerească,
doar cadavrul unui gând
pus prin sânge să cerșească –
hramul lacrimii ce sunt.

Nu înfometa nisipul,
nu-l stropi cu spini în drum,

fugărește-i numai chipul –
stea în crucea lui acum,
să te-afume, s-o afumi
pruncul mării e nisip.

*

Mi-a intrat ploaia-n cuvinte,
s-a jucat și m-a strigat,
curățind la cele sfinte –
suflet dalb cu chip plecat,
fericită că-n cuvinte
trupul ei s-a înecat.
Și am coborât pe-o scară
de vocale, ne-mpăcat,
m-am trântit cu ea pe-afară
și-n oglinzi ne-am destrămat.

*

Casa D’ Alba, sfântă casă
Pe-un picior de mănăstire.
Cruce-n straie ce rămasă
privegheri, Bunavestire.
Casa D ‚ Alba, D’ Alba casă –
dulce psalm dintr-o Psaltire,
o mai caut, nesfârșire,
cu rochie de mireasă,
blând altar, prădat de-un mire
Dorna, rugă neculeasă,
înecat val în iubire.

*
Floare de colț neculeasă
Casă D’ Alba! rai din fire –
mai culege-mă o dată,
ca picior de mănăstire –
lumină nevindecată.
   D’ Alba casă, mântuire,
   mai dă-mi foc măcar o dată!

*
Pe-un picior de risipire
stă amurgul să-nțeleagă –
sân abrupt furat de-un mire.
Când evoci floarea mea dragă
scăldată în risipire,
ca amurg să te-nțeleagă.

*
Îl împing în asfințitul
întrebărilor florale
să-i absorb din jar sfârșitul
ca povești duminicale.
Mă trezesc că rescriu mitul
întrebărilor vasale.

Ioan MĂRGINEAN
Fântânile din curcubeu
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„Nu mai sunt tânăr” de Walt Whitman

Nu mai sunt tânăr
n-am gingăşie, nu ştiu înşela vremea cu 
fleacuri,
sunt stângaci în salon
nu sunt nici jucăuş, nici guraliv,
în cercuri învățate stau tăcut și apăsat,
deoarece n-am parte de frumuseţe şi ştiinţă-
dar două sau trei lucruri sunt : acelea-s 
ale mele:
eu am îngrijit răniţii şi nu arareori am liniştit 
pe vreun soldat muribund
iar în ore de aştepatre sau în mijlocul taberei
am scris aceste cântece.
Trad. L. , în „Gândirea”, I, 1921, nr.3( 1 iunie), 
p.49

G. Fr. Nicolai, Bilogia războiului,  nr. 3, 
p.54. Prelucrare de E. Relgis, ed. Viaţa românească.

Dl Eugen Relgis, tânărul bun şi entuziast, care 
nu de mult făcea prin revista „Umanitatea” o pro-
pagandă pentru religia omului, azi când împrejurări 
atât de puţin omeneşti îi leagă aripile, ne dă într-o 
traducere prescurtată celebra operă a naturalistului 
german G.Fr.Nicolai, Biologia războiului. E o faptă 

frumoasă, făcută de-un suflet frumos. Se ştie că Ni-
colai a fost unul dintre cei mai aprigi luptători îm-
potriva războiului nimicitor de valori sufleteşti, înr-o 
vreme când şi minţile cele mai luminate, în frunte 
cu un gânditor, care pretinde că se închină la alta-
rul spiritului ca Eucken, sau ca un poet vizionar dar 
cu intuiţii adânci în inima viitorului, ca Dehmel, au 
fost turburate de elanul absurd şi josnic pentru zeul 
nemilostivei distrugeri. Împreună cu Einstein, acest 
gigant al gândirii moderne, şi cu Forester, cunos-
cutul pedagog social, Nicolai a iscălit un manifest 
către bunii europeni, arâtând barbaria şi zădărni-
cia războiului. Iar când profesorul la o universitate 
germană Nicolai a îndrăznit să-şi răspândească şi 
printre studenţi ideile, care primejduiau planurile 
ucigaşe ale castei războinice, el a fost închis. Între 
zidurile mucede ale unei fortăreţe s-a născut ope-
ra sa Biologia războiului. Izbutindu-i să evedeze 
din ţara al cărei bine l-a voit, el şi-a tipărit cartea 
în Elveţia. Prin ea, Nicolai ne dă temeiul ştiinţific al 
umanitarismului. Cu un uimitor belşug de date, el 
urmăreşte evoluţia speciei umane în toate manifes-
tările şi demonstrează până la evidenţă că războiul 
e nefiresc şi că stă în contradicţie cu idealul spiritual 
al supraomului, spre care tinde tragicul nostru rost 
pământean. Acesta e meritul capital al lucrării lui 
Nicolai . Aduce oarecum argumentele obiective, ho-
tărâtoare, pentru o credinţă care e veche ca lumea, 
şi sprijineşte cu dovezi care nu sunt luate din lună, 
ceea ce ne şopteşte tăinuit intuiţia noastră instinc-

tivă şi o conştiinţă devenită organică. „Calm, impre-
sionantt în încordarea  unei logici necruţătoare, Ni-
colai ne oferă la fiecare pagină un nou dar, o nouă 
lumină şi concepţia sa creşte ca o fiinţă vie, în mod 
natural, căci ea îşi are rădăcinile în fatalităţile naturii 
pământene şi omeneşti. Iar concluziile sale aceleaşi 
în esenţă ca şi ale marilor intemeietori ai umanităţii, 
se reunesc într-un crez care  e o însumare a atâtor 
crezuri izolate, trăite de un Crist, de un Budha, de un 
Kant, de un Goethe, de un R.Roland.” Acestea sunt 
cuvintele ce le găseşte în propriul suflet atât de no-
bil traducătorul pentru dascălul său. Fie ca această 
carte, acest bloc unitar de înaltă conştiinţă, să dăru-
iască un  dumnezeu celor care îl caută. 

Comentariul e semnat B.,  în „Gândirea”, I, 
1921, nr. 3 (1 iunie), p. 54

„Altă creştere!” de S.Mehedinţi

Cartea dlui profesor Mehedinţi a ajuns în timp 
foarte scrut la ediţia  a treia. E un succes frumos şi 
meritat. „Şcoala pasivă de azi lungeşte copilăria şi 
scurtează viaţa”, prin urmare ne trebuie o „şcoală 
a muncii”. Avem în cartea aceasta un complex 
îmbelşugat de observaţii, care s-au putut face numai 
astăzi, când se dă aşa de mare importanţă acţiunii. 
Dacă ar fi să formulăm într-o sinteză, care să împace 

LUCIAN BLAGA ȘI ÎNCEPUTURILE „GÂNDIRII”
Sub semnătura lui Cezar Braia-Baraschi a apărut în revis-

ta „Portal Măastra” nr. 2 din 2018 un text intitulat Colaborările 
sub anonimat ale lui Lucian Blaga la revista „Gândirea” (1921-
1923) , care atrăgea atenţia asupra câtorva texte de la „Croni-
ca măruntă” a revistei „Gândirea”, semnate cu iniţialele „l.b., L. 
sau Dr. Philo, atribuindu-i-le lui Lucian Blaga. La timpul cuvenit, 
noi am salutat apariţia acestui nou demers de a pune în valoare 
publicistica bogată, în mare parte nesemnată, sau semnată cu 
iniţialele de mai sus, pe teme filosofice sau literare, şi care, din 
motive de sfială (sau orgoliu?) literar n-au fost semnate cu nu-
mele întreg. Dealtfel, aşa cum arată semnatarul amintit, exista 
în acea vreme un obicei încetăţenit , pus în practică  de către 
publicaţiile clujene „Gândirea” , la „Voinţa” şi „Patria”, ca acest 
tip de colaborări „minore” să fie semnate cu iniţiale sau să ră-
mână chiar nesemnate, ca un fel de contribuţie redacţională co-
lectivă, la care erau chemaţi să participe toţi membrii redacţiei 
cu semnalări cât mai diverse sau mai revelatoare, lucru obişnuit 
atunci şi acum. Potrivit acestei cutume, semnatarul amintit ne şi oferă exem-
ple demne de luat în seamă care privesc pe cei mai de seamă dintre scriitorii 
de atunci ai „Gândirii”, cum ar fi Cezar Petrescu ( c.p., Iago, C.Robul, Aristarc, 
Petronius), Adrian Maniu ( a.m., * **, aşa cum semnează mai multe poezii 
pe prima pagină închinate Războiului, între care şi una cu titlul Întunecare, 

care i-a plăcut atât de mult lui Cezar Petrescu, încât l-a preluat 
pentru romanul său de mai târziu ), Gib Mihăescu ( g. m., gib, g. 
Stegaru), D.I.Cucu ( d.i.c.) etc., chestiuni pe care le-am discutat 
şi noi cu amănunţime în cartea noastră Clujul-cuibul privigheto-
rilor (Ed Casa Cărţii de Ştiinţă, 2017), dar şi Emil Pintea în biobi-
bliografia pe care o închină revistei „Gândirea”. Este limpede că 
unele din aceste materiale au fost semnalate la timpul potrivit 
fie de D.Vatamaniuc în Biobibliografia sa, fie de noi în notele 
de la Ceasornicul de nisip , dar sunt şi câteva care ne-au scăpat 
dintr-un motiv sau altul. Pe acest temei am reluat investigaţiile 
noastre din perioada de început a „Gândirii”, la care Lucian Bla-
ga are de la început un rol dominant am spune, prin multiple-
le sale colaborări de calitate, fie în poezie fie în filosofie, fie în 
aforistică (chiar titlul ediţiei noastre din „Restituiri” fiind luat 
de la acest ciclu de aforisme, intitulate Ceasornicul de nisip) şi 
am transcris pentru iubitorii creaţiei blagiene de la revista de 
faţă aceste mici contribuţii, care trebuie să-şi afle locul, aşa cum 

subliniază şi autorul amintit, într-o viitoare ediţie critică L.Blaga. 

Iată prin urmare textele blagiene din „Gândirea” anilor 1921-1923. 

Mircea POPA
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concepţiile moderne oricât de disparate, s-ar găsi 
pentru ea fără îndoială numele de „activism”.

Pedagogia ţine pas cu o adâncă pornire istori-
că de azi. Catacterul se dezvoltă în funcţie de  mun-
că. E continuarea drumului presimţit de Rousseau şi 
indicat de Froebel. O parte relativ nouă şi originală 
a cărţii dlui Mehedinţi e aducerea în legătură a pe-
dagogiei cu etnologia. Pornind din legea biogenetică 
că viaţa copilului e o scurtă recapitulare a vieţii po-
poarelor, autorul caută izvorul pedagogiei copilului 
în bună parte în deprinderile, obiceiurile, credinţele 
şi logica primitivilor. Avem nădejdea că dl Mehedinţi 
ne va da cu timpul acea „pedagogie” specific româ-
nească despre care vorbeşte în prefaţa cărţii, pentru 
ca să nu ne mai creştem copii după scheme de im-
port engleze, franceze, germane.

„Altă creştere” o recomandăm îndeosebi ace-
lora pentru care a fost mai mult scrisă. Celor chemaţi 
să crească caractere în vremea frumoaselor vorbe 
ucigătoaree de fapte.

Semnată l.b,  în „Gândirea, I, 1921, nr. 4, p.95

Artă şi stiluri
Un cunoscut estetician german (Max Deri în 

studiul său „Naturalismul, Idealismus, Expressionis-
mus) face o încercare de-a cuprinde chaosul de cu-
rente artistice şi literare în câteva definiţii sintetice, 
care pot servi ce punct de plecaree în cercetări de 
felul acesta. Arta, în principalele ei stiluri, care alter-
nează cu o egală îndreptăţire după o ciudată logică 
istorică, presupune anumite atitudini spirituale uşor 
de precizat în faţa vieţii şi a lumii. E vorba de câte-
va stiluri fundamentale, care, în succesiunea lor în 
timp, se reptă de când homo sapiens a creat întâia 
operă artistică. Max Deri deosebeşte patru sau, mai 
corect, trei forme de manifestare artistică a spiritu-
lui omenesc: trei atitudini ale geniului uman din care 
izvorăesc tot atâtea stiluri diferite: naturalismul, ide-
alismul, expresionismul. Recenzenţii noştri artistici şi 
literari de cele mai multe ori improvizaţi nu ştiu însă 
nici astăzi să diferenţieze curentele în chestie şi de 
aceea bucuros le oferim această hramă sufletească. 

Naturalismul ( ceea ce se înţelege prin cu-
vântul „impresionism”) nu e decât ultima etapă şi 
cea mai înfloritoare a naturalismului e identic cu 
tendinţa de a reproduce cât mai fidel natura în oepra 
de artă. Arta aceasta ne sugerează în mare aceleaşi 
simţăămnte ce le3 putem avea şi în faţa naturii, dar 
nu atât de durabil. Impresionismul urmăreşte na-
tura până în cele mai fine nuanţe de  lumină şi de 
culoare, de linie şi de structură, iar viața până în cea 
mai ascunsă înfăţişare individuală, unică, momenta-
nă a ei.

Idealismul e stilul acelor opere care se 
îndepărtează de natură, înfăţişându-ne lucrurile în 
forma lor tipică, retuşând diferenţele individuale. E 
acea  reaţiune de „idei”, de „forme” generale, care 
caracterizează arta clasică.

Expresionismul nici nu reproduce natura şi 
nici n-o idealizează, ştergându-i aspectele individu-
ale. Dimpotrivă intensifică şi exagerează tocmai ce 
e mai individual în lucruri, dându-le o expresie mai 
potenţată, mai tare, mai adâncă, mai frumoasă şi 
mai dramatică.

Max Deri mai adaugă acestor grupuri încă 
unul, care, după modesta noastră părere, priveşte 
mai mult fondul decât forma artei; e grupul aşa-
numitelor „permutaţiuni”. S-ar putea zice mai corect 
că e  o subclasă a fiecăruia din stilurile precedente. 
Artistul în cazul „permutaţiunilor” nu reproduce na-
tura, ci creează ceva nou din elemente pe care le 
găseşte în natură (bunăoară un centaur). Un centaur 
poate fi înfăţişat după plac: în stil naturalist, idealist 
sau expresionist, după cum elementele din care se 
compune (cap de om, trup de cal) sunt reproduse 
după natură idealizate sau intensificate în sens ex-
presionist. Max Deri îndreptățind fiecare din stilurile 
amintite, crede totuși că arta intră astăzi într-o mare 

epocă expresionistă. Din partea noastră, adăugăm 
un probabil, şi să vedem.

Semnată Dr. Phil. în „Gândirea, I, 1921, nr. 
6(15 iulie),p.110

P. Cancel, Despe „rumân” şi despre 
unele probleme lexicale vechi slavo-ro-
mâne.

Lucrarea aceasta a tânărului învăţat are nu 
numai însemnătate de a fi stabilit rezultate noi într-
un domeniu complicat al ştiinţelor humanistece, ci 
şi acela de a fi precizat o metodă nouă în a pune 
problemele. În studiul acesta se cristalizează o dis-
tinctă resposnalitate  de cercetător. Sunt cunoscute 
obiecţiile ce s-au adus unei alte lucrări ale aceluiaşi 
savant. Învinuiri ridicole şi pătimaşe în dosul cărora 
se întrezăresc de la distanţă intrigile concurenţilor la 
aceeaşi catedră. Dl Cancel a lucrat în tăcere ani de 
zile. Îl ştiam doar din paginile „Convorbirilor litera-
re”: încă de pe băncile şcoalei fiind, se avântă într-o 
intereseantă discuţie cu Ovid Densusianu în chestia 
păstoritului. Argumentaţia elevului de atunci a fost 
fatală teoriilor lipsite de logică ale poetului Ervin.

Apariţia lui Cancel în filologie e semnificativă: 
ea înseamnă întru câtva o apropiere de felul cum  
vedea Hasdeu, care e departe de a-şi fi pierdut ac-
tualitatea. Filologia a intrat după moartea marelui 
romantic într-o perioadă de rezerve şi de critică, de 
pozitivism exact şi de griji pentru amănunte. A fost 
fireşte o epocă ce şi-a pierdut foloasele şi pe care nu  
voim să le tăgăduim, dar a fost săracă în concepţii 
vaste şi adânci. Ca pretutindeni în ştiinţă putem sa-
luta acum ivirea unor noui interese constructive şi în 
domeniul acesta al ştiinţelor humanistice. Dl. Cancel 
e o sinteză fericită de de pozitivism şi de tempera-
ment, un iubitor de detaliu şi un entuziast al „meta-
fizicei”, ca să zicem aşa. Dl Cancel se declară hotârât 
pentru temperament în ştiinţă. El cercetează cu gri-
jă, cu atâta grije că nu i se poate reproşa din punct 
de vedere al metodologic nimic ; când ajunge însă la 
ultimele date palpabile, el simte nevoia să deschidă 
perspective largi. Dl Cancel e pe drumul „marei ipo-
teze”. El ştie preţui intuiţia creatoare. El îşi dă seama 
de toate greutățile și zice: „Față cu atâtea greutăți 
ve fi nevoie de o râvnă  pătimașe, de un fel de arșiță 
a informației, de o exaltare a rezultatelotr, de-un fa-
natism a cercetării.”

Semnat L, în  „Gândirea”, I. 1921, nr. 9, p.173.  
 

La acestea se mai adaugă şi comentariul 
conţinutului presei germane de la „Cronica mărun-
tă” din nr. 11/1921, privind  publicaţiile germane: 
„Die Zukunft”,  „Die Weltburhme” şi „Sozialistisiche 
Montasheftte”,  comentariu  semnat L., dar pe care 
nu-l mai reproducem. ( în „Gândirea”, I, 1921,  nr. 
11, p. 212)

Kasimir Edschmid
  Cel mai bun prozator expresionist  al  Gger-

maniei de azi şi un strălucit stilist, scrie într-o revistă 
despre criza artei moderne. S–au ridicat în timpul 
din urmă mai multe glasuri care nu pot fi trecute cu 
vederea, împotriva expresionismului, cerându-se un 
neoclasicism. Edschmid crede că se repetă şi în cazul 
acesta ce s-a întîmplat aşa de des în istoria culturii şi 
îndeosebi a artei. El întreabă:  a suferit Manet care 
într-adevăr a formulat un program ; a suferit Zola, pe 
urma faptului că în jurul lor s-a grupat câteo şcoală 
care a dat faliment? Nu este o mai comună schimba-
re de noţiuni ca aceea  între „Gust” şi „Operă”. Gus-
turile variază, dar operele rămân. Edscmid e destul 
de inteligent să-şi dea seama de toate absurdităţile 
expresioniste, dar ştie şi simte că s-au creat şi lucruri 
care vor rezista vremurilor.

Semnat l.b.,  în „Gândirea”, I, 1921, nr. 17, 
p.327. 

Adrian  VOICA

DESENE MODIFICATE

Noutate

Încrucișate, distihul cu catrenul
Modifică puțin desenul.

Rețetă

Cu fibră lexicală, nu ritm netulburat
Își face azi poezia prea harnicul argat.

Ploaie lirică

Semeni cuvinte ? Sau numai accente ?
Versul fierbinte pe coală-i torente.

Întâlnire

Pe celălalt trotuar al suferinței
Trecură bucuriile ființei.

Alegere

Vor fi mereu doi poli, să poți alege,
Tot așteptând alți soli, de la alt rege.

Amărăciune

Și geniile au momente sparte
Când visul și culoarea sunt deșarte.

Infinitiv

A fi și a avea  sunt verbe-cheie
În viața ce începe ori se-ncheie.

Eforturi

Cu Timpul tot mai des mă contrazic.
Lucrez degeaba la un mozaic.
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Gând

Arta e și meserie
Când o faci ca jucărie.

Imposibil

Anton Pann fumând trabuc,
Dând pe gât lapte de cuc.

La Pompei

Cu lava din orbite și gura-ntredeschisă
Păstră în părul negru și floarea de narcisă.

Anonimul

Întreb de tine.Nimeni nu te știe,
Bătrân în slujbă încă la Poezie.

În fața șevaletului

Vazele pe care am pus ochii       
Oare când s-au prefăcut în rochii ?

Miraj prozodic

O rimă-i totdeauna grijulie
Cu cine se mărită pe hârtie.

Regulă

Nu poți să legi frumosul de idee
Fără culori alături și condeie.

Efect

La întâlnirea cu Destinul de lipsești
Aștepți să-ți spună alții cine ești.

Martor

Eu am văzut cum se prăvale Timpul,
Strivește totul, mai ales Olimpul.

Explicație
                                         
Când mă repet, aceeași bomboană sug
La altă oră-a arderii pe rug.

Favoare

A ta singurătate nu-i deplină
Când ai o sursă sfântă de lumină.

Ultima cenzură

E moartea ultima cenzură :
Desparte totul, fără ură.

Apreciat cercetător de etnologie și folclor, pro-
fesorul Ilie Moise s-a remarcat de-a lungul timpului 
prin devotamentul constant față de creația spirituală 
a poporului, exprimând simplu și expresiv ipostazele 
variate ale existenței umane. În activitatea sa didac-
tică, precum și în cea de coordonator al cercetărilor 
etnologice organizate de „Institutul de Cercetări So-
cio-Umane Sibiu”, profesorul Ilie Moise a demon-
strat constanta sa preocupare pentru îmbogățirea 
bibliografică a disciplinei, pentru acuratețea docu-
mentului și valorificarea obiceiurilor tradiționale, ca 
semn distinctiv al specificului național. Studiile și 
articolele publicate încununează truda sa de o viață 
și-i dezvăluie tenacitatea, rigoarea, dar și pasiunea. 
Între aceste realizări editoriale, se numără: Creatori 
populari sibieni, 1975; Butea junilor, 1977; Portul 
popular din județul Sibiu (ediție bilingvă), 1980; 
Eternități sibiene, 1998; Confrerii carpatice de ti-
neret: ceata de feciori, 1999; Folcloristica sibiană, 
1999; Folclor românesc, 2001; Proiecții etnografice 
în comerț și turism, 2002; Sibiu – repere etnologice, 
2004; Quo vadis, cultura populară?, 2005; Sub sem-
nul ceremonialului, 2007; Efigii sentimentale, 2008; 
Itinerarii clujene, 2008; Oamenii și locurile Albei, 
2009; Seducția Muzeului, 2009; O lume în imagini, 
2011; Astra – între identitate și aliniere europeană 
– strategii culturale, 2012; Crochiuri antropologice. 
Dascăli de arte tradiționale, vol. I și II, 2013-2014; 
Cartea Cutului – monografia unui sat transilvan, 
2014; Secvențe hunedorene, 2015; Din etnologia 
germanilor din România, antologie realizată de An-
dreea Buzaș și Ilie Moise, 2017 ș.a.

Volumul recent, Folclor din Valea Sebeșului, 
Editura Etnologică, București, 2018, conține tex-
te stabilite, studiu introductiv, note și bibliografie 
de Ilie Moise, supunând atenției specialiștilor, dar 
și amatorilor de 
folclor, o zonă re-
prezentativă pentru 
conservarea datini-
lor și a obiceiurilor, 
ca și a graiului local. 
Cartea se deschide 
cu un studiu ilustra-
tiv ce situează în di-
acronie preocupările 
diverșilor folcloriști 
care au investigat 
această zonă geo-
grafică. Totodată, 
autorul face câteva 
precizări referitoare 
la statutul acestei 
discipline, etnolo-
gia, care ,,rămâne, 
în continuare, în 
afara curriculei universitare (excepțiile sunt insigni-
fiante!), deși asigură culturii noastre cel mai ridicat 
procent de elemente cu care, de regulă, ne identifi-
căm.”

În continuare, se conturează o schiță a istoriei 
preocupărilor de valorificare a folclorului din Valea 
Sebeșului, menționându-se numele unor cercetători, 
precum renumitul Gh. Pavelescu, Cornel Irimie sau 
Radu Totoianu, ultimul fiind autorul unei teze de 
doctorat despre Civilizația agrară în Mărginimea 
Sebeșului. Studiu de caz: păstoritul. Printre culegă-
torii de folclor și cei mai harnici susținători ai aces-
tei regiuni s-au numărat și câțiva intelectuali sași, 
de menționat Josef Marlin și Friederich Wilhelm 
Schuster, ambii născuți la Sebeș în 1824. ,,Poet, dra-
maturg și prozator talentat”, Josef Marlin este auto-
rul studiului Literatura românilor sau valahilor, pu-
blicat într-o revistă din Viena, în 1846, prilej pentru 
a caracteriza spiritualitatea populară românească. 
Celălalt cercetător sas, Friederich Wilhelm Schus-
ter, și-a legat numele de Sebeș, publicând o lucrare 
despre proza populară românească. 

Cu o capacitate de sinteză deosebită, profeso-
rul Ilie Moise reușește să transpună în aceste pagini 
nu doar numele unor pasionați culegători de folclor 
din zona Sebeș, ci și titlurile unor importante stu-

O antologie:        Folclor din Valea Sebeșului
Monica GROSU

dii în domeniu, rea-
lizând astfel o ediție 
bine documentată, cu 
tot aparatul critic nece-
sar, cu bogate trimiteri 
bibliografice și note de 
subsol. În rândul celor 
menționați se situea-
ză și Zaharia Bena din 
Pianu de Jos, autorul 
culegerii Cântece și 
hore, învățătorul Vasile 
Zdrenghea din Sebeșel, 
autor și al unor romane și piese de teatru, Ioan Bena, 
tatăl viitorului folclorist Augustin Bena, Ion Mărgi-
neanu care a îngrijit antologia Dorurile, flori adânci 
(1977) și mulți alții. Rânduri de adâncă apreciere îi 
sunt dedicate profesorului Ilie S. Stanciu din Loman 
pentru monografia Plaiul Lomanului, plai dacic al 
,,Terrei Sebus” (2000), considerată ,,o adevărată sin-
teză a culturii tradiționale dintr-o localitate rurală”.

Așa cum ni se precizează în Nota asupra 
ediției, demersul profesorului Ilie Moise constitu-
ie al treilea volum din seria ,,Documente inedite”, 
însumând materiale culese, în perioada 1954-1959, 
de profesorii Nicolae N. Munteanu, Constantin 
Pașoiu, Pimen Constantinescu din Sibiu și Elisave-
ta Imbăruș din Sebeș-Alba, toți membri marcanți ai 
,,Cercului de etnografie și folclor”, înființat în 1954, 
pe lângă ,,Societatea de Științe Istorice și Filologice 
din România”, filiala Sibiu. Veritabil instrument de 
cercetare și sursă însemnată, volumul Folclor din 
Valea Sebeșului se dorește și un discret omagiu adus 
făuritorilor marii Uniri. 

Însemnările îngrijitorului de ediție sunt ex-
trem de valoroase, deoarece poziționează în context, 

aduc informații 
prețioase, sinte-
tizate într-o ma-
nieră agreabilă, 
e f i c i e n t i z â n d 
lectura. Astfel, 
materialele an-
tologate sunt 
precedate de câ-
teva explicații 
referitoare la 
autorul textului 
sau precizări de 
ordin bibliogra-
fic. Se cuvine 
a fi menționate 
materialele în 
discuție: N.N. 
Munteanu, Ne-
deia din Șureanu 

(1954) , Pimen Constantinescu, Valea Sebeșului – 
culegere de folclor (1956), Elisaveta Imbăruș, Din 
obiceiurile Sebeșului (1956), alături de Din trecu-
tul Sebeșului și Versuri din Primul Război Mondi-
al, Constantin Pașoiu, Material folcloric din Șugag 
(1959). Toate aceste bogate resurse de mentalitate și 
credință românească, de la ghicitori și proverbe la 
obiceiuri de nuntă, dansuri și jocuri populare, poezii 
și cântece creionează gândirea și aspirațiile poporu-
lui român, spiritul său de sinteză și adaptare la vici-
situdinile istoriei.

Lăsăm cuvântul de final profesorului Ilie Mo-
ise: ,,Publicarea acestui volum, reprezentativ pentru 
literatura populară din Valea Sebeșului (Șugag, Tău, 
Mărtinie, Nedeia din Șureanu, Căpâlna, Sebeșel, 
Sebeș), aduce în atenția specialiștilor și a amatorilor 
de folclor literatura pastorală de la mijlocul veacu-
lui trecut. Pentru cultura tradițională românească, 
deceniul cinci al secolului al XX-lea a fost ultimul 
în care s-a mai putut vorbi de folclor autentic. Co-
operativizarea agriculturii, încheiată în 1962, va 
împinge lumea rurală spre un proces lent, dar sigur, 
de dezagregare. Cartea este totodată și o importantă 
recuperare a unor manuscrise dintr-o cunoscută arhi-
vă de folclor, care completează, într-un mod aparte, 
imaginea complexă a culturii tradiționale din aceas-
tă cunoscută zonă pastorală a Transilvaniei.”
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Faptul că în ultimul timp, cel mai important 
exeget al lui Lucian Blaga a devenit d. Zenovie Câr-
lugea, un oltean din Târgu Jiu, anulează prejudecata 
reputată după care ardelenii sunt criticii cei mai sem-
nificativi ai autorului Poemelor luminii, sau, în gene-
ral, în analiza scriitorilor din Transilvania. La urma 
urmei, este vorba exclusiv despre performanţa inte-
lectuală a criticului, indiferent din ce zonă geografică 
provine. Aşa cum de fapt cel mai reprezentativ critic 
rămâne, de-a lungul timpului, G.Călinescu, apărut 
din centrul Bucureştilor şi la care privim ca la un vârf 
de lance pentru toţi scriitorii pe care i-a analizat.

Acum, d. Zenovie Cârlugea, aflat în plină ma-
turitate creatoare, a devenit unul dintre criticii cei mai 
importanţi ai generaţiei sale, cu o operă remarcabilă, 
acoperită de o onomastică de mare valoare. Desigur, 
ideea contactelor umane care determină şi marchează 
o formaţie intelectuală şi o formulă umană nu este 
nouă în cristalizarea personalităţii unui creator. Ea 
deschide o arie bio-bibliografică vastă, ceea ce di-
versifică amplitudinea istorico-literară, desenând o 
sinteză a interpretărilor şi o expertiză a proiecţiei în 
conştiinţa contemporanilor.

În cazul demersului d.lui Cârlugea, poate că 
un titlu mai savant ar fi „Enciclopedia personalităţilor 
din viaţa lui Lucian Blaga”, şi dacă ţinem cont că o 
bună parte dintre aceste personalităţi sunt doar perso-
naje, evident episodice sau doar ilustrative pentru un 
singur moment din existenţa subiectului, ne dăm sea-
ma de vastitatea documentară, de luciditatea selecţiei 
şi de temeinicia ierarhizării surselor. Astfel, aplicaţia 
consecvent critică operează numai asupra persona-
lităţilor culturale şi persoanelor de prim contact din 
viaţa lui Lucian Blaga.

O dificultate care a trebuit să fie depăşită a fost 
faptul că la aproape 60 de ani de la dispariţia Marelui 
Poet, autorul nu a mai găsit decât foarte rar cunos-
cători ai Omului Blaga, şi chiar imaginea poetului 
pare a se contura altfel. Şi vedem că Omul, depăşind 
momentele grele ale existenţei sale supravegheate şi 
cântărite, reuşea să socializeze armonios cu oamenii 
din jur şi – fără a deveni expansiv – afirma un chip lu-
minos şi accesibil, în niciun caz taciturn şi mizantrop.

Inspirat, autorul numeşte formula sa de cerce-
tare „proba alterităţilor”. De altfel, să ne amintim că 
filosoful Constantin Noica afirma că Lucian Blaga re-
prezintă pentru secolul XX ceea ce a însemnat Emi-
nescu pentru secolul XIX. Şi dacă am aplica acest 
proiect asupra «Luceafărului poeziei româneşti», 
cum l-a numit Miron Cristea, cred că ar rezulta o ade-
vărată Enciclopedie  cu ramificaţii europene. 

D. Zenovie Cârlugea îşi motivează serioasa în-
treprindere a unui „Dicţionar esenţial privind oame-
nii din viaţa poetului de la Lancrăm” printr-o acţiune 
critică de tip sincretic şi cuprinderea mai multor do-
menii spirituale: ... viaţa şi destinul marelui creator 
îndeamnă la o cât mai exactă reevaluare a relaţiilor 
sale cu oamenii vremii, geniul său împlinindu-se, în-
tre semeni, doar prin drumul creat prin sufletele şi 
conştiinţa acestora. Dovezi ale acestei deveniri uma-
ne, artistice, filosofice, profesionale există din plin în 
biografia lui Lucian Blaga, iar fără apelul la herme-
neutica şi metafizica alterităţii nu putem înţelege în 
profunzime împlinirea unor năzuinţe structurate şi 
idealuri formative, de unde şi ideea că fără raportul 
la alterităţi, reprimatoare sau benefice, destinul unui 
om nu se poate manifesta şi împlini.

Opera şi existenţa „Poetului-filosof de la 
Lancrăm” este aprofundată şi înţeleasă din unghiuri 
de vedere diferite, încât rezultatul este copleşitor: În 
funcţie de aceste grile existenţiale prin care omul co-
munică şi se comunică, prin empatii şi adversităţi se 

realizează destinul oricărui om şi artist, mai în vitre-
gia sau mai în plenitudinea arealului de manifestare. 
În cazul lui Blaga, oportunităţile au fost mai puterni-
ce decât rezistenţele opace şi frenatoare, de unde şi 
afirmarea deplină a destinului şi operei în ansamblu.

Într-o carte cu deschidere tematică dificil de 
aproximat, d. Zenovie Cârlugea se dovedeşte un 
exeget riguros, aplicat şi eficient ca un ardelean din 

inima Transilvaniei, deşi rădăcinile sale stau în spa-
ţiul originar şi imaginativ al lui Arghezi. D.sa este un 
critic dedicat care stăpâneşte o informaţie uriaşă şi re-
uşeşte să selecteze numai momentele cu semnificaţie 
pentru personalitatea lui Lucian Blaga, într-o ierarhie 
pe care a decis-o subiectul însuşi. Astfel, se creează 
o piramidă umană în jurul unui creator de Premiul 
Nobel, cu o operă extrem de complexă, care a susţi-
nut aproape toate speciile şi genurile literare, pe lângă 
filosofia  din pricina căreia a avut atât de pătimit, ră-
mânând oarecum izolat în toată perioada comunistă, 
pe care a trăit-o integral.

De fapt, epoca nu a favorizat nici marile pri-
etenii, nici efuziunile sentimentale – nimic din ceea 
ce era omenesc pentru un creator - motiv pentru care, 
fără a renunţa la ele, a trebuit să evite „reflectorul” 
autorităţilor.   Iată cum conturează autorul acest as-
pect, într-o dedicaţie: ...acest Blaga al întâlnirilor cu 
semenii şi cu sine întru realizarea nezdruncinatului 
său crez. Abordarea configurează o imagine unitară şi 
complexă a personalităţii poetului, dincolo de împre-
jurări şi contexte, încrezător într-o înaltă „metafizică 
a tăcerii”.

Lucian Blaga era un creator modern, permeabil 
la diverse zone de informaţie, un spirit complex, ab-
sorbant care însă nu mai afirmă aspiraţii renascentiste 
de „uomo universale”. Din nefericire, mai există con-
texte culturale în care Blaga apare ca un simplu poet 
expresionist, ceea ce nu este cu totul fals, dar este in-
complet. Într-o epocă a deliteraturizării şi demitizării 
cum a fost cea interbelică, Blaga remitizează spaţiul 
arhetipal, redefineşte dominantele universului ances-
tral şi resemnifică matricea conştiinţei originare.

Structural, Blaga era un „homo duplex”, poet 
şi filosof, cu specializări nuanţate: filosof al culturii, 
antropolog gânditor în specificul etnologic, dar şi po-

liscriptor, cum se spune în secolul XXI: poet şi filo-
sof, prozator, memorialist, dramaturg, eseist solicitat 
de formula sapienţială, deschisă deopotrivă filosofiei 
şi literaturii. 

Poetul a generat o adevărată şcoală lirică în 
anii 60-70, spre deosebire de filosof care a fost mar-
ginalizat şi nu a găsit adepţi pentru conceptele sale 
metafizice, dar a impulsionat o intensă emulaţie pen-
tru studiul miturilor şi arhetipurilor, în calitatea sa de 
arhitect al „spaţiului mioritic” care s-a dovedit o do-
minantă a culturii româneşti.

D.Zenovie Cârlugea are meritul de a fi ridicat 
la rangul de dominantă critică o procedură aproape 
obligatorie, şi anume analiza amprentei specifice a 
personalităţilor de contact asupra subiectului mono-
grafic. Astfel, în afară de zestrea genetică şi distinc-
ţiile spaţiului originar, creativitatea trebuie definită şi 
prin diversitatea şi rezoluţia personalităţilor de con-
tact cu subiectul în discuţie.

Fără să dedice un capitol special, G.Călinescu 
vorbeşte, în monografia eminesciană, de oameni cu-
noscuţi, frecventaţi sau numai întâlniţi de omul deplin 
al culturii româneşti. D.Zenovie Cârlugea creează o 
zonă formativă în care pecetea oamenilor de contact 
devine vizibilă asupra naturii structurale a poetului şi 
chiar asupra a „forma mentis” a subiectului cercetării.

Informat, metodic, selectiv, autorul realizează 
o monografie aplicată, credibilă, riguroasă care nu 
este subordonată unui spirit didactic manifest, scrisă 
elegant şi cu virtuţi de lectură estetică remarcabile.

Amplitudinea culturală, diversitatea estetică 
dar şi deschiderea semnificantă au făcut din Lucian 
Blaga una dintre personalităţile cele mai solicitate 
exegetic, din cele mai diverse perspective critice.

Fără să o declare, d. Zenovie Cârlugea imagi-
nează şi propune un tip nou de monografie, un model 
de descriere a unei personalităţi prin influenţele pe 
care epoca, cei apropiaţi,  contemporanii, scriitorii, 
prietenii şi mai puţin prietenii au avut-o asupra Poe-
tului de la Lancrăm, plecând de la metoda după care 
G.Călinescu acorda o atenţie majoră spaţiului gene-
tic; rămân exemplare descrierile călinesciene făcute 
Ipoteştiului şi Răşinarilor ca referinţe rezolutive pen-
tru personalitatea lui Mihai Eminescu şi Octavian 
Goga. În schimb, d. Cârlugea adânceşte cercetarea 
călinesciană, îndreptând-o spre societate, spre oame-
nii cu care Blaga s-a întâlnit.

Metoda criticului şi profesorului de la Târgu 
Jiu ar fi putut fi extinsă, mă gândesc eu, şi la cei asu-
pra cărora Blaga a avut o influenţă, care au fost mar-
caţi de întâlnirea cu poetul, precum şcoala poetică ar-
deleană a anilor 60, cu nume ca Ioan Alexandru, Ana 
Blandiana, Dinu Flămând, Ion Mureşan ş.a.

Deşi cunoşteam pasiunea şi specializarea d.lui 
Cârlugea în universul mitografiei şi teologiei, m-a 
surprins comentarea lui Lucian Blaga printr-o abor-
dare exhaustivă a oamenilor apropiaţi. Este aproape 
un sinonim cu a scrie o Istorie a literaturii printr-un 
personaj fundamental, ceea ce privilegiază calitatea 
interpretărilor şi evidenţiază obiectivitatea şi detaşa-
rea istorică. Personal, mi-au atras atenţia portretele 
membrilor Cercului literar de la Sibiu, care mi-au 
amintit că în studenţie am urmărit cursul lui Nicolae 
Balotă de literatură universală.

D. Zenovie Cârlugea a reuşit prin acest exce-
lent dicţionar să elaboreze – singur şi într-un timp 
relativ scurt – o lucrare extrem de pretenţioasă, un 
tip de exegeză la care de obicei se angajează colec-
tive întregi de cercetători. Este o carte enciclopedică 
dintr-un registru de lectură aparte: nu se citeşte, ci se 
consultă!

AURELIU GOCI

O carte în dezbatere critică:

LUCIAN BLAGA. Dicţionar esenţial
 Oameni din viaţa lui

(Tipo-Moldova, Iaşi, I, 2017; II, 2018)

Perspectiva „alterităţilor” în monografia personalităţii
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LUCIAN BLAGA – DICŢIONAR ESENŢIAL 

Oameni din viaţa lui
Profesorul Zenovia Cârlugea a publicat două 

cărţi de analiză a liricii balgiene (dintre care a doua 
sintetizează teza sa de doctorat): Poezia lui Lucian 
Blaga (1995) şi Lucian Blaga. Dinamica antinomii-
lor imaginare (2005);  una dedicată muzelor poetului-
filosof (Domniţa Gherghinescu-Vania, Coca Rădules-
cu, Eugenia Mureşanu şi Elena Daniello): Lucian 
Blaga - solstiţiul sânzienelor (2010); una de intervi-
uri cu personalităţi care l-au cunoscut pe autorul spa-
ţiului mioritic: Lucian Blaga – între amintire şi actu-
alitate (2011); una de comentarii la exegeza balgiană:  
Lucian Blaga – sfârşit de secol, început de mileniu 
(2012); una despre relaţia dintre operele a două mari 
personalităţí culturale: Blaga – Goethe, afinităţi elec-
tive (2012) şi a reeditat şi completat cercetarea Lucian 
Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare – ediţia  a 
II-a (Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2013 – colecţia «Opera 
omnia – publicistică şi eseu contemporan»). 

Acum ne copleşeşte cu o lucrare monumenta-
lă: Lucian Blaga – Dicţionar esenţial – Oameni din 
viaţa lui (vol.I – Colecţia Opera omnia – Dicţionar, 
2017; vol.II – Colecţia Opera Omnia – Dicţionar, 
2018) – Ed. TipoMoldova, Iaşi.

Să facem câteva consideraţii generale asupra 
cercetării de istorie literară: Lucian Blaga – Dicţio-
nar esenţial – Oameni din viaţa lui 

Cele două volume au necesitat o muncă enor-
mă de răscolire a bibliotecilor, arhivelor, corespon-
denţelor şi citirea documentelor şi cărţilor descoperi-
te. Cartea aceasta magistrală a primit un binemeritat 
premiu al Filialei Craiova a Uniunii scriitorilor din 
România, pe anul 2017.

Fiecare autor inclus în Dicţionarul esenţial 
se bucură de o succintă fişă bio-bibliografică, după 
care urmează mărturiile acestuia despre felul cum 
l-a cunoscut pe Blaga, corespondenţa dintre cei doi 
şi comentarea succintă a scrierilor exegetului despre 
opera „Titanului din Lancrăm”.  Toate aceste infor-
maţii sunt utile nu numai istoricilor literari dar şi ci-
titorilor care vor găsi informaţii foarte interesante, la 
prima mână.

Zenovie Cârlugea impresionează în Dicţiona-
rul menţionat prin acribie, putere de sinteză şi tentin-
ţa spre exhaustivitate.

Despre cele două volume dedicate oamenilor 

din viaţa lui Blaga s-au scris numeroase comentarii 
vaste aşa că nu îmi propun să le repet. Vreau însă să 
mărturisesc câteva fapte care mă leagă şi pe mine 
de Blaga, deşi nu l-am cunoscut. Unchiul meu, re-
gretatul poet Bazil Gruia i-a fost chiar prieten ma-
relui om de cultură, invitându-l de mai multe ori pe 
genialul scriitor la via sa de la Ciunga (lângă Ocna 
Mureş), la un pahar de must şi vin după o friptură la 
grătar. Când m-am născut, în anul 1950, tatăl meu, 
nehotărât în  privinţa numelui pe care să mi-l dea, l-a 
consultat şi pe fratele său Bazil asupra acestei ches-
tiuni. Bazil a propus să mă cheme Lucian, de la Lu-
cian Blaga şi aşa a rămas. Faptul a fost comunicat şi 

autorului Poemelor luminii care a fost încântat. Dar 
iată că lucrurile nu s-au oprit aici, întâmplarea a fost 
premonitorie.

În timpul liceului am fost atât de pasionat de li-
rica lui Blaga încât i-am învăţat pe de rost toate  poe-
ziile. În continuare am citit toată opera lui Blaga (po-
ezie, dramaturgie, memorialistică, proză, filosofie) şi 
la maturitate am scris cartea Lucina Blaga – Univer-

sul clepsidră şi 
matricea stilisti-
că (Ed. Princeps 
Edit, Iaşi, 2012). 
Vă veţi întreba de 
ce universul bla-
gian l-am denumit 
clepsidră? Pentru 
că cenzura trans-
cendentă mi se pare că reprezintă gâtuirea care des-
parte cupa superioară a clepsidrei, în care sălăşluieş-
te Marele Anonim, intangibil, iar în cupa inferioară 
se desfăşoară viaţa noastră cenzurată. 

Dar să revenim la Dicţionarul esenţial al pro-
fesorului doctor Zenovie Cârlugea. Cel mai bine este 
să dăm cuvântul autorului pentru a-şi releva intenţii-
le: „Iată de ce ideea alcăturirii unui dicţionar esenţial 
privind oamenii din viaţa lui Lucian Blaga, tot atâtea 
ipostaze ale alterităţii în relaţie cu o individualitate 
puternică, cu roluri mai şterse sau mai pregnante în 
desfăşurarea etapizată a destinului uman, artistic şi 
filosofic, mi se pare o întreprindere nu tocmai lipsită 
de sens. Dimpotrivă, privite din acest unghi, viaţa 
şi destinul marelui creator îndeamnă la o cât mai 
exactă evaluare a relaţiilor sale cu oamenii vremii  
sale, geniul lui împlinindu-se, între semeni, doar prin 
drumul creat prin sufletele şi conştiinţa acestora. (...) 
Idea acestui dicţionar al întâlnirii (contactelor) lui 
Lucian Blaga cu oamenii din viaţa sa deschide, iată, 
un câmp bio-bibliogarfic şi intelectual de mai largă 
cuprindere istorico-literară şi mai adâncă reflecţie 
asupra modurilor în care s-a creat, s-a afirmat şi apoi 
s-a consacrat opera în conştiinţa contemporanilor. 
Proiectul acesta, aplicabil oricărui mare scriitor ro-
mân (ne gândim în primul rând la Eminescu), este 
deopotrivă unul recapitulativ şi de sinteză, implicând 
– după cum se va constata – varii aspecte din ştiinţe-
le conexe cercetării literare propriu-zise.” (Zenovie 
Cârlugea – Lucian Blaga în oglinzile alterităţii)

Lucrarea Lucian Blaga – Dicţionar esenţial – 
Oameni din viaţa lui, elaborată de Zenovie Cârlugea, 
nu trebuie să lipsească nu numai din Bibliteca Aca-
demiei şi din Bibliotecile universitare ci şi din cele 
orăşeneşti  din ţară. 

Lucian GRUIA

Deja prin titlul recentei sale cărți, 
Mirela-Ioana Dorcescu probează un pact 
cu zeul interpretării, cu păgânul Hermes, 
chiar cu Trismegistos, cel de trei ori 
foarte mare. Iar dacă cel care tutelează 
interpretările autoarei e trinitar, a rezultat 
o cercetare în trei părți; căci Hermeneia 
este o lucrare ternară, în care mai cu sea-
mă primele două părți dovedesc curaj și 
temeinicie din partea exegetei. 

Nu se pune problema, la Mire-
la-Ioana Dorcescu, de preferință pentru 
poezie sau proză; o spun  ca prozator, 
cercetat de ea odinioară, dar nu foarte 
demult;  aveam senzația că, citindu-i 
sugestiile, îmi redescopăr scrisul sau, 
mai curând, că descopăr ceea ce nici nu 
știam că ascunde proza mea la nivelul 
expresiei. Și asta, pentru că Mirela mer-
ge, în Hermeneutica verbală, „până la 
cele din urmă hotare”, ca să-l citez pe 
Blaga.

Fără îndoială că, după ce ai avut 
o înțelegere cu zeul interpretării, trebu-
ie să ai ceva curaj să intri în cercetarea 
poetului Treimii, a lui Eugen Dorcescu; 
dar, cum treimile, indiferent că sunt pă-
gâne (vezi amintitul Trismegistos, sau 
romana Iuppiter, Mars, Minerva) sau 
Cea creștină, tot la sacru ne conduc, 
autoarea descoperă o Secțiune de aur în 
poezia lui Eugen Dorcescu, pentru ca, 
apoi, raportându-se tot la nobilul metal, 
să o descopere și în poezia lui Șerban 
Foarță.

Trebuie subliniat aici că alătura-
rea a doi poeți, pe cât de valoroși prin 
creație, pe atât de diferiți prin aceeași… 
creație, probează eminamente spiritul 
exegetic al autoarei, care se situează 
dincolo de preferințe sau simpatii, fie și 
intelectuale, în miezul adevăratului stu-
diu, adică al evidențierii a ceea ce nu se 
vede la o lectură generală, care relevă, 

DAN NEGRESCU

UN POSIBIL PACT

de regulă, minereul; Mirela extrage însă 
aurul, care, desigur, e produsul Poetului, 
pierdut, însă, dacă nu găsește un bijuti-
er. Astfel îmi explic titlul primei părți: 
Excelența  textului. 

Partea a doua, Haloul textului, o 
face pe autoare să se autotrădeze; dacă 
prima parte e dominată neîndoielnic de 
clasicul animus, în relație cu clasica 
ratio, căci Hermes nu-i iartă pe rătăci-
tori, partea a doua este, evident, animată 

de… anima, nici aceasta însă rătăcitoa-
re; autoarea simte ordonat.

Despre partea a treia, Efigii, doar 
atât, că autoarea se întoarce către sine; 
sensibilitatea-i mă face să nu mai conti-
nui, mai ales că Mirela-Ioana Dorcescu, 
dincolo de „insuportabila tăcere”, își re-
levă discret sinele. Căci orice pact, până 
la urmă, e, de fapt, cu tine însuți, precum 
scrisul  împăratului roman „către sine 
însuși”.
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• Deloc purificatoare, dar nici distructivă 
pînă spre finele romanului, ploaia caramiană1• 
este unul din elementele de recuzită (nu puține, 
altfel) ale romanului, recte, imensul ecran pe 
care se proiectează, față-verso, simetric și si-
multan, adesea pînă la confuzie, o „lume de/în 
fapt” (cunoscută, sau doar presupus a fi cunos-
cută de către „partenerul” cititor) și o lume na-
ratorială, pentru proiecția căreia intră în joc per-
sonaje tentînd tema „dublului” ori a oglinzii și, 
nu mai puțin, autorul însuși, cu indicații de regie 
(titlurile capitolelor, în primul rînd, „metatextul”, 
cum le numește Mircea Mihăieș) și comenta-
rii din off, mai știutor desigur decît personaje-
le, deci îndrituit să ofere date complementare 
(dacă acestea omit cîte ceva din biografia lor, 
de pildă), să „ghideze” cititorul și, după regulile 
autenticității extinse, să deconspire tehnici ale 
povestirii (Da, Chifu este un scriitor modern, cu 
lecturi bine asimilate. Aceasta îi permite citito-
rului să se simtă „acasă”, să poată face legături 
cu cele deja citite şi cu cele tocmai trăite, să se 
regăsească. Căci romanul Ploaia de trei sute 
de zile este un roman despre acum”. – Ghe-
orghe Schwartz). Lumea fără „zariște”, redu-
să la traiul zilei de azi ori, cel mult – și cu atît 
mai neliniștitor –, „de azi pe mîine”, ar fi putut 
avea, prin personajul arhitectului, un ordona-
tor, așa cum se cuvine să fie, și nu doar prin 
tradiție, arhitectul. In prezentul „ecranului”, al 
celor două fețe ale sale, un singur moment îi 
prilejuiește întîlnirea cu paradigma consacra-
tă și situarea, prin acesta, în perspectiva de 
rezonanță simbolică a romanului (construcția 
casei – viitoarea arcă, o „replică” palpabilă a 
perspectivelor similare ce însoțesc personaje-
le „purtătoare de idei” ale cărții, Iacob Grima 
– și laica sa Cosmografie, Mihail Cristea – și 
dedicația sa religioasă). Altfel, arhitectul Orban 
este mai mult decît un participant oarecare la 
„haosul” din capitala Z (Ziua-Z?) a Caramiei 
(eponim sau pseudonim, s-a spus, pentru Ro-
mânia – și complexul sonor ne-ar putea trimi-
te nu doar la italienescul, dătător de speranță, 
Cara mia, ci și la toponime/ antroponime în uz, 
cu atît de complexul etimon cara ori, de ce nu, 
la „legenda bătrînului Caraiman” și a „furtunii 
năpraznice” dezlănțuite la moartea sa), el este 
chiar creator de haos atît timp cît proiectează 
„hidoșenii” deși știe prea bine ce înseamnă ele 
în urbe și în afara ei, pentru locuitorii acesteia 
și pentru cei ce, eventual, o tranzitează/ vizi-
tează (comunică despre ea). Haosul urbanis-
tic se traduce în (sau este generat de) o acută 
atomizare a individului, în ciuda temei „dublului/ 
oglinzii” sugerată de evoluția personajelor, suit 
sau coborît pe scara socială prin mecanis-
me de regulă neortodoxe, într-o „țară” crono-

1• Gabriel Chifu, Ploaia de trei sute de zile, 
Cartea Românească, 2017

ADA D. CRUCEANU: Însemnări de lectură tîrzie
Cercetătoarea italiană Sabrina Sforza Galitzia susţine (...) că Leonardo Da Vinci ar fi prezis că 

sfârşitul lumii va avea loc în urma unui „potop universal“, care va începe pe 21 martie 4006 şi se va 
încheia pe 1 noiembrie în acelaşi an. (inițial, pe: http://www.besttopnews.com/anomalous/15-03-2010)

logic intrată binișor în al 21-lea secol, mental, 
comportamental, cultural trăgînd însă după ea 
contorsionate vremi ante ’89, suportul „disto-
pic” (Mircea Mihăieș) din și al „lumii reale”, de 
salvat – utopic – în lumea textuală, prin „nava 
uriașă, fantomatică și tăcută” („O salvare utopi-
că”  – Irina Petraș). O salvare „neverosimilă” și 
în plan simbolic, cît timp casa-Arcă – precedată 
de imaginea celei biblice sau de ceva similar 
ei, din multele variante înventariate de autor 
–, nu poartă cu ea pe „cei aleși”, exceptîndu-i, 
oarecum, pe doi dintre ei, credinciosul Ionică și 
tăcuta Doamnă Lena, cei ce ar (putea) fi purtă-
torii viitoarei povești/ viitoarei lumi. Iacob Grima 
(convalescent și, probabil, rămas fără manus-
crisul Cosmogoniei) și arhitectul Orban nu mai 
au nimic de adăugat despre lumea din care au 
plecat și nici nu știu ce se întîmplă după pleca-
rea lor („se porni vîntul”), spre a mărturisi într-o 
altă lume „reală sau ficțională”. Iar „alesul” Mi-
hail, pedepsit pentru „sustragerea” manuscrisu-
lui lui Grima, implicit desăvîrșind relevarea prea 
săracei sale devoțiuni religioase, nu va avea 
soarta lui Lazăr, quiproquo-ul căruia i-a căzut 
victimă sugerînd, am zice, o închidere definitivă 
a „rivalității” care l-a adus și l-a păstrat mereu în 
preajma și pe urmele „ilustrului savant”. Deci, și 
a rațiunii sale de a fi. 

• De altfel, centrate exclusiv pe propria 
lor existență, în care pînă și studiul Universu-
lui (Grima) este o chestiune demonstrativă, fără 
suport metafizic („Planul iubirii” din revelația tîr-
zie a cercetătorului nu este decît un răspuns, din 
multele posibile, cu care savantul reacționează 
la „provocările” prietenului/ geamănului său, așa 
cum o făcuse pe tot parcursul narațiunii), perso-
najele sunt de o pauperitatea spirituală tot atît 
de evidentă ca și monotona ploaie, cu, cel mult 
momente „constative” sau, pentru partea femi-
nină, încercări de auto-construcție, de salvare 
și ieșire dintr-o „povară” – din Dăbuleniul col-
buit, în capitala Z – Cora; din familia „sumbră”, 
în mirajul „revoltaților de vocație” – Alice; dintr-
un alt sat, „pe-acilea”, la „muncă” în Germania 
– Crinuța, Vali. Aparent „ilustrînd” doar condiția 
minoră a femeii („De observat că femeile, ori-
cât de frumoase, puternice, independente, sunt 
doar ingrediente de rangul doi”. – Irina Petraș), 
personajele acestea joacă, paradoxal sau nu, 
roluri-cheie în construcția epică, nu atît, poate, 
pe latura „turbulențelor” amoroase (clasice sau 
de „ultimă oră” – cele din lumea traficanților de 
orice ori a veșnic revoltaților), cît în arhitectura 
de final a cărții, cu nuanța sa de roman polițist 
(crima pusă la cale de Alice et comp, telefonul 
mobil „descărcat” al interlopului – la stîna fără 
electricitate, firește – și, ca atare, imposibilita-
tea „comutării” comenzii, de unde lanțul de om-
ucideri pe care îl produce, iată, o... defecțiune 
în tehnologia secolului 21). Fără de toate aces-
tea, reuniunea personajelor hard ale cărții, „pe 
la șase seara” ar fi fost una, dacă nu fericită, 
măcar în limitele bunei dispoziții/ prevestiri („Iar 
pe de altă parte, în privința vremii, lucrurile par 
să se îndrepte” – enunță savantul, în speranța 

că, după o întețire de moment, ea, ploaia, „să 
devină iar ploaia noastră caramiană obișnuită. 
[...] tolerabilă, suferibilă, adică, altfel spus – 
dezvoltă el – neucigătoare, nedistrugătoare”). 
„Cina de pe urmă” se cerea însă înscrisă în po-
vestire, spre împlinirea „gîndului necurat” – al 
sustragerii manuscrisului –  și declanșarea po-
topului („Ploaea cade ca la balamuc: nu mai ie 
aia de-o știam, acu se prăvălește ceru’ pă noi, 
nu alta” – rostește, probabil el însuși pe sfîrșite, 
interlopul), în ciuda pronosticului meteo și a „se-
ninului” întrezărit doar de Grima.  

• Pe aceleași coordonate, ale proiecției 
pe/ dinspre ambele fețe ale ecranului, deși 
sunt inserate, ușoarele note de „psihologie re-
gională” nu aduc (în contrabalans la „tradiția” 
care susține, cultural/ civilizatoriu în primul rînd, 
existența unor spații privilegiate, sau măcar 
mai ferite de „energia negativă” a capitalei) ni-
cio notă salvatoare (așa cum mănăstirea însăși 
nu este decît un refugiu chestionabil chiar și 
pentru bunul Mihail). Dimpotrivă, Epilogul cărții 
introduce o altă energie  („un vînt nemaipome-
nit de puternic”) pornit de „la marginea de nord-
est a țării”, tocmai cînd soarele strălucea peste 
Caramia sub ape, post-deluviană, cu un prim 
dezastru premonitoriu pentru distrugerea a tot 
și a toate (vîntul „smulse din temelii biserica 
veche de piatră a satului...”). Caramia, cu per-
sonajele sale autocentrate, dezlegate de obligații 
în sau față de vreo comunitate, înțelegînd doar 
vag semnele „soarelui/ luminii” de dincolo de 
propria-i geografie, așadar neconstruind și ne-
constituind o „istorie”, se cade firesc să treacă 
în „nelumesc”, dar să (se) păstreze, acum cînd 
„ecranul” nu mai există, în ceea ce, oricînd, are 
șansele reconstrucției: „pulbere”, dar „și frînturi 
de propoziții, și praf de cuvinte”. Or, atît timp cît 
„praful de cuvinte” mai dăinuie – cum notează 
prozatorul Gabriel Chifu (n. 22 martie 1954) –, 
să-i dăm crezare poetului Gabriel Chifu: „am fă-
cut sul întreg peisajul -/ cerul cu nori şi cu câte-
va stele,/ apoi văzduhul prin care tocmai/ trecea 
vântul, tocmai trecea/ mirosul liliacului înflorit,/ 
tocmai trecea o umbră.// apoi strada cu biserica 
din apropiere/ şi cu casa mea (ce mă cuprindea şi 
pe mine,/ stând la masă şi citind).// da, am strâns, 
am rulat/ tot universul meu, ca pe un papirus.// 
iar papirusul astfel dobândit/ l-am legat cu o sfoa-
ră de cânepă/ şi l-am pus deoparte,/ la păstrat,/ 
pentru alte vremuri.” (papirus – sl. m., ADC). 

Pentru vremurile în care, epurată, nolens-
volens, de anecdotica prezentului, de prea-
contingent (între altele, scenele grotești ale 
„banchetului” într-un palat „stricat de renovarea 
recentă”, parte din ele petrecute sau poate doar 
intrate în legendele urbane din alte multe colțuri 
ale României de azi, ori prea curenta istorioară 
a măririi și decăderii pe scara „politichiei” – și 
aceasta, tot a României de azi), cartea va fi (re-
ceptată ca narațiune, cum se și cuvine) nu doar 
„despre acum”, ci, mai ales, despre „oricînd” – 
și oriunde – posibil. 

Ada D. CRUCEANU
Reșița, 21 martie 2019
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O CARTE – DOUĂ INTERPRETĂRI CRITICE
Octavian Doclin, Poeme libere (din cartea Subteranei, 2017 – 2018).

Prefață de Mircea Bârsilă. Postață de Tudorel Urian,
(Timișoara, Editura Gordian, 2018)

Cum greu poți pune preț pe confesiunea pro-
zaică a  unui poet, știut fiind că poetul poate fi ușor 
cuprins de furtunile imaginației  care îl urcă dincolo 
de real, sau îl poate coborî  în bolgiile subteranei de 
unde ca dintr-un fel de purgatoriu iese la lumina zilei 
mai curățat de patimi și mai stilizat în opțiuni, dar 
și cu dorința mai fortificată de a se manifesta prin-
tr-un nou volum, deci,  nu știu cât credit putem da  
celor cuprinse în textul inițial al acestui volum al lui 
Octavian Doclin, — Poeme libere (Editura Gordian, 
Timișoara, 2018, 70 p.) —  în care ne avertizează că 
nu va mai publica nimic până în anul 2020 („...aces-
ta este ultimul volum original de poeme pe care îl 
public până în 2020, când voi împlini 70 de ani...”). 
Dar cum singura confesiune credibilă a poetului este 
propria-i poezie, până la gestul contrar să privim cu 
îngăduință și chiar cu ușoară suspiciune această con-
fesiune.

Volumul se subintitulează: din Cartea Sub-
teranei, Reșița, 2017 – 2018, ceea ce readuce în 
discuție un mod de trăire poetică și un sens al me-
taforei, ambele esențiale pentru poezia lui Octavian 
Doclin. L-am numit, cândva,  pe Octavian Doclin po-
etul subteranei nu doar pentru pasajul trecător tem-
poral al coborârii într-un tărâm rarefiat și amețitor de  
deliciile distileriilor, ci , mai ales, pentru capacitatea 
de absorbție în poezie  a trăirii întregului miracol pe 
care coborârea în straturile profunde îl oferă. Sensul 
metaforei trece mult dincolo de anecdotic și devoa-
lează un mod de trăire poetică. Starea de trăire poe-
tică iese din orizontalitate și se îndreaptă spre o altă 
ipostază, aceea a verticalității. Spațial percepția este 
mai redusă, dar mult mai profundă prin coborârea pe 
verticala subteranei. Subterana a devenit o marcă a 
poeziei docliniene care îl individualizează. Nu doar 
sensul unei profunzimi poetice îl aduce metafora 
subteranei, ci și pe acela al unui spațiu de geneză 
poetică. Subterana este un spațiu fără legătură cu 
timpul, aici timpul se comprimă, își pierde curgerea, 
iar poetul are șansa de a savura și de a trăi clipa, mo-
mentul de grație poetică. Integrat timpului zodiacal 
poate primi conotații testamentare: „ La plecarea în 

Subterană / i-a urat poetului / mare creștere / fără 
duh mâhnit / neștiind cât va sta / Scribul dorește să 
nu-l găsească în eroare / a scris toate acestea / aici pe 
partea nevăzută / a hârtiei / un fel de prematur Tes-
tament mic //24 februarie 2018//(Micul Testament).

 Poeme-le libere  stau sub semnul timpului, 
poetul trăiește aici acut sentimentul timpului: un 
timp trecător, evocator, trăit, rememorat (sunt aici 
poeme din adolescență, din anii 2016, 2017, unele 
apărute în alte volume, și, evident, cele mai multe 
din 2018), intuit ( prin translație la vârsta viitoare). 
De timp se leagă uneori vârsta (legătura nu este obli-
gatorie, ci aleatorie) și în mod indubitabil mitul sub-
teranei, care, se pare, că rămâne constant seducător 
pe întreaga acoladă a trecerii timpului, intensitatea 
trăirii în subterană fiind ușor oscilantă în funcție de 
momentul temporal — „...cam pe la amiaza / vieții 
sale de poet / când subteranele / îi erau atât de tinere 
/ străbătându-le / de la un capăt la altul / fără odih-
nă (Punct și de la capăt)” , sau altădată într-o trece-
re a răscrucii de veacuri —„...eu fiind unul / dintre 
fericiții așa cum îmi scriai / care au trecut egoist / în 
celălalt veac /dar vai trăind avar / prin subteranele 
lui” (Cu titlu..., În amintirea lui M.C.). 

Un alt moment al relației cu subterana este 
imaginara călătorie în magica Simbolia pentru o 
nostalgică reîntâlnire („... astăzi când eu încă bântui 
/ prin subteranele docliniene singur / mă gândesc că 
ar fi nimerit / când voi reveni din această i-realitate 
a realității / la suprafață adică în realitatea reală / să 
pescuiesc știuca nebună și cu singura / sticlă con-
gelată ce a mai rămas / să dau o fugă pe dealul ace-
la de la Simbolia / să o mai hrănim pentru ultima 
oară împreună./ Nesătula / Bestiara. Reșița, 20 iunie 
2018 (Simbolia. În amintirea Nănașului nostru, Petre 
Stoica)”), după cum în Pășunile verzi (poem inclus 
și într-un volum anterior) un drastic și tragic balans, 
între poli de evidentă și accentuată opoziție, mișcă 
acest simbol al subteranei: iluzie și realitate, dorință 
și renunțare,  entuziasm și dezamăgire, încredere și 
mefiență, opacizare și iluminare, permeabilitate și 
închistare, biciuire și expiere,   cădere și înălțare. 

Alexandru RUJA

POEME LIBERE

Mytosul poetic doclinian s-a îmbogățit cu 
această polivalență a subteranei. „toți așadar se în-
trebau / cum Doamne iartă-ne se rugau / îl ierți îna-
inte de-a ști ce scrie / sau tocmai fiindcă tu îi dictezi 
/ luându-i cu mâna ta invizibilă / mâna ta incredibilă 
/ plimbând-o pe o hârtie unsuroasă / cu demnitate 
ascunsă precum plimbarea în ceață / și toți cei care îl 
întâlneau după ieșirea / din subteranele lui cu care se 
mândrea / nu înțelegeau de ce afișa cu atâta ostentație 
/ la fel de egal demnitatea / frica și lașitatea / tuturor 
celor nedumeriți le răspundea nepăsător / citiți poe-
mul acesta și veți aproape înțelege.”//30 nov. 2017, 
Sf. Andrei (Biciuirea).

Poeme libere este într-un anumit fel un vo-
lum recapitulativ, iar mitul subteranei duce cu el o 
dramatică apăsare de destin. „Ați fost voi vreodată 
/ prin subteranele docliniene / ca să călăriți moartea 
moarte / adică moartea virgină / nu n-ați fost pentru 
că / sigur v-aș fi văzut / atunci de ce plângeți de frica 
ei / eu nu plâng eu râd împreună cu ea / de aceea la 
chemarea ei / cobor măcar o dată pe lună / în subte-
ranele mele / (ehei în tinerețe o iubeam zilnic) / unde 
mă așteaptă cu trupul ei / de tăciune să ne iubim 
până la epuizare / doar în pielea goală / așa se face 
că ori de câte ori revin / la suprafață / gol goluț hai-
nele oprindu-le la ea / ca să fie sigură că voi reveni 
de fiecare dată / la chemarea ei / doar cu huo amantul 
morții cu pieptul păros și negru / mă apostrofați / 
fiindu-vă frică să mă arătați / cu degetul.”// Reșița, 2 
februarie 2018// (Amantul).

Poet de vibrații profunde, Octavian Doclin 
trăiește și simte lumea sub imperiul libertății poe-
ziei. De aceea expresia sa poetică nu este niciodată 
crispată, are o curgere naturală în cadențe bine în-
crustate în cuvinte, dar descătușate în poeme libere.

Ela IAKAB Octavian Doclin şi poetica spaţiilor himerice 

Poezia lui Octavian Doclin este singulară nu 
numai prin raportare la congenerii săi, atraşi spre coti-
dian, spre magia lumii obiectuale, spre metaliteratură, 
ci prin nobleţea unor spaţii himerice, hărăzite experi-
enţelor metafizice. Teopia (o descriere a ţinutului) e 
cel dintâi ţinut relevant, în acest sens. Situat sub zodia 
unei fertilităţi stranii, Teopia e sălaşul discipolilor fără 
maestru, stăpâni pe propriul destin, care-şi trasează 
singuri periplul iniţiatic: „aici / mâna renumitului or-
ganist / repudiază modest adevărul / (cum grăsimea de 

pe ochii profetului dialogul vederii)”. Precum profetul 
orb, adâncit în descifrarea semnelor oraculare înscrise 
pe pereţii sinelui, organistul e cel ce coboară în propri-
ile tenebre, acolo unde umbra sa nevăzută dănţuie ca 
o fantasmă în ritmurile muzicii lăuntrice. Poetul iese 
din sine şi atinge beatitudinea prin translaţie în inte-
riorul poemului, unde, ca în Teopia, eternitatea însăşi 
e anulată. Ceea ce-i leagă pe cei aleşi, cu experienţe 
atât de diferite, este identitatea condiţiei existenţiale: 
„în consecinţă aici / condiţia locuitorilor este în afara 
eternităţii / (precum poetul în poem la o adică)”. 

    Iată şi prima poezie din volumul Urma pa-
şilor în vale (Timișoara, Hestia, 2001),  pe care o ci-
tez aproape în întregime: „cu viaţa mea cobor, mereu 
suind,/ la cer  înalt, pentru  a-mi  fi  citită./ Şi  bat  şi  
bat  şi  nu  ştiu  unde  bat,/ ori  poate  bat în porţile  de  
aer,/ că  nu  am  vrut, dar  nici  nu  am  aflat/ din câte-
nvolburări se-ncheagă-un caer./ Că voi afla chiar astăzi 
ori nicicând/ nu pot să ştiu scriind acum cuvinte,/ mai 
rămâneţi o clipă pe pământ:/ de va ajunge pân’ la voi un 
vaer/ e un poem ce mi se stinge-n minte.” Situat într-o 
margine deschisă în transcendenţă, patria poetului e o 
alcătuire vie, o vedenie în sens platonician, o Meka ale 
cărei porţi de aer  se îndepărtează fulgerător, devenind 
amintire şi strigăt. Cerul doclinian nu e cel zămislit de 
Dumnezeu, ci de poetul care în-fiinţează propria-i lume 
prin incantaţii secrete. Pelerinajul ascensional spre Ce-
tatea sacră cu porţi transparente e recompensa poetului 
ce îşi inventează harul. 

Camera cu pereţi de plută, din volumul Între 

pereți de plută sau Moartea după Doclin (Timișoara, 
Marineasa, 1999), e peştera iniţierii în moarte, unde 
poetul, prototip al înţeleptului cufundat în sine, orb, 
surd şi mut, îşi celebrează  renaşterea după uniunea spi-
rituală cu Geea Mater : „În camera cu pereţi de plută/ 
închisă ermetic/ singur cu el mut orb şi surd cu memo-
ria îngheţată/ Se laudă acum cam prea mult că doar el 
a fost acolo/ şi că somn de moarte a dormit la rădăcina 
florilor/ El şi numai El /Să-l lăsăm în pace / Nu i-a dis-
părut mirosul din nări/ Deocamdată încă proaspăt îl 
simte.” 

Poetul fuge ritmic în afara lumii, cautând pra-
gul între Aici şi Dincolo. Un astfel de spaţiu misteric e 
regatul nisipurilor, unde pierderea de sine în sfâşierile 
solitudinii generează revelaţia consubstanţialităţii cu 
tăcerea şi cu focul: „Nisip numai pe pielea care arde/ 
nisip pe limba care-nvineţeşte/ nisip pe frunte când se 
odihneşte/ când mâna-i călăuza ce te pierde”. Chemat 
la viaţă de cel dintâi cuvânt al său (întâiul tău cuvânt te 
pomeneşte),  peregrinul  trăieşte clipa iluminării: „nisi-
pul s-a aprins din nou în vale/ păşeşti tot pe nisip pe-o 
altă cale”.  

   Dacă în volume anterioare, personajele bibli-
ce (Iacob şi Esau, Zaheu, Christos şi Maria) treceau 
fulgurant prin lume, ca nişte umbre enigmatice, Urna 
cerului (Timișoara, Anthropos, 2008) şi Aquarius 
Timișoara, Marineasa, 2009), explorează mai ales le-
gătura umanului cu divinul. O voluptate a pustiurilor, o 
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tristeţe a depărtării de cer, o înfrigurare 
a fiinţei alergând către abis tânjind după 
Cel Ce Tace – iată viziunea ce tinde să 
crească din plămada firavă poeziilor la 
care ne referim acum. Pierdut în căuta-
rea luminilor prevestitoare, răpit de zvo-
nul tăcerilor primare, străinul descoperă 
Calea unui pelerinaj metafizic. Se miş-
că pe o punte nevăzută, atinge frenetic 
hotarul de unde Urna Cerului picură în 
bezna intermundiilor stropi de rouă. Cu 
năluca în suflet, febril ca Moise altăda-
tă în apropierea Mării Roşii, cel fugit 
în afara lumii trăieşte preludiul uniunii 
progresive, iubitoare cu divinul : „…iar 
în faţa ta/ stă Urna cerului / aşteptând să 
ţi se deschidă/ cum o altă Mare Roşie.” 
(Sfârşit de poem) 

Răsaduri (Timişoara, editura 
Gordian, 2017) unul dintre cele mai re-
cente volume de poezii semnate de Oc-
tavian Doclin nu este, aşa cum pare la 
prima vedere, un elogiu al germinaţiei 
telurice. Rostirea poetică e proiectată 
într-un topos cu largi rezonanţe biblice, 
Grădina, încărcată de alte sensuri decât 
Edenul primului cuplu uman ori nou-tes-
tamentara Grădină Ghetsemani, plină de 
lumina transfigurării christice. E, întâi 
de toate, polul opus al subteranei, un de-
şert devorator al solitudinii, unde moar-
tea ca experienţă iniţiatică, necesară în 
evoluţia metafizică a sufletului omenesc 
nu poate fi decât o iluzie înfricoşătoare 
: „în Subterană/ nu există rod-rodire/ 
viaţa e stearpă/ poetul rătăceşte de unul 
singur/ prin păşunile verzi/ printre ape/ 
adulmecând viziunile/ care îl vor sfârte-
ca/ rupând din el bucată cu bucată/ până 
când n-o să mai rămână/ decât scheletul/ 
prin aer fără memorie/ aşteptând naşte-
rea noii memorii/ aproape goală/ din cea 
veche nemairămânând/ aproape nimic/ 
cu care să poată reveni/ în realitatea rea-
lă/ ajuns din nou aici/ auzi iarăşi ţipătul/ 
vae victis” (Noua memorie).

Poetul reşiţean transpune în ver-
surile sale legătura indisolubilă dintre 
acest spaţiu enigmatic din afara lumii 
şi metamorfozele sinelui, de-a lungul 
unor vârste străine de vârstele omenirii. 
Grădina onirică, vecină cu râul mitic al 
morţii, este un spaţiu al ieşirii din sine şi 
al comuniunii cu duhul apelor spre care 
călătoreşte, fără să le fi văzut vreodată: 
„a ajuns la liziera aceea/ Styxul încă nu 
se zărea/ pe la jumătatea drumului/ prin 
văzduh/ s-au întâlnit însă sufletele/ lor/ 
răsad în răsad/ sădit ră-sădit/ cum într-o 
grădină comună arată/ în miez de noap-
te (liziera)”- răsad (4). Apoi, grădina se 
încarcă de memorie genezică, devenind 
nu numai locul în care divinitatea l-a ini-
ţiat pe om în dublul mister al rostirii şi al 
scrierii, ci şi vama interzisă între atunci 
şi acum, aici şi dincolo, poezie şi moar-
te, mistuire şi foc sacru: „încă de la ros-
tirea/ cuvântului prim/ şi înţelegerea lui/ 
a ştiut că trebuie/ să trăiască să pună/ în 
practica vieţii lui viitoare/ legile divine 
ale scrierii/ ca nu cumva să se opreas-
că/ la jumătatea drumului/ în mersul său/ 
spre grădina roditoare/ şi pregătită pen-
tru răsadurile/ ce vor izbăvi mâna poetu-
lui/ când mistuită va fi/ cum rugul aprins 
(cuvântul prim)” - răsad (11). 

Regele grădinii poartă un blazon 
unic, semn al unei forțe taumaturgice: 
„un mănunchi de răsaduri/ ca un bla-
zon/ un pergament în geografia grădinii/ 
adăstând sigiliul regal/ pe actul de pro-
prietate/ al moşiei şi diplomei de înnobi-
lare/ pe timpul singurului Stăpân/ al Ma-
relui Răsad/ când încolţirea poemului/ 
înăbuşită/ era de somnul cenuşii/ cum 
sângele galben de apă/ al nerăsadului re-
trăgându-se în răsad.” (Retragerea)

Spaţiul himeric recurent în între-
gul univers liric doclinian, de-a lungul 
tuturor vîrstelor, amprentă inconfun-
dabilă a creaţiei sale, este Domeniul 
poemului, care are o hartă secretă, un 

Corpus Hermeticum tatuat pe mâna 
poetului, pecete a originii și destinației 
sale de dincolo de timp și uitare, tăce-
re și moarte: „Supraviețuise până la ei 
zvonul/ că harta pe care din generația lor 
/nici unul nu o văzuse/ decât singur paz-
nicul porții/ când noapte de noapte intra 
în pivniță/ precum părinții lor în cortul 
femeilor lor/ că bine tăbăcită în spatele 
ei pielea/ ascundea încă o hartă/ că pe 
aceasta/ nici ochiul rău al paznicului/ 
n-o poate citi/ ca fiind a vremurilor dina-
intea vremii/ după care și ei vor tânji mai 
târziu/ acolo se bănuia cobora adesea/ 
zile și nopți la rând Stăpânul/ în mundus 
subterraneus/ la toți cei care cândva/ au 
fost și ei în pârgă/ trăind acum într-o altă 
lumină/ afară din lege/ îl chemau ca la 
o judecată/ astfel că întotdeauna/ reve-
nea printre ei/ înfrânt/ dar nu învins/ cu 
aceeași arsură pe mână” (Mundus sub-
terraneus). Din mâna Poetului „ţâşneau 
raze de foc”, privirea lui se înalţă spre 
„steaua de rai”, Scribul îi strecoară „prin 
uşa întredeschisă / a cortului / sămânţa 
unei plante de dincolo”. Şi totuşi, ni-
meni nu va şti, niciodată, ce ascultă el 
„cu urechea inimii” şi ce vede el „cu ce 
de-al treilea ochi”. Toate întâmplările şi 
fantasmele trăiesc şi se mişcă pe un arc 
misterios între Poet şi el însuşi, suspen-
date într-un spaţiu de interval ce leagă 
tăcerea umană de originea ei divină : „Şi 
să te regăseşti într-o pildă anume/ cum 
pe un alt cer steaua de rai/ sau să elibe-
rezi cuvântul de firea lui pământeană/ 
precum o pasăre de penele ei tocmai în 
iarnă// dar tu cine eşti ce doreşti cui îi 
vorbeşti/ se auzi strigătul Scribului as-
cuns chiar atunci/ după cortul poemului” 
(Regăsire) Febril ca Moise altădată în 
apropierea Mării Roşii, pelerinul trăieşte 
preludiul uniunii progresive cu divinul : 
„…iar în faţa ta/ stă Urna cerului/ aştep-
tând să ţi se deschidă/ cum o altă Mare 
Roşie.” (Sfârşit de poem). 

Triada Stăpân-Scrib-Pivnicer, 
o constanţă memorabilă a poeziei lui 
Doclin de la începuturi şi până astăzi, 
pune în lumină figura emblematică a 
poetului care păzește semne și învățături 
esoterice, interdicții și transgresiuni, 
latența și creația, sacrificiul şi salvarea, 
viața și moartea. Aş mai putea cita zeci 
de poeme reuşite pe această mare temă, 
însă am ales un text pe cât de concen-
trat, pe atât de expresiv, din cel mai re-
cent volum de versuri (Poeme libere, 
Timişoara, editura Gordian, 2018) al 
scriitorului reşiţean: „Privea prin gaura 
cheii cărţii descuiate/ poemul/ cum spală 
picioarele cuvintelor/ poemei/ cu unde-
lemnul şi vinul/ ascunse de Pivnicer/ în 
toţi anii stăpânirii Domeniului/ de către 
Stăpânul acum dispărut/ fără urmă/ se 
spune că la sfârşitul spălării/ Scribul fu 
văzut plecând cu Cartea sub braţ/ după 
ce în zadar a încercat/ să afle citind din 
ea/ ce a urmat/ şi de atunci nici de el/ 
nu s-a mai auzit ceva.” (Ieşirea-Exo-
dul-Răpirea). A trăi cu brațele neființei 
încleștate în jurul trupului e singulari-
tatea unui destin care-și caută o noimă. 
Și, din nou, pelerinajul printre nălucile 
sinelui sfârșește în marea tăcere de la 
marginea căreia reîncepe urcușul din 
tenebra inițierii în moarte spre epifa-
nic: „Acum/ plimbându-se prin Grădina 
roditoare/ a Domeniului se bucură/ de 
sporirea neamului răsăditelor/ în fiecare 
dimineaţă zăbovea în dreptul unuia/ mai 
mult şi-l cerceta/ cu lumina ochiului său/ 
acela singurul nevăzător din care ţâşnea/ 
văpaia focului de dinaintea primei lu-
mini/ aşa se face că într-o astfel de di-
mineaţă/ Stăpânul auzi în spatele său o 
voce/ fereşte-te Scribul a pus stăpânire/ 
pe grădina nerăsăditelor/ şi a adus cu el/ 
o nouă piatră Eben-Ezer.” (Noua piatră- 
Poeme libere)

Octavian DOCLIN
Octavian Doclin şi poetica spaţiilor himerice

Prematur

Confruntarea cu cel ce a scris
cu osîrdie cartea
nu putea avea loc încă
atît timp cît celui fără nume
nu i se ştia locul de unde vorbeşte
şi mai ales nu i se descoperise
adevărata menire a enunţului 
bucuria anonimatului şi voluptatea
durerii
de aceea nu putea fi găsit acum
şi nici uitat prematur
de văzut deci înfăţişarea mîinii
se înţelege nici vorbă
că vocea nu i se mai auzea
cuvintele de-nceput rămăseseră în 
urmă
şi nimeni nu se mai străduia
să le înţeleagă
măcar aşa din curiozitate.

30 nov. 2017, Sf. Andrei

Pădurea

În copilărie
adesea o însoţea pe Maica
la pădure nu departe de uliţa
unde îi era casa
Maica se întorcea
cu un braţ de crengi uscate
aşezate pe cap sub care
era un ştergar făcut colac
iar el cu un lemn pe măsura vîrstei lui
aşezat numai pe umărul stîng
astăzi înţelege de ce din cînd în cînd
îi curge sînge din nas
dar numai din nara stîngă
şi de ce i s-au pus şase stenturi
tot la o pădure numită Verde
însă ce i se pare mai important acum
este că poemul pe care îl scrie
în această clipă se naşte pe o hîrtie
dintr-un copac dintr-o altă pădure
al cărei nume a fost scrijelit
sub formă de cruce
pe inima unei vieţi anterioare.

4 decembrie 2017

Micul Testament

La plecarea în Subterană
i-a urat poetului
mare creştere
fără duh mîhnit
neştiind cît va sta
Scribul doreşte să nu-l găsească în 
eroare
a scris toate acestea
aici pe partea nevăzută
a hîrtiei
un fel de prematur Testament mic.

24 februarie 2018

Noua piatră

Acum
plimbîndu-se prin Grădina roditoare
a Domeniului se bucură 
de sporirea neamului răsăditelor
în fiecare dimineaţă zăbovea în dreptul 
unuia
mai mult şi-l cerceta
cu lumina ochiului său
acela singurul nevăzător din care ţîş-
nea
văpaia focului de dinaintea primei lu-
mini
aşa se face că într-o astfel de dimineaţă
Stăpînul auzi în spatele său o voce
fereşte-te Scribul a pus stăpînire
pe grădina nerăsăditelor
şi a adus cu el
o nouă piatră Eben-Ezer.

26 februarie 2018

La gîndul

Începură să-i tremure lacrimile
să i se umfle nările
şi să-i vineţească buzele
la gîndul că toate acestea
se vor întîmpla odată
atît de devreme dar mult prea tîrziu.
16 martie 2018

Ieşirea – Exodul –
 Răpirea

Privea prin gaura cheii cărţii descuiate
poemul
cum spală picioarele cuvintelor
poemei
cu undelemnul şi vinul 
ascunse de Pivnicer
în toţi anii stăpînirii Domeniului
de către Stăpînul acum dispărut
fără urmă
se spune că la sfîrşitul spălării
Scribul fu văzut plecînd cu Cartea sub 
braţ
după ce în zadar a încercat
să afle citind din ea
ce a urmat
şi de atunci nici de el
nu s-a mai auzit ceva.

4 aprilie 2018
(din volumul Poeme libere) 
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Ut pictura poesis!
Recalmă Horaţiu, 
adică poezia să fie ca pictura.
.Mă pune pe gânduri poetul roman. 
Îmi aşez şevaletul 
pe marginea acestei zile de primăvară. 
Uneltele mele de pictură 
sunt doar imaginare.
Pe pânză îmi răsar în faţă 
numai cuvinte fruste. 
În ce acuarele, 
în ce uleiuri să le pictez? 
Nu umbla cu cioara vopsită! 
Îmi reproşează Dumnezeu 
care-mi priveşte peste umăr tabloul 
alb. 
Cuvintele au culorile lor 
interioare. 
Pe acestea trebuie să le pictezi 
tu, poetule! 
O, Doamne, 
dar eu nu am ca Tine 
privirea atotvăzătoare 
şi ubicuă. 
Eu văd doar în limitele 
pe care mi le-ai dat – 
măsurate.

Fusele orare
Torc fusele orare 
caierul drumurilor mele. 
Am pornit din gara locului de naştere 
spre alte lumi citite de pe hărţi. 
Itinerarii la noroc, trasate 
de steaua polară. 
Semeni de alte graiuri 
m-au întâmpinat curioşi . 
Le-am răspuns pe limba gesturilor 
până când le-am deprins vorbirea. 
Nu e chiar aşa rău, cum se spune, 
printre străini. 
Dacă ştii să-i asculţi cu inima, 
îţi răspund la fel. 
Am presărat cenuşă pe urmele pierdute 
să nu uit calea de întoarcere. 
Le-am cedat ceva din lumea mea, 
dar am adus şi lumea lor acasă.

Zilele – boabe de nisip

Mi s-a dat o lucrare: 
Să număr boabele de nisp. 
Şi nici nu mai găseam aripa 
dată de zâna furnicilor. 
De unde să încep? 
De la ce margine a deşertului, 
pe care nici n-o zăresc? 
Mi se spune că munca mea 
e zadarnică. 
Boabele de nisip nu se lasă numărate. 
Doar acea scoică de mărgăritar 
le ştie numărul 
celor destinate să devină perle. 
Restul, 
sunt zilele deşarte 
pe care omenirea
le lasă zălog pământului. 

Clopotele tac o secundă
Uşa de la intrarea 
în viaţa de dincolo 
a început să scârţie prevenitor. 

Mituieşte broaştele să tacă! 
Mă îndeamnă cea care mă aşteaptă 
dincolo de prag.. 
Bine, am s-o fac,
am s-o fac! 
Chiar dacă totul e în van. 
Hades îşi trimite solii 
spre luciul apei. 
Sfântul Petru coboară 
alte scări de păianjen, 
după ce i-a săltat pe alţii 
spre binecuvântarea Domnului.
Mă ghemuiesc în mine, 
îmi fac curaj 
să.ntâmpin ziua cea mare. 
Îmi fac de lucru noaptea 
să nu fiu luat prin surprindere. 
Clopotele tac o secundă 
cât să spun mea culpa 
pentru o viaţă care 
parcă nici n-ar fi fost.

Molima cercului
Roţile înfăşoară paşii maşinii 
pe cercurile lor.
Arborii îşi înfăşoară cercul anilor 
pe trunchi. 
Butoaiele ţin strâns vinul în cercuri. 
Piatra naşte cercuri concentrice 
în undele apei. 

Pământul e înfăşurat 
în cercuri paralele 
să nu cadă munţii 
în oceanul cerului. 
Peste tot numai cercuri! 

De la cercul din copilărie, 
până la cercul clopotului 
care emite în eter cercuri de unde 
la mari depărtări.

Stau în şezlong 
şi pufăi din ţigară cercuri de fum. 
Le înfăşor pe degetul 
cu care mă admonestează 
Dumnezeu. 

Cântec de primăvară
La primavera lui Botticelli 
mă priveşte zîmbind 
dintr-o ramă de cer.
Coroane de flori multicolore 
prind viaţă 
pe umerii războinicului Marte, 
drept mărţişor oferit de zână. 
Primăvara cosmică 
dă ultimele lovituri de sabie 
omului de zăpadă 
pentru salvarea ghiocelului. 
Sevele iau startul spre muguri 
dându-le să sugă lapte verde. 
Toată suflarea 
alungă amorţeala 
din trupuri chircite. 
Soarele prinde viteză 
spulberând mai devreme 
cărbunele nopţii.
Îmi picură în cerneală 
stropi de lumină 
cu care spoiesc notele 
acestui cântec de primăvară.

Colacul de salvare
Mă oglindesc în ochii voştri, 
mă văd multiplicat prismatic 
de idiosincraziile personale. 
Nu sunt elementul preferat, se pare. 
Stau la fereastră, 
despre care se spune 
că e o cameră de supraveghere. 
Poate că văd şi eu 
prea monstruos lumea, 
precum Nenea Iancu. 
Lumea cărăreia îi cer 
să fie totdeauna cool cu mine. 
Eldorado e greu tangibil, 
sunt conştient. 
Dar prea judecăm aproapele 
cu propriile simţuri viscerale. 
Nu mă scot din cauză.
Încerc doar să descopăr în mine 
minereurile de empatie, 
să le-mprumut şi irişilor 
de alături. 

Mă oglindesc în ochii voştri 
ca într-o apă imensă. 
Nu-mi aruncă nimeni 
un colac de salvare?
 

Naveta
Dimineţile – perle 
la gâtul zeiţei Terra. 
N-ai timp să le aduni, 
că trebuie să te urci 
în trenul zilei. 
Priveşti pe fereastră şi te întrebi copi-
lăreşte: 
De ce pomii aleargă înapoi? 
Naveta asta cu trenul 
spre capătul lumii 
o avea un sfârşit? 
Din straiţa vecinului 
scoate capul un gânsac morocănos.
Vreau să-l mângâi, 
dar mă prinde cu ciocul de deget. 
Unde-l duci, bade, să-l vinzi? 
Nu, domnule, am un beteşug. 
Îl duc doctorului să-mi dea leacuri 
bune. 
No, că mi le dă el şi aşe,
dar cam cu mânurile strânsă. 
Mă fură gândurile 
spre interesele mele. 
Eu n-am nici măcar o raţă 
s-o duc ca să scap de naveta asta. 
Altr-ego mă apostrofează: 
Dar puilor ălora de ţărani 
cu ochi de vulturi, 
cine o să le mai pună 
în mână cartea? 

Un văl de ceaţă
Un văl de ceaţă peste fereastră.
Ne ascunde Dumnezeu 
de moarte.
Mă învitejesc să declar rituos 
că nu mi-e frică de ea, 
dar o simt în mine 
de când am ieşit căţel orb 
din acea peşteră ocrotitoare. 
Mă hazardez să văd lumea 
trăind în veşnicia morţii, 
straturi striate 
în maluri de timp.

Toma GRIGORIE

Culorile interioare

Istorii deasupra, istorii dedesubt, 
miezul lumii e neantul.
Învăţ alfabetul vieţii 
dela a la infinit, 
dar nu ştiu să citesc gesturile simple
ale copilului înainte de grai. 
Îmi transfer fiinţarea în ochii lui.
El va încorpora viaţa mea 
şi eu pe a lui. 
ţinând în viaţă lanţul trofic.
Cât mai strânse zalele, 
trupul morţii nu va mai avea intrare 
în trupul vieții.

O păţanie fabuloasă
Semeaţa Măiastră 
îmi bate cu ciocul în geam.
Ce bună vestire îmi poate aduce
de la prince paysan ? 
Poate vrea să-mi amintească
de acel tânăr geniu 
care, în Craiova, a construit vioara 
din lădiţa de fructe. 
Ce sunete celeste scotea lăutarul 
mai bune decât cele 
din scripca lui. 
În maşina timpului, 
mă simt transportat.
La Masa tăcerii atât de cuminte 
stă Cuminţenia pământului 
privind spre Poarta sărutului 
şi mai departe.
Mă aşez pe o bancă 
din parcul Târgu-Jiului
lângă o fată cu ochii mari, 
întrebători. 
Cine sunteţi my fair lady? 
O întreb necunoscându-i statutul.
Cum, nu mă cunoaşteţi? 
Sunt domnişoara Pogany. 
Vai, cum să nu vă recunosc acum 
cu aceşti ochi cât zarea. 
Nu semănaţi deloc cu Muza adormită. 
Da, nici Cocoşul cu creasta ferestrău 
n-a reuşit s-o trezească pe Muză, 
îmi mărturiseşte domnişoara Pogany. 
Mă bucur nespus că vă cunosc, dom-
nişoară! 
Acum înţeleg de ce s-a aprins 
scânteia capodoperei în spiritul maes-
trului. 
Vă mulţumesc, domnule pentru com-
pliment, 
dar o să plec. 
Mă grăbesc. 
Mă aşteaptă să mai pozez 
pentru alte variante.
Rămân perplex după această viziune. 
Mă îndrept spre Jiu 
şi mă aşez pe mal. 
Din unde apare genialul sculptor. 
Nu pot ieşi din muţenie 
ca să-i spun cât de datori îi suntem. 
Şi cât de nerecunoscători. 
Îl privesc pierzându-se 
pe Calea Eroilor 
spre Coloana fără sfârşit, 
cu uneltele sub braţ.  
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Acest al doilea volum al proiectului critic, 
aşezat sub titlul de mai sus, este, ne încredinţează 
autorul, parte dintr-o trilogie cu genericul Istoria po-
litică a literaturii române postbelice.

Adrian Dinu Rachieru, critic de substrucţie 
sociologică, militează în acest sens pentru o nouă 
viziune structurantă a producţiei literare postbelice, 
de astă dată a romanului, care a cunoscut mai mul-
te etape, cea mai solicitată fiind aceea a „romanului 
obsedantist” (de curaj retrospectiv, răspunzând unui 
orizont de aşteptare, dar eşuat în clişeism, schema-
tism, cauţionat oarecum ideologic şi pozitivând un 
prezent la rândul lui insidios şi infamant, oferind ilu-
zia meliorismului).

E adevărat că, în virtutea orizontului de 
aşteptare, romanul de asemenea factură („obsedan-
tist”) marşa pe un interes social-politic surclasând 
factorul literar-estetic, „judiciarul” şi „justiţiarul” 
engramând ficţiunile unei reţete până la inflaţia de 
produse „hibride”. Această literatură „cu doi desti-
natari”, Cenzura şi Publicul – scrie ADR – era, de fapt, 
„parte a ideologiei totalitare” (Dan Culcer), într-o 
foame de receptare lecturală „complice” la decodări 
de mesaje şi „anvelopări” estetice.

De unde ideea că esteticul, cu „funcţia de 
context”, ţinea de o strategie a adaptării şi nu putea 
funcţiona ca operator ideologic, cu toate că el sfida 
„pedagogia dogmatică”. Era de fapt o „simetrizare 
militantă” (Monica Lovinescu), pedalând pe melio-
rism şi retrospecţie critică la adresa realismului so-
cialist, dar, în substrucţia sa ideologică, un produs 
maniheic ce îşi dezvăluia limitele. Aşa-numitul „nou 
roman politic”, apărut ca proiect de creaţie pe la în-
ceputul anilor ‚80, s-a „istoricizat” în formule conta-
minate ideologic, însuşi „refugiul în estetism” nefi-
ind decât „o soluţie politică sau chiar parapolitică” 
(A. Marino).

„Aşadar – se întreabă criticul – ce rămâne din 
proza noastră postbelică («sub comunism»)? Unii 
au recomandat un negaţionism pauşal, alţii, dim-
potrivă, preferă un transfer «criogenic»; dacă pri-
mii vorbesc de o literatură integral contaminată, de 
servilism ideologic şi osanalism hipertrofiat, ceilalţi 
invocă autonomismul estetic, protejând valorile, 
chiar dacă însăşi subversivitatea, câtă a fost, s-a «is-
toricizat» iar refugiul în estetism nu era/ nu putea 
fi şi opoziţional. Subterfugiul estetic era, de fapt, o 
soluţie politică, sau parapolitică, după Adrian Ma-
rino.”

Refuzând această logică maniheistă în co-

mentarea romanului politic postbelic, ADR încearcă 
o privire „mai aşezată”, slujind acel nemoian „calm 
al valorilor”, graţie căruia este posibilă „răceala” 
demersului ştiinţific. Într-un comentariu „inevitabil 
compilativ” (căci autorul reia lucruri care s-au spus, 
dar într-o aranjare „contextuală” în care culturalul, 
istoricul şi politicul inteferează întru radiografierea 
cât mai exactă a fenomenului artistic respectiv), 
ADR dezvoltă, cu o vădită fervoare programatică, 
ideea că „o istorie literară nu poate fi concepută în 
absenţa unei percepţii contextuale”. Aşadar, toată 
literatura aceasta de „sub comunism” nu este de-
cât una amprentată de varii imperative tematice şi 
motivice, atât la nivel cultural-istoric cât şi politico-
ideologic...

Atitudinea antidogmatică a romanului poli-
tic „obsedantist” – care a cunoscut mulţi «slujbaşi 
ai calapodului» într-o epidemie a genului – era , în 
fond, una mai puţin favorabilă „esteticului”, îngloda-
tă însă unei viziuni critice apropiate de ideologicul 
meliorativ al epocii „liberalizate”, cu imperativele 
naţional-comunismului...

Abia în post-comunism, prin examinări şi revi-
zitări succesive, s-a văzut că romanul politic era mai 
degrabă un roman istoric, îmbinând „documentul” 
cu „ficţionalul” şi ocolind de multe ori realitatea, că-
reia nu-i putea spune pe nume. Gradul în care are 
loc „pactul ficţional”, la nivelul romanului politic şi 
diferitelor sale „izomorfisme”, ipostazieri, înfăţişări, 
contextualizări, etapizări - constituie substanţa co-
mentariilor critice în cauză, de aceea noul cod de 
lectură răspunde inevitabil la două grile de recepta-
re: esteticul şi sociologicul.

Sub această dublă viziune lectural-critică, 
relaţionând factorii contextuali, dl ADR îşi propune 
o revizitare/ reexaminare a fenomenului prozastic 
din literatura noastră postbelică, apropiindu-se mai 
mult de dubla perspectivă, estetică şi politică-mora-
lă propusă de Mihai Iovănel în Ideologiile literatu-
rii în postcomunismul românesc (2017), ba chiar de 
„noul cod de lectură” prin care esteticul nu se mai 
opune ideologicului din lucrarea lui Bogdan Creţu 
din 2015.

Dincoace, însă, de contextul mono-ideologic, 
care a polarizat frontul critic în urmă (de la „furii-
le revizioniste” la „metabolismul cultural normal, 
prin asumarea literaturii «exiliste»”), literatura 
„optzeciştilor” s-a fixat pe cotidianul cenuşiu, proza-
ic, golit de transcendenţă, iar cei care i-au urmat „au 
practicat tezismul, subminând credibilitatea sociolo-
giei ficţionale”, propunând un fel de realism social 
„pe dos”.

Programul acestei trilogii critice din care 
avem, iată, şi volumul al doilea, este, desigur, unul, 
în linii mari, corect, dar, dincolo de supralicitarea 
„sociologicului” (ea sunt: istoricul, politicul, ideo-
logicul), esteticul nu trebuie exilat în subsidiaritate 
conceptuală atunci când evidenţele o impun. E fapt 
evident că doar esteticul prin el însuşi nu poate ex-
prima realitatea, complexitatea şi semnificaţia unei 
opere, şi tot pe atât de adevărat este faptul că fără 
„pactul ficţional” romanul, oricât ar fi de istoric şi 
politic, se înăbuşă şi se „asfixiază”, ca să folosim, cu 
sens invers, un lexem prin care Marin Preda sugera 
că romanele din „ciclul” Moromeţilor sunt ventilate 
de evenimentele social-politice din vremea respec-
tivă, pe scurt zicând în interviul cu Florin Mugur : 
„romanul fără istorie se asfixiază”.

Aşadar, în cele două mari secţiuni ale volu-
mul de faţă (plus o Addenda), Efigii (I) şi Romanele 
poeților (II), ADR operează cu acest cod lectural cri-
tic centrat pe ambivalenţa estetic-ideologic, comen-
tariile fiind un summum de consideraţii de context 
socio-politic, ca lărgire a perspectivei receptive. În 
cele 21 de abordări monografice (de la D. Ţepeneag, 
Petru Popescu, Dinu Săraru, Al. Ivasiuc, Paul Goma 
şi Norman Manea, la Vasile Andru, Bujor Nedel-
covici, O. Paler, Radu Cosaşu, I. M. Almăjan, Radu 
Mareş, Gh. Schwartz, Mihai Sin, E. Uricariu, Marius 
Tupan, Gabriela Adameşteanu, Virgil Tănase, Paul 

Eugen Banciu, Daniel Drăgan şi Pan Solcaciu), ca de 
altfel şi în cele opt abordări critice de la secţiunea 
„Romanele poeţilor” (Vintilă Horia, Constantin Vir-
gil Gheorghiu, Lucian Blaga, Eusebiu Camilar, A. E. 
Baconsky, Mihai Beniuc, Matei Călinescu şi Romulus 
Guga), sprijinindu-se pe o bibliografie mai restrân-
să sau mai dezvoltată, ADR realizează adevărate 
„retrospecţiuni” critice, disipându-şi uneori vocea 
proprie printre opiniile exprimate sau dialogând 
cu acestea cordial ori printr-un refuz politicos. Spre 
exemplu, comentariul Lucian Blaga în „obsedantul 
deceniu” este atât de încărcat de citate încât oferă 
impresia că surclasează vocea critică, că autorul şi-
ar reprima dicţia unor idei tranşante, cursivitatea 
formulărilor critice. Prea aglomerate de citate, ca şi 
când ar da impresia unui „burete” critic care absoar-
be absolut tot pachetul informaţional al receptării 
critice, studiile acestea orchestează un erudiţionism 
universitar (să nu zicem «monstrum eruditionis»), 
cu adresabilitate restrânsă. Cum de fapt este şi stilul 
autorului, dens conceptual, surprinzător în sunetul 
neologistic al unor lexeme devenite «instrumente» 
operabile.

Oricum, observăm că atunci când biblio-
grafia este mai redusă, vocea criticului trece într-o 
cursivitate a prim-planului, dincolo de o oarecare 
„împiedicare” în citate care lasă şi impresia că au-
torul lucrează mai mult pe tabloul receptării decât 
pe textele propriu-zise. Sub acest aspect, impre-
sia de „excesiv” este atotprezentă prin această lu-

Cronici literare*Recenzii*Cronici literare*Recenzii*Cronici literare*Recenzii

ADRIAN DINU RACHIERU
Romanul politic și pactul ficțional, II

(Ed. „Junimea”, Iași, 2018, 398 p.)
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crătură „textilistă” cu ochiuri foarte mici (poate fi 
şi o ţesătură a „năvodului” critic, nu?!), ceea ce nu 
înseamnă că referinţele documentare, într-o Istorie 
politică a literaturii române postbelice, nu ar fi obli-
gatorii. Am opta, desigur, pentru o eliberare a vocii 
critice din hăţişul citatelor la tot pasul, uneori inuti-
le, fade, fără savoare şi relief, repetitive, după cum 
probabil sunt şi formulările interpreţilor respectivi.

Şi, ca să ilustrăm cu puţine exemple o anumi-
tă formulare sintetică şi sugestivă, vom reţine acest 
apetit critic drept marcă indubitabilă a concen-
trării expresive. Astfel, criticul îl denumeşte pe D. 
Ţepeneag „un agitator «onirograf»”, pe Petru Popes-
cu în ambianţa „romanului popular”, pe Dinu Săraru 
autor de „jargon «activist»”, pe Al. Ivasiuc „un fals 
reformator”, pe Paul Goma în relaţia „ego-literatu-
ra”. La Norman Manea comentează „triplul exil”, la 
O. Paler „erudiţia mitologică”, Radu Ciobanu „exo-
tismul temporal”, la Ion Marin Almăjan „programul 
bănăţean”, la Eugen Uricaru „istoria unei ficţiuni” şi 
la Marius Tupan „realismul parabolic”. Virgil Tănase 
ar fi „un onirist pe cont propriu”, iar Vasile Andru 
„un isihast itinerant”. La Gabriela Adameşteanu ob-
servă «întoarcerea» la literatură, la Paul Eugen Ban-
ciu o vocaţie romanescă „antropologică”, la Daniel 

Drăgan o „temă  a destinului”, iar la Pan Solcanu 
„ispita onirosimilului”...  În privinţa romanelor scrise 
de poeţi, ADR îl consideră pe Vintilă Horia „un autor 
«total»”, pe C.V. Gheorghiu „un profet apocaliptic”, 
pe A. E. Baconsky „un pedagog cosmopolit”. Dacă 
Blaga este comentat în contextul trăit al „obsedan-
tului deceniu”, Mihai Beniuc nu ar rămâne decât 
„un «toboşar» de altădată”. Eusebiu Camilar ar avea 
„duhul poeziei”, Matei Călinescu „cultura cititului”, 
iar Romulus Guga vocaţia „personajului colectiv”...

La Addenda, întîlnim „un supravieţuitor” 
(Alecu Ivan Ghilia), un prozator tăinuit (Niculae Ghe-
ran) şi „un fiu risipitor” sub semnul interogaţiei (Ion 
Băieşu).

*

Desigur „critica nu valorează doi bani în afara 
perspectivei istorico-literare”, acesta este motto-ul 
din Nicolae Manolescu la În loc de încheiere ADR re-
vine la clasificarea ideo-criticului orădean Ion Simuţ, 
care în Literaturile române postbelice (2017) lansa 
ipoteza celor patru literaturi (oportunistă, evazio-
nistă, subversivă, disidentă), o tetradă conceptua-
lă ce, dincolo de logica binară a lui Eugen Negrici, 
„se va impune în regimul unei obligativităţi de largă 
recunoaştere”. Prin opţiunea ei pentru un „socialism 
dictatorial” (denumit de alţii „dinastic”, „de stat” 

etc.), tetrada conceptuală propusă de Ion Simuţ este 
în concluziile ei „inatacabilă”, cu tot „cortegiul” de 
simptome din „postcomunism”, totul văzut altfel, di-
secat la semnificaţia de amănunt, şi nu rămas la te-
oria„ ciudată de existenţă paralelă” (Al. Ştefănescu).

Ar fi un gest ipocrit, scrie ADR, de a nu 
recunoaşte coabitarea literaturii cu puterea politi-
că în literatura română postbelică, „însăşi autono-
mia esteticului, invocată obsesiv-strategic, fiind o 
reacţie politică”. De la literatura „oportunistă” la 
aceea „evazionistă” posibilă abia după 1960, de la 
cea „subversivă” scontând pe pactul cu cititorul in-
teligent, pe strategii şi rafinament de limbaj (care 
azi nu ne mai apare atât de subversivă) la literatura 
„desidenţei şi a exilului” sunt tot atâtea etape care 
necesită o investigare diferenţiată, chiar dacă autorii 
respectivi au parcurs mai multe etape, trecând de la 
una la alta, după împrejurări şi vocaţie, reinventân-
du-se uneori ca Petru Dumitriu, de pildă, care ar fi 
dorit să devină mare scriitor european după drumul 
lui „fără pulbere” din anii când o ducea foarte bine 
în sânul totalitarismului cultural. Aşadar, o istorie 
literară „care ţine cont tocmai de Istorie”, aşa cum 
procedează Ion Simuţ, informat, nuanţat, aplicat, in-
conturnabil, poate cel mai aşteptat critic să ne dea 
istoria exactă a literaturii postbelice a cărei „sinteză 
decisivă” este deja anunţată...

Ce este, de fapt, Post-Moralia ne lămureşte 
intervievatorul Adrian Alui Gheorghe, un prieten 
mai vechi al regretatului universitar, estetist şi etno-
folclorist Petre Ursache şi al Magdei Ursache, scrii-
toare cu o voce inconfundabilă în viaţa noastră cul-
turală de azi, spirit cioranian mai vechi, din stirpea 
lui Cato cenzorul de acum un mileniu care, trăind cu 
obsesia pericolului cartaginez, a rămas credincios 
învinşilor pompeieni în lupta cu Caesar de la Phar-
salos (48 e.n.), înţelegând că dacă zeii au fost favo-
rabili învingătorilor, el, Cato, a rămas să-i mângâie 
pe învinşi, după dictonul lui Lucan din „Pharsalia”: 
„Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni”.

E greu de spus dacă prin Post-Moralia auto-
rul dialogului înţelege o ţară sau o lume, întrucât 
„graniţele ei sunt fluide, şi acest fluid, dacă i te opui, 
te cuprinde, te sufocă şi apoi te leapădă la un oareca-
re ţărm ca pe o zdreanţă nefolositoare”. În acest to-
pos al muceniciei, de neînlăturat pentru conştiinţele 
rectitudinale, talentul „e un delict” şi nu scapă de 
fluxurile şi refluxurile „mareei de mediocritate”, 
ticăloşia „face bine la «curriculumul» personal”, iar 
memoria devine culpabilizabilă. A manifesta senti-
mente patriotice, a avea identitate, a fi tu însuţi este 
„anacronic”. Înseamnă a rămâne un individ lăturalic, 
pe marginea jocurilor, exclus din contingentele elec-
torale şi într-o condiţie vecină cu culpabilizarea. A-ţi 
urma calea şi vocaţia după lăuntrica şi ineluctabila 
chemare de sine, fără a te „înregimenta”, fără a-ţi 
călca pe demnitate şi onoare, fără a fi de acord cu 
poltronismul şi lichelismul de orice natură care face 
din alb negru şi din negru alb, a nu te amesteca cu 
sofismele de căpătuială ale impostorilor grobieni, 
ţopăind pe iluzorii alodii, a nu uita nicio lovitură, 
injurie, nedreptate, jignire din partea semenului 
care şi-a urmărit în viaţă, fără resentimente, numai 
propriu-i interes şi căpătuială, a spune lucrurilor pe 
nume ceea ce pentru anumite mentalităţi înseamnă 
fluierare în biserică şi semn rebel de inconformitate, 
a depune mărturie că, dincolo de orice scamatorii 
sofistice ori îmbrobodiri de circumstanţă, „Regele 
e gol”, a nu-ţi păsa de nimic, în ciuda tuturor aces-
te impedimente şi oprelişti, dedicându-te propriei 
conştiinţe cu credinţa nestrămutată că adevărul te 

dezleagă şi te face liber – toate acestea sunt coman-
damente civice, culturale şi morale asumate într-o 
„viaţă de zi cu zi în post-moralia” de Magda Ursache, 
prozatoare şi publicistă binecunoscută în literatura 
noastră de azi.    

Dacă „recursul la memorie” este în Post-Mo-
ralia nu numai nedorit, dar şi culpabilizat, atunci 
dreptul de a pune degetul pe rană şi a sugera, în 
subsidiar, «medicaţia» adecvată se dovedeşte de o 
urgentă actualitate critică. 

Magda Ursache e un scriitor care nu poate 
să tacă, nu ştie să tacă, nu vrea să tacă. Dezavuând 
aceste „poziţii (securizante) ale Sfinxului”, uşor de 
găsit până şi în tagma confraţilor, ea pune degetul 
pe rană, identifică nu numai Răul ca atare, ci natu-
ra acestuia, consistenţa şi izomorfismul sub care se 
prelungeşte în contemporaneitate. Conştiinţa scri-
itoarei, atât de neliniştită într-o Post-Moralia en-
tropică a tuturor umbrelor, ceţurilor, înnegurărilor, 
mărturiseşte, într-o afinitate electivă de sorginte 
cioraniană, imensul „Rău de România” pe care îl 
trăieşte, fără întrezărirea vreunui orizont de asana-
re şi luminare. O „stare de rău” trăită, cu frustran-
tă sensibilitate şi bonomă maliţie, mereu în noi şi 
noi foiletoane analitice, care însă nu cere „oprirea” 
vehiculului naţional pentru „coborâre”, ci, desigur, 
puterea şi tăria de sine, speranţa şi luciditatea de a 
putea identifica şi demistifica acest „rău”, căci, oda-
tă făcută această operaţie, are loc şi despovărarea, 
eliberarea, catharsisul. Un fel de „Sunt româncă, dar 
nu de-a voastră”, ca s-o spunem cu o formulare de-a 
lui Paul Goma, care nu e deloc excentrică şi cosmo-
polită, dimpotrivă, foarte aplicată la realităţi într-
un mod radical şi de o ineluctabilă urgenţă morală. 
Parcă l-am auzi, mutatis mutandis, pe Eminescu din 
coloanele „Timpului” adresându-se scamatorilor 
„roşii” de la tribunele parlamentului cu pieptul bom-
bat de patriotită, lor, nedoriţi parentes Patriae „de 
tarabă”, o „pătură superpusă”, plămadă de fanarioţi 
şi alogeni de tot soiul aflaţi la cârma şi destinele 
naţiei: „Dar, domnilor, mi-e ruşine să fiu român! Dar 
ce fel de român? Român care vrea a-şi fi însuşit pri-
vilegiul patriotismului şi al naţionalităţii – aşa român 

de paradă mi-e ruşine să fiu. Naţionalitatea trebuie 
să fie simţită cu inima şi nu vorbită numai cu gura. 
Ceea ce se simte şi se respectă adânc se pronunţă 
arareori.” (1880). 

Cam acesta e sensul „supravieţuirilor” în Post-
Moralia, o stare de spirit a dreptului şi obligaţiei de 
a se exprima fără înconjur, fătă diplomaţie, cu acea 
sinceritate care dezbracă încărcătura de podoabe 
de pe trupul sufocat al Adevărului, aducându-l prin 
cuvânt şi prin gestul amar al demistificării dinain-
tea noastră: „Ecce Veritas!” Adevărul ca Valoare şi 
Valoarea ca adevăr! Şi colcăiala de infern dimpre-
jurul acestora, devoalată cu rece luciditate în incizii 
necruţătoare. 

Sunt, de fapt, mai multe „adevăruri” în table-
tele philipice ale Magdei Ursache, care nu ţin numai 
de oameni, în primul rând acestea provin, cu rema-

Magda Ursache în dialog cu Adrian Alui Gheorghe:

Supraviețuiri în Post-Moralia
 (Ed. Eikon, 2018, 228 p.)
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nenta lor mentalitate, dintr-un defunct sistem social-politic-cultural, cu prelun-
giri în post-comunism, unde continuă a se preda „catihetica urii” fracturându-i 
pe români („un amestec toxic de libertate şi manipulare” – Ana Blandiana).

Mai amplul dialog al Magdei Ursache cu poetul Adri-
an Alui Gheorghe readuce în prim-planul actualităţii cultura-
le personalitatea deloc comodă a uneia dintre cele mai acti-
ve conştiinţe scriitoriceşti, care „cere cuvântul” în numele 
urgenţei morale. Cele zece capitole ale cărţii sunt, de fapt, 
teme care adună în matca lor tot atâtea aspecte şi constatări 
dintr-o experienţă de viaţă bogată. Căci, trebuie precizat de la 
început, Magda U. nu scrie din imaginaţie şi nu-şi dă cu părerea 
despre lucruri auzite, povestite, imaginare. Domnia sa a trăit 
şi trăieşte încă toată această „poveste” moral-cultural-politică 
a vremii sale, a cunoscut oameni vrednici de amintire, dar şi 
ipochimeni vernaculari şi versaţi în arta ipocriziei şi arivismu-
lui. Multe din aspectele trăite au „continuitate”, multiplicân-
du-se parcă prin sciziparitate, luând forme noi, greţos gelati-
noase, pe care vigilenţa scripturală le reperează, le identifică 
şi sancţionează. Numai de am reţine formulările parafrazelor 
care girează cele zece capitole ale consistentului dialog, şi tot am realiza, în linii 
mai, canavaua tematică a acestor „supravieţuiri”. 

Iată, bunăoară, încă de la început, Magda Ursache mărturiseşte tranşant 
că nu este nici prudentă, nici pasivă, că nu are teme „tabu”, „delicate”, refu-
zând „ideile primite” (I). „Cel mai sigur mijloc de ratare e slujul la Putere”, ori-
care ar fi ea (II), România însăşi fiind multă vreme „o colivie aurită pentru pa-
pagalii de scriitori-activişti, pentru aparatul de propagandă şi o cuşcă pentru 
cei neînregimentaţi” (III). Domnia sa nu crede că o polemică poate avea „doi 
câştigători” şi că „trebuie să cedezi argumentelor celuilalt, când le deţine” (IV). 
Francheţea aceasta are în ea o irepresibilă justiţiaritate care îşi cere dreptul la 
cuvânt, în ciuda „speranţelor şi exasperanţelor” (IX). „Lipsa de lectură nu numai 
că prosteşte, dar şi urâţeşte” (VII), iar tot acest urât comentat în implicaţiile 
complexe ale manifestării sale îi dă impresia foarte apropiată că, uneori, „Ba-
hluiul mi se pare un afluent al Styxului” (VII). „Răul” de care suferă scriitoarea 
mărşăluind prin societatea zilelor noastre vine şi de la problemele grave ale 
sistemului, bunăoară de la masiva depopulare a ţării prin căutarea de lucru a 
oamenilor pe alte meridiane: „Noi, românii, asistăm la risipirea neamului în lu-
mea largă, pierdem deja populaţie pe timp de pace ca-n războaie” (VIII). Ultimul 
capitol, aflat sub un celebru vers eminescian („Sub un salcâm, dară, m-aştepţi 
tu pe mine”) este o caldă evocare a „Bătrânului”, regretatul tovarăş de viaţă al 
Magdei Ursache, Petru Ursache (15 mai 1931, Popești-Hărpășești, Iași - 7 au-
gust 2013, Iași), un om „plin de viaţă”, care „emana optimismul intelectualului 
fără vârstă, îşi trăia cărţile, cele pe care le scria, cele pe care le citea...” şi cu 
care Adrian Alui Gheorghe mărturiseşte că pusese la cale „un dialog «de o car-
te»”. Cu devotament, evocând toate bucuriile „simple şi esenţiale”, Dna Magda 
întreţine luminoasă amintirea „Omului Bun al Culturii Româneşti”, editându-i 
cărţile, unele cu destin comun (Mircea Eliade, Arta de a muri), şi încercând a-şi 
atenua neliniştile metafizice prin meditaţie creştină. Mai mult, observă intervi-
evatorul, „cartea despre poezia lui Cezar Ivănescu, Înamoraţi întru moarte, este 
copleşitoare”, de unde şi sugestia titlului-citat eminescian „Sub un salcâm, dară, 
m-aştepţi tu pe mine”... Şi totuşi, crede Margda U., cuvântul/ amintirea/ iubirea 
este mai puternic decât Thanatos.

Şi încă ceva, esenţial, în finalul acestei cărţi - portret confesiv, convinge-
rea scriitoarei potrivit căreia „o confesiune te eliberează, iar eu mă simt elibera-

tă.” Ei, da, aceasta e marea miză, de a transforma eşecurile în victorii, de a simţi, 
tu, jucărie a destinului, că reuşeşti nu numai a i te opune, dar chiar a-ţi ameliora 
şansele de câştig şi a te simţi că poţi să-ţi domini soarta prin înţelepciune şi prin 

acea retragere în sinea împăcării care te eliberează, te dezleagă 
de nefaste şi urâte determinări...

Sub aceste generice întâlnim o gamă variată de alte teme 
şi motive ce structurează gândirea foiletonistului „de veghe”, cu 
exemple numeroase din istoria recentă, precum „relativismul 
moral” din cauza căruia „nu se mai distinge răul de bine”.

Acest excurs şeherezadic, căreia epoca în desfăşurare, 
cea din zilele noastre, îi furnizează atâtea şi atâtea exemple şi 
prilejuri de „rele practici” şi malversaţiuni, este, în definitiv, pen-
tru mărturisitoare, o despovărare terapeutică în esenţă, căci, 
având în vedere experienţa acumulată, Magda U., conştiinţă 
polemică a vremii sale, militează în toate intervenţiile sale nu 
numai pentru o etalare/ arătare/ identificare a „răului” disipat 
precum celulele canceroase într-un organism, ci şi pentru o 
„extirpare” a acestuia, o restabilire în ierarhia valorilor şi mo-
ravurilor atât de încercată, de relativizată, încât unora le pare 

realitatea ca atare „normalitatea” întruchipată. A scrie despre dezidenţă şi con-
formism, despre „minciunile propagandei” şi „dosarele de cadre, exact ca în 
comunism”, despre paguba imensă şi dezamăgirile postrevoluţionare de care 
se face răspunzătoare o clasă politică imatură, coruptă, pusă pe căpătuială, des-
pre nostalgiile totalitarismului de pe Dâmboviţa, despre „prostrirea” poporului 
cu „tembelizorul” şi a literaturii cu „cititorul ignorant, amator de pornografie”, 
despre tot felul de manipulări şi stratageme din viaţa noastră culturală fără a-şi 
menaja comilitonii de breaslă, despre postura de „babă anticomunistă” de o 
teribilă ironie vocală, care a trăit visceral comunismul ce i-a marcat malefic des-
tinul, despre polemică şi defăimare, despre umori şi jigniri, despre manipulări 
în varii ipostaze şi planuri (politic, social, cultural, literar, estetic, moral), despre 
antisemitism şi „ura de clasă”, despre modelele paideice româneşti şi dejecţiile 
de reflux vărsate în capul şi sufletul românilor de o mass media pusă în slujba 
„mucegaiului” pestilenţial, corupătoare şi dedată unei deontologii a futilului şi 
exhibiţiilor de tot soiul, despre «comunismul remanent» (cum i-ar zice Ştefan 
Aug. Doinaş) şi strategiile manipulatorii prin care racila ideologică se manifes-
tă, despre etnicitate, multietnicitate şi multiculturalitate în relaţie cu sufletul 
românului nostru de azi, despre Panteonul cu sfinţi şi martiri al neamului la 
care „elitişti” de rahat cosmopolit strâmbă din nas, despre moravuri şi năravuri 
ale confraţilor, despre exodul de populaţii asiatice către Occident dar şi despre 
părăsirea în masă a României de către români în căutarea unui loc de muncă, 
despre galaxia Gutemberg cu pierderile pe care le aduce tehnicizarea şi moder-
nitatea, despre şcoala românească aflată în derivă suferind de veşnică „refor-
mită” şi programele de studiu inadecvate, despre elitele de ieri şi de azi faţă cu 
realităţile, despre condiţia scriitorului, posibilităţile de afirmare, iluziile grafo-
mane şi premierile cumetriale, despre „raiul cărţarilor” din care „Petru al meu” 
o priveşte cu aceeaşi afecţiune ocrotitoare şi înţelegere, dar şi despre multe 
alte aspecte mereu reluate în varii contexte ale unei şeherezadice depoziţii, nu 
e deloc comod, confortabil, plăcut, mai ales când în mai toate aceste detalieri şi 
radiografieri este prezentă propria-i fiinţă şi conştiinţă... 

În totul, cartea gândită şi realizată de scriitorul Adrian Alui Gheorghe este 
un fel de bestseller din categoria portretisticii scriitoriceşti dialogate şi confesi-
ve, drept care îi acordăm, fără rezerve, sufragiile preţuirii noastre.
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După vreo zece vo-
lume de versuri, prin care 
încerca să acrediteze artis-
tic anumite imagini tema-
tice, simboluri și metafore 
structurante ale unei deja 
conturate, în linii mari, 
geografii poetice (pele-
rinul, pasărea colibri, 
dar și „sufletul estopic”, 
„crucișătorul poema”, 
„aleea cu incunabule”, 

„ferestre în cer” ș.a.), Remus Valeriu Giorgioni revi-
ne în anii din urmă cu volumele Arhitecturi selena-
re, poeme ultramarine (Ed. Ex Ponto, 2018, 194 p.) 
și Marea, o frescă livrescă (Palimpsest, 2018, 150 
p.), cărți unitare atât sub aspectul structurării unei 
metafore-simbol cât și printr-o fervoare a unei păs-
toase mitologii marine, plenar rostogolită în poeme 

cu o aiuritoare încărcătură de sensuri, semnificații, 
aluzii exprese...

M-am întrebat, de la început, de unde aceas-
tă acută percepție a imaginarului marin (oceanic) în 
poezia dlui RVG, bănățean așezat în fosta capitală a 
provinciei, despre care Lucian Blaga mărturisea: „În 
Lugoj am făcut saltul decisiv al vieții mele: acolo am 
făcut cele mai mari eforturi de gândire și am uneori 
impresia că tot ce am lucrat de-atunci nu e decât o 
realizare” (2 mai 1937).

Departe, așadar, de „mișcătoarele cărări” pe 
care relegatul Ovidiu își trimitea la Roma „Tristele” 
și „Ponticele” sale, RVG s-a așezat gospodărește în 
matca literelor bănățene (redactor-șef la agera și deloc 
conformista revistă „Actualitatea literară”, coordona-
tă de poetul Nicolae Silade), îngrijind, cam apostolic, 
de mai mulți ani de rubrica de recenzii „Lăsați cărțile 
să vină la mine”, un panoramic editorial dens, sprin-
ten și bine pus în pagină, cu gusturile unui poet „post-

modern” și ale unui eseist de reflecție cărturărească. 
Domnia sa, absolvent de liceu teoretic la Făget și de 
Școală Hidrologică la Arad, a devenit licențiat în stu-
dii biblice la Baptist International Mission Incorpo-
rated din Chattanooga Tennessee (1994-98), ceea ce 
trebuie reținut pentru înțelegerea poeziei sale.

Așadar, o călătorie transoceanică în USA și, 
desigur, o experiență pontică la sursă, după cum 
rezultă din dedicația Arhitecturilor selenare făcută 
unei familii prietene „care are vechi și statornice le-
gături cu Constanța și Marea”.

Dincolo de a sugera aici o interpretare „sur-
sologică” de ordin biografist, vom preciza că între 
ideografiile „selenare” (2018) și „fresca” marină li-
vrescă a volumului din urmă (tot din 2018) există, 
osmotic, o corespondență de lumi imaginare și ima-
ginale, rotunjind, în consecință, un „univers” poetic 
distinct, de largă viziune și aplecată meditație.

REMUS VALERIU GIORGIONI:

MAREA – între mitologie livrescă și mistică sufletească
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Marea e metafora-cadru, simbolul tutelar al 
acestor  „arhitecturi” ale imaginarului, năzuind a 
alcătui o „frescă livrescă”, un fel de „prozopopee” 
prin care poetul – în numele inspirației sale de eco-
uri cărturărești și mitologie creștină – dă glas acestei 
entități „placentare”, cu atâtea 
și atâtea sugestii onto-gnoseo-
cosmogenezice: „Iată și marele 
Episod Pontic:/ istoria Terrei 
ascunsă în unde,/ citită în cheie 
eternă: o mare căzând/ picătu-
ră cu picătură/ peste oameni și 
case/ în bulboana din nebuloase” 
(Marele episod pontic)

Deloc „estivală”, în ciuda 
unor fotografii color prezente în 
ambele volume, mai abstractiza-
te în al doilea, imaginea-cadru 
este, prozopopeic vorbind, o per-
sonificare, prin care se realizează 
subtile referințe, văzute și nevă-
zute, cu artele poetice, așa cum 
într-o poezie mai veche Corabia 
de cuvinte, RVG încerca o in-
spirată definire a actului creator, 
scriitoricesc:

„Scriu ca pe puntea unei 
corăbii/ teribil afectat de tangaj/ literele se mişcă/ ju-
când între maluri pe această masă fluidă de lucru...// 
Se scrie/ astăzi în lume-n buiestru ca pe-o corabie de 
hârtie/ care saltă pe valuri înnebunită  pe marea înfu-
riată// Iar în siajul ei/ pui de delfin înotând alunecând 
la babord şi tribord/ semne presărate pe sub copas-
tie// Se scrie din ce în ce mai mult ca-ntr-un Turn 
Babel/ instalat pe-o corabie// Constructorii strigă în 
gura mare:/ Maltăr! Cărămidă! (poezie şi proză)// Iar 
salahorii-nţeleg altceva// - să zicem: teatru  jurnal 
sau eseu// Scriem de zor ca pe-o corabie a lui Noe/ 
naufragiată din spaţiu/ peste munţii Carpaţi: ia spune 
Sem ce se mai aude?...// ce se mai vede Ham??... / ce 
se mai scrie pe terra Iafet???// (Ce specie literară mai 
avem de salvat?)// Însă de sus nu se vedea venind 
către ei/ nici corb – şi nici porumbel, nu tu ramură  
de măslin/ (poate cel mult o «supă aeriană»/ cum îi 
ziceam eu soluţiei perfuzabile/ la ultima operaţie).”

Prenumărându-se printre „poeții Mării” (nu-
mită undeva într-un subtitlu, cam ironic, „mitico-
mioritică”,deși relieful ondulat, deal-vale, îl întru-
chipează în chip mișcător), RVG percepe, pe de o 
parte, relația acesteia cu sufletul creator, pe de alta, 
legătura, corespondența cu cosmicul și ilimitatul: 
„Poeții noștri ascultă Marea/ uruind ca o piatră de 
moară stelară:/ O aud în țărmuri cum bate,/ țărmul 
din suflet/ cu limbile de clopot ale hazardului – încă/ 
din neagra lumii antichitate” (Poeții mării, Arhitec-
turi selenare). Și mai clar exprimat:

„Gândul poetic, spiritul creator/ transformă 

Marea din acvariu/ într-un construct exemplar – corp 
epopeic/ Cum în retorică/ darul rostirii grandilocven-
te/ apropie Marea de Creator.” (p. 104).

Pornind de la această mistică a mării, în ast-
fel de registre contemplativ-grandilocvente, poetul 

își detaliază „însemnările de 
călătorie pe Mare” în poeme 
de larg suflu epopeic cu ele-
mente de pitoresc și criglare 
tehnicistă, precum Din sticlă-
riile Mării: pocaluri și crigle 
(pp. 13-89).

El scrie despre „Ana-
basis” și „Catabasis” (Regele 
Mării), despre Thalassa, des-
pre Pasărea furtunii, despre 
Propileele Mării și munții 
care ies din Mare, în general, 
despre Marea ca „obsesie” 
a tuturor poeților „de la Ho-
mer încoace”, ba chiar de la 
Ghilgameș: „O singură obse-
sie: marea” (Marea/ Borges/ 
Dumnezeu).

Tranzitivitatea me-
taforei revelatorii (așa cum 
o definea Blaga) asigură 

așezarea spiritului reflexiv în imaginarul poetic al 
irizărilor coalescente ce vin dintr-o bogată și vari-
ată experiență lecturală, dintr-o odiseică aventură 
prin literaturi, mitologii și culturi pe tema marină. 
Poetul are o imaginație acvatică foarte alunecoasă 
spre livresc și mitologic, învestindu-și poemele cu o 
multitudine de aluzii și sensuri biblice, dar și din mi-
tologiile greco-romană și asiatice. Sub un titlu de-a 
dreptul „expozitiv” și ostentativ eseistic (pe conside-
rentul că poeticul și eseisticul se slujesc într-o benig-
nă reciprocitate), RVG ne propune „fresca livrescă” 
a Mării pe care el o cântă, în ordinea paradigmatică a 
postmodernității, în orchestrări de oratoriu sacerdo-
tal, creaționist, în solemnități inițiatic-oraculare. Ma-
rea este, deopotrivă, parte a creațiunii primordiale, 
entitate corelativă cu Pământul și Cerul înstelat, dar 
și subiect de epopee. Căci e vorba mai degrabă de o 
„epopee” a Mării într-un registru eminamente liric, 
de amploare, structurat oarecum eseistic, de la Pro-
legomenele Mării la apogeica secțiune finală Mări-
rea și Marea... Epopeicul se conjugă fericit cu fiorul 
cosmic al percepției intuitive: „Marea... destinul său 
cosmic: o întrunire/ de fapte ermetice, mitice, multe/ 
din legendele lumii, saga sau epopei/ le găsești cir-
culând seara pe-ntinsuri/ Că Marea are, desigur și ea/ 
retorica ei” (Destinul cosmic)

Ce poate fi toată această „obsesie” tematico-
spirituală decât o „doxologie”, care afirmă „Prezența 
și Măreția în univers a Mării”, dar și începuturile 
diluviene ale planetei? Undeva poetul vorbește des-
pre „țâțânile Mării” din „Palatul dumnezeiesc”, cu 

frontoane și turnuri bătute în aur, strălucind în văpăi 
stelare, oglindind numele demiurgului: „Dar Nume-
le Lui, strălucind dimineața pe ape,/ e-atât de mare 
că niciodată/ bazinul Mării nu-L va încape!” (Noul 
Ierusalim)

Atât de generos cu simbolurile, referințele, 
aluziile mitologice, poetul îi apropie pe Iahve și 
Elohim, de Ghilgameș și miturile omului antic, 
„obârșiile” și promordiile de „zeii Olimpului”, suge-
rând permanența sacrului în sufletul omenesc.

„Marea cea Mare”, scrie undeva poetul, „se 
comportă ca zeu:/ Nimeni nu poate pune la îndoială/ 
prestigiul de mare putere în Empireu!” (Ghilgameș 
și Marea. IV. Un Zeu-Alizeu).

Nu numai contemplativ, dar și interogativ 
(„Ce ai tu Mare de cânți și de cine îți este dor?”), 
tot acest excurs poetico-eseistic, dezvoltat într-o pro-
digioasă imaginație livrescă, are un dublu efect: de 
a „descrie” absolut toate izomorfismele sub care se 
manifestă generoasa temă, dar și de a fixa imaginea 
poetului – corăbier, navigator, rătăcitor pe „drumu-
rile” Mării, care, în definitiv, e lumea-cadru, viața 
concretă, existențialitatea imanentă...

Poetul, „regele Mării”, e „navigatorul”, „ex-
ploratorul”, „cuceritorul”, de aceea „ea nu se poate 
lipsi nicio clipă/ (...) de domnul poet/ și de Regele 
ei.” (Poetul, regele Mării).

Element al creațiunii primordiale, cu toate 
„răzvrătirile” ei, Marea, cu „altarele ei de piatră li-
chidă”, intră sub ocrotirea divinității:

„Iehova cu poala nașterii Sale/ lungă și largă 
și adâncă/ acoperă Cerul,/ Pământul și Marea care/ 
spumegă printre stele și stânci.” (Iehova pe tron, 
145). 

Aceasta este poema de final apoteotic, certi-
ficând o mistică de-a dreptul romantică a înțelegerii 
și a adorației, a ordinii ce intră „sub degetele lui Ie-
hova.”

Toată această risipă de lexeme și expresii, de 
versuri inițiale scrise cu italice, de implementare po-
etică de simboluri vetero- și novo-testamentare, cu 
alaiuri de ceremonial liric misterial, are un evident 
suflu epopeic, căci, dincolo de convenția prozopo-
peică invocată în subtitlul cărții, poetul împrumută 
rapsodului homerid gestul ritualic al invocațiilor și 
celebrației, iar scriptorului „ectopic” sugestiile evan-
ghelice ale regăsirii în primordii, întru doritele stări 
ale echilibrului și pacificării sinelui.

Adresându-se Mării ca entitate învestită cu 
multiple virtuți, ce i-a fascinat dintotdeauna pe poeți, 
dar totodată provocând-o să-și exprime esența și me-
nirea în varii contexte mitico-livrești, poetul RVG 
se dovedește abilitat în astfel de proiecte poetice de 
anvergură, pentru care nu numai „structurarea” con-
tează, dar și decantarea armonioasă, treptată și mai 
puțin devălmașă, a materiei convocate.

Recenta reeditare a „tragediei politice în 3 acte” Regi-
na Iocasta (Ed. Napoca Star, 2019, ediţia a IV-a, îngrijită de 
Anita Zărnescu-Leguay, Paris, 328 p.) readuce în actualitate 
problematica pe care scriitorul C. Zărnescu a imprimat-o re-
luării mitului oedipian. Este vorba, cum se precizează încă 
din Prologos, de „cea mai completă, măreaţă şi unică tra-
gedie” din istoria omului, petrecută în timpurile preistorice 
ale Greciei, „în epocile supuse zeilor şi destinului”, când unui 
bărbat i-a fost orânduit de zei, fără ca el să ştie, să-şi ucidă 
tatăl şi să se căsătorească cu mama sa, având patru copii, el 
fiind fiul mamei sale şi al tatălui său, iar fiii săi fiind şi rămâ-
nând fraţii săi.

Tragedia va urmări, aşadar, relaţia dintre Bărbat, în-
chinat lui Apollo, raţional şi setos de adevărul oricât de tra-
gic, şi Femeia, spirit pasional, iraţional, învăluit instinctiv în 
taină, aflată sub puterile lui Dionissos.

Dorindu-se „un revers” al cunoscutului mit sophoclian 

(dar şi Eschil a scris despre întâmplări din neamul Labdacizilor, in-
sistând pe tragedia lui Oedip, automutilându-se la aflarea cruntului 
adevăr prin care se împliniseră prezicerile oracolului delphic), C. Zăr-
nescu se axează pe „cealaltă faţă, reversul medaliei, adică ceea ce 
ar fi putut face femeia, dacă ar fi avut şi în viaţă şi în scenă drepturi 
politice”. Căci, ducându-şi viaţa în gineceu, Iocasta, soţia lui Oedip, 
nu a avut ocazia să-şi destăinuiască viaţa, suferinţele, nenorocirile. 
Tragedia este, aşadar, actuală, în veacul al XX-lea „nefericit şi tragic”. 
Pe lângă „jelania fiului nefericit”, din antichitate atât de mişcător 
pentru sentimentele omului de totdeauna şi de pretutindeni, avem, 
iată, aduse în scenă, „căinţele cu mult mai complicate ale celei ce 
l-au născut, gineceul şi societatea femeilor (topos al agorei femini-
ne, n.n.), tăcute şi smerite şi puternice asemenea pământului care 
le-a zămislit.”

Aplecarea scriitorului C. Zărnescu asupra acestui mit nu este 
întâmplătoare, dacă avem în vedere „tradiţia aproape neîntreruptă 
şi legendele traco-helenice moştenite în istoria 

mai nouă de două popoare: românii şi grecii.” Prin urmare, 

Constantin Zărnescu şi ispitele Antichităţii

REGINA IOCASTA – tragedie politică în trei acte
 (De la mitul oedipian la complexul iocastic)
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pătrunderea în reversul medaliei, în lumina şi noap-
tea antică a tragediei, spre a ne putea minuna de 
„înţelepciunea, puterea, măreţia, destinul, tăcerea 
şi nefericirea Femeilor”, este un demers pe cât de 
intrepid în datele lui artistice, pe atât de clarificator 
în relaţia entităţilor fiinţiale ce animă problematica 
tragediei antice, cu relevarea unor noi faţete, sen-
suri, semnificaţii, raportabile la lumea contempora-
nă.

Autorul, fascinat de uriaşul rezervor de sen-
timente şi idei ce-l deţine opera marilor tragici ai 
antichităţii helene, menţine decorul şi atmosfera din 
tragedia antică, concentrându-şi atenţia în jurul su-
fletului feminin cu taina lui tragică, regina Iocasta fi-
ind plasată în gineceul de la Palatul Labdacizilor, prin-
tre coloanele căruia se perindă regele Oedip, soţul 
protagonistei, fratele Creon, Antigona fiica, Doica, 
deopotrivă cu celelalte personaje: prorocul Tiresias, 
păstorul din Kitairon (muntele sălbatic), Vestitorul 
şi, desigur, Corul, comentatoarea voce colectivă a 
acţiunii şi solidară cu destinele protagoniştilor, cu 
întreaga sa funcţie rezumativ-rezonantă (y compris 
şi unele elemente de folclor autohton), care, la un 
moment dat, conjură zeii în felul acesta:

„Zei, apăraţi-o pe regina Iocasta
Căci dacă se frânge o verigă,
Atunci tot lanţul se distruge
Iocastei i-a fost sortit să se mărite
După moartea regelui ei (Laios, n.n.)
Cu Oedip (...)

Tânăra văduvă
Chiar dacă a făcut vreun rău
Primindu-l pe Oedip-rege
În patu-i cald de regină,
Gândul i-a rămas bun (...)

Sufletul reginei noastre
E ca o lumină ascunsă,
E ca o torţă (...)

Regina se închină de mult unui zeu al Tăcerii
Și, în înţelepciunea ei,
Ea ştie că, întotdeauna,
Poate să sporească un rău
Și să crească-un rău
Când îl îndură doi...”
În invocaţia adresată lui Zeul şi zeiţei Arte-

mis, corul bătrânelor tebane cere „înţelepţirea” lui 
Oedip şi un trai pacificator lângă Iocasta „mamă a 
suferinţei”...

Toate, probabil, s-ar fi împăcat, dacă o moli-
mă cumplită nu s-ar fi abătut asupra Tebei, nimicind 
zi şi noapte locuitori nevinovaţi, până la descoperi-
rea celui vinovat de uciderea regelui Laios... 

Fatalitatea se încuibase, aşadar, ca o profundă 
taină a suferinţei, chiar în palatul Labdacizilor, căci 
primul copil născut al Iocastei fusese stigmatizat de 
oracolul din Delphi că-şi va ucide tatăl şi se va căsă-
tori cu mama sa. De aceea regele Laios, chiar în a 
treia zi de la naştere, îi pune pruncului picioruşele 
în fiare şi îl dă păstorilor să-l arunce în prăpăstiile 
Kitaironului (muntele sălbatic), pradă fiarelor şi ră-
pitoarelor. Înţelegând durerea mamei nefericite în 
faţa autoritarului rege labdacid, păstorul Tiresias, 
care va ajunge proroc, îl va păstra pe pruncul hărăzit 
morţii şi îl va da regelui Polybos şi Meropei ai Corin-
tului, care nu avea copii. Şi pruncul, ajungând la 18 
ani, merge să consulte oracolul din Delphi, de unde 
află cumplita prezicere, ceea ce îl face să fugă depar-
te de Corint.

 Aflându-se pe drumul lung al pribegiei, Oedip 
îl va ucide, într-o încăierare, la o răscruce de dru-
muri, pe regele Laios al Tebei, pe când acesta mer-
gea cu o mică suită la oracolul din Delphi, ca să afle 
cum va putea răpune Sfinxul ucigător de tebani. Din 
suită făcea parte şi Tiresias, singurul care scapă, pro-
orocul care va părăsi Teba urcând între păstorii din 
Kitairon. 

Dar Teba este terorizată, după moartea lui 
Laios, de Sfinxul zburător, care semăna zi şi noapte 

moarte printre atenieni. Auzind de cumplita pacoste 
a tebanilor, voinicul Oedip se oferă să scape cetatea 
de nenorocire. Dovedindu-şi vitejia suprafirească, 
ucide Sfinxul şi devine Salvatorul (era pe cale să se 
împlinească, de fapt, planul zeilor). Tânărul cu nu-
mele popular Oedip, crescut de păstorii Kitaironului, 
va deveni, la dorinţa poporului, rege al Tebei şi soţul 
Iocastei, mai în vârstă cu 20 de ani, dar tot frumoasă.

Având alături pe Doica devotată, Iocasta nu 
pare a duce o viaţă confortabilă, lipsită de griji şi 
resentimente, dimpotrivă presimte că nenoroci-
rea abătută asupra Cetăţii impune darea în vileag a 
Tainei („Crima ascunsă kiroase azi, e molimă”, zice 
Oedip, p. 41). Visele reginei şi neliniştile trăite ex-
primă temeri şi premoniţii, care grăiesc de la sine 
despre „frica de Adevăr”, care în cazul de faţă se va 
dovedi „Urgie şi Foc purificator”, cum observa într-o 
prefaţă „istorică” monahul de la Rohia, Nicolae Ste-
inhardt, considerând tragedia o piesă psihanalitică, 
jungiană mai degrabă decât freudiană”, o „plămadă 
frământată ca un aluat pestriţ, printre componenţii 
căruia stau mitul, spaima şi euforia dionisiacă, 
inconştientul colectiv, bucuriile simple ale vieţii şi 
gândirea primitivă”.

E un amestec „de arhaic şi universal, de spirit 
elen şi duh tracic, de fatalitate şi contestare nietzs-
cheană a zeilor, prin libertatea omului de a curma 
cu de la sine putere firul ursitoarelor, de răspundere 
personală a insului şi obştească a masei...”

Între protagoniştii tragediei (Iocasta şi Oedip) 
ar sta Taina (cumpănă a „normalităţii”) şi Adevărul 
(instanţă supremă a restabilirii, oricât de tragice, a 
ordinii preexistente), ambele entităţi apărându-şi 
redutele şi misiunea. Odată începută lupta dintre 
acestea, ordinea se tulbură şi lucrurile vor sfârşi 
în tragic, căci aflând crudul adevăr (mai întâi de la 
soţia-mamă, la modul incredibil, apoi de la martorii 
aruncării sale ca nou-născut), Oedip, de 20 de ani 
rege al Tebei, merge să ceară socoteală Iocastei, pe 
care, însă, o găseşte spânzurată şi învăluită în pânze-
le ţesute de fecioarele tebane prin sala cu coloane a 
palatului. Suicidul era un fel de răzbunare a reginei 
Iocasta pe propriu-i fatum, o ieşire prin „răzvrătire 
împotriva voinţei zeilor” (p. 139), o eliberare din 
lanţurile fatalităţii contingente.

Neputând înfrunta o asemenea tragică 
privelişte, Oedip îşi scoate ochii cu paftalele mantiei 
regale (se împlinise visul premonitor cu săgeţile lui 
Apollo care-l orbiseră). Tiresias îi confirmă că regi-
na-mamă „murind, ţi-a povestit totul printr-o divină 
tăcere”, asemenea Păstorul din Kitairon şi Vestitorul. 
Asumându-şi stigmatul oracolului delphic – dovadă 
încă o dată că suntem în epoca helenică în care des-
tinul omului era jucărie în mâna zeilor, un fatum de 
netrecut – Oedip lipsit de lumina ochilor cere să fie 
alungat departe de cetate, spre Colonos. 

Dacă nu-l putem niciodată să-l concurăm pe 
zeu, spune Tiresias prorocul, atunci „călătoria înspre 
el rămâne importantă”. 

„Femeile îi salvează pe oameni şi le pot arăta, 
dacă vor ele, un drum”, ele „ne păzesc şi ne nenoro-
cesc”, „ele ne nasc şi ne cresc”, „ele ne mântuiesc” 
- spune în final Oedip, cerând Antigonei să-l ajute a 
ieşi din zidurile cetăţii şi din „calea întortocheată” a 
vieţii, năzuind „să vadă” lumina adevărată, mântui-
toare, purificatoare. Convins că destinul lui hărăzit 
a fost acela de a se conduce după steaua...câinelui, 
metaforă structurantă a risipirii sale în labirintul 
păcatului, a soartei nefericite, a cumplitei vieţi de 
tragică măreţie, pe scurt zis un blestemat drum „al 
pierzaniei”...

Propunându-şi a revela „reversul medaliei”, 
autorul a dorit să exemplifice cu destinul neferici-
tei Iocaste acest tip de „imanenţă tragică, arhetip 
al civilizaţiei europene”, mutând acţiunea din exte-
riorul în interiorul sufletului feminin, altfel zis din 
pritaneu (scena forţelor virile ale istoriei) în gineceu 
(scena sufletului feminin, considerat a fi mult mai 
profund şi tragic).

De la trilogia eschiliană a neamului Labdacizi-

lor şi piesa lui Sophocle (Oedip rege), datând din sec. 
al V-lea î. Chr., până la tragedia omonimă a lui Cor-
neille (sec. XVII) ori, mai aproape de noi, la comedia 
lui Cocteau sau operele muzicale ale unor Mendel-
sohn Bartholdy, Leoncavallo, George Enescu, pivotul 
mitului oedipian a fost considerat de esenţă mascu-
lină, un sens mai larg dovedind interpretarea lui Vol-
taire sau opera lui Alfieri.

Dincolo de iraţionalitatea „eroică” a masculi-
nului, principiul femininului este cel care întreţine, 
mai profund, taina tragicului, care, odată devoalată, 
duce la răsturnarea cumplită a „normalităţii” insti-
tuite prin cutumă. De aceea Iocasta întruchipează 
principiul chtonicului, al legăturii organice cu pă-
mântul.

Obligată să-l ia de bărbat pe Oedip salvatorul, 
cel care scăpase cetatea de urgia Sfinxului prădător, 
Iocasta se va conforma. La fel ea va asculta de po-
runca regelui de a-şi arunca în Kitairon fiul stigmati-
zat de oracolul din Delphi, cu o durere cumplită de 
mamă, înţeleasă din fericire de păstorii care vor avea 
milă de prunc şi îl vor creşte. Deşi destinul Iocastei 
este implicat prin însăşi denumirea (mai târziu!) şi 
într-o ecuaţie de relevanţă „politică”, nu rezultă de 
nicăieri că textul ar îndreptăţi o asemenea denumi-
re, spiritul activist al Iocastei care îşi apără Taina (in-
tuind că devoalarea Adevărului este aducătoare de 
mare nenorocire) trimite desigur reflexe către acel 
militantism al emancipării feminine atât de manifest 
în secolul al XX-lea.

Oricum, Iocasta întruchipează acea condiţie 
nefericită a Femeii care, de-a lungul istoriei, a fost 
surclasată de elementul eroic, atribuit bărbatului 
prin definiţie. Focalizarea asupra condiţiei sale rele-
vă un prelung ecou onto-existenţial, cu luminile şi 
umbrele sale, cu imanentismul forţei sale instincti-
ve, cu pasionalitatea şi puterea de sacrificiu.

E o întreagă mitologie a femininului pe care 
regina Iocasta o exprimă şi ea vine să confirme că 
„reversul medaliei” e poate mai profund sufleteşte, 
pasional şi sacrificial decât cealaltă faţetă, impu-
nând per corelarium un veritabil „complex iocasti-
an”, cel oedipian fiind atât de cultivat şi bătătorit de 
cercetătorii psihanalişti.

În aceasta ar consta originalitatea tragediei 
zărneştiene cu tulburătorul ei spirit de modernitate, 
păstrându-se în scenă decorul şi convenţiile trage-
diei antice, precum şi textul ca atare lăsat liber şi cu 
minime indicaţii de regie scenică.

Piesa a fost jucată cu succes pe scene 
româneşti şi europene, impunând în teatrologia 
contemporană un personaj complex, remarcabil, te-
ribil, frumos, dar şi dificil, un portret al feminităţii în-
tre mit şi reconsiderarea filosofică a condiţiei Femeii 
în lume şi societate.

După o călătorie în Grecia (1976), pelerin 
european în universul Heladei şi în arhipelag, fasci-
nat de metafizica „lacului placentar” numit „Madre 
Mare Mediterana”, autorul, care în tinereţe, fără să 
vadă coloanele şi frizele Acropolei, scrisese romanul 
de meditaţii asupra condiţiei artistice Clodi primus 
(1974) şi care asistase la o fascinantă reprezentaţie 
în amfiteatrul din Epidaur – impregnat cu duhul 
antichităţii şi marilor destine din tragedia greacă, 
asistând chiar în Epidaur la o reprezentaţie teatrală 
impresionantă – a scris Regina Iocasta (sept.1976-
iunie 1981), care a apărut în numerele 13-14-
15/1981 al revistei teatrale „Arlechin” de la Iaşi, 
bucurându-se de numeroase comentarii, în ciuda 
obstrucţionării frecvente de către cenzură a punerii 
în scenă. Premiera piesei va avea loc abia la 15 apri-
lie 1991, la Tg.-Mureş, apoi la Cluj şi Bucureşti, fiind 
reprezentată cu succes la Festivalul din Sudul Franţei 
(2003), în cadrul unui proiect cultural franco-român.

ZENOVIE CÂRLUGEA
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Am avut plăcerea de a urmări marţi, 15 aprilie 
2003, spectacolul în limba franceză cu piesa „Re-
gina Iocasta” a scriitorului clujean Constantin Zăr-
nescu (originar de pe plai vâlcean) în sala Teatrului 
Naţional din Cluj Napoca, interpretat de un colectiv 
format din actori de la Teatrul Naţional din Târgu 
Mureş şi Compania Renata Scant – Grenoble.

Spectacolul l-a avut ca regizor pe Cristian 
Ioan, versiunea franceză fiind semnată de Paola 
Bentz-Fauci.

Plăcerea noastră se referă la privilegiul de a fi 
urmărit această piesă în minunata sală a teatrului clu-
jean, avându-l alături pe scriitorul de geniu care este 
Constantin Zărnescu, răsplătit cu îndelungi aplauze 
alături de această deosebită trupă de teatru, precum 
şi de lectura în sine a spectacolului în limba lui Vol-
taire, într-o scenografie de excepţie. Datorită jocului 
actorilor, şi a scenografiei, se mimează apropae înţe-
lesul literar, limba de exprimare nefiind un impedi-
ment chiar pentru cei necunoscători sau care au lipsit 
de la orele de curs obligatorii în şcoala românească 
(l. franceză).

O imensă sferă de forma unui ou se deschi-
de în faţa spectatorilor, după ce se rostogoleşte lent, 
precum timpul istoric, înspre avanscenă. Din jumă-
tatea rămasă (cealaltă ridicâdu-se spre cer) răsare 
treptat trupul Iocastei înconjurat de năvoade pline cu 
alte sfere de dimensiuni mai mici, ouă, subliniind fe-
cunda femeie, soţie şi mamă a universului biologic. 
„Oracolul” declamă sentinţa tragică, poate cea mai 
înspăimântătoare în istoria umanităţii. Oedip este în 
plan secund căci omenirea ştie ce se va întâmpla cu 
el. Dar Iocasta, cu un pumnal, îşi străpunge propri-

ile ouă, ucide germenii pe care tot ea şi-i asumă ca 
responsabilitate. Avem de-a  face cu un complex de 
gradul doi, Complexul Iocasta, pe care scriitorul îl 
doreşte alături de cel al lui Oedip.

Se cuvine să amintim cititorilor vâlceni că C. 
Zărnescu este născut în 24 martie 1948 la Lăpuşa-
ta, a făcut liceul la Horezu, şi debutează în 1971 în 
revista Tribuna din Cluj Napoca. În 1971 îi apare 
volumul „Clodi Primus” pentru care primeşte Pre-
miul Uniunii Scriitorilor. Publică romanele „Meda, 
Mireasa lumii”, „Aforismele şi textele lui Brâncuşi”. 
Artă, Literă, Spirit (cu o prefaţă de Constantin Noi-
ca), „Ziua cea mare” (o reconstituire epopeică a pri-
mului război mondial).

Pentru vâlceni, 
Constantin Zărnescu este 
un cadou providenţial, 
căci atunci când unul câte 
unul, vâlcenii, reuşesc să 
pătrundă în spaţiul cultu-
ral clujean, el este primul 
care le sprijină afimarea. 
În aceste zile a fost prezent 
în Râmnicu Vâlcea la lan-
sarea  volumului de poezii 
ale lui Ilarion Păunoiu. A 
fost numai un exemplu.

Renata Scant, inter-
preta Iocastei, este actriţă, 
regizoare şi dramaturg; în 
1972 a înfiinţat Compania 
Theatre Action. În 1985 
creează Festivalul de Tea-

tru European, iar în 2000 este coordonatoare a Aso-
ciaţiei Teatru în Actiune. În 2002 primeşte titlul de 
Cavaler al Ordinului Naţional de Merit.

În rolul lui Creon joacă Jean Pierre Scantabur-
lo, profesor la Universitatea Quebec din Montreal şi 
Şcoala Polyvalentă „Le Carrefour” en Abitibi (Que-
bec).

În celelalte roluri apar actorii (un excelent 
grup de actori români) de la Teatrul Naţional din 
târgu Mureş (Nicolae Cristache-Oedipe, Marinela 
Popescu-La Nourice, Aurel Ştefănescu – Tiresias...)

Decorul este semnat de Romulus Fenes.
„Regina Iocasta – o tragedie frumoasă şi pură, 

cu un clocot veritabil al ideilor, scrisă melodios, în 

CONSTANTIN ZĂRNESCU - 70
Constantin Zărnescu, (n. la 24 martie 1949 în satul Zărneşti, localitatea Lăpuşata 

– Lădeşti, jud.Vîlcea; a absolvit Liceul teoretic „A.I. Cuza” de lîngă  Mănăstirea Horezu 
şi Facultatea de filologie romanică, secţia italiană, a Universităţii „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca,promoţia 1972;  de la 1 august 1972 lucrează la revista de cultură TRIBU-
NA, secţia beletristică şi reportaje, fiind, între anii 1977 – 1982, preşedintele Cenaclului 
Asociaţiei Scriitorilor Cluj, Filiala „Transilvania”; în paginile revistei şi ale almanahu-
rilor acesteia  a debutat peste 70 de elevi şi studenţi, astăzi ei înşişi scriitori şi jurnalişti 
consacraţi; între anii  2005-2007  a fost redactor şef al revistei „Filarmonia”, astăzi este 
redactor şef al revistei „Oraşul”,care apare sub egida Fundaţiei Culturale CARPATICA; 
figurează în enciclopediile  „Who’s Who in the World”, Chicago, 1985, „The European 
Books”, Cambridge, 1993 şi Oxford, 1998, precum şi în toate dicţionarele de istoria 
literaturii contemporane ale Academiei Române şi ale Uniunii Scriitorilor din România). 
După debutul în TRIBUNA, petrecut  în vremea studenţiei (1971), a colaborat la toate 
marile reviste de cultură din ţară, semnătura sa regăsindu-se şi în reviste din Franţa, 
Germania, SUA, Canada, Brazilia, Grecia, Israel, Suedia, Croaţia, Austria, Ungaria, Slo-
venia şi altele. Scriitor de o prolificitate rar întîlnită,  gînditor profund, cu o imaginaţie 
debordantă, dar cu o aplecare specială către  mitic şi eroic, către faptele durabile din 
istoria lumii, dar şi din istoria naţională, şi-a făurit un stil inconfundabil, poate chiar o 
voce distinctă, adoptînd adesea tonul meditaţiei care se revelează; o voce insinuantă, 
provocatoare, într-o interpretare deschisă, degajată, eliberată de orice inhibiţii. Cu acest 
limbaj, ce excelează printr-o remarcabilă măiestrie a compoziţiei, şi-a scris, din 1974 
încoace, Constantin Zărnescu  cărţile: 1974 – CLODI  PRIMUS, roman, Ed. Dacia, 
Premiul Uniunii Scriitorilor din România(1975); 1979 – MEDA, MIREASA LUMII, 
roman, Ed. Dacia; 1980 – AFORISMELE  ŞI TEXTELE LUI BRÂNCUŞI, Ed. Scri-
sul Românesc, prefaţa Marin Sorescu;  1981 – REGINA IOCASTA, tragedie politică, 
Ed. Revista „Arlechin”; 1983 – QUEEN JOKASTA (LA REINE JOKASTE,   TARITA 
JOKASTA, KÖNIGIN JOKASTE), Ed. „Romanian Review”,VI, 1983;  1984 – TEII 
ÎNFLORESC PENTRU IRINA, Ed.Revista „Tribuna”; 1986 – IESIREA LA MARE, 
roman, Ed. Dacia; 1989 – REGINA IOCASTA, ed.a II-a; 1991 – REGINA IOCASTA 
(premiera absolută la Teatrul Naţional Tîrgu Mureş, premieră prefaţată de N. Steinhardt 
printr-un important eseu, publicat în revista „Vatra”:  Regina Iocasta sau frica de adevăr. 
Ori adevărul ca urgie şi foc purificator. Premiul de dramaturgie al Festivalului Naţional 
de Teatru „I.L.Caragiale”, 7-12 noiembrie 1991, Bucureşti; 1992 – TEII ÎNFLORESC 
PENTRU IRINA, roman, ediţia a II-a; 1993 – SĂ NU TE LAŞI SCRIS (o nuvelă cu 
vechi români sudici), revista „Literatorul”, Bucureşti; 1994 – AFORISMELE ŞI TEX-
TELE LUI BRANCUŞI, Ed. „Fapta transilvăneană” şi „Zamolxis”, cu o prezentare de 
Constantin Noica; 1997 – Premiul Prefecturii Gorj pentru întreaga activitate brâncuşi-
ologică, la propunerea decanului de vîrstă al istoricilor de artă, Barbu Brezianu; 1998 – 
AFORISMELE ŞI TEXTELE LUI BRÂNCUŞI, Ed. „Cartimpex”, ed. A III-a revăzută şi 
adăugită; 2001 – BRÂNCUŞI, CIOPLITORUL ÎN DUH (antologie de texte pentru elevi 
şi adolescenţi, în limbile franceză şi engleză, Ed.”Sagitarius”, Iaşi, colab.brâncuşiologul  
Ştefan Stăiculescu);  2001 – BRÂNCUŞI  ŞI TRANSILVANIA, Ed.”Grinta”; 2001 – 

BRÂNCUŞI ŞI  CIVILIZAŢIA IMAGINII, Ed.Dacia; 2002 – ZIUA ZILELOR, roman 
istoric despre primul război mondial şi naşterea naţiunilor libere în Europa Centrală, Ed. 
Dacia; 2002 – PRINCIPELE DRACULA, DOCTOR FAUSTUS ŞI MACHIAVELLI,  
Ed.”Gedo”(trei viziuni renascentiste despre putere);  2002 – DRACULA ÎN CARPAŢI 
(operă dramatică), Ed. „Grinta”; 2003 – LA REINE JOCASTE (Regina Iocasta), premie-
ra în franceză la Teatrul Naţional Tîrgu Mureş,  15 aprilie 2003, în sala Teatrului Naţional 
Cluj-Napoca ; premiera internaţională la Festivalul Teatrelor Europene de la Grenoble şi 
la Marele Festival de la Avignon; 2003 – ZIUA ZILELOR, roman, ediţia a II-a revăzută 
şi adăugită, cu o postfaţă a filosofului şi scriitorului George Uscătescu;  2004 – REGI-
NO IOKASTA, traducere în esperanto, Ed. „Fonto”, Rio de Janeiro, Brazilia;  2004 – 
PATIMILE LUI DRACULA, Ed. „Cartimpex” (naraţiuni universale despre Vlad Ţepeş 
în 20 de limbi); 2005 – REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN 17-22 DECEMBRIE 1989, LA 
CLUJ-NAPOCA, Ed.”Eurograph”; 2005 – URMUZLAND. NARAŢIUNI URMUZIE-
NE, ediţie oarbă, Ed.”Grinta”; 2006 – PROVERBELE ROMÂNILOR (după Iuliu Zan-
ne, Antologie esenţială, Precuvîntare de C. Zărnescu, Ed. „Dacia”) şi PROVERBELE 
ROMÂNILOR, ediţie de buzunar, „Biblioteca elevului”, două volume, aceeaşi editură; 
2007 – REVOLUŢIA ROMÂNĂ LA CLUJ, Ed.”Napoca Star”, ediţia a II-a revăzută şi 
adăugită; 2007 – CODUL OPEREI LUI BRÂNCUŞI, eseuri, Ed.Dacia; 2007 – AFO-
RISMELE ŞI TEXTELE LUI BRÂNCUŞI, ediţia a V-a revăzută şi adăugită, Ed.Dacia; 
2008 – ZIUA ZILELOR (1 Decembrie 1918), roman, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, 
Ed.”Grinta”; 2009 – URMUZLAND, roman, ediţie Princeps, Ed.”Grinta”(sub tipar); 
2009 – REPORTAJE CA PÎINEA CALDĂ. PROZE CUMPLITE (sub tipar); 2009 – 
AFORISMELE ŞI TEXTELE LUI BRÂNCUŞI, ediţia a VI-a, Ed.”Scrisul românesc”. 

Spectacol în limba franceză la Teatrul Naţional Cluj
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E greu să scrii despre un prieten! Mai ales 
după trecerea unui impresionant număr de ani de la 
cunoașterea dintâi.

Mi-amintesc că se întâmpla să ne cunoaștem 
în urmă cu peste patruzeci de ani, când deopotrivă 
ne preocupam să scriem și să organizăm câte ceva 
despre un înaintaș român ilustru, care era începătorul 
sculpturii moderne, Constantin Brâncuși. Toți oltenii 
și-au înțeles grija că trebuia să-l sărbătorească pe ti-
tanul de la Hobița.

Vîlcean, cum ești, ai vrut să-l regăsești pe „ne-
cunoscutul” Brâncuși la Cluj. Mare minune! La „Tri-
buna” trebuia să vă faceți împlinirea prin a-l prelua 
pe hobițeanul nostru, care ne-a dus faima în lume. Și 
n-ai greșit, căci aveați o datorie de suflet să publicați, 
voi, clujenii, măcar o carte. Ați făcut-o și a rămas 
importantă pentru cei ce o citesc și o judecă, acei 
căutători de comori din cultura română.

Parcă te văd cum, temerar fiind, ai bătut dru-
mul din Ardeal spre Jiul de Sus, pentru a-i întâlni 
pe cei mai aplecați pentru viața și opera magistrului 
hobițean. M-ai găsit în plin având pentru pregătirea 
Simpozionului dedicat „Centenarului” Brâncuși. Ai 
vrut să ajungi la mai marii județului de obârșie a 
sculptorului. Și am numărat împreună pașii până la 
politicienii care erau, de asemenea, preocupați pen-
tru același obiectiv.

Ai trăit unele momente de fericire când ai gă-
sit deschiderea pentru un dialog căutat. Aveai tot ce-
ți trebuia să te-ntorci în orașul de pe Someș pentru a 
sprijini cohorta unei cărți dedicată magistrului căutat 
în cetatea lui de pe Bistrița Gorjeană.

Te-am preamărit pentru pasul făcut și apoi 
pentru ceilalți pași care te-au legat de Brâncuși pen-
tru totdeauna. Te-am urmărit cum, împrumutând 
„tăietura directă” a lui Brâncuși, ai abordat tema lui 
cea mai grea, gândirea aprofundată ce a stat la baza 
sculpturii noi, textele și „Aforismele lui Brâncuși”, 
pe care le-ai încropit într-o culegere celebră încă din 
1980 și în alte ediții ulterioare. Odată familiarizat cu 
orientarea nouă a maestrului, ai putut continua cu alte 
cărți importante despre „Brâncuși și civilizația ima-
ginii” (2001), „Codul operei lui Brâncuși” (2007), 
despre ineditul brâncușian în „Arborele retezat din 
rădăcină” (2013) și altele, prin care ai devenit cele-
bru brâncușiolog între confrați, care au trebuit să te 
citească. Ai din partea mea respectul pentru sprijinul 
românesc de a-i ajuta pe cei mulți să-l cunoască pe 
începătorul sculpturii moderne, care a tăiat în două 
istoria sculpturii mondiale. De-ar fi numai atât, și tot 
ai fi rămas înaintaș într-o luptă a cunoașterii sculptu-
rii mondiale.

Dar, valențele tale științifice nu s-au oprit aici. 
Ai continuat aprofundarea cunoașterii altor perso-
naje de prestigiu ale culturii naționale și ale istoriei 
noastre strămoșești. Îmi place, între altele, cum ai 
prezentat un erou celebru al istoriei României, pe cel 
puțin interesantul pentru toți, „Dracula în Carpați”, 
o operă dramatică în trei acte (2002), o lucrare care  
nu-i ca oricare alta, ci o reprezentare în care se 
străvede sufletul românesc, dar și omenia dreptății 
strămoșești.

Felicitările nu-s de-ajuns pentru preamărire 
autorului care au fost. Te-a așteptat o istorie întreagă 

pentru a-i înnoda firul în vremea unor personalități 
din sorgintea noastră. Fenomenul Dracula l-ai am-
plificat în cartea „Principele Dracula, doctor Faustus 
și Machiavelli” (2002), în care ai dus mai departe, 
în cunoaștere, un crâmpei dintr-o istorie fabuloasă 
înțeleasă la nivel european.

Ai publicat în câteva ediții o carte despre Ma-
rea Unire a Românilor: „1 decembrie 1918 – Ziua zi-
lelor” (apreciez ediția a 3-a, din 2008). Era necesară, 
ca viziune nouă despre un eveniment istoric firesc și 
înălțător.

Dar, n-am să uit a-ți reaminti pasul important 
ce l-ai urmat folosindu-ți talentul literar, prin scrie-
rea unor romane care manifestă măreția sufletului de 
român neaoș și izbânzile sale.

Îți exprim o ovație, pentru romanele tale: 
„Cladi primus” (1974), „Meda” (1979), „Ieșirea la 
mare” (1985), „Țara lui Urmuz” și „Urmuzland: jo-
cul limbilor de foc”, unde se întâlnesc proza, poe-
zia și muzica într-un limbaj comun despre existența 
umană inclusă în cuvânt, ca un efort artistic nemai-
întâlnit. N-am uitat nici „Dicționarul explicativ al 
jocului de șah” (1995).

Prietene, la ziua ta de împlinire a  ivirii printre 
oameni, meriți o laudă colectivă, odată cu urările iz-
vorâte din cele mai adânci sentimente, pentru un trai 
îndelungat, cu sănătate și împlinirea ta deplină.

Dr. Ion MOCIOI
februarie 2019

Dacă Constantin Zărnescu s-ar fi născut la 
Paris în 1949... ar fi avut vreo opt anișori... până să 
se stingă Constantin BRÂNCUȘI... și, intrând în ate-
lierul maestrului... acesta i-ar fi cioplit copilașului 
vreo Pasăre măiastră și i-ar fi dat-o să-i asculte cân-
tecul... i-ar fi cioplit vreo lucrare Adam și Eva... sau 
vreun Ou al începuturilor... să poată vedea ochii de 
copil întruchiparea originilor firii... sau i-ar fi turnat 
în ipsos și apoi în bronz chipul viitor de zburător 
cu negre plete sau... poate i-ar fi cioplit în lemn de 
ulm întregul corp noduros, semeț, vânjos, vital... așa 
cum îl vedem noi, pe de-a-ntregul, pe scriitorul de 
azi care poartă acest nume...

Dar nu a fost să fie așa...
Scriitorul care poartă numele de Constantin 

Zărnescu s-a născut la poalele Carpaților, în Oltenia 
de sub munte și a plecat în Ardealul multisecular, a 
plecat din Țara cu case de lemn în Țara cu case de 
piatră, la Cluj, la învățătură înaltă, trecând prin Alba 
Iulia cea a Unirii noastre, căreia i-a dedicat sute de 
pagini în romanul Ziua Zilelor și prin Blajul - Mică 
Romă românească și creștină, îndreptându-se, astăzi, 
spre vârsta de bronz a vieții sale, spre vârsta unui 
clopot răsunător în dangătul prelung, chemând stră-
bunii... descifrând fenomenele brâncușiene:

Recuperarea Aforismelor, maximelor și texte-
lor lui Constantin Brâncuși rămâne pentru noi o tru-
dă permanentă, necontenit deschisă, cât vom trăi!... 

Admirând jumătatea de țăran iscusit și jumă-
tatea de zeu a marelui artist care, dintr-un atelier 
multă vreme sărac, arună  din când în când, pe fe-
reastră, câte un bolovan scobit care, ciudat, începe 

îndată să umble și să impresioneze ca o ființă vie. 
POPORUL ROMÂN - fiind poetic, își 

înalță, iată, și azi, istoria pe pământul nașterii 
sale; statornicește, edifică și locuiește între două 
coloane! COLUMNA TRAIANĂ și COLUMNA 
BRÂNCUȘIANĂ! COLOANELE TIMPULUI UNI-
VERSAL.

Aceasta este creația de geniu a marelui sculp-
tor... 

Legându-și viața de Constantin Brâncuși, 
Constantin Zărnescu și-a legat viața de Eternitate...

Pe-un drum de nori călcau mai mulţi
Cu un baston uitat în gând 
Și-n urme ei erau desculţi 
Și tremurau în vânt mergând

Și tremurau şi erau ei,
Bătrâni ca fagul de sub deal 
Și râul le trecea prin piept 
Curgând din Dunăre spre-Ardeal

Și râul le trecea prin piept 
Și pe sub haine - vântul serii. 
Mergeau, în şirul nu prea drept, 
Spre marea Masă a Tăcerii...

De cine-aveau să se ascundă? 
Se salutau încet în gând 
Și coborau pe-un deal, pe-o undă 
De albie de dor călcând,

VASIAN MIRCESCU

RUGĂCIUNE...
Pornind de la sculptura lui Constantin Brâncuși

Coboară Doamne-odată printre noi
Şi ne adu iubirile-napoi
Că ne-am sluţit de răutăţi şi ură
Ce ne-au strâmbat cuvintele din gură

Nu mai tresaltă inime în dor
Şi simţămintele din ele mor
Ne covârşeşte grija grea lumească
Din sfera asta mult prea pământească

Îndreaptă-ne cu minţile ca altădată
Spre cer şi spre iubire-adevărată
Și să ne bucurăm la a Ta faţă
Îndeplinind și rugă și povaţă

 Un înger solitar trimite-apoi
Să rupă bariera dintre noi
Să cugetăm neîncetat la Tine
Sub bolțile pictate să fie și mai bine

Cu noi el să se roage pentru noi
Îndepărtând necazuri  şi nevoi
 Iertaţi apoi de răul pământesc 
Să ne învăluie tot binele ceresc...

Gerar 2019

Aniversare - 70

O scrisoare – prietenului Constantin Zărnescu

Felix SIMA
PRIN LUMEA VĂZUTELOR ȘI A NEVĂZUTELOR: 

DE LA CONSTANTIN BRÂNCUȘI LA CONSTANTIN ZĂRNESCU
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Autoare cu 17 volume publicate - poezii şi 
note de călătorie - d.na Magda Bădoiu le-a scris cu 
un singur condei, cu rezoluţie specifică, definibilă 
prin căutarea unei exprimări personalizate, a unui eu 
scriitoricesc original.

D.na Magda Bădoiu are un simţ particular al 
adaptării la spaţiu: oriunde ajunge se simte bine, pă-
trunde spiritul locului, înţelege specificitatea locală, 
face comparaţii cu spiritualitatea românească. Ceea 
ce o situează departe de situaţia de autohton al locu-
rilor vizitate, deoarece marchează cu fiecare ocazie 
identitatea românească prin jocul apropierilor şi ob-
servării diferenţelor.

Autoarea călătoreşte programatic, se infor-
mează cu râvnă, are hărţi şi cărţi ale altor călători, 
dar mai presus de toate are un spirit pozitiv care o 
determină să călătorească cu zâmbetul pe buze şi 
să scrie mici poeme determinate de ceea ce vede şi 
simte. Astfel, la prima sa călătorie în Rusia, după ce 
notează data cu precizie, se lasă purtată de versuri 
melancolice: Din neajunsuri s-au născut saltul şi 
zborul,/ Nevoile te-nvaţă să te lupţi./(...)/ Nu e uşor 
să-ţi faci un nume din cuvinte/ Când mâna ta, des-
chisă ca o floare,/ Strânge condeiul născocit de-o 
minte/ Ivită pe a lumii grea cărare./(...)

La Sankt Petersburg, “capitala culturală a Ru-
siei” se opreşte lângă statuia lui Petru cel Mare, fă-
uritorul noii capitale culturale ruse, pentru care ar fi 
murit peste 100.000 de oameni truditori la edificarea 
ei. Statuia “Călăreţului de aramă”, închinată marelui 
ţar, a fost cântată şi de Puşkin, şi de... Magda Bădoiu, 
într-un rondel inserat în notele sale de călătorie. 

Rusia, mare cât un continent, pune în eviden-

ţă psihologia subtilă, nostalgia şi melancolia omului 
aşezat pe orizontala infinitului, cu vizibilitate neîn-
grădită. Şi deasupra, cupola neîncăpătoare a cerului 
care a susţinut credinţa neţărmurită a sufletului rus, 
încrezător în liturghia cosmică a spaţiului gigantic 
care conţine toate formele de relief, toate tipurile de 
climă şi o populaţie eflorescentă, şi aceasta de toate 
tipurile, uneori divergente. “Maica Rusie” cuprinde, 
între braţele sale o vastă umanitate, aşa că nu este 
surprinzător că autoarea descoperă elemente iden-
tice cu cele de acasă: Liniştea nopţii era tulburată 
numai de zgomotul motoarelor, de vapoarele care 
treceau într-un sens şi în celălalt, salutând prelung 
cu sirenele, căutându-şi de treburile lor, sau de fâl-
fâitul aripilor pescăruşilor săgetând apa în căutarea 
hranei, de vântul care niciodată nu se culca. Şi mai 
era ceva... Cântecele ruseşti, purtătoare de neliniş-
ti, de iubire pătimaşă ca aceea a ţiganilor din “Oci 
ciornîie”.

Autoarea a rămas cu o parte a sufletului pe 
malul din Bărăgan al Borcei, într-un spaţiu fabulos 
al dezmărginirii spirituale. Desigur, imaginaţia nu 
lipseşte unui călător instruit, cultivat, care a citit tot 
ce era de citit înaintea plecării. Acesta este şi sensul 
moto-ului care însă, dincolo de exprimarea metafori-
că, ilustra realitatea cumplită a vieţii celei care a spus 
“La ce-mi trebuie picioare, când am aripi să zbor” 
(Frida Kahlo). În cazul d.nei Bădoiu însă, reală şi 
poetică rămâne doar partea a doua a frazei.

Cred că este cu totul inedită dacă nu unică, 
această comparaţie dintre apele tumultuoase ale Vol-
găi şi spaţiul dunărean, comparaţie care evidenţiază 
faptul că autoarea are ca sistem de referinţă spiritul 

“de acasă”. Formaţia scriitoricească, imaginaţia şi 
cultura îi asigură un ascendent moral faţă de excur-
sionistul tipic, cel care poate vizita mănăstiri şi mu-
zee dar nu pătrunde esenţa creaţiei sau a credinţei: în 
cazul spaţiului rus, diferit de cel românesc, autoarea 
descoperă apropieri prin arhetipul ortodoxiei şi in-
troduce informaţii despre folclor sau istorie. 

Este demnă de  subliniat dizertaţia despre 
prezenţa şi acţiunea femeilor în istoria Rusiei, sau 
descrierea Kremlinului. Autoarea nu se înscrie în ca-
tegoria celor care călătoresc ceremonial, potenţând 
anumite ritualuri în lumi necunoscute; domnia sa 
călătoreşte împinsă de prima motivaţie a unui nou 
“homo viator” – îmbogăţirea spirituală şi, mai sub-
liniat chiar, de comparaţia cu specificul românesc. 
Lucru mai rar întâlnit, d.na Magda Bădoiu  are şi 
opinii politice pe care le afirmă tranşant, fără teamă 
de atitudinile pe care le pot genera. Trebuie subli-
niat, ca un mare merit generat de curajul deosebit, 
comentariul pe care autoarea îl face asupra Tezauru-
lui nostru naţional reţinut la Moscova. Cităm: Unde 
au dispărut 93,540 tone de aur, tezaurul încărcat la 
Iaşi, în vagoane, cu direcţia Moscova? (...) Rusia 
a trimit către autorităţile comuniste din România 
aproximativ 33 kg de aur, singura cantitate returnată 
vreodată din Tezaurul care a luat drumul Moscovei, 
în decembrie 1916.

Mărturisesc că, până la acest nivel al lecturii, 
o suspectam pe autoare de un anume filorusism insi-
dios. Fac “mea culpa” faţă de falsa mea impresie şi 
acum interpretez cartea d.nei Bădoiu ca un efort de 
obiectivitate şi de răspicată exprimare a adevărului. 
E o palidă lecuire la scenariul unui dezastru.

AURELIU GOCI:     Un călător performant cu gândul acasă
Magda Bădoiu, Nopţile albe mai spun poveşti pe Volga, 

crochiuri sentimentale, ed. Betta, Buc., 2017

LUCIAN GRUIA:

Marian Nencescu – Cititorul de control
(Ed. Detectiv literar, 2014)

Marian Nencescu este doctor al  Facultăţii 
de filosofie, şi nu se dezminte. El nu se consideră  
neapărat un critic  literar (aici reținerea auctori-
ală înlocuiește orgoliul-n.a), ci un comentator, al 
cărui crez este următorul: „Singura preocupare 
a oricărui cititor onest, dornic să comunice şi 
altora constatările sale, rămâne, aşadar, aceea 
de a se păstra în sfera esteticului  (sau, mă rog, 
a comenzii culturale) şi de a evita, pe cât este 
omeneşte posibil, devierile de la un (iluzoriu) 
criteriu axiologic.” Din acest motiv, el devine un 
„cititor de control” al valorilor estetice şi axiolo-
gice ale cărţilor comentate.

Cartea se deschide cu textul: Astaloş, 
avangardistul.

Desigur, prin formaţia sa, Marian Nences-
cu elaborează adevărate eseuri despre numeroşi 
filosofi analizaţi. Iată câteva dintre titlurile inci-
tante: Spaţiul mioritic în ediţie anastatică; Ale-
xandru Boboc şi rosturile filosofiei româneşti; 
Angela Botez, Postmodernismul în filosofie, artă 
şi religie; Cioranizând, cioranizând... gânduri 
despre filosofia căderii; Paideia heideggeriană; 
Nae Ionescu, un filosof atipic; Academicianul 
Alexandru Surdu sub zodia seninătăţii apolli-
nice, Mircea Vulcănescu în atenţia Legaţiei 
sovietice de la Bucureşti  etc. Am citit cu mare 
interes aceste texte întucât şi eu m-am ocupat de 
filosofii noştri, atât cât mi-au îngăduit puterile 
de autodidact, scriind  Lucian Blaga – univer-
sul clepsidră şi matricea stilistică şi Românii în 

oglinda timpului – o carte despre gânditorii care 
s-au exprimat despre specificul românesc.

Dar Marian Nencescu nu se opreşte aici. 
Urmează analize pertinente ale cărților istorici-
lor: Neagu Djuvara şi Dinu C. Giurescu. Apoi 
autorul istoveşte asupra operelor istoricului reli-
giilor, Mircea Eliade. Urmează istoricii literari: 
Marian Popa şi Tudor Vianu. În continuare, au-
torul cercetează cărţile de creaţie literară: poe-
zie, proză, dramaturgie.

Între poeţi, se opreşte la: Ion Horea, Ale-
xandru Macedonski, pitorescul Paul Daian , 
animatorul Târgurilor de carte, Ioan Dunca, po-
etul țăran, apoi Octavian Mihalcea, George Tei, 
Liviu Vişan, Ion Caraion, Otilia Cazimir, Vasile 
Militaru, Petre Ghelmez, Victoria Milescu etc. 
Între prozatori, remarcă pe: Zaharia Stancu, Pe-
tre Crăciun, Ştefan Mitroi, Fănuş Neagu, Mihail 
Diaconescu etc. Dintre dramaturgi, îl alege pe 
Caragiale. O prezentare emoţionantă o dedică 
academicianului Gheorge Păun, directorul re-
vistei de cultură Curtea de la Argeş. Nu uită să 
ni-l prezinte pe Theodor Gh. Negoiţă, ambasa-
dor onorific al României în Antarctica.

Despre poetul naţional ne oferă pagini in-
teresante pe tema: Eminescu, obiect şi subiect de 
securitate naţională. Din viaţa lui Brâncuşi, este 
prezentat episodul întâlnirii sculptorului cu Ma-
ria Tănase, iar din opera titanului este analizată 
Coloana fără sfârşit.

Marian Nencescu menţionează și câteva 

momente aniversare: Stihuri pestriţe, la 55 de 
ani de publicare; Jubileu UNArte – 150 de ani; 
Ziua Culturii naţionale – apel la normalitate şi 
unele instituţii exemplare, prin realizări: Funda-
ţia Rudolf Schweitzer – Cumpăna, un model de 
promovare publică activă şi Universitatea din 
Bucureşti- Şcoala de Nume Mari.  

Nu ocoleşte teme controversate: Istoria 
literaturii dacoromane – actul de naştere al li-
teraturii române, Etnogeneza, între mitologie şi 
realitatea istorică şi O biografie „coerentă”- 
Ion Antonescu, văzut de Teşu Solomovici.

Să zăbovim un pic asupra unor texte din 
Cititorul de control semnat de Marian Nencescu. 
Iată ce frumos ne prezintă spaţiul mioritic ela-
borat de filosoful Lucian Blaga: „Simplificând 
şi vulgarizând lucrurile, vom constata că spaţiul 
mioritic ne transpune într-un orizont feeric, sur-
prins într-o lumină paradisiacă, ce îşi dezvăluie 
treptat articulaţiile; spaţiul mioritic ondulat, co-
respunzător succesiunii deal – vale, reprezintă 
prima dintre categoriile abisale ale sufletului 
românesc; sentimentul destinului, având drept 
specificitate veşnicul suiş şi coborâş, corespun-
de adâncurilor subconştientului; nostalgia ori-
zontică reprezintă acea misterioasă comuniune 
cu plaiul şi strămoşii, reflectată în balada Mio-
riţa,  prin compexul sentiment al fatum – ului. 
În concluzie, sufletul mioritic s-a încăpăţânat, 
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secole de-a rândul, să boicoteze istoria, şi să se 
retragă precum scoica în cochilie şi să ducă o 
viaţă anistorică, de tip anorganic.” (Marian Ne-
ncescu – Spaţiul mioritic, în ediţie anastatică)   

În ceea ce priveşte Istoria literaturii daco-
romane – actul de naştere al literaturii române, 
autorul trece în revisă istoricul problemei, ajun-
gând la cartea de referinţă a lui Mihail Diaco-
nescu – Istoria literaturii dacoromane, ed. a II-a 
revizuită şi adăugită (Ed. Fundaţiei Internaţio-
nale Mihai Eminescu, 2013), care cercetează cu 
acribie perioada cuprinsă între secolele IV- VI d. 
Ch. „Din această epocă datează, susţine Mihail 
Diaconescu primele manifestări literare autohto-
ne, redactate în noul idiom rezultat din evoluţia 
lentă şi ireversibilă a limbii latine clasice.” – ne 
spune Marian Nencescu. Apoi menţionează con-
vingător numeroase cărţi din această perioadă.

 Etnogeneza, între mitologie şi realitatea 
istorică este analizată pe larg într-un capitol 
special dedicat Istoriei Românilor (vol. III, co-
ordonatori acad. Ştefan Pascu şi acad. Răzvan 
Theodorescu, Ed. Enciclopedică, 2001). „Teza 
susţinută de R. Theodorescu în demersurile sale 

cultural- estetice este că noua etnie, constitui-
tă în arcul carpatic, sâmburele de dezvoltare al 
viitoarei societăţi româneşti, s-a sedimentat şi 
consolidat de-a lungul unei perioade de aproxi-
mativ şapte secole (între veacurile al VI-lea şi 
al XII-lea) în contact şi în opoziţie cu presiunile 
grupurilor migratoare (s.M.N.), implementând 
în profilul propriu, elemente tradiţionale, daco-
romane, cu împrumuturi  din civilizaţiile vecine 
(sud-est bizantine, central şi est-orientale). Tre-
cerea de la stadiul organizării populaţiei în aşa-
zisele „comunităţi-săteşti”, la acela de „ţări” a 
însemnat un proces de evoluţie firesc, similar în 
majoritatea statelor centrale şi est-europene, ce 
coincid cu ceea ce acad. Ştefan Pascu numea: 
„cooperarea şi alianţa cu popoarele balcanice.”

Un studiu incitant îl constituie cel intitulat 
O biografie „coerentă”- Ion Antonescu, văzut de 
Teşu Solomovici, care umple un gol. Cartea este 
cu atât mai interesantă cu cât este scrisă de un 
evreu. „Întemeiată pe texte autentice – scrisori 
personale, discursuri, mesaje publice – cartea 
reconstituie viaţa Mareşalului, din anii de şcoală 
militară, trecând prin experienţa primului război 
mondial, până la alinaţa cu Germania nazistă, 

care a adus, pe termen lung, dezastrul ţării. Din 
carte, rezultă portretul unui om politic orgolios, 
capabil de măsuri extreme, dar în acelaşi timp 
„slujitor fanatic” al neamului său” cum se pre-
zintă în faţa regelui Carol al II-lea. „Meritul lui 
Teşu Solomovici este acela de a oferi cititorilor, 
şi implicit publicului românesc şi internaţional, 
un portret complex, corect şi coerent (sublinie-
rea aparţine acad. Răzvan Theodorescu) al unui 
personaj istoric intrat adânc în straturile menta-
lului românesc”, ne asigură Marian Nencescu  

Comentariile critice adunate în această 
carte au apărut întâi în revistele: Biblioteca Bu-
cureştilor, Bucureştiul literar şi artistic, Curtea 
dela Argeş şi Gând românesc. Diversitatea căr-
ţilor şi a temelor abordate, dovedesc că autorul 
lor posedă: un orizont cultural deosebit de  vast, 
spirit de sinteză şi putere de convingere. Dato-
rită talentului său, Marian Nencescu se impune 
ca un nume important între comentatorii români 
de prestigiu. Specializarea în filosofie îl ajută să 
interpreteze în profunzime cărţile citite şi să le 
abordeze esetic şi axiologic. Prin textele sale,  
ne transmite bucuria cititului şi scrisului.

Carmen Georgeta Popescu s-a născut la 
07.03.1961 în oraşul Vatra Dornei, judeţul Su-
ceava. Este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe 
Economice din Univeristatea „Alexandru Ioan 
Cuza”, Iaşi.

A publicat mai multe volume de versuri şi 
proză şi a obţinut numeroase premii literare. În 
continuare vom comenta romanul Zepeline (Ed. 
Bibliotheca, Târgovişte, 2018).

Complexitatea romanului mă face să con-
sider că avem două cărţi într-una singură. Adi-
că două romane unite prin personajul Aleodor. 
Primul roman, cel de bază se construieşte pe 
dragostea personajelor principale, Aleodor - in-
formatician şi Raisa – medic stomatolog; celă-
lalt roman zugrăveşte viaţa colegilor de servi-
ciu (printre care şi Aleodor) de la o firmă de IT. 
Afirm acest fapt întrucât fiecare dintre cele două 
acţiuni au momente epice independente. 

Să luăm romanul de bază.   
Intriga se leagă de evenimente petrecute 

în viaţa eroilor înainte ca aceştia să se cunoască. 
Este vorba că cei doi intră într-o reţea ile-

gală de jocuri de noroc (Aleodor) şi de prostituţie 
(Raisa). Astfel, Raisa este obligată să se mărite 
cu Aleodor, căsnicia lor transformându-se, spre 
norocul femeii, într-o iubire necondiţionată. 

Desfăşurarea acţiunii continuă intriga. Ac-
tanţii sunt prizonieri ai reţelei, Raisa fiind şanta-
jată în continuare. Şeful reţelei, Nicanor/Pitonul 
este arestat, locul său fiind luat de Viezure un ins 
mai infect decât vechiul conducător. 

Punctul culminant îl constituie uciderea 
lui Viezure într-o reglare de conturi pusă la cale 
de Piton.

Deznodământul este fericit, actanţii scapă 
de consecinţele greşelilor tinereţilor lor, familia 

va avea un copil. De Crăciun, cei doi soţi iau 
în primire apartamentul primit de Aleodor de la 
Moş Manole, un bătrân înţelept cu care se împri-
etenise şi care nu avea urmaşi.

De unde vine titlul romanului? Aleodor 
salvează de două ori o femeie care voia să se 
arunce de pe un pod. Împrietenindu-se cu ea, 
salvatorul găseşte în laptopul acesteia un text in-
titulat Zepeline, care semăna a jurnal sau roman 
autbiografic, pe care îl copiază.

Acasă prelucrează romanul, dă nume per-
sonajelor şi intitulează noua variantă Poduri. O 
predă la o editură, sub pseudonim. Dar redactrul 
şef al editurii era tocmai femeia salvată, Lorena, 
care-i dă voie să continue publicarea, după ce-i 
va ataşa finalul pe care il pune la dispoziie. Fe-
meia avusese o familie frumosă, soţ şi un băieţel 
care muriseră într-un accident.

Aventurile personajelor secundare, colegii 
de serviciu ai lui Aleodor de la firma de IT alcă-
tuiesc un nou roman cu intrigă proprie. Acestea 
sunt: Laurenţiu patronul firmei care se  ocupa 
şi de contracte, Achim directorul adjunct care 
venise cu banii, Andreea şefa echipei, asociată 
cu Laurenţiu, Cosmin (cel mai bun coleg) so-
ţul Laviniei de la contabilitate (copii Rareş şi 
Cristian), Iustina, Gil (fustangiu, îndrăgostit de 
Iustina), Iustina şi Mihnea (îndrăgostit şi el de 
Iustina).

Intriga o constituie faptul că Laurenţiu şi 
Achim, ahtiaţi dup câştiguri tot mai mari, înfiin-
ţaseră nişte firme intermediare între executanţi 
şi beneficiari, banii fiind transferaţi în străinăta-
te. Desfăşurarea acţiunii este consecinţa intrigii. 
Conducătorii firmei, tot mai avari, aduc comenzi 
tot mai multe, echipa de programatori nemaipu-

tând face faţă şi în consecinţă informaticienii fi-
ind penalizaţi. 

Punctul culminant îl constituie depunerea 
în corpore a demisiilor tuturor membrilor echi-
pei de informaticieni.  În faţa acetui fapt, con-
ducerea dă înapoi, reprogramând termenele de 
predare ale lcrărilor.  

Deznodământul va fi fericit, cercetătorii 
dorind să-şi înfiinţeze propria lor firmă pentru 
care Andreea, plecată în Germania la familia ei, 
le va aduce comenzi.

Romanul poate fi citit şi prin cheie existenţia-
listă. Această doctrină se caracterizează  printr-o ac-
centuare a individualităţii, propagarea libertăţii indi-
viduale şi a subiectivităţii.  În această doctrină, deşi e 
de esenţă divină, omul există pur şi simplu, existenţa 
sa nefiind necesară. Totuşi, din moment ce există, îşi 
construieşte viaţa prin efort. Ca fiinţă socială se an-
gajează în raport cu destinul său şi al celorlalţi. Omul 
înseamnă libertate şi trăire imediată. Fiecare fiinţă 
se simte solitară, alienabilă, având conştiinţa morţii. 

Existenţialismul se vede din dramele per-
sonajelor: în special Raisa şi Lorena. Condi-
ţia femeii exploatate sexual o ilusterază Raisa. 
Condiţia umană, omul nefiind o fiinţă necesară 
existenţei universului, o demonsterază: acciden-
tul care a curmat viaţa familiei Lorenei, acci-
dentul de maşină care aduce moartea tatălui lui 
Aleodor şi sinuciderea tatălui Raisei.  Neaştep-
tată este trecrea Iustinei din braţele lui Mihnea, 
neexperimentat în relaţiile cu femeile, în cele ale 
lui Gil, după ce acesta îşi revizuieşte atitudinea 
faţă de ea. 

Mai putem apropia romanul Zepeline de  
„noul roman francez”, în măsura în care înain-
tează spre propiriile-i semnificaţii pe măsură ce 

Carmen Georgeta Popescu – Zepeline
(Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2018)

Marian Nencescu – Cititorul de control



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XV, nr. 2 (59)/2019
43

se scrie şi pe măsură ce implică experienţe ale 
existenţialismului.   

Cartea mai este interesantă prin părerile 
asupra artei, exprimate de autoare prin persona-
jele: Aleodor – poet devenit şi prozator, Cosmin 
– prozator, Lorena - prozatoare, Moş Manole în-
ţeleptul. Din acestea rezultă că literatura are rol 
taumaturgic, eliberând sufletul de obsesii,  înse-
ninîndu-l (efectul de catharsis). 

Tot de existenţialism ţine titlul Podurile 
care-l înlocuieşte pe cel de Zepeline. Podurile 
simbolizează trecerile dintre două situaţii exis-
tenţiale sau dintre viaţă şi moarte, stări trăite 

dramatic de Lorena.   Romanul poate fi citit şi 
în cheie psihologică.  Putem caracteriza persona-
jele succint. Raisa este o fire labilă, nu se opune 
şantajului mârşav la care este supusă, o salvea-
ză dragostea pentru Aleodor. Aleodor este mai 
sincer, deşi îi fusese frică să nu fie arestat după 
prinderea Pitonului, îi mărturiseşte Raisei păca-
tele tinereţii, ceeaa ce aceasta nu poate face. Gil 
îşi schimbă şi el comportamentul în urma discu-
ţiilor cu Cosmin, din fustangiu devine statornic 
în dragostea pentru Iustina. Mihnea rămâne un 
introvertit. Laurenţiu şi Achim continuă să fie 
excroci venali şi veroşi. Andreea şi Cosmin au 
numai calităţi.

Concluzii. Romanul este bine construit, 
pe două registre unul viaţa de cuplu Aleodor – 
Raisa, celălalt viaţa informaticienilor colegi de 
muncă la aceeaşi firmă. Detereminismul şi cau-
zalitatea mă fac să-mi închipui curgerea eveni-
mentelor ca un râu cînd iute la munte, când me-
andrat în câmpie. Stilul este limpede, colocvial.

Finalul deschis şi pozitiv ilustrează timpul 
havuz, teoretizat de Lucian Blaga în matricea sa 
stilistică, timp orientat spre viitor. 

Cartea, scrisă cu talent este incitatntă în-
trucât faptele sunt posibile. Scopul romanului 
este moral. 

Mircea Eliade afirma că fiecare om este un 
Odiseu care are Itacha lui. Cu alte cuvinte fieca-
re are o zonă centrală a sufletului în care agluti-
nează locuri şi persoane dragi: localitatea şi casa 
natală, părinţii, familia, pasiunile, idealurile. 

Mihai Epure scrie despre toate acestea în 
trilogia romanescă: Neamuri fără zestre (2008), 
Samuraiul de pe Argeş (2009) şi Demisia din 
viaţă (2010).

Autorul diplomat (a îndeplinit multă vre-
me funcţia de ataşat cultural şi de presă în Japo-
nia începând cu anul 1980) dedică primul volum 
al trilogiei satului natal, Gliganul de Jos (comu-
na Rociu, judeţul Argeş) şi neamurilor începând 
cu secolul XIX.

Satul e pomenit de narator începând cu 
anul 1750, trecându-se în revistă marile întâm-
plări la care au participat locuitorii săi: trecerea 
lui Tudor Vladimirescu cu pandurii, împroprie-
tărirea lui Cuza cu neajunsurile ei (1865), răz-
boiul pentru independenţă (1877), răscoala din 
1907, războiul din 1913, primul război mondial, 
unirea, împrorietărirea din 1920, al doilea război 
mondial, instaurarea socialismului. 

Mihai Epure cercetează cu sârg arborele 
genealogic al familiei.  Printre cele mai vechi 
familii din Gliganul de Jos, se numărau pe la 
mijlocul secolului al XIX-lea: Fulgeranii, Epu-
ranii, Cristeştii, Neguţii, Stoenarii, Brătuleştii, 
Voiculanii, Delenii, Ghesanii, Gecăranii etc.

În aprilie 1908 se naşte, din părinţii Theo-
dora şi Stancu R. Cârstescu, în Gliganul de Sus, 
Neculae, unul dintre cei 8 copii ai familiei (4 
baieţi şi 4 fete). A fost poreclit Budan. Neculae 
(Budan) se stabileşte în Gliganul de Jos şi o ia 
de soţie pe Ioana-Călina Neguţ zisă Budănoaia. 
Aceştia vor deveni bunicii autorului. Budănoii 
au avut 16 copii din care au supravieţuit 9, 3 bă-
ieţi şi 6 fete: Dumitra (Domnica), Ioana, Floarea 
(Reaua), Aurica-Ioana (Ghiroiu), Elena, Filof-
teia (Fia), Marin (Gaver), Radu (Găvănel), Piu-
Leonida. Fiecăruia dintre aceştia li se povesteşte 
pe scurt viaţa, nu sec ci cu unele întâmplări inte-
resante.  De pildă Budan se îndrăgosteşte de Sta-
na căsătorită cu Mihai (Miai al Stoichii), om cu 
stare bună. Se ambiţionează să-şi ţină iubita ca 
pe o regină şi îşi vinde tot pământul, caii, căruţa. 
Budănoaia îi surprinde pe amanţi asupra faptu-
lui şi o dă în judecată pe Stana care minte că nu 
s-a întâmplat nimic. După 6 săptămâni ibovni-
ca moare.  Budan lefter, intră paznic pe moşia 
Amzăreştilor.  La bătrâneţe, după încheierea co-
lectivizării agriculturii,  Budan culege boabele 
şi ştiuleţii rămaşi după recoltarea porumbului la 
CAP. Este prins, pasibil de închisoare, dar fiind 
bătrân scapă după o săpuneală bună, „revoluţio-

nară” la Căminul cultural. A murit la 84 de ani.
Soţia sa Budănoaia (Mama Noaia, Călina, 

Ioana) avea darul vindecărilor. Poseda un flux bi-
oenergetic binefăcător şi tămăduia multe  dureri 
de cap, deochiuri etc. Se pricepea să reaşeze oase-
le la luxaţii.  Avea şi darul premoniţiei.  Nu refuza 
pe nimeni şi nu primea recompense.  „Oamenii îşi 
puneau sufletul pe masă, înaintea ei. Veneau ca la 
duhovnic să le vindece nu doar durerile fizice, ci 
şi pe cele sufleteşti.” – precizează autorul.

Deşi era credincoasă, dădea în bobi. Ajuta 
cu mâncare puradeii ţiganilor cu corturile care 
se aşezau în apropiere. Ca răsplată, aceştia nu 
o furau (cu o singură excepţie, iertată de mama 
Noaia). 

Fata Budăneştilor, Floarea se mărită cu 
Marin al lui Turcu şi vor avea 4 copii: Safta (Ma-
ria, Marioara), Mihnea (autorul),  Ionică şi Ghe-
orghiţă (care moare la scurt timp după botez). 

Mihai Epure ne povesteşte multe amănun-
te din viaţa familiei sale. Începe cu străbunicii 
din partea tatălui: Voica şi Enache Eparu (Epu-
ran). Aceştia au avut trei copii: Dumitru (Miţoi), 
Bădiţa şi Gheorghe (Turcu). Gheorge s-a căsăto-
rit cu Stanca şi au avut trei băieţi: Voicu, Marin 
(tatăl autorului) şi Ducu.

Marin a avut o viaţă interesantă. Încor-
porat în 1943 cade prizonier la Stalingrad, la 
26.04.1944 şi e dus în Siberia – la tăiat copaci şi 
stivuit. Munca era foarte grea şi hrana puţină şi 
proastă. Este eliberat la 14.10.1945 şi se întoar-
ce acasă. 

Având vederi de stânga e propus să urme-
ze o şcoală de instructori şi propagandişti PCR, 
dar nefiind de acord cu forţarea oamenilor să se 
înscrie în CAP va fi pregătit 6 luni şi numit pre-
şedintele  Uniunii raionale a cooperativelor de 
consum (URCC). 

Invidioşii din sat, propagandistul Duritu, 
căpitanul Gulie şi Ciotu lui Stancu ( contabilul 
de la caşerie), îi înscenează o delapidare - lipsă 
din gestiunea micii unităţi de colectare a laptelui 
şi producere a brânzei din Gliganul de Jos – şi 
ca urmare este arestat preventiv 10 luni (la Pi-
teşti) până când este eliberat în urma unui me-
moriu adresat Anei Pauker.  Toate acţiunile pen-
tru eliberarea soţului au fost întreprinse de soţia 
sa Floarea care a luptat bărbăteşte, ca Victoria 
Lipan, pentru afirmarea dreptăţii. Până la urmă 
iese la lumină tărăşenia, reclamanţii recunoscân-
du-şi vina. Marin e reabilitat şi numit director 
la Agevacoop. După reorganizarea administra-
tiv-teritorială Marin e numit primarul comunei 
Rociu (jud. Argeş). A făcut lucruri foarte impor-
tante: a rezolvat problema alimentării cu apă a 
comunei (foraje la mare adâncime şi conducte, 

canalizare), introducerea iluminatului electric, a 
asfaltat şoseaua proincipală Piteşti – Bucureşti 
(prin Suseni, Şerbăneşti, Gliganul de Sus, Gli-
ganul de Jos, Bârlogu, negraşi, Mozăceni, Şela-
ru, Cartojani). A asfaltat şoseaua Oarja – Rociu. 
A pietruit drumul Rociu – Şerbăneşti. Cu toată 
vrednicia dovedită este retrogradat viceprimar, 
întrucât primarul trebuia să fie un activist PCR.

Lui Marin i se mai înscenează o mizerie, 
probabil din partea noului primar, în timpul unei 
campanii de seceriş la CAP. Marin, care tocmai 
se întorcea de la o convocare la judeţ, trece pe 
acasă să mănânce şi să se schimbe şi „tocmai” 
atunci soseşte la el acasă primul-secretar al ju-
deţului, Teleagă. şi-l muştruluieşte. 

Copii lui Marin şi ai Floarei au fost mai 
şcoliţi decât cei ai celorlalte „neamuri fără zes-
tre”: Safta (Maria, Marioara) a devenit învăţă-
toare, Mihnea diplomat (a urmat Dreptul la Bu-
cureşti, specialitatea în domeniul internaţional), 
Ionică, şcoală profesională. În familia lui Ionică 
se petrece o tragedie. Mădălina, fata lui Ionică şi 
a Ioanei (Nela), extrem de sensibilă, se sinucide 
la 18 ani, cu o lună înainte de terminarea liceu-
lui. Rămâne mezinul Sorin care devine mecanic 
auto dar nu prea îşi vizitează tatăl retras la Go-
leşti.  

La scurt timp după moartea Mădălinei se 
sting din viaţă şi Budăneşti.

Astfel se încheie cartea lui Mihai Epure – 
Neamuri fără zestre. Textul nu este pur biogra-
fic, memorialistic, nici un jurnal ci un roman ba-
zat pe fapte reale. Biografiile personajelor sunt 
construite rotund ca nişte gheme, de la naştere 
la urcarea la cer, în cele mai multe cazuri. Este 
o carte despre lumea satului din secolele XIX şi 
XX. Prin întâmplările relatate Mihai Epure con-
struieşte o frescă a lumii satului din aceasă peri-
oadă menţionată.  Copii săraci şi harnici erau tri-
mişi slugi la familiile avute pentru casă şi masă 
şi poate câţiva gologani. Apopi a venit tăvălugul 
socialist care prin industrializare forţată a mutat 
multi tineri de la ţară la oraş să muncească în 
fabrici, uzine, şantiere. S-au scris multe despre 
aceste schimbări în lumea satului. De la Marin 
Sorescu la Marin Preda. Mihai Epure nu are mo-
dele. Cartea sa este un document istoric despre 
viaţa ţăranului român în secolele XIX – XX. Se 
citeşte cu interes, fiecare cititor va descoperi 
ceva din propriu-i destin între atâtea trăiri ale 
mulţimii de personaje. 

Astăzi satul tradiţional a devenit evane-
scent. Ultima lovitură o constituie exilul tineri-
lor în străinătate în căutarea unui loc de muncă. 
Dar amintirea acestuia persistă în cărţi, precum 
Neamuri fără zestre de Mihai Epure. 

Mihai Epure – Neamuri fără zestre
(Ed. Cartega, Bucureşti, 2008)
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Aneta Pioară vine spre teatru dinspre fi-
lologie. Nu e om de tetaru dar posedă o bogată 
cultură în domeniu. O dovedeşte cu prisosinţă 
cuvântul introductiv (Stimaţi cititori dornici de 
teatru) la volumul ei dramaturgic, Lacrimi de 
râs (Ed. Rafet, 2013) în care face o succintă is-
torie a teatrului românesc.

Vom recenza în continuare volumul men-
ţionat care cuprinde trei piese: Destinul spurcat 
– dramă în trei acte; Încrengătura dragostei – 
comedie în cinci acte şi Pastila – tragicomedie 
într-un act. Cele trei texte sunt unite prin verosi-
militatea întâmplărilor. Să le analizăm  succint.

Destinul spurcat
Maiorul Aron Enescu se dovedeşte fustan-

giu şi şantajist, încercând s-o determine pe în-
văţătoarea Aurora Săndulescu să-i cedeze. Foto-
grafiile cu ei doi, deloc compromiţătoare, făcute 
fără acceptul femeii, ajung însă chiar la soţul 
acesteia, Andrei Săndulescu, un arivist notoriu, 
care se foloseşte de acest motiv ca să divorţeze 
şi să pună mâna pe banii Aurorei. 

După ce o „amăgeşte” pe Didona Amă-
geală că o ia de nevastă, nu se ţine de cuvânt, în-
surându-se cu altă arivistă, Victoria Căpătuială. 

Dar drama abia începe.  După 1989, ur-
maşii boierului Butu revendică averea acestuia, 
conacul în care funcţionase CAP-ul, pământul, 
mobilierul şi caseta cu aurul familiei. O parte 
din mobilier şi caseta se aflau la Andrei Săn-
dulescu care fusese casier la CAP. Obligat să-
şi recunoască faptele, Andrei se sinucide bând 
antigel. Secretul casetei cu aur îl veţi descoperi 
dumneavoastră cititorii. 

Piesa este o dramă de moravuri. Andrei 
are mustrări de conştiinţă insuportabile şi îşi 
pune capăt zilelor. Personajele sunt construite cu 

mână sigură. Există un comic de nume în aceas-
tă dramă, Didona Amăgeală şi Victoria Căpătu-
ială, nume care exprimă trăsături negative de ca-
racter. Scopul dramei este esenţialmente moral.

Încrengătura dragostei
În această comedie/satiră poltică şi socia-

lă, acţiunea se desfăşoară în rândul puternicilor 
zilei, în special parlamentari imorali, afacerişti 
fără scrupule. Încrengăturile amoroase sunt 
adultere: Stelică Brumăreanu (senator de Covas-
na) o are amantă pe ziarista Pamela Trăncăneală 
(soţia procurorului Stelică Trăncăneală) iar Iulia 
Brumăreanu (soţia senatorului) trăieşte cu Ianoş 
Miloş (deputatul de Covasna).

După ce într-o şedinţă de guvern se propu-
sese o reducere a cheltuielilor parlamentarilor, 
aceştia vor să protesteze prin intermediul presei, 
apelând la ziarista Pamela Trăncăneală.

Sub pretextul documentării la faţa locului, 
senatorul îşi ia amanta la vila sa de la Covasna 
în timp ce soţia sa, Iulia, îl invită pe deputat la 
Bucureşti.

Dar lucrurile iau o întorsătură comică. 
Toţi actanţii (care ştiau de încurcăturile amoroa-
se ale parlamentarilor) se întâlnesc la o agapă 
de pomină la vila senatorului la Covasna. Dar 
lucrurile se sfârşesc prost, personajele, urmărite 
de D.N.A. sunt arestate de mascaţi. Colac peste 
pupăză, la acuzaţiile existente se mai adaugă şi 
vânarea ilegală a unei căprioare de către senato-
rul de Covasna.

Comicul de situaţie tocmai l-am prezentat. 
Comicul de nume este şi el prezent: Stelică şi 
Pamela Trăncăneală, Stelică şi Iulia Brumărea-
nu. Mai important este însă comicul de moravuri 
reliefat de caracterul personajelor: parlamentarii 
sunt preocupaţi de interesele proprii şi nu de cele 

ale poporului, presa şi justiţia le sunt aservite. 
Pastila
Medicul de ţară Nelu Vasiliu are un acci-

dent de motocicletă şi se răneşte uşor. Domnica, 
femeia de serviciu din casă îi coase pielea crăpa-
tă pe cap. După aceeea, pe medic îl doare capul 
şi ia o pastilă mare cu care se îneacă. Simţind 
că moare, vrea să se spovedească preotului dar 
acesta lipseşte din localitate. Apelează la preotul 
din satul vecin dar nici acesta nu este de găsit. 
În disperare de cauză se spovedeşte nevestei sale 
Elvira care în loc de ptrafir îi pune pe cap un 
prosop. 

În timpul spovedaniei, pe lângă fapte mi-
nore, ies ela iveală şi una mjoră, medicul a prea-
curvit cu Zoica asistenta sa. 

Până la urmă pastila îi sare din gât, medi-
cul îşi revine tocmai când sosise şi salvarea care 
să-l ducă la Bucureşti. Finalul rămâne deschis, 
nu se ştie ce se va întâmpla cu căsnicia doctoru-
lui după această spovedanie. Comicul de situaţie 
îl constituie spovedania sub prosop şi către so-
ţia sa pe post de preot. Comicul de nume: satele 
Hoinăreşti şi Proscuţeni, judeţul Balabani. Co-
micul de moravuri reiese din marturisirea păca-
tului săvârşit de doctor. 

Concluzii
În cele trei piese de teatru care alcătuiesc 

cartea, autoarea se dovedeşte un psiholog de ca-
litate şi un observator fin al relaţiilor interuma-
ne. Subiectele sunt luate din actualitate, ceea ce 
face ca ele să fie citite cu interes.

Construcţia pieselor este de factură clasică 
modernă. Structurarea şi alternanţa momentelor 
sunt elaborate cu talent.  Scopul pieselor este 
moral. Dacă s-ar pune în scenă ar avea succes. 

Lucian Gruia

Aneta Pioară – Lacrimi de râs – teatru
(Ed. Rafet, 2013)

O aripă

O aripă 
își pierduse… pasărea 
pe care o purta în zbor.

Pasărea, sărmana, 
își pierduse… zborul.
O țintise vânătorul.

Prin văzduh, 
ca un duh, 
doar aripa zbura!

Căderea
(În haiku)

1
Nudul inocent, 
lângă pomul interzis –
indecentul nud.

2
E toamnă în Eden.
Adam, desfrunzit de Cer, 
nud ascuns în… Rai.
3
Edenul de azi?
Grădină de cactuși e.
Iar Adam, tot… gol!
                        

Haiku

S-au călugărit
cuvintele în mine.
Eu – mănăstire!  

Singurătate gri
Bacoviană

În fiecare toamnă, 
într-un noiembrie ploios, 
în sufletu-mi bântuit de parce, 
ca o discretă doamnă, 
umbra lui Bacovia 
se întoarce…

Ploi și beții.
Noroi și frig.
Casele devin lacustre.
Îngerii se strâng covrig 

sub aripi reci de plumb.
O, tu, măreață umbră, 
din nou pari a te ivi.
În suflet – ca-n cavou – 
singurătate gri…

Clasament

Și campionii pot fi clasificați, 
după medalii, după trepte.
Dar, mai ales, după cununi.

Unii-s încoronați cu aur: 
voievozii, regii.
Alții-s încoronați cu lauri: 
atleții, eroii, poeții.

La mijloc, ca-ntre vecini, 
stau cei încoronați cu spini: 
sfinții, părinții.

Amnezie

(Unui chirurg amnezic)

Fiindcă tăie vârtos în carne vie, 
chirurgul X, 
făcu mortului pe catafalc… 
anestezie!

Soclurile

Ceva ca un seism clătină soclurile.
Statuile cădeau una câte una.
Unele în picioare, altele în varii 
poziții.

Rugăciune a lui Brîncuși 
a căzut în genunchi.
Și-n vreme ce ea se ruga neîncetat, 
de sub genunchii ei, 
soclul a început să… crească la loc!

Singur râdea

Singur râdea un om pe stradă.
Mai mult a pagubă râdea.
Râdea cu poftă, hohotea.
Un râs isteric, în cascadă.

Parcă de râs flămând era.
Râdea vulgar, tâmp, necioplit 
ca-n tragedie un smintit!
Un demon parcă-l gâdila.

-Amice,-l întreabă careva.
-De ce tot râzi? Ce ai? De cine?
Nici eu nu știu. Râd fiindcă-mi vine.
Râd fiindcă-mi vine: ha, ha, ha… 

Ticu Leontescu
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Deunăzi – după apariţia celor două volume 
„Rebreniana”, anexate altor 23 de tomuri ale ediţi-
ei critice, realizată pe parcursul a patru decenii (cu 
trimiteri la alţi 10 ani, consacraţi aceleiaşi exegeze) 
– Andrei Moldovan schiţa, în călduroasa lui cronică, 
bilanţul unei activităţi literare, marcând debutul din 
1955, cu o schiţă satirică în revista „Tânărul scriitor” 
şi, editorial, cu monografia „Gh, Brăescu”, din 1963, 
la Editura de Stat pentru Literatură şi Artă (după ce, 
cu un an în urmă, îi reconsiderasem opera în două 
volume, tot la ESPLA, în prestigioasa colecţie de-
atunci, „Scriitori români”). Opt ani de tăcere, de 
divorţ cu publicistica domnului Gutenberg, nu şi cu 
pagina scrisă, fiindcă desele internări la Moroieni, 
Bran si Filaret îmi creaseră condiţii excelente de me-
ditaţie şi scris. Unde pui că la sanatoriul de pe Valea 
Ialomiţei – pierdut la marginea unei păduri, departe 
de-o gară amărâtă, Pietroşiţa, şi de-o hidrocentrală, 
aflată în construcţie, parcă la Scropoasa –, benefici-
am, în afara unui ireproşabil serviciu medical –, de-o 
băcănie cu „diverse” – neavând alţi clienţi decât pe 
noi şi personalul spitalicesc –, dar şi de-o bibliote-
că neepurată, chiar cu „de toate”, bogată în capodo-
pere şi alte lucrări memorabile ce nu se găseau nici 
în măcar în anticariate. Veniţi la cură de aer, aveam 
timp berechet de citit, folosind tavanul drept ecran 
al propriilor plăsmuiri. Am mai spus cândva, acolo 
l-am învăţat pe de rost pe Caragiale şi am parcurs 
toate scrierile umoristice ale lui Brăescu, precum ale 
altor satirici, români şi universali, ca Cehov. uitând 
să mergem la controlul radiologic. Unde, stupoare, 
se făcea zilnic de dna dr. Căpăţână, care, aclimatizată 
în întuneric, îşi vedea pacienţii, până-ntr-o zi, când la 
vizita obişnuită, ne-a luat la refec:

– Bine, domnilor, băieţi cu carte – locuiam cu 
un student la Politehnică (Emil Pârvu) şi cu altul la 
Medicină (Victor Ţicău, ulterior, director de sanato-
riu) –, să vă purtaţi sub nivelul unor ţărani? Să veniţi 
imediat după vizită la radiologie.

Rezultatul? Comparativ cu situaţia din mo-
mentul internării, evoluasem peste aşteptările dân-
sei, poate unde fuseserăm mai puţin radiaţi, râsul şi 
voia bună dovedindu-se eficace, cel puţin raportate 
la streptomicină, pe atunci marfă rară (mai ales fa-
bricaţia Merck, dar şi cea de provenienţă sovietică, 
greu de suportat).

N-am simţit cum trece timpul, cu atât mai pu-
ţin suferinţa proprie, atenuată şi la pacienţii din jur, 
proveniţi din toate mediile sociale, majoritatea tineri, 
între care şi un zugrav – juma-juma la culoare –, că-
ruia îi dictasem o scrisoare către o iubită pe care-o 
lăsase în cumpănă, ducându-i dorul. O citea şi plân-
gea, spre uimirea celor din salon. Avea şi motive: iu-
bita, o ţigăncuşă de vreo 16 ani, fugise din bordeiul 
unor semi-şătrari şi apucase să stea un an în noua 
familie, timp în care învăţase să scrie şi să citească. 
De fugit, nu fugise degeaba, ci că tetea se învoise cu 
un puriu borât s-o dea pe 30 de napoleoni, mai mult 
decât l-a vândut Iuda pe Hristos, iar acum staborul 
l-a obligat să dea aurul înapoi. Tinerii se cunoscuseră 
mai de mult, de când corturarii veneau la bâlciuri să 
vândă olărie, să spoiască, să cânte şi să dea cu ghio-
cul. Vârstă periculos de frumoasă la ţigănci, negrese, 
rusoaice, evreicuţe şi cubaneze, până n-apucă să se 
başoldească. Drăgălăşenia şi hărnicia fetei o făcură 
să intre uşor sub pielea socrilor, numai că vârsta îi 
împiedica să oficializeze căsătoria. Cum secretul are 
viaţă scurtă şi turnătoria la români e în floare, ţiganii 
au aflat în cele din urmă locul unde e aciuită fata şi 
veniră s-o ia acasă.

– E minioră ca vrâstă şi, până cum zice legea, 
noi am făcut-o, noi îi dictăm ce să facă, că noi am 
dus în spinare greu’.

Fiind oarecum din aceeaşi lume, oamenii în-
cercară să se învoiască.

– N-o luat-o, frate, nimeni cu forţa, o vinit de 

bunăvoie şi ne-om purtat cu ea ca-n famelie, de scrie 
şi ceteşte de rupe cartea. Banii de ziseşi c-ai luat 
acontu n-avem de un’ să-i dăm, decât în rate mici, 
dar regulate.

– N-avem ce discuta. Luăm fata acasă, că un-
de-i lege nu-i tocmeală.

Tata „socru”, un zdrahon de bărbat, întoarse 
capul spre fată, ghemuită în colţul odăii, alături de 
fii-su, la rândul lui spătos cât un dulap, făcându-le cu 
ochiul, cu sensul „fiţi liniştiţi”:

– Mario, pune masa în curte şi fă-ţi valiza cu 
ale tale, că pân’ la majorat mai e un an, după care, 
faci ce-oi vreia că te apără legea. Iar tu nu sta ca un 
popândău, fă puţină răcoare, dă cu furtunu’ p-afa-
ră, că ne topim de căldură, dă sub nuc, unde puneţi 
masa, cu sticla de ţuică şi ceva de-ale gurii, să ne 
despărţim creştineşte, că n-om fi dă pe drum.

Zis şi făcut, numai că după ce mâncară şi bă-
ură pe săturate, iar fata prepară în grabă şi câteva 
clătite, prlej de a mai bea o cană de molan, gazda 
bătu zgomotos din palme şi zise:

– Ei, oameni buni, după ce ne ospătarăm cum 
se cuvine şi ne auzirăm cum trebă, veni vremea să 
tragem şi o concluzie sănătoasă la minte ce merită 
ocrotită Zic să ne despărţim pretenari şi să punem 
de-o nuntă. Voi cu lăutarii, noi cu deranju’, potolu’ 
şi beutura, voi şi cu ce s-o aduna la dar, să nu ziceţi 
c-aţi dat fata de pomană. Ce-i cinstit îi place şi lui 
Dumnezeu.

– Păi n-aşa ne-am înţăles!
– Niciun păi, nici văi, cuscre, că dau drumu’ 

lui Flocea din lanţ, c-auzi cum răguşi din lătrat, că 
trase cu urechea la ce vorbirăm.

N-apucă să termine ce-avea de zis şi Boboce-
oaia, iute la picior, ajunse déjà pe stradă,  deja în spa-
tele gardului, când balaurul urla ca muşcat de şarpe:

– Bobocică, cheamă meliţia, că hoţii ne-a furat 
copila ilegală, caz de pârnaie. S- plătească de nouă.

– Cheamă toată şatra, bagabontule, ’tu-vă 
muma în cur de şantecleri, negustori de carne vie de 
famelie, chiar de-aveţi blat cu fun gabor şmenar. In-
util degeaba faţă de omu’ meu cu fonţie mare, care 
de-i zic ce ştiu, anexez la dosar şi minora scoasă la 
mezat cu ce zice cu mâna ei, că ştie carte, analfabe-
ţilor.

Băiatul n-a mai suportat ş-a dat drumul la fur-
tun de l-a făcut pe tata socru ciuciulete, având grijă 
mai de departe şi de mama soacră, căreia, venită fără 
dedesubturi, i se lipise nailonul pe ea, de-ajunseseră 
el ud, ea şi nudă.

– Săturaţi-vă de napolioni, fir-aţi ai dracului 
de hrăpăreţi.

De auzit, nu se mai auzea nimic, căci Flocea 
lătra de i se-ngroşase glasul ca la tigri.

L-am liniştit din nou pe băiat c-o scrisoare de 
amor şi inim-albastră, însoţită cu două numere de te-
lefon ale unor buni amici, oameni “cu trecere”, să le 
spună toată tărăşenia,

Scrisoare blestemată, fiindcă, citită de el unor 
apropiaţi, m-am pomenit peste noapte cu numeroşi 
singuratici, simţind nevoia să se mărturisească, poa-
te unde stând vreme îndelungată împreună, cu mul-
te preocupări comune, formam o familie mai reală 
decât cea lăsată în urmă. Adesea, setea de a discuta 
depăşea limitele discreţiei, vorbind între noi fără ni-
cio jenă. Neîndoios, existau şi excepţii de la acest tip 
de comunicare, nu şi în privinţa subiectelor, meniul 
iubirii fiind în genere acelaşi. Mi-o făcusem cu mâna 
mea, la propriu şi la figurat, pus în recreaţiile dintre 
orele de cură s-ascult odiseea amoroasă a fiecăruia, 
veniţi ca la popă să se spovedească, dorind ca la urmă 
să dau şi eu un acatist, de veşnică pomenire. Poveştile 
lor, animate de dragoste sau de răzbunare, pendulau 
de regulă în jurul aceluiaşi dor, trădat de ochii lăcri-
maţi, de nevoia apropierii mentale. Scrisori intime, 
expediate unor fete („aproape virgine” sau mirono-

siţe), femei, tinere 
sau mai coapte, 
plimbate pe la 
primărie, biseri-
că sau tribunal, 
ţiitoare, de suflet, 
de trup, platonice 
sau tarifate. De-ar 
fi doar acestea!

Rezumate 
excesiv, mai toate 
poveştile de amor pornesc de la „un băiat iubea o 
fată (sau invers)”. Numai că fata nu era fată, băiatul 
iubea pe alta sau era însurat, mirele era viţel, deve-
nind mai târziu bou, cu un singur ou, ş-ăla de po-
rumbel, ori de leu paraleu. Mereu altfel, fiindcă pe-o 
partitură cu cinci linii, se pot înşira, cu şapte note, 
mii de compoziţii, de la maneaua lui Guţă Minune, 
la Ludwig van Beethoven.

La Moroieni şi apoi la Bran am scris atâtea 
scrisori de dragoste, încât aş îndrăzni să afirm că 
„debutul literar” mi l-am asigurat în anonimat, fo-
losind ca pseudonime numele mai multor ftizici, în 
lipsa unor antibiotice – marfă rară pe vremea ceea –, 
mai greu de obţinut, decât creioanele Harmuth sau 
cerneala Pelikan. N-aş fi corect cu mine de n-aş afir-
ma că exerciţiul acestei corespondenţe, prin transfi-
gurarea unor secvenţe de viaţă şi amalgamarea unor 
personaje autentice, m-a ajutat să trec graniţa reali-
tăţii banale în ficţiune, cum peste decenii aveam să 
procedez cu „Arta de a fi păgubaş”, de se întreabă 
destui farmacişti literari dacă-i vorba de povestiri, de 
roman sau memorialistică, la drum de zi sau de sea-
ră, cu una de rosu sau de tobă, rigă sau valet, că prea 
seamănă  la moacă şi “ca caracter” cu unul, cu alta 
sau cu mai mulţi.

Aş încheia acest episod de viaţă cu două 
mărturisiri, de râs şi de plâns. Primo: în sanatoriu, 
în vara lui 1954, după un regim aspru de economii, 
vrând să-mi fac un costum mai bunicel, de comandă, 
ţinând seama de lumea cărturarilor cu care veneam 
în contact. Masa de bază era cea de la cantină, de 5 
lei, pentru gazetari, acceptabilă, de 3,50, mai plăpân-
dă, pentru tipografi, aşa că n-am ezitat să iau masa 
cu clasa muncitoare, „conducătoare în lupta pentru 
construirea socialismului, cu un ceas mai devreme”. 
Dimineaţa şi seara, câte juma’ de lapte sau borş, cu 
pâine la discreţie, fiindcă – se zicea – variate, fac 
adevărate minuni. Respectând cu pioşenie regimul 
săţios, am intrat deşirat, piele şi os, de 56 kg (la înăl-
ţimea de 1,82 m ) şi-am părăsit sanatoriul cântărind 
80 de ocale, motiv pentru care am fost nevoit să dă-
ruiesc costumul unui alt amărât, trecând de partea 
purtătorilor de tricouri şi pulovere, iar iarna folosind 
un raglan mai larg, al tatei. Secundo: părăseam pa-
vilionul ce mă condamnase să zac mai tot timpul la 
orizontală, cu un volum de schiţe satirice, scrise şi 
rescrise mai întâi pe albul tavanului şi reproduse mai 
apoi pe hârtie, ca şi cum mi-ar fi fost dictate. Cu ce să 
fi început intrarea în literatură, decât cu păţania ha-
zoasă a unui tânăr debutant, care se şi întreabă unde-
va, încurajându-se: „Poate că mâine, poimâine voi fi 
scriitor!” Redactorului i-o fi mirosit zisa a infatuare, 
risipind îndoiala: „Poate că mâine, poimâine, voi da 
rezultate pozitive!” Să leşin, nu altceva. Dumnezeu 
să-l ierte, mai ales că n-a strâmbat din nas la ironi-
zarea unor autorităţi literare. Supărarea mi-a trecut 
repede, când, la „început de drum” – titlul rubricii 
– am fost răsplătit regeşte, pentru o schiţă de două 
pagini şi jumătate, putând să-mi cumpăr mătase şi 
dos de plapumă, pânză pentru două saltele ale unui 
pat dublu, plus manopera celor trei piese (cel puţin 
comparativ cu remunerarea a două tomuri, „Rebre-
niana”, lucrări cu care am încheiat ciclul cunoscutei 
ediţii critice, la Editura Academiei Române, pentru 
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care am fost răsplătit cu zero lei, zero bani, mulţumit 
că lucrarea a fost publicată repede, necartonată, îna-
inte de a cerşi mila vreunei comisii de sponsorizare). 
Că după apariţia schiţei din 1955 s-a găsit o redac-
trice să-mi critice microdebutul, că mă aplec asupra 
unor aspecte minore din viaţă, treacă-meargă, atâta 
timp cât tot domnia sa mă blagoslovise cu aprecierea 
că nu-s lipsit de talent literar. D-aia nici nu-i dau nu-
mele doamnei, de la Viaţa Românească, recenzenta 
revistei „Tânărul scriitor” (nr. 9, sept. 1955), fiindcă 
s-a dovedit, totuşi, mai tolerantă decât mine. Spre 
ruşinea mea, nu-mi iert prostia de a fi pus pe foc în-
tregul manuscris, după ce nu ştiu ce cretin a tradus şi 
publicat discursul lui Jdanov, mort din 1948, despre 
revistele „Zvesda” şi „Leningrad”, în care demasca 
vehement creaţia poetei Anna Ahmatova şi a lui Mi-
hail Zoscenko, scriitori prestigioşi ce îndrăzniseră să 
persifleze aspecte negative ale realităţilor sovietice. 
Ştiu că nu mă avantajează defel o atare mărturisire, 
dar vorba ceea; „Cine s-a fotografiat gol, să aibă cu-
rajul răspunderii”. Înainte de toate, faţă de el însuşi. 
Mai ales, dacă aş putea da vina pe cineva, dacă mi-ar 
fi fost teamă că deţin niscai valută burgheză; nicide-
cum, fiind vorba de o autocenzură, semn că burlane-
le mele mai vechi, din anii socialismului romantic 
– amintit şi de Ţuţea – nu erau bine scuturate..

Să fie de sufletul morţilor, cu satisfacţia că 
fragmente izolate – descoperite ulterior în arhiva 
personală –, le-am inclus în volumul „Târgul Moşi-
lor” din tetralogia „Arta de a fi păgubaş”, titlu bine 
găsit. Plăcerea însă de a scrie întruna, pe pofta ini-
mii, mi-a rămas şi după ce am părăsit porţile sana-
toriilor şi cele spitaliceşti. Mă refer la cele de lungă 
durată, că m-ar bate Dumnezeu să mă plâng că n-aş 
mai fi avut parte s-alerg temporar şi pe culoarele car-
diologiei, urologiei, laringologiei, oftalmologiei – cu 
intervenţii chirurgicale –, ferindu-mă de cele reuma-
tologice, indicate recent pentru repararea caroseriei, 
fugind ca de dracul de intervenţii la coloana verte-
brală, lezată, poate, de lipsa genuflexiunile impuse 
de îndoituri, fiindcă, am mai spus-o, mai toată viaţa 
am fost salariat, slugă însă niciodată. Prin profesia 
de editor ce mi-a fost dată, cititul şi scrisul mi-au 
devenit adevăraţi prieteni care mi-au rămas devotaţi, 
de la tinereţe, pân’ la bătrâneţe. În cei opt ani soco-
tiţi de la debutul în presă, iar apoi editorial, am scris 
mai mult decât am publicat sub aripa lui Gutenberg. 
Şi cum elita scriitorimii noastre nu se mai află strict 
în Bucureşti, unde – după zisa lui Slavici, „răsărea 
soarele”pe vremea lui –, ci la fel de prosper între 
timp „de la Nistru pân’ la Tisa”, am corespondat şi 
cu mulţi autori din provincie. Doar cu trei din Cluj 
– Mircea Zaciu, Marian Papahagi şi Aurel Sasu, co-
ordonatori ai celor patru volume ale „Dicţionarului 
Scriitorilor Români”, şi cu Alexandru Zub din Iaşi, 
autor al biobibliografiilor „Kogălniceanu”, „Xeno-
pol” şi „Pârvan”, am corespondat într-atât încât de-
ţin de la ei cca 200 de scrisori, lăsate în păstrare dnei 
Rodica Lăzărescu, sperând că vreodată vor forma un 
corp cu epistolele mele.

Încredinţate spre citire unui singur destinatar, 
tonalitatea acestor epistole este inevitabil mai împli-
nită decât în memorialistica aceloraşi autori, restric-
ţionată. Nu de puţine ori, sinceritatea comunicării 
inundă paginile epistolei prin caracterul ei frust, cu 
valoare de jurnal, dacă nu de schiţă a unui plan ce 
merită a fi dezvoltat. Din păcate, tirajul restrâns al 
publicaţiilor noastre ne face să ne citim între noi. 
Bine ş-aşa, când din două rele eşti nevoit să-l alegi 
pe cel mai mic.

Nu strică un exemplu. Răspund unui confra-
te clujean într-un interviu – între altele despre Petru 
Dumitriu – şi de la Iaşi primesc o misivă sub sem-
nătura Magdei Ursache, pe care o preţuiesc pentru 
îndrăzneala de a spune lucrurilor pe nume:

„Am reuşit să citesc doar prima parte a inter-
viului. Excelentissim!!! Cam generos cu bijutierul 
de familie, dar asta este. N-a plecat în Vest cu ma-
şina PCR?”

Îi înţeleg îndoiala şi răspund:
Magda, Dacă l-ai fi cunoscut pe Petru, te-ai 

fi îndrăgostit de el. Cu un tată deţinut politic, cu o 
soră dată afară din facultate – ca fiică a unui duşman 
de clasă –, cu o mamă fără serviciu, el cu o bursă 
Humboldt, student al unei universităţi din Germania 
învinsă – aflat în vacanţă, în România „eliberată” de 
ruşi –, băiat frumos, ultradotat, urându-i de moarte 
pe ruşi şi pe aserviţii lor – de unde şi sictirul cu care 
sfida toate slugile guvernamentale, după ce intrase 
sub pielea comandanţilor supremi – l-ai vedea cu 
clemenţă. Nu-i cere să fi sfidat inteligenţa popula-
ră: „Fă-te frate cu dracu, până treci puntea”. De ce 
cu mine, un reprezentant al administraţiei de stat, 
se purta altfel? Că eram adversarul regimului? Nici 
vorbă! Sau că, la 25 de ani, priveam încă lumea ca 
viţelul la poarta nouă (mai ales că din discuţiile noas-
tre particulare, reţinuse, bănuiesc, că la 20 de ani mă 
scuturasem de militantism, deloc ostentativ, fără să-
mi reînnoiesc carnetul PCR, transformat în PMR, 
păstrând raporturi amicale cu vechi combatanţi, din-
tre care, spre norocul meu, unii aveau să ajungă prin-
tre cei 16 condotieri ai Comitetului Executiv).

Compromisul lui – totalmente imoral – a fost 
paşaportul pe care l-a obţinut de la Securitate pentru 
a fugi din ţară. Nu a plecat cu maşina editurii. For-
dul imperial i-a rămas lui Ion Bănuţă, fost coleg de 
Griviţa cu Dej, Chivu Stoica şi Leontin Sălăjan, alt 
noroc al nostru, fiindcă sub platoşa lui am lucrat cu 
toţii la ESPLA eliberaţi de canoane. Vorba lui: „Voi 
să-mi explicaţi mie de ce e bine să fac ce-mi ziceţi 
şi merg până în pânzele albe cu ce trebuie făcut”. 
Aşa se explică de ce într-o zi a refuzat să se prezin-
te la serviciu, „până n-o daţi afară pe putoarea asta” 
(=Ilca Melinescu, pe atunci redactor-şef, ilegalistă 
ca şi el). Fără să-l deranjeze pe secretarul general al 
partidului sau pe prim-ministru, foşti colegi de ate-
lier, se baza pe Leontin Sălăjan, comandantul forţe-
lor armate, numai că „putoarea” se baza, la rândul 
ei, pe prietena sa de sânge, partid şi bridge, Marta 
Drăghici, soţia comandantului Securităţii. Aşa că 
„pace, pace, între două dobitoace”: conflictul a fost 
aplanat de Malvolio – cum îl numea Petru pe Leonte 
Răutu – prin divizarea editurii, altă putoare, fără să 
aibă îndrăzneala să le schimbe funcţiile de director 
şi redactor-şef. Aşa s-a născut peste noapte Editura 
pentru Literatură Universală. Numai că cealaltă par-
te a partidului. ,aşa-zis „unic”, a păstrat-o în grad, 
numindu-l ca director pe Pompiliu Marcea.

Reţine de la neica, n-a existat niciodată în ţara 
românească – mereu cu fundul în două luntri –, un 
unic partid (îndrăznesc să adaug: în toate comanda-
mentele lui, ca şi acum).

De aici nevoia de unitate, de efort pentru so-
lidaritate naţională, de lichidare a lichelismului în 
favoarea unor forţe din afara ţării, de la apus sau ră-
sărit, de patriotism adevărat, în favoarea propriului 
popor, azi răvăşit, deopotrivă în ţară şi-n lume.

Dacă după sfârşitul hitlerismului, nemţii nu 
s-ar fi apucat solidari să-şi refacă patria, n-ar fi ter-
minat ciorovăiala politică nici până azi, fiindcă mo-
tive serioase ar fi avut berechet. Noi, după 30 de ani 
„postrevoluţionari”, în anul Centenarului Unităţii 
Naţionale ne întrebăm cum ne-ar fi mai bine, între 
două nulităţi, dacă să mergem pe mâna nemţilor, 
americanilor sau ruşilor, în timp ce aceştia încear-
că să se înţeleagă asupra prăzii. Cuvintele „neam” şi 
„ţară” au ajuns peiorative, de când, Mărite Doamne, 
suntem membri UE şi NATO. Ne mândrim că pose-
dăm armament la Deveselu, care poate să ne apere 
sau să ne spulbere, plătit pe bani grei – deşi, ca gră-
niceri, puteam fi răsplătiţi precum cândva Maria Te-
reza, interesată să-şi asigure domnia –, când am pier-
dut mult din avuţia naţională, suntem rupţi în cur, 
câştigând în schimb dreptul ca peste patru milioane 
de români să-şi caute o pâine în lumea liberă, nemai-
având cu ce să trăiască, culmea, într-o ţară bogată şi 
frumoasă. Trist, dar ne merităm soarta, prin lipsa de 
unitate şi de mândrie naţională. Avem multe de în-

văţat de la alţii şi, în primul rând, de la evrei, unguri 
şi ţigani. Ia-te de-un ţigan – chiar şi în tramvai, dacă 
un păcătos intenţionează să-ţi manglească ceva din 
buzunar, şi vezi ce păţeşti.

Ştiu că zicala „Dacă n-ai un bătrân să-l cum-
peri!” şi-a pierdut semnificaţia, că, dimpotrivă, au 
devenit o pacoste pe capul contemporanilor, deşi 
amărâţii şi-au plătit toată viaţa contribuţia să-şi asi-
gure viitorul, bătrâni transformaţi în cerşetori. Nu-i 
şi cazul tău, care, şi când i-ai pierdut fizic, îi porţi 
în minte şi suflet tot timpul. Aşa că, măcar în cores-
pondenţă, îţi sugerez ca, în loc de „conaşule”, să-mi 
zici „nene”, în evocarea trecutului. Viaţa-i mai com-
plicată decât tabla de şah, unde se joacă pe pătrăţele 
cu albe şi negre, bune nu doar la pat. Crede-mă că „e 
bune” şi alea creole, sau mulatre, cu condiţia să fie 
sănătoase, nu obligatoriu şi la minte – că te obosesc 
vorbind prea mult –, iar bărbatul să fie bărbat de băr-
bat, soldat, nu doar manierat.

Cu drag, Niculae
(care, la toamnă, dac-o apuc, devin – mai mare 

ruşinea – nonagenar, actualmente trecut în rezervă, 
urmând să fiu reactivat Dincolo, fără să-mi cunosc 
încă gradul)

Bucureşti, 12 martie 2019
 
O scrisoare obişnuită, ca multe altele, ce pă-

lesc în faţa cascadei de robinete Delimano şi saltele 
Dormeo, tigăi ce nu consumă ulei, detergenţi, săpu-
nuri, vaseline, suplimente alimentare, bune pentru fi-
cat, rinichi, plămâni, nas, gât şi urechi, maţe, creşte-
rea părului, starea reumatică a osemintelor, stoparea 
constipaţiei, diareii şi sporirea libidoului, opuse pro-
pagandei ostile împotriva Tratatului de la Trianon, 
în întâmpinarea Centenarului din 2020, când vecinii 
noştri îşi strâng rândurile în jurul unui ideal naţional 
– indiferent de orientările lor politice –, în contrast 
cu războiul-nostru româno-român. De ştiut s-ar şti 
ce-ar fi de făcut, dar guvernanţii ar pierde majori-
tatea parlamentară, preferând să ţină sârba-n loc cu 
„Sus opincă sus!”, să bată la cavoul lui Mackensen, 
atrăgându-i atenţia că „P-aici nu se trece!”

 
 *

GHERAN, Niculae (14 octombrie 1929, 
București) – editor, critic și istoric literar, publicist. 
Absolvent al Liceului „Dimitrie Cantemir”. Licențiat 
al Facultății de Litere – Universitatea din București. 
Activitate îndelungată de editor, celebră fiind ediția 
critică integrală Liviu Rebreanu, Opere, vol. 1-23 
(Editurile Minerva, Cartea Românească, Prisma ș.a, 
1968-2004).  

Lucrări: Tânărul Rebreanu, 1986; Liviu Re-
breanu: Amiaza unei vieți, 1989; Sertar (evocări și 
documente), 2004; Cu Liviu Rebreanu și nu numai 
(evocări și documente), 2007; Liviu Rebreanu prin 
el însuși, 2008 ș.a.

*
În evocarea A murit Tudor Arghezi, Niculae 

Gheran evocă împrejurările în care a fost primită 
vestea respectivă, în seara zilei de 16 iulie 1967, la 
Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, al cărui 
vicepreședinte era Al. Balaci. Aflat în cabinetul aces-
tuia, N. Gheran povestește cum Balaci l-a contactat 
de urgență pe Ion Stoian de la Comitetul Central, 
care a dispus ca anunțul în presa din ziua următoa-
re „să se dea cu litere mari: A murit academicianul 
Tudor Arghezi”. Fapt care l-a intrigat pe Al. Balaci, 
care dorea doar „a murit poetul Tudor Arghezi”. 
Convocați de Ceaușescu, după apariția anunțului de 
deces, Manea Mănescu (secretar CC, coordonator al 
secțiilor din sectorul Culturii), Ion Stoian, Zaharia 
Stancu și Al. Balaci au procedat la alcătuirea necro-
logului, pe care Ceaușescu a cerut în mod expres să-l 
vadă, la Snagov, unde se afla. De funeralii s-au ocu-
pat C.S.C.A. și Uniunea Scriitorilor, prin oamenii 
„speciali” Mihai Alexandru și Ion Stoica, acesta din 
urmă, încă de pe atunci, „regele neîncoronat al drica-
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rilor de marcă” (acesta devenise celebru prin machi-
ajul aplicat defuncților, îndeosebi lui Chivu Stoica, 
„după ce un glonț iertător de păcate lumești lăsase 
și urme de care partidul nu avea nevoie”, montân-
du-i-se catafalcul „ceva mai sus, ca niciun vizitator 
să nu-l poată vedea mai de-aproape”... Mândru de 
„opera” lui, Ion Stoica va proceda identic și cu Tu-
dor Arghezi, depus în sala Ateneului, unde au făcut 
de gardă la catafalc, la adunarea solemnă, însuși 
Nicolae Ceaușescu (șchiopătând de la o partidă de 
volei), alături de prim-ministru, președintele Uniu-
nii Scriitorilor (Zaharia Stancu) și ministrul Culturii. 
Întâlnindu-l la Ateneu pe devotatul editor înlăcrimat 
Gheorghe Pienescu, „ce-și pierduse acum stăpânul”, 

Niculae Gheran este de față, totodată, și la operația 
de „văxuire” a celui de pe catafalc, care dirija pe un 
coafor de la Teatrul Național, chemat în toiul nopții, 
cu astfel de cuvinte: „Ridică stânga... prea mult...
așa, așa... o picătură din dreapta mai jos. Foarte bine, 
foarte bine!” „Acest «foarte bine!» îmi zgârie și azi 
creierii”, notează N. Gheran, care menționează tot-
odată vorbele îndurătoare ale lui Pienescu față de 
brutala operațiune de „aranjare” a decedatului: „Fiți 
buni și vorbiți în șoaptă. Acum el aude totul. Credeți-
mă!”

A doua zi după marșul funebru de la Mărțișor, 
„în multe cabinete din minister, de la Comitetul Cen-
tral, edituri și ziare, teatre și muzee, nu s-a lucrat. 

Temporarii lor deținători, atunci mari, acum mici, 
aveau febră musculară.” (L-au cunoscut pe Tudor 
Arghezi, vol. II. Culegere de texte alcătuită de Nico-
lae Dragoș, București, 1997, pp. 152-158).

Alte referiri la Arghezi întâlnim în volumele 
de publicistică literară Sertar (Editura Institutului 
Cultural Roman”), Cu Liviu Rebreanu și nu numai 
(Editura Academiei Române), ambele cu indici ono-
mastici, care te scutesc să le parcurgi integral, si în 
tetralogia Arta de a fi păgubaș (tomurile Oameni și 
monștri și Îndărătul cortinei). 

(Articol din Dicționarul Tudor Arghezi – 
Oameni din viața lui, de Z. Cârlugea, Tipo Moldo-
va, 2019, pp. 333-334).

*
*       *

Îl trezesc pe cel ce doarme în mine, cu teama că: 
veghea, ce i-o port, s-ar stinge prin tristeţea muzicii 
ce-mpreună destine.

Memorii, care despart apele şi mercurul durerii ce 
adună picurii făţărniciei în criptograme identice.

Sunete ce insistă, printre spinii gestului, să mă 
parcurgă, odată cu ideea, că muzicile clădesc abisul; 
că doar urechile flămânde sunt cele ce ignoră timpul, 
uitându-l.

Malformaţia unghiului adânceşte arderile şi-ntre 
corpuri, doar măreţia frigului împacă dimensiunea 
cerului cu înţelepciunea gnomilor.

*
*       *

Rugăciunile sunt seci în gura care n-a înţeles 
povestea.
Cresc trandafiri pe trupul arat şi, din trădare, n-au 
dat încă mugurii ameţiţi în latente implozii.

Izvoarele se adapă din privirea blândeţii şi urcuşul 
învie culoarea peştilor.

În adâncul ochilor: abisul-coamă al umbrelor sparte; 
cioburi de oglindă din reflexii ale purităţii luminii.

Iarba nu convinge, când umbrele înverzesc cântecul. 
Imensitatea devine atipică, prin sens şi spasme 
organice, când, pe bârnele sihăstriei, lemnul patimilor 
ţipă la un loc cu alama clopotelor.

Sufletul n-are nume, odată ce, sub măşti frivole, 
transpiră chipul femeilor oarbe.

*
*       *

Umbra se retrage şi chipuri ce-alunecă prin aer o-
mbracă în fuga lor confuză.
 Din respiraţia mea se clădeşte adevărul lor, iar 
spaţiul 
şi spiritul, ce li se oferă, sunt două noţiuni perfecte 
pentru a descrie trădarea.

Nu cred în ceea ce va fi, dar acest ”ce va fi” are ne-
voie 
de mine, ca de o jertfă a intuiţiei inevitabile.

Ceea ce a rămas amână uitarea, mutând rugina pe 
clapetele oţelite ale pianului. Ceea ce văd, ceea ce 
îngân, 
ceea ce aud sunt cifrele strânse
 într-un sumum, care celebrează răsăritul: 

refuzul obscurităţii şi plinătatea fiinţării.

Prin silabe proaspete refac cuvintele uitării şi apele 
spală nisipul din frazele sunetului. 
Tot ceea ce mai palpită, în trup, sunt sincopele regale 
ale inimii; gustul lot de oţet ce aspreşte iluzia.

Ce-a mai rămas din noi e mărturia, că mirosul 
exigenţei, de a-ţi trăi iubirile, nu necesită tatuaje pe 
negaţii ale fericirii.

*
*       *

Să fii al niciunei culori, iar uitarea să despartă 
orizontul 
printr-un curcubeu agonizând.

Privile îmbătrânite să deseneze ziduri albe, prin care 
să respire tăcerea:

fisuri târzii, ca nişte întrebări ce nu izbutesc să 
odihnească răspunsurile substanţei.

Şi, apoi, trecerea prin tine; perversa transparenţă a 
uitării înţelepte.

*
*       *

În ochi mi se adună apusuri, iar pe umbra scheletelor 
rugina îmbracă tainele uitării.

Limba se-ntoarce din laşitatea umilinţei, iar cuvin-
tele 
cad, odată ce ultimul bob de rouă e lins de aburii 
pietrelor.

Valorile sunt acceptate, doar prin invocarea gestului 
imposibil, aşa cum refluxul ar smulge inimile din 
pieptul repaosului.

Doar atunci, când adevărul moare între braţele cru-
cii, 
tăcerea este atât de perfectă, că-n umbra aerului 
chipurile devin propria minciună.

*
*       *

Oglinzi ale apei; cioburi din frăgezimea trupului şi 
sângele gândului îngust.

Păsări rupte din cântec, precum cămaşa sufletului ce 
respiră cu geana privirii.
Îndoiala, cum că n-aş fi acolo, e-n modul empiric 
de a-mi contempla destinul: furt din odihna 
animalului
înserat.

Înscenări bizare de clipe ce ard printre pietre negre; 
discontinui aşezări ale evoluţiei oxizilor din lăuntrul
bazaltului sterp.

Mi-e moartea, din frica somnului născută, iar coasa 
dansează prin cântecul fals al spinilor.

*
*       *

Mă paşte singurătatea istovită de zbor. Oboseala 
privirii împleteşte iarba în vreascuri bolnave, iar prin 
mugurii galbeni răzbate miros putred din fructele
blândeţii.

Nicio odihnă nu s-ar cere răvăşită în bogăţiile viselor, 
aşa cum starea de alternanţă lichidă a ochiului n-ar 
deturna imaginile.

Oameni ai străzii dorm odată cu mine, iar, prin 
mâinile întinse, lumina cerne chipurile celor ce zac 
în eprubete virale.

E-atâta goliciune în nefiinţă şi-atâta blândeţe în 
tăcere, 
că trupul tău e-un ţipăt, printre coacerea fructelor

*
*          *

Odată cu stelele te-ai prăbuşit atât de misterios, încât 
nu ştiam cărei galaxii îi aparţii. 
Apoi au apărut scrierile acelea, pe care mi le desci-
frai 
cu imaginea mea pe retina obosită, în caligrafia in-
imii.

Păstoreai invocaţiile imobile ale permanenţei şi 
cântecele posedate de aburii alcoolului

Totodată, ca o văduvă, ce a celebrat prima noapte 
purificatoare, ai făcut din plâns: prilej să-mi aduc 
aminte de specia ce te propagă

Ca un bob de rouă, în dimineţile sângelui, m-au 
pătruns sentimentele imorale, ce scot din onoare şi 
seninătate, petece şi 
franjuri roase de dinţii subnutriţi 
ai abstinenţei.

Presimt averea ce ne va despărţi, iar aurul, din gale-
riile 
asudate, va exploda prin pivniţele săpate de gnomii 
ce vor să respire.

Dar, ce ştii tu, ce-i uitarea sau fosforul ruinelor?

Mircea Anastasie BORCAN

Galaxia sinelui
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După recunoaşterea independenţei Poloni-
ei de către Marile Puteri aliate (iulie 1918, Paris), 
Regatul României iniţiază relaţii de cooperare prin 
Guvernul Take Ionescu. Este acreditat un însărcinat 
cu afaceri al Poloniei la Bucureşti (un «obiectiv co-
mun», în limbaj diplomatic). Existând multe puncte 
comune între cele două ţări, în timpul generalului 
Jozef Pilsudski, relaţiile româno-polone au început 
a intra pe făgaşul normal al diplomaţiei, conlucrând 
la aceasta şi reprezentanţii Legaţiilor României de la 
Paris, Londra etc.

După înfăptuirea statului naţional unitar ro-
mân consfinţit pentru totdeauna de Marea Unire de 
la 1 Decembrie 1918, aceste relaţii au cunoscut o 
etapă nouă, având în vedere acţiunile Misiunii Polo-
neze pe plan european, într-un moment când Polo-
nia se confrunta cu pericole pe plan militar din cele 
mai mari.

La 16 iunie 1919 se hotărăşte înfiinţarea 
legaţiei României la Varşovia, după acreditarea con-
telui Aleksander Skrzynski ca trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar al Poloniei în Regatul Ro-
mânia. La 31 martie 1920 se înfiinţează Consulatul 
polonez. Ajutorul dat de trupele române în elibe-
rarea Pocuţiei va fi un real semn de încredere, cu 
consecinţe din cele mai bune în relaţiile de coope-
rare dintre cele două ţări. Diplomaţii români, foar-
te activi la diferite legaţii din Europa, se vor dovedi 
favorabili Poloniei, îndeosebi după numirea diplo-
matului Alexandru Florescu în calitate de trimis ex-
traordinar şi ministru plenipotenţiar al Regatului Po-
loniei. Şi asta într-un timp când generalul Pilsudski 
stopa pe Vistula înaintarea armatelor bolşevice în 
Europa Occidentală. În toamna lui 1920 are loc vizi-
ta ministrului Afacerilor Străine al României, Tache 
Ionescu, în Polonia, pregătind într-un fel vizita din 
1922 în România a mareşalului Jozef Pilsudski, la 
invitaţia Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria, prilej 
cu care Regele României va fi decorat de conduce-
rea statului polonez cu Crucea de argint a Ordinului 
Virtuti Militari. Anul următor are loc vizita cuplului 
regal român în Polonia (însoţit fiind de prim-minis-
trul I.I.C. Brătianu şi de ministrul Afacerilor Străine, 
I. G. Duca), prilej cu care i se acordă Regelui Ferdi-
nand Marea Cruce o Ordinului Virtutea Militară. Se 
iniţiază un Comitet de iniţiativă pentru strânge-
rea relaţiilor culturale româno-poloneze.

În 1926 se semnează Tratatul de garanţie 
reciprocă între Polonia şi România pe o durată 
de cinci ani. Toamna, soseşte în postul de ataşat 
de presă la Legaţia României din Varşovia poe-
tul, filosoful şi dramaturgul Lucian Blaga.

Despre popasul lui Lucian Blaga în capi-
tala vistulană, dl Nicolae Mareş a scris în 2011 
admirabilul documentar Lucian Blaga – diplo-
mat la Varşovia (1926-1927), investigând arhive 
poloneze şi române şi restituind, pe bază de do-
cumente inedite, contribuţia tânărului scriitor 
român pe terenul diplomaţiei pe care o va servi 
într-un veritabil periplu european vreme de 13 

ani, la Legaţiile României de la Praga, Berna, Viena, 
din nou Berna, Lisabona. 

Destinul face ca însuşi dl Nicole Mareş să lu-
creze, în urmă cu zeci de ani, la Ambasada Româ-
niei de la Varşovia (prim-colaborator al mai multor 
şefi de misiune în capitala de pe Vistula) şi, urmare 
a acestui ataşament multicultural, domnia sa a scris 
cărţi importante dedicate Poloniei şi culturii polo-
neze (artişti plastici, scriitori, muzicieni). Amintim 
doar: Varșovia (1972), Dictionar polon-român (1981), 
România – Polonia. Relații diplomatice (2003), Încă 
Polonia …( 2008), Ioan Paul al II-lea – un Papă Sfânt 
(2009), Alianța româno-polonă – Între destrămare și 
solidaritate, 1938-1939 (2010), Raporturi  româno-
polone de-a lungul secolelor (2013), Józef Piłsudski, 
monografie (2015), Mihai Eminescu în limba polonă, 
Studiu și antologie română-polonă (2018) ș.a.

A tradus din literatura poloneză zeci și zeci de 
autori, poeți, dramaturgi, gânditori: Jerzy Szaniawski, 
Tadeusz Rozewicz, Karol Wojtyla, Zenon Kosidowski, 
Stanisław Jerzy Lec, Jan Szczepański, Michał Rusi-
nek, Kazimierz Michałowski, Wisława Szymborska, 
Adam Mickiewicz, Aleksander Omiljanowicz, Jerzy 
Edigey, Boy Zielinski, Marian Podkowinski, Kazimierz 
Korkozowicz, Henryk Sienkiewicz ş.a.

Însăşi cartea de faţă, Centenar România - Po-
lonia. Istorie – Diplomație (Ed. Fundaţia România 
de Mâine, Bucureşti, 2019, 248 p.) este rezultatul 
interesului deosebit manifestat de diplomatul de 
carieră şi polonologul de marcă Nicolae Mareş, unul 
din puţinii cercetători avizaţi în relaţiile diplomatice 

şi culturale româno-poloneze.
Lucrarea este o culegere de studii şi eseuri pe 

tema acestor relaţii cu o vechime mai mult decât cen-
tenară (în alte cărţi dl. N. Mareş a documentat şi de-
taliat, din punct de vedere istoric, vechimea acestor 
relaţii/ tangenţe/ cooperări), la consolidarea cărora 
şi-au adus o fructuoasă contribuţie reprezentanţi 
de marcă ai statului naţional unitar român modern. 
Studiile aduc în prim-plan contribuţia Reginei Maria 
a României, dar şi a diplomaţilor din vreme Constan-
tin Vişoianu, Richard Franasovici ş.a., precum şi a 
unor figuri de „lideri şi diplomaţi adevăraţi” : Al. Flo-
rescu, primul şef al misiunii diplomatice româneşti 
în Polonia, Nicolae Iorga, prim-ministru şi „cel mai 
mare filopolonez român”, Nicolae Titulescu, di-
plomat de mare importanţă, un adevărat „Titan al 
românităţii”, precum N. Iorga, Constantin Vişoianu, 
trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar la 
Varşovia ş.a., dimpreună cu personalităţi poloneze 
de mare acţiune politică şi diplomatică.

Urmărind politica şi acţiunea diplomaţiei 
europene din interbelic, dl Nicolae Mareş se refe-
ră pe larg la împlinirea a 100 de ani de la anexarea 
Austriei de către Germania hitleristă (Anschluss) 
şi la evenimentele ce au urmat, insistând asupra 
propagandei iredentiste maghiare în favoarea dez-
membrării Europei, o campanie dusă de emigraţia 
maghiară în America, Italia, Marea Britanie. În tot 
acest timp, însă, România „şi-a îndeplinit angaja-
mentele internaţionale”, iar arbitrajul de la Viena 
„nu i-a convenit lui Beck”, «vizionarul» ministru de 
externe polonez, cel care, din 1934, l-a urmat cu fi-
delitate pe Hitler. Regele Carol II nu a aderat la pro-
punerea acestuia de dezmembrare a Cehoslovaciei. 
Multe din evenimentele petrecute în acest timp le 
întâlnim reflectate în corespondenţa diplomatică a 
lui Lucian Blaga, indiferent că se afla la Praga, Berna, 
Viena ori Lisabona, cu centrala din Ministerul Afa-
cerilor Străine de la Bucureşti (v. cele trei volume 
editate de Pavel Ţugui, Lucian Blaga. Din activitatea 
diplomatică, 1995).

Un studiu foarte important evocă „odiseea” 
Tezaurului polonez, constând în 80 de tone de aur, 
traversând Moldova până la Constanţa, în 1939.

Lucrarea se încheie cu o foarte amănunţită 
„cronologie”, Relaţiile româno-polone 1918-2018, 
autorul dovedindu-se unul din cercetătorii cei mai 
meticuloşi şi probi, unul dintre puţinii noştri polono-
logi care a acordat problematicii respective un mă-
nunchi de lucrări ce rămân de referinţă în domeniu.

Sprijinindu-se atât pe cercetări personale în 
arhive româneşti şi străine, precum şi pe o biblio-

grafie aproape exhaustivă în domeniu (surse ar-
hivistice, documente publicate în presă, lucrări 
de referinţă, memorialistică, contribuţii diverse), 
dl Nicolae Mareş realizează acest Centenar ro-
mâno-polon, ca un omagiu adus Marii Uniri de la 
1 Decembrie 1918, în plan istoric şi diplomatic, o 
contribuţie ea însăşi menită a „rezuma” relaţiile 
de prietenie şi colaborare stabilite de-a lungul 
unui secol dintre cele două ţări de mărime me-
die, state care continuă a avea interese comune 
pe diverse planuri în concertul unional european, 
pentru mult timp de acum înainte, în consolida-
rea unei noi Europe care să le garanteze dezvol-
tarea, independenţa şi securitatea în mileniul III.

Caius T. MUNTEANU

Centenarul Marii Uniri
NICOLAE MAREȘ:

CENTENAR ROMÂNO-POLON
 Istorie – diplomație
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1.

Forța tăcerii la Blaga
în tăcere crește a slovei putere

în tăcere mai puternic viața o simțim
și tot mai produndă în noi o regăsim

forța ideii în tăcere se naște
din ea a fost luată pentru a se crea Omul

fapta și adevărul

la Sebeș am realizat că
liniștea plaiurilor sale Blaga le-a cântat

privind la conturul munților Carpați

ecoul vibrant din versurile sale
într-o triadă își află de-acum locul:

”adevărul, binele, frumosul”.

2.

Necruțătorilor 
Voi cei la biserică neduși

Voi zilnice căzături
voi nespovediților

scăldați în aura strămoșilor
cu capul plini de aiureli, tăinuieli și 

trădări
scălați în roua neputinței

vrăjiți de înșelătoare orizonturi
barzi ai rațiunii urii

și-ai adevărului la gunoi azvârlit
pe noi nu ne-nșelați cu ceața neîmpăcării

și nu ne cumpărați cu-un litru de 
mătrăgună

Noi în vâltoarea pierzaniei înfloritoare nu 
ne aruncăm

demni de strămoși ai Marelui Spirit 
rămânem

în luminile Luceferilor
cari în aburii speranței se zbat

conștienți de vină, auzim glasurile răzm-
eriței

care sărăcie naște
porțile deschise fiind-ne proslăvite

nu pierdeți din ochi Patria în care v-ați 
născut

asupra căreia veghează Dumnezeu cel 
Atotputernic.

3.

Lucian  Blaga
puternic l-am cunoscut dimineața

în picături cristaline de rouă
la obârșii și la Cluj-Napoca

mi-a zâmbit în strofele poemelor
cu bucuria păsării care nu ară

dar cântă croind așa o dragoste rară

stătea în penumbră spre a-mi evita privi-
rea

de parcă ar fi făcut cândva milităria
în slujba Majestății Sale Împăratul

zenitul gândului său rămâne Patria
cea din depărtare și care pare tot mai 

luminată
cu gândul veșnic la a ei soartă

crezi că tăcând nimic n-a apreciat
dar în spațiul poeziei sale
rațiuni de stat a anticipat

4. 

La Sebeș în 2017
dimneața părea a fi din catifea

turturelele gângureau mai melodios
cu cântecul voios al unor cocoși  
și strofe recitate de tineri actori

fără lacrimi în ochi 
cu rime împletite la întâmplare

sinse în roua din soare
vindecând sufletele celor care le ascultau

ascultători care gândesc la fel
simt la fel

iubesc la fel

grăunte al pământului – cuvântul
un imn tainic al poeziei

Festivalul Internațional Lucian Blaga

5.

Polonez - Român
Lui Nicolae Mareș

gândurile din spații deschise
au spart prin prietenie concepțiile greșite

 propagate ani de-a rândul în cotidian 
dărâmând în felul acesta zidul 

necunoașterii

înălțați deasupra Carpaților  
brodând pe platoul întins al ideii

frumoase a soartei noastre atât de diferită  
rude apropiate am devenit prin artă 

6.

Ecuație
doar în oglindă puși marii corifei sunt 

mai bine văzuți
indiferent de vremurile în care-au trăit 
înfloresc necontenit și sunt mai de preț 

Cyprian Kamil Norwid    -   Mihai 
Eminescu

    Constantin Brâncuși                   -   
Xawery Dunikowski

Karol Szymanowski             
-         George Enescu

Lucian Blaga                        -          /fără 
pereche/ 

 neobservați trecut-au într-al lor zbor
prin muncă și credință biruit-au 

critica și orice suferință 

herculeeni în victorii zbuciumate 
precum egalii egalilor dintr-o ecuație
în care din ceea ce n-ai scăzut sporești 

adăugând  

cât de minunat prin diversitate ați înflorit
lunca culturală universală, care doar așa 

s-a îmbogățit  
Prezentare și traducere de

Nicolae MAREȘ

CZESLAW DZWIGAJ

ȘASE POEME DESPRE ROMÂNIA
S-a născut la 18 iunie 1950 în localitatea Nowy Wiśnicz. Este unul din marii artiști polonezi 

cu preocupări și realizări pe multiple planuri: sculptură, grafică, desen, ceramică, artă monumen-
tală, poezie, profesor la Academia de arte plastice de la Cracovia. Albumele de poezie publicate ne 
arată nu numai valențele artistice ale liricii sale, cât și angajarea în promovarea culturii poloneze 
în țară și peste fruntariile ei. Pentru ”Mica Romă” – cum a denumit Eminescu Blajul, a realizat 
un impunător monument al Papei Ioan Paul al II-lea, concetățean al său, care așteaptă dezvelirea.

Czesław Dżwigaj se manifestă ca un promotor al creației brâncușiene în Polonia, mai recent 
și al poetului din Lancrăm. În 2017 i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității 
”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
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JUAN RAMÓN JUMÉNEZ (23 decembrie 1881 - 29 
mai 1958) este scriitorul spaniol căruia în 1956 i s-a de-
cernat de către Academia Suedeză Premiul Nobel. Printre 
candidaţii din acel an – aflăm din romanul memorialistic 
Luntrea lui Caron, cap. XI – s-ar fi aflat şi poetul 
român Lucian Blaga, propus „din partea ţărilor la-
tine, a străinătăţii” de profesorul sorbonard Basil 
Munteanu şi de italienista Rosa del Conte de la 
Roma, dar, din cauza dizgraţiei în care se afla scri-
itorul din partea regimului comunist, ar fi fost pri-
vat de această recunoaştere internaţională (Dorli 
Blaga: „Statul român nu şi-a dat însă asentimen-
tul” – în Corespondenţă de familie, 2000, p. 32). 

Lucian Blaga şi Premiul Nobel – cum de 
fapt intitulasem noi un studiu propriu într-o carte 
din 2006 – iată o temă de istorie literară nu prea 
îndepărtată, asupra căreia s-au pronunţat până 
acum cercetători credibili ai vieţii şi operei blagi-
ene (Basil Gruia, Ion Oprişan, Ovidiu Drimba, Ion 
Bălu ş.a.).

Bunăoară, curios de a vedea documente-
le de la dosar, cercetătorul Ion Oprişan de la In-
stitutul de istorie şi teorie literară „G. Călinescu” 
al Academiei s-a adresat cu o scrisoare oficială 
Academiei Suedeze, solicitând copii după „docu-
mentele aflate la dosarul Blaga pentru Premiul 
Nobel” şi i s-a răspuns că „nu există niciun dosar 
Blaga în arhiva Premiilor Nobel” (Lucian Blaga 
printre contemporani. Dialoguri adnotate. Ediţie necenzu-
rată, 1995, pp. 122, 158, 330-331).

*
Un mare iubitor al lui Lucian Blaga, participant fidel 

în ultimele decenii la ediţiile Festivalului Internaţional „Luci-
an Blaga” de la Sebeş-Alba, dl. Gheorghe Vinţan, - stabilit de 
multă vreme la Madrid (2000), unde a făcut studii de istorie 
antică la Facultatea de Filosofie şi Litere de la Universidad 
de Alcalá de Henares -  s-a apropiat, încă din 1968, cu mare 
atenţie şi cu un sentiment deosebit de viaţa şi opera lui 
Juan Ramón Jiménez, pentru care, iată, mărturiseşte azi că 
„am făcut mai mult pentru geniul andaluz decât pentru ge-
niul din Lancrăm”. Domnia sa a tradus în româneşte şi editat 
cărţile: Primăvara Adentro – Înăuntrul primăverii, Antologie 
poetică (2008) şi Platero şi eu (2014), toate apărute la Casa 
Cărţii de Ştiinţă din Cluj-Napoca în anii din urmă. Dar şi lu-
crarea Spania, trei milenii de istorie, de Antonio Dominguez 
Ortiz (2008).

Recenta ediţie, Jurnalul unui poet recent căsătorit 
(Ed. Ars Longa, Iaşi, 2017, 276 p.), apărută cu prilejul îm-
plinirii unui secol de la apariţie, este un omagiu de suflet 
adus poetului spaniol, care a fost sărbătorit cum se cuvine 
în toată lumea hispanică. Se cuvine amintit că, în cinstea 
apropierii celor două mari nume de poeţi, Lucian Blaga şi 
J. R. Jiménez, dl. Gh. Vinţan a înfiinţat, la Madrid, Asociaţia 
Culturală „Juan Ramón Jiménez şi Lucian Blaga” (2004), în 
cadrul căreia a iniţiat şi desfăşurat, cu reale succese de co-
laborare româno-spaniolă, acţiuni din cele mai interesante, 
contribuind la promovarea reciprocă de valori atât în Româ-
nia cât şi în spaţiul hispanic.

Utilizând o ediţie din 1998 scoasă de Editura „Ca-
tedra” din Madrid (dar consultând şi alte ediţii mai vechi 
sau mai noi), dl. Gh. Vinţan a reuşit, pe parcursul a doi ani, 
să traducă Jurnalul juanramonian într-un gest de pionierat 
confratern. Stabilind legături „cu lumea criticii literare din 
Spania”, îndeosebi cu profesoara Rosa M. Arroyo Sancho, 
exegetă a poetului, dar şi cu strănepoata lui Juan Ramón 
Jiménez, d-na Carmen Hernandez-Pinzon Jiménez, dl. Gh. 

Vinţan a reuşit să se apropie foarte mult de universul poe-
tului andaluz şi să traducă într-o manieră acceptabilă aceas-
tă carte, considerată cea mai importantă din bibliografia 
juanramoniană.

Ediţia beneficiază de o introducere în poezia lui 
Ramón Jiménez aparţinând profesorului Juan Francis-
co Peña Martin de la Universitatea din Alcalá de Henares 
(prezent la o ediţiile din 2014 şi 2015 ale Festivalului de la 
Sebeş-Lancrăm – v. foto). Introducerea universitarului ma-
drilean este urmată de eseul Peisaj dintr-un voiaj lăuntric 
semnat de profesoara Rosa Maria Arroyo Sancho, un co-
mentariu despre itinerariul geografic dar mai ales spiritual 
a unui mare poet „care a ţinut si ne spună pentru ce, pentru 
cine şi de ce scrie: «Eu scriu totdeauna pentru a mă regă-
si pe mine însumi în mine însumi. Și cel ce călătoreşte, tot-
deauna când călătoreşte, este sufletu-mi, între suflete.»” Și 
care a mărturisit o asumată profesiune de credinţă astfel: 
„Pentru mine poezia a fost întotdeauna contopită intim cu 
întreaga mea existenţă.”

O călătorie transatlantică, curcubeu poetic peste 
secole, cu alte mize, desigur, amintind însă de cea a lui Cris-
tofor Columb, pornit către Lumea Nouă peste ape, dintr-
un loc nu prea îndepărtat de Moguer, satul natal andaluz al 
poetului Jimenez. 

*
Jurnalul unui poet recent căsătorit face parte dintr-

un proiect editorial OPERE I, pe care dl Gh. Vinţan şi l-a pro-
pus în Colecţia „Hispanica” aflată sub egida Asociaţiei Cul-
turale „Juan Ramon Jimenez şi Lucian Blaga” de la Madrid. 
În această colecţie au mai apărut şi alte volume de poezie şi 
proză ale marelui poet, în traducerea aceluiaşi Gh. Vinţan.

Jurnalul este „cartea pe care Juan Ramon a iubit-o 
cel mai mult şi care a schimbat, nu doar întreaga lui tra-
iectorie poetică, ci şi o mare parte a poeziei spaniole şi 
europene.” Marcând, aşadar, o dată importantă în poezia 
hispanică, jurnalul s-a născut dintr-o împrejurare biografică: 
plecarea din Cadiz spre Statele Unite ale Americii, la 29 ia-
nuarie 1916 (unde poetul avea să se căsătorească, la 2 mar-
tie 1916 la New York, cu Zenobia Camprubi, profesoară la 
Universitatea Maryland şi traducătoare în spaniolă a operei 
lui Rabrindranat Tagore, fiind chiar colaboratoare a poetului 
Juan Ramón). 

Jurnalul vorbeşte, aşadar, des-
pre plecarea şi călătoria pe mare în 
drum spre America, şederea acolo şi 
întoarcerea în Spania. Poetul trăieşte 
totul ca o experienţă revelaţionistă şi 
ca un ritual de iniţiere în descoperirea 
unor noi peisaje şi lumi, a frumuseţii 
şi fericirii, a devoalării unor mistere 
privind iubirea, adevărul, realitatea. 
Avem, în general, cum s-a spus, a 
face cu „un exerciţiu de sinceritate 
şi autenticitate” (Sancez Barbado, 
1998), dar fără ca autorul să rămână 
la suprafaţa ternă a cotidianului, unde 
multe aspecte îl intrigă sau îi produc 
indignare.

Jimenezl reflectează unde-
va la propria-i evoluţie poetică, de 
la etapa inocenta (una a descrierilor 
peisagistice punând în vibraţie senti-
mente personale, cu metafore simple 
şi o evidentă directeţe sufletească), la 
etapa complicării expresive, cu spo-
rinde senzaţii senzuale şi senzoriale 

ce dau sentimentelor valori simbolice 
personale (ca în Singurătate scrisă, 
1908). Depăşind această „complexi-

tate modernistă”, poetul Juan Ramon a revenit la limbajul 
unei poezii a sufletului, cu raportări la lumea concretă care 
îi sporeşte popularitatea (Platero y yo / Platero şi eu, elegie 
andaluză, 1914).

În această modalitate se va înscrie Jurnalul 
unui poet recent căsătorit, care topeşte la un loc, 
în creuzetul poeziei juanramoniene, imanenţa, 
transcendenţa şi oniricul, experienţele modernis-
te şi metafizica reflecţiei poetului, tinzând la poe-
mul total şi la graţia „poeziei pure”.

Cunoaştere şi reflecţie sunt coordonatele 
pe care se întemeiază lirismul acestei etape de 
maturitate, totul într-o formulă sintetizatoare de 
„filosofie a cunoaşterii” cu aplecare spre herme-
tism, precum în cartea Poezia (1917-1923).

Poetul invocă un „program” în numele 
căruia să se desfăşoare vocaţia sa poetică, prin-
tr-o profundă provocare a lucrurilor şi asumare 
lucid-inteligentă a vieţii şi propriului eu sufletesc, 
într-un „multiperspectivism” poetic de suprafaţă: 
„Inteligenţă, dă-mi/ numele exact al lucrurilor!/ 
... Iar cuvântul meu să fie/ lucrul însuşi (...)/ 
Inteligenţă, dă-mi/ numele exact, al tău/ al său, al 

meu şi-al lucrurilor” (Eternităţi, 1918).
Jurnalul este alcătuit din şase părţi, fieca-

re parte corespunzând unei etape din călătoria 
sa transatlantică: Spania, Spre Statele Unite, Pe 

mare, La New York şi prin Statele Unite, Din nou 
pe mare şi Revenirea în Spania. Începând cu Madridul (17 
ianuarie 1916), continuând cu celelalte oraşe până la Cadiz 
(Spre mare, 1), Jurnalul se continuă cu Iubirea şi marea (30 
ianuarie, 2), urmată de partea a treia, America de Est (12 
februarie), apoi de a patra (Marea la întoarcere, cuprinzând 
intervalul 7-20 iunie). Partea a cincea, Spania, începe cu 
poemul 198, Cadiz („braţul alb” al Spaniei), datat „20 iunie 
dimineaţa”, iar a şasea, Amintiri din America de Est scrise în 
Spania, cuprinde poemele 218-243, care nu mai sunt datate 
întrucât toate sunt rodul unor „amintiri” transcrise în regis-
trul reflecţiei şi deferite meditaţiei poetice, transcendenţei 
gratuite, in aeternitatem...

Iată emoţia revenirii „acasă”, consemnată la „20 iu-
nie, în zori”„sub un cer de nori coborâtori şi roz,/ separân-
du-se, de cel mai înalt, verde şi clar,/ uşor de opal, cu o vagă 
bucată de curcubeu,/ Cadiz – la fel ca un lung şi ascuţit braţ 
alb,/ Spania, desfăşurată în aşteptarea noastră,/ se va trezi, 
din vise, din somnul din zori,/ o-ntreagă imagine peste ma-
rea vişinie  -/ şi din care oraşul apare, majestuos.” Tabloul 
va deveni nu numai pacificator, ci de-a dreptul mirabil, apo-
teotic chiar faţă de o Spanie milenară, în baia de lumină a 
unui soare binecuvântând sosirea, întoarcerea, regăsirea de 
sine: „Azi sigur vei răsări!/ Azi sigur că vei ieşi/ soare violet, 
vei ieşi/ cu spiţe-n roţi/ din infinitele-ţi lumini,/ deasupra 
mării te opreşti, o clipă, pentru Spania!// Azi sigur că sufle-
tul te vede răsărind, soare/ peste suflet!” (CXCVIII, Cádiz).

Juan Ramón Jiménez redescoperă lucrurile şi lumea 
din perspectiva itinerantă a meditaţiei iniţiatice, simţind 
cum totul este animat de transcendenţă, de spiritualitate, 
de ritmurile cosmicităţii. De aici o anume voluptate de a trăi 
sub specie poetică viaţa, iubirea, realitatea ce-l înconjoară. 
Iată, bunăoară, iubirea, „trandafir înflăcărat, pur celest”, 
„faţă în faţă/ cu soarele”... Sau acest distih, CLXIV, consem-
nat la 11 iunie, sugerând sublimarea imanentului în trans-
cendent: „Oh, mare, văzduh rebel/ căzut în ceruri!” (CLXIV).

Într-o astfel de viziune a lumii şi existenţei, percepţia 
timpului este abolită, teroarea sentimentului thanatic înlă-
turată, iar convingerea că aparţinem eternităţii reconfor-
tantă. Un elogiu adus certitudinii, adevărului şi, desigur, 
credinţei că fuzionăm cu cosmicul într-o consubstanţialitate 
maternă:

„Înfipt într-o eternitate pentru totdeauna
cu aceleaşi stele,
cât de liniştiţi simţim, sub pavăza lui,
inima, precum în trăirea
unei nopţi, care fiind singura noastră mamă,
poate să fi fost lumea!
Ce refugiaţi ne simţim
sub trecătoarea ei imensitate definitivă!”
(CLXXII. Nocturnă, 14 iunie)
Poezia vine să reţină esenţialul, să capteze spiritul 

divin şi etern din reificările curente, să pacifice, să ilumine-
ze, să elibereze şi să înalţe într-o ipostază apogeică starea 
de înţelegere „inteligentă” a lumii, să strecoare în suflete-
le încercate stropul de transcendenţă, de plenitudine, de 
amuţire a contrariilor dintre teluric şi celest. Pământ, soa-
re, mare, cer, nouri, stele, noapte, singurătate, monotonie, 
maluri, valuri, străzi, cluburi, cimitire, primăvara, nostalgie, 
întoarcere, elegie, liturgică, amintire, oraşe (New York, Wa-
shington, Philadelphia, Boston, Birkendene, Long Island 
etc.), Spania (Insulele Azore, Cadiz, Moguer, Madrid, Sevilla, 
Niebla ş.a.), personalităţi (Edgar Allan Poe, Walt Whitman, 
Thompson, Ratan Devi, Franklin, dar şi mulţi autori hispani 
ş.a.) – sunt lexeme ce poartă o mare încărcătură, atât în 
sintagme metaforice cât mai ales în tablouri de sine stătă-

Sub egida Societăţii Culturale „Juan Ramón Jimenéz și Lucian Blaga” - Madrid:

„Jurnalul unui poet recent căsătorit”

Lansare la Madrid, 2 februarie 2018:
Gh. Vinţan, Carmen Hernandez-Pinzon Jiménez nepoata poetului, 

Juan Francisco Peña. (de la stânga la dreapta)

Lancrăm 2014: 
Nicolae Mareş, Gheorghe Grigurcu, Zenovie Cârlugea, Zoia Elena Deju, 
Juan Francisco Peña, Gheorghe Vinţan, Lucian Gruia (de la stânga la dreapta)
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C u n o s c u t u l 
brâncuşiolog gorjean, prof. 
univ. dr. Ion Mocioi, a editat 
recent o carte impresionantă 
nu numai ca volum, ci şi ca o 
încercare de catagrafiere in-
tegrală o operei brâncuşiene, 
în tot ceea ce cuprinde 
aceasta, de la sculpturi pro-
priu-zise la lucrări artizanale, 
obiecte găsite (objet trouvé), 
eboşe, socluri, mulaje (Par-

tea I. Sculptura, pp. 9-847). Într-o a doua parte, 
cercetătorul se ocupă de Desenele lui Brâncuşi, în-
cercând o sistematizare de catalog a acestora, descri-
erea instrumentelor de atelier, materialele folosite, 
obiecte gospodăreşti. 

„Bibliografie selectivă” cuprinde 87 de tri-
miteri, între care se află multe situri de pe reţeaua 
virtuală http/www... (pp. 30-86), în principal cu ac-
ces la muzee din Paris, Chicago, Hamburg, Ontario, 
Detroit, New York, Nebrasca, Washington, Califor-
nia, Londra, Cambridge, Iowa, Louisville, Winterthur, 
Rhode Island, Harvard, Cleveland, Zűrich, Houston, 
Toronto, Portland, Basel, Minneapolis, Connecticut, 
Stockholm, Rio de Janeiro, Dalas, Boston, Toledo, San 
Francisco, Duisburg, Wien, Cannberra, Berlin, Strass-
bourg, Yokohama, inclusiv Casa de licitaţii Christiens 
şi varii Colecţii particulare.

Până la ora de faţă s-au încercat mai multe ca-
taloage ale artei lui Brâncuşi, nici unul dintre acestea 
nefiind complet. Descoperindu-se noi şi noi opere 
în cât mai diverse locuri de pe mapamond, deţinute 
de pasionaţi colecţionari, cataloagele amintite, între 
care există şi unul al autorului, s-au dovedit incom-
plete:

„După o lungă perioadă de cercetare a patri-
moniului lui Brâncuşi, completăm şi îmbunătăţim lu-
crarea noastră iniţială, gândind că ea va fi în sprijinul 
celor care aprofundează sensurile artei moderne şi a 
românului Constantin Brâncuşi (1876-1957).”

Considerând că „simpla înşiruire cronologică 
a operelor brâncuşiene nu este suficientă”, autorul 
îşi propune să ilustreze noua abordare cu fotografii, 
unele din acestea „documente în redactarea de noi 
lucrări”. Ilustraţiile pun în evidenţă operele impor-
tante, integrate în cicluri de creaţie, urmărind „trava-
liul creatorului, sugerând eforturile acestuia pentru 
modernizarea artei plastice, drumul parcurs pentru 
conceptualizarea realităţii şi esenţializarea ei în artă”.

Problema care s-a pus şi încă se pune este 
aceea că nu toate operele, descoperite în anii din 
urmă, sunt acreditate de unii cercetători a-i aparţine 
lui Brâncuşi, disputa privind originalitatea acestora 
încă nu s-a încheiat, iar o lucrare de această factură, 
care propune o acreditare indiscutabilă, ar putea isca 
din partea unor brâncuşiologi noi şi noi controverse, 

dispute, polemici înverşunate. Cu titlul că ştim des-
pre ce este vorba în povestea „noilor Brâncuşi”, ne 
reţinem a ridica obiecţii privind paternitatea unor 
lucrări de tinereţe din 1899, îndeosebi acelea din 
Colecţia Liviu Radu Stanciu (Portretul lui Mihai Emi-
nescu - gips), Pavel Stoia (Lev Tolstoi – alabastru) sau 
Gh. Manea (Cap de femeie – calcar, în locul căreia, 
la pag. 15, este repetat Portretul lui Lev Tolstoi). Tot 
astfel, în cazul calcarului „Gemenii” din colecţia Lu-
cian Radu Stanciu (p. 15). Ne bucură, desigur, faptul 
că, de data aceasta, având în vedere comentariile şi 
expertizele de până acum, dl Ion Mocioi a renunţat 
la multe alte „sculpturi”...descoperite de în anii din 
urmă în ... podul unei case din Bucureşti, pe care dl 
Stanciu a vrut să le acrediteze, editând în acest scop 
un masiv album color cu toate acestea, în urmă cu 
vreo două decenii... Încercarea de mistificare a dat 
greş, astfel că în brâncuşiologia contemporană a în-
ceput să se facă mult dorita ordine.

Catalogul de faţă al operei lui Brâncuşi pro-
pune, în condiţii grafice de calitate (hârtie lucioasă, 
imprimare de mare rezoluţie, alb-negru şi color), un 
număr de 720 de imagini la secţiunea „Sculptură” (in-
clusiv unele fotografii, redarea operei din alt unghi, 
opere pierdute), 428 imagini la secţiunea „Desene” 
(inclusiv unele pierdute), 11 imagini cu „Instrumente 
de atelier” păstrate la Musée National d’ Art Moder-
ne din Paris, 6 imagini cu „Materiale” şi 39 imagini cu 
„Obiecte gospodăreşti”.

Este, în general, o bună catagrafiere a acestor 
opere, imaginile provenind din diverse surse, inclu-
siv de pe Internet, graţie accesului în marile muzee 
ale lumii în care se află expuse operele lui Constantin 
Brâncuşi.

Bun cunoscător al vieţii şi artei brâncuşiene, 
dl Ion Mocioi este totodată autorul a zece lucrări, 
menţionate de fapt pe coperta a IV-a a masivei lu-
crări, pe care le amintim aici, spre a sublinia că re-
centa apariţie constituie o încununare a unei înde-
lungi pasiuni de brâncuşiolog: Brâncuşi. Ansamblul 
sculptural de la Târgu-Jiu (1971), Mărturii despre 
Brâncuşi (1975), Brâncuşi – Omagiu 100 (1977), Este-
tica operei lui Constantin Brâncuşi (I, 1987; II, 2002), 
Brâncuşi: Ansamblul monumental „Calea Eroilor” 
(2002), Brâncuşi în portrete. Album (2003), Constan-
tin Brâncuşi. Viaţa (2003), Constantin Brâncuşi. Ope-
ra (2003), Însemnări despre Brâncuşi (2004).

Îl felicităm pe autor pentru munca migăloasă 
de catalogare cât mai exactă a fiecărei opere căreia, 
în principal, îi rezervă o pagină format A 2 color, cu 
toate caracteristicile (denumiri în română, franceză, 
engleză şi germană, materialul folosit, dimensiunile 
operei şi locul în care se află).

În acest fel, lucrarea se adresează „tuturor 
iubitorilor artei lui Brâncuşi”, tineretului studios, 
studenţilor şi elevilor, creatorilor tineri care vor găsi 
aici „ o meditaţie superioară privind rolul şi viitorul 

artei, căci Brâncuşi este un deschizător de drumuri, 
pentru a transforma arta în mijloc de comunicare şi 
de intelectualizare a lumii reale”.

Catalogul operelor lui Brâncuşi devine, tot-
odată, „un instrument necesar (la dispoziţia, n.n.) 
iubitorilor de artă, pentru cunoaşterea patrimoniu-
lui lui Brâncuşi, dăruit lor, cât şi o satisfacţie pentru 
aceştia de a descoperi un tezaur inestimabil, care nu 
poate fi cunoscut prin vizitarea tuturor muzeelor şi 
colecţiilor particulare unde se află celebrele opere 
ale începutului artei moderne şi contemporane.”

Desigur, reproducerea imaginilor cu operele lui 
Brâncuşi fiind o chestiune de patrimoniu şi de drep-
turi de autor cam în toate situaţiile, dl Ion Mocioi şi-a 
asigurat permisiunea de a le prelua, mulţumind în fi-
nal „tuturor directorilor de muzee şi colecţionarilor” 
care au îngăduit reproducerea fotografică a nume-
roaselor opere, întru publicarea la un loc a acestora, 
reprezentând o dată importantă în brâncuşiologia de 
azi: Catalogul operelor lui Brâncuşi. Apărut cu spri-
jinul Mănăstirii Lainici şi binecuvântarea stareţului 
arhimandrit Ioachim Pârvulescu, monahul cărturar 
de larg orizont teologic şi filosofic, slujitor de vocaţie 

de bune decenii la „Mireasa din Defileu”, cu hramul 
de primăvară „Sfântul Irodion Ionescu” (duhovnic al 
sfântului ierarh Calinic de la Cernica), „Luceafărul de 
la Lainici”, cum a fost supranumit.

Catalog pe care-l putem numi, fără teama de 
a greşi, Integrala brâncuşiană – album, datată 2017.

Z.C.

ION MOCIOI:

„BRÂNCUȘI, CATALOGUL OPERELOR”
(Ed. Academica Brâncuşi, Tg.-Jiu, 2017, 1280 p.

toare, lumea Jurnalului reluându-le în 
laitmotive şi teme referenţiale ale unui 

itinerariu deopotrivă poetic şi metafizic.    
O năzuinţă spre zariştile eternului prin exersarea 

neîncetată a reflecţiei întru căutarea esenţialităţii din lu-
cruri şi întâmplările vieţii (ca în Sonetele spirituale / So-
netos Espirituales din 1914-1916). Poezia, născută din 
cuvântul meditat în singurătate, capătă astfel virtuţi sal-
vatoare, terapeutice, instituind  sinergic un nou univers 
imaginar, sustras lumii contingente şi terorii timpului din 
humusul cărora îşi ridică floarea „înflăcărată”.

Căci dincolo de „exemplele rele” şi „bune”, de 
aspectele, mai puţin conforme cu sufletul poetului, în-
tâlnite prin oraşele americane (New York, Washington, 
Baltimore etc.), în care nu vrea să rămână, deşi realităţile 
respective le poate spune, nu şi cânta (LXVI), poetul se 
întoarce în Spania natală, acasă, adică în securitatea 
propriului sine sufletesc, în urma acestui itinerariu cir-
cular, deschis şi iniţiatic. Este vorba de o regăsire de sine 
atât faţă de spaţiul geografic cât şi de timpul istoric, care 
îşi zornăia în Europa armele dintr-o primă conflagraţie 
mondială (la izbucnirea războiului civil din Spania, Juan 
Ramon Jimenez, atins de depresie, emigrează în Puerto 
Rico, predând apoi la universităţile din Miami, Florida, 
Maryland, Havana ş.a.).

Trudind asupra poeziei juanramoniene şi încân-
tat de universul poetic descoperit, dl. Gh. Vinţan este, 
desigur, subiectul unui efort de empatizare, opera lui de 
transpunere în limba lui Lucian Blaga cuvine-se salutată, 
cu toată valoarea ei de pionierat în cultura română, după 
traduceri fragmentare de A. E. Baconsky, Ion Frunzetti, 
Darie Novăceanu, Ileana Vulpescu, Petru Dimofte, Anca 
Tănase, Dan Costinaş ş.a. (observaţii aplicate la traduceri-
le dlui Gh. Velţan, şi nu numai, a făcut Ofelia Mariana Uţă 
Burcea de la Universitatea Complutense din Madrid, în 
studil „Fenomenul rumañol în texte publicate de românii 
din Spania. Aspecte interpretative ale limbajului. Lectură 
şi analiză de text”).

Deschiderea seriei de OPERE 1 ale lui Juan Ramón 
Jimenéz, preconizată a fi desfăşurată pe un timp mai 
îndelungat, cu Jurnalul unui poet recent căsătorit, este 
încă o dovadă de prietenie şi loialitate, aflată sub egida 
Asociaţiei Culturale „Juan Ramón Jimenéz şi Lucian Bla-
ga”, prin care schimbul comun de valori dintre România şi 
Spania este, astfel, realizat. Dl Gheorghe Vinţan se adaugă 
hispaniştilor români, năzuind a aduce în cultura română 
opera unui important poet spaniol, nobelard binecunos-
cut în cultura şi spiritualitatea Lumii Hispanice.

Cezar BRAIA-BARASCHI

Festival Blaga 2014:
Criticul Juan Francisco Peña şi traducătorul Gh. Vinţan

 (în mijloc)
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În Shanghai, în parcul central Hongqiao, a fost 
construit de Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) 
turnul de birouri SOHO Gubei, un zgârie-nori in-
spirat de opera „Coloana fără sfârșit”, a sculptorului 
gorjean Constantin Brâncuși. Turnul are forma unui 
obelisc ondulat în formă de zig-zag cu 38 de etaje 
(până la etajul 12 spațiile sunt amenajate ca magazi-
ne şi parcări), la ultimul nivel aflându-se o grădină, 
spații deschise, restaurante etc.

*
În lucrarea semnată de regretatul brâncuşio-

log Ion Pogorilovschi (Polemice, Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 2006), este reluată o mai veche dispută pe 
tema Coloanei ca posibilitate de realizare artistică, 
înaltă de 60 de metri. Artistul ar fi avut în minte 
această dezirabilă realizare, dar realitatea de la faţa 
locului, îndeosebi posibilităţile tehnice nu ar fi fost 
pe măsura „visului de perfecţiune” nutrit de artist. 
Apoi, la senectute, în corespondenţa din anii 1955-
56, purtată cu Barnet Hodes din Chicago, Brâncuși 
ar fi dorit să ridice, după cum precizează în scri-

soarea din 26 iunie 1956, o Coloană înaltă „de 300 
pieds en acier inoxydable”, ba chiar una de 400 de 
metri din acelaşi material: „Si cela peut être fait en 
acier inoxydable POLI, ce sera une des merveilles 
du monde” (scrisoarea din 5 decembrie 1956, cf. 
Friedrich Teja Bach, Constantin Brancusi. Meta-
morphosen plastischer Form, 1987, Partea a patra, 
set de scrisori reprodus la pag. 243-248). În aceeași 
corespondență, artistul sugera construirea unor clă-
diri la fel de înalte, specifice peisajului urbanistic 
american, care să fie modelate după morfologia 
modulară a Coloanei fără sfârșit. Faptul a rămas 
la nivelul ipotetic al unei corespondențe care, din 
cauza problemelor de sănătate, s-a întrerupt, toată 
discuția cu reprezentanți ai administrației din Chica-
go rămânând în coadă de pește...Iată, însă, că, peste 
o jumătate de secol, ideea lui Brâncuși a prins viață 
pe meleaguri nipone, grație binecunoscutului geniu 
constructiv, acolo unde opere ale lui Brâncuși se pot 
vedea în mai multe muzee de pe întinsul Japoniei. 
(Z.C.)

Geniu artistic – Geniu constructiv

DE LA COLOANA BRÂNCUȘIANA LA CLĂDIREA SOHO GUBEI DIN SHANGHAI


