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Ion Pogorilovschi – o viaţă dedicată lui Brâncuşi

Personalitatea complexă a lui Ion Pogorilovschi este revelată de multitudinea domeniilor 
cunoașterii pe care le-a abordat și în care, prin creațiile sale autentice, și-a adus contribuții 
serioase (datorită cunoștințelor sale pluridisciplinare, vaste și aprofundate, i-am putea 

atașa cu ușurință titulatura de „savant”): geneza logico-istorică a figurilor de stil, fenomenele 
generative ale culturii, antropologie culturală, determinaţiile etnopsihologice ale umanului (act 
de mare curaj în timpurile comuniste, deoarece abordarea acestei teme i-a periclitat situaţia, fiind 
suspectat de „naţionalism” şi „gândirism”), educaţia estetică, formarea gândirii logico-tehno-
logice în procesul învăţământului superior (prin activităţile de cercetare ştiinţifică) și abordarea 
filosofică a creaţiei brâncușiene care a condus la prima teză de doctorat în exegeza brâncușiană 
(„brâncușiologie”). 

Sorin BULIGA
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E prilejul de a spune câteva cuvinte comemorative despre 
Geo Bogza la 120 de ani de la naştere şi despre revista 
Urmuz care a împlinit 90 de ani de la apariţie. Scriitorul 

născut la Ploieşti a trăit o vreme cu familia la Buştenari, editează 
la Câmpina revista avangardistă Urmuz. Ca elev, fără vocaţie, la 
marină (Galaţi), are posibilitatea de a călători la Cernavodă, 
Călăraşi, Olteniţa, Turtucaia, Rusciuc. Citeşte pe ruptele, scrie 
începând cu un jurnal de copilărie şi adolescenţă. Îl captivează 
revistele literare ale vremii: „Din sentimental şi romantic am 
devenit sarcastic în privinţa literaturii, nu mai am nici o ezitare 
între tradiţionalişti şi modernişti”. E modernismul extrem al 
avangardei. Nonconformistul coboară adânc în cotidian, cunoaşte 
viaţa sondorilor şi a lumii modeste concomitent cu lumea literatu-
rii. Scrie poezii, i le expediază lui Ion Vinea. În această fază, se 
ocupă stăruitor de condiţia poeziei, de critica literară şi de teoria 
sincronismului care prevede, între altele, ca revistele de provincie 
să nu fie o icoană locală, ci un «difuzor» de idei noi. În primul 
rând, recuză sentimentalismul (prin care «îşi bate dracul joc de 
noi») şi adoptă un sarcasm total, o intensificare a stării de exaspe-
rare şi revoltă. Cu toate că vorbeşte mereu de sinucidere şi moarte, 
acestea vin dintr-o nepotolită sete de a trăi, caracteristică generaţi-
ei interbelice, pe care Hemingway o numeşte «generaţia pierdută», 
iar Paul Morand generaţia «anilor nebunatici». Oamenii plini de 
neastâmpăr, exaltaţi, turbulenţi sunt, de fapt, cotropiţi de fiorul 
fiinţării.

Geo Bogza caută să se depărteze de optimismul fără condiţie şi 
să se înfrupte din  patetica aventură de a fi om într-o lume inuma-
nă. De aici, patosul vindicativ şi revendicativ, sentimentul de 
alienare şi deznădejde, pornirea spre extravaganţe şi vituperări. Cu 
această stare de spirit, încearcă să înfiinţeze la Ploieşti o revistă 
lunară unde să-şi expună public ideile şi să le ilustreze. N-are 
succes, în schimb reuşeşte să scoată la Câmpina publicaţia Urmuz. 
De acum încolo se întinde povestea acestei gazete, împreună cu 
Al. Tudor-Miu, Constantin Stelian, Simion Stolnicu, Horia Bottea, 
Alexandru Marius. Afişul vestitor e lipit prin localurile din 
Câmpina şi trimis la Ploieşti şi Bucureşti. Camil Petrescu, adversar 
al acestui tip de modernism, semnalează ironic iniţiativa „revoluţi-
onarilor” de la Câmpina. În  ianuarie 1928 apare pe piaţa literară 
Urmuz, „revistă de artă nouă”. Pe prima pagină, un anunţ tipic 
avangardist: „Urmuz premerge – în Câmpina şi în univers -  apari-
ţia unei reviste care în haosul veacului va încerca stabilirea unui 
echilibru vâslind spre această temă a poeziei penetrantiste”. Mai 
colaborează Tristan Tzara, Saşa Pană, Ilarie Voronca, Ştefan Roll, 
Victor Brauner. Programatic este şi articolul omagial, semnat, 
bineînţeles, de Bogza, dedicat lui Voronca, „inventatorul pictopoe-
ziei”, semnatarul manifestului revistei 75HP, „eroica bombă care a 

transformat capul tuturor stârpiturilor într-o imensă pădure de 
bidinele (…). Ardeau atunci violent toate buruienele ce înţelenise-
ră din timpuri poezia: anecdota, morala, luna, lacul, ochii albaştri”. 
De acum încolo, Geo Bogza merge de trei ori pe săptămână la 
Câmpina, cu bicicleta sau pe jos, cu calul, cu «bobul», cu căruţa. 
Revista le acaparează cea mai mare parte a timpului (scrierea, tipă-
rirea, expedierea) cu o rară efervescenţă. Apoi, boema la restauran-
tele „Flora”, „Terasa”, „Bulevard”, descinderile la Ploieşti, Sinaia, 
Vălenii de Munte, Brazi, Băicoi. De fiecare dată Bogza o vizitează 
pe domnişoara Ny, în acest timp concertează la Câmpina George 
Enescu, conferenţiază Liviu Rebreanu. Acest capitol reprezintă un 
adevărat tur de forţă al aventurii de a fi scriitor. 

Poeziile din paginile revistei exprimă revolta existenţială, 
exasperarea profundă, renegarea conceptului tradiţional de creaţie. 
Demne de luat în seamă sunt explorările zonelor ascunse ale 
psihicului uman, asumarea scrisului drept catharsis, echivalentă cu 
asumarea dinamică a vieţii. Primesc aprecieri inovaţiile lui Ion 
Barbu, meşteşugul cuvintelor la Tudor Arghezi şi efectul Biletelor 
de papagal, revista care are „tirul rapid al unei mitraliere”, faţă de 
publicaţiile care au ritmul ghiulelelor trase dintr-un „tun răpciugos 
care se strică după fiecare tragere”. Sadoveanu, Otilia Cazimir et 
comp sunt dezavuaţi. Curios, nici un critic nu e luat în pleasnă. E 
apreciat Eugen Lovinescu pentru „discernământul obiectiv” şi 
„atitudinea de înalt stilist”. 

O jumătate de an a durat frumoasa aventură. Revista cu viaţă 
scurtă şi atât de agitată e totuşi un nume de reţinut în publicistica 
românească. Nu e doar a provinciei (mici!). Emfaticii ar fi mai 
bine să se jeneze. Nici Geo Bogza nu-i un scriitor de talie provin-
cială înţeleasă în mod peiorativ, adică de mâna a doua, ştiu asta 
literaţii veritabili şi  de bună credinţă. Trecem peste faptul că a 
primit Marele Premiu al Uniunii Scriitorilor şi a devenit membru 
titular al Academiei Române.

Debutul cu volumul de poeme Jurnal de sex îi aduce acuzaţii 
de pornografie, procese şi detenţie. Poemul invectivă continuă 
atitudinea negativistă şi iconoclastă a retoricii avangardiste. 
Relaţiile cu revista unu, alge au însemnat o luptă dârză pentru o 
poezie care a evoluat (Exasperarea creatoare, Poezia pe care vrem 
s-o scriem) de la penetrantismul abstract către cea mai concretă 
poezie a reportajului. „Vă voi vorbi despre oamenii petrolului / şi 
despre sufletul lor mai negru şi mai inflamabil decât petrolul. /  Vă 
voi vorbi despre mine / fiindcă nimeni mai mult decât mine nu 
poate fi un om al petrolului / şi sufletul meu negru şi inflamabil / / 
mă va face să vă vorbesc vouă celorlalţi oameni cu toată brutalita-
tea”. Cartea Oltului, Ţara de piatră, Oameni şi cărbuni din  Valea 
Jiului , Tăbăcarii şi lumea petrolului etc.  sunt scrieri fără egal în 
literatura noastră. 
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/„Suveranitatea adîncurilor”Gheorghe GRIGURCU

PAGINI DE JURNAL

O intestină, străveche concurență între afecte și conștiință. Din 
care pricină, simțindu-se în inferioritate față de autoritatea 
îndeobște admisă a conștiinței, cele dintîi recurg la o anume 
extravertire, la o paradare ce poate atinge note acute. Patetismul 
lor nu o dată înregistrat pare o probă a unui complex. 
Clamoroasele, gesticulantele, atît de femininele sentimente solicită 
atenția de care se simt lipsite. Conștiința în schimb se satisface 
frecvent cu tonul scăzut, cu sobrietatea emanînd din postura sa 
avantajată, masculină. Dar între cele două zone ale psihicului nu 
există cumva o comunitate originară? Un numitor comun primor-
dial, trecut de regulă sub tăcere? „Pasiunile au arătat oamenilor 
calea rațiunii”, scria Vauvenargues. Sentimentul, scria 
Lautréamont, nu e decît „cea mai incompletă formă de 
raționament”. Oare nu tocmai o asemenea raționalitate embrionară 
îi acordă sentimentului formidabilul elan, cu țel competitiv? 
Aspirația de-a lua în stăpînire o moștenire pierdută? 

l 

De la o vreme, L. C. se dorlotează demontînd frazele unor 
autori faimoși care, firește, nu se mai află în viață, în așa chip încît 
rămîne, dincolo de sens, aerul – cum să zic? – amuzant al 
operației. Acum i-a venit rîndul lui Montherlant. O confesiune a 
acestuia sună astfel: „Parisul nu-ți dă deloc senzația de nefericire 
pe care ți-o dau Roma, Barcelona sau chiar Marsilia”. Și imbatabi-
la replică a analistului nostru: „Am fost fericit la Roma și la 
Barcelona, chiar la Marsilia, pentru că îl întîlneam pe «unchiul» 
Tavi”…

l

Suveranitatea adîncurilor care par a nu se lua în seamă pe ele 
însele. 

l

O polemică între Nichifor Crainic și Nikolai Berdiaev. 
Teologul rus era de părere că vremea sfințeniei tradiționale a apus, 
locul acesteia fiind luat de creația de anvergură. Viața genială n-ar 
fi altceva decît viața monahală transpusă în lume. Replica lui 
Crainic: „Ascetul e de cele mai multe ori un păcătos convertit prin 
credință la virtute. A fost întîi din lume, a participat din plin la 
mizeria și decăderea ei morală, pe care după aceea o neagă, fiindcă 
cunoaște amărăciunea băută pînă la fund”. „Pe geniu însă nu 
conștiința morală a păcatului îl depărtează de lume, ci un superior 
simț estetic care refuză urîtul existenței sau care e pătruns de 
tristețea frumuseților atît de vremelnice din această lume”. 

l

Elefanții africani sînt cele mai mari mamifere terestre de pe 
planetă, iar femelele acestei specii au cea mai lungă durată a 
sarcinii, 22 de luni. 

l

În două feluri pierzi o groază de timp. O dată prin ritualul 
obligațiilor cotidiene, prin inevitabila sa rutină, a doua oară prin 
imprevizibilul minor, de atîtea ori iritant ce le însoțește. O parodie 
a spontaneității ce s-ar cuveni să reprezinte o contrapondere a 
rutinei. 

l

A fi realmente singur nu înseamnă, Doamne, a nu comunica, ci 
doar a nu te subordona.

l

Imobilitatea, un păcat duhovnicesc? Grigore de Nyssa credea 
că cel ce stă pe loc păcătuiește. 

l

„Așa cum Dumnezeu a pus plăcerea în procreație și nutriție, ca 
să facem de bunăvoie ceea ce din datorie n-am face, a pus desfăta-
rea întru gloria deșartă în lucrările artei și ale științei, ca să le 
ducem la bun sfîrșit. Dar așa cum desfătarea carnală, 
concupiscența este cauza morții multora, tot așa și această desfăta-
re spirituală este cauză a morții, cînd se alimentează din trufia 
spiritului. Fericit cine crește copii, cu ochii țintă la slava și slujirea 
lui Dumnezeu, și fericit cine-și răspîndește gîndurile întru slava 
Domnului și binele aproapelui!” (Unamuno).

l

Doar odată cu îmbătrînirea unei ființe dragi îți dai seama de 
îmbătrînirea dramatică a ființei tale. Altminteri, în pofida anilor 
parcurși, aceasta se poate zbengui într-o vîrstă fără vîrstă. 

l

„Există suflete ce nu pot fi nicicînd descoperite, doar dacă mai 
întîi le inventezi” (Nietzsche). 

l

Se bucură de cîte ori aude orice fel de lucruri rele despre 
oricine. Le colecționează cu aviditate, așa cum un filatelist adună 
timbre. Nu l-am auzit vreodată lăudînd pe cineva. Voluptuoasa 
negație, fără nici o excepție, constituie consecvența sa. Nici o rază 
de bunăvoință nu străbate întunericul betonat al respingerii la care 
n-ar putea renunța. A. E.: „Și n-are tipul acesta nici o calitate?” Ba 
da. Nu lingușește. Dar nu neapărat dintr-un scrupul moral, ci mai 
curînd din dorința de-a putea bîrfi cu mai mult randament.  

l

Nu caută spre a găsi, ci găsește spre a căuta în continuare. 

l

„A înțelege e a specula cu imagini” (Giordano Bruno). 
l

Adevărul se poate înveșmînta într-un fals stilistic, minciuna se 
poate înveșmînta într-o autenticitate stilistică. 

l

A iubi inconștient, adică a-ți înnobila obișnuința. 
l

„Un bust al lui Nicolae Iorga, realizat de sculptorii de origine 
aromână Zisa Mușa și Mario Mușa cu sprijinul ICR, a fost dezvelit 
la Sarande, în Albania. Prelegerile lui Iorga despre istoria Albaniei, 
care oferiseră delegației albaneze la Conferința de la Londra 
(1913) argumente pentru afirmarea drepturilor istorice ale poporu-
lui albanez, au fost publicate în 1919. Drept recompensă, regele 
Ahmet Zogu i-a dăruit lui Iorga, în 1931, un teren pe malul mării, 
la Sarande. Nicolae Iorga a donat statului român terenul în 1934, 
iar aici s-a construit, între 1937 și 1938, clădirea Institutului 
Român din Albania sau «Casa Iorga», după planurile arhitectului 
Petre Antonescu” (Historia, 2016).

l

Scenariul nu o dată zbuciumat în care apar situate iubirile 
noastre, dovadă a circumstanței că inima are nevoie de concretul 
unui epos. 

l

Ipoteză. Nu cumva ne naștem înzestrați cu întreg cuantumul de 
iubire și de repulsie pe care-l putem da în vileag, într-o mare 
multitudine de nuanțe, în decursul vieții? Nu cumva nu ne rămîne 
decît să căutăm pretextele investiției lor? 

l

Complexat deopotrivă de absolut și de contingent. 
l

X, duios-melancolic prin ceea ce n-a putut deveni, Y, feroce 
din același motiv. 

l

Lașitatea egoticului senzual, nu fără un pigment balcanic, care 
a fost altminteri înzestratul prozator Constantin Țoiu. Cu mîhnire 
îmi aduc aminte cum stătea în poziție de drepți în fața lui D. R. 
Popescu, pe atunci penibil președinte al Uniunii Scriitorilor. Am 
citat altădată opinia defel avantajoasă pe care a ajuns s-o aibă 
asupra sa I. Negoițescu. Acum găsesc, în consens, următoarele 
rînduri din jurnalul lui Gabriel Dimisianu: „Ieri, discuție penibilă 
cu Costi Țoiu. A ținut să-mi «explice» felonia față de Geta, după 
ce ea, la îndemnul meu, l-a vizitat, au discutat despre romanul lui, 
i-a cărat manuscrisul la editură, l-a dat la cules pe banii editurii, i 
l-a întors cules ca să-l revadă, l-a așteptat cu versiunea finală ca 
să-l trimită la tipar, l-a trimis. După toate astea, s-a pomenit că el 
dăduse romanul și altei edituri, fără s-o avertizeze, și acolo a și 
apărut. Îmi spune că a căutat-o s-o anunțe de toate astea, dar… n-a 
găsit-o. Un an de zile n-a găsit-o! Îl ascult și, la un moment dat, îl 
întrerup: -Ce-ai făcut e impardonabil, n-ai nici o scuză. Cum n-ai 
găsit-o? Dar nici pe mine nu m-ai găsit, nu mă puteai găsi? Se 
bîlbîie și e din ce în ce mai penibil: -Nu știam că ești implicat în 
povestea asta, că te afectează. Și ca argument zdrobitor: -Mie mi 
s-a spus că ești despărțit de G., că nu mai sînteți împreună, ce sens 
mai avea să te implic?”.  

l

Totul a fost spus, totul a fost trăit. Ce-ți mai rămîne? Să 
recunoști cu anume ingeniozitate acest fapt. Cunoscutul? E cuprins 
în necunoscut, mistuit în masa acestuia, dar fără a-și pierde 
energia, intrinsecă, transmițînd-o cu generozitate necunoscutului, 
spre a-l face mai atractiv. 

l

Greșește intenționat pentru a-și exersa astfel speranța. 
l

„Viciul suprem este superficialitatea” (Oscar Wilde). 
l

Pisica: un animal privilegiat în lumea musulmană. Se zice că 
însuși profetul Mahomed, pe cînd se afla în deșert, ar fi fost salvat 
de mușcătura unui șarpe veninos de către o asemenea felină. Spre 
deosebire de cîine, socotit impur de către mahomedani (hazum) și 
marginalizat, pisica are acces liber nu doar în case, ci și în mos-
chei. 

l

Nu poți avea cu adevărat gustul victoriei pînă n-ai încercat 
gustul înfrîngerii. 

l

A. E.: „Să nu-i detești prea tare pe lingușitori, deoarece aceștia 
au și «părți drăguțe». Nu te mira. Mai întîi se văd nevoiți a-și da în 
vileag interesul. Interesul, umbra adulării, de care aceasta nu s-ar 
putea despărți. Apoi, am impresia că fără nici o excepție, nu pot 
rămîne consecvenți. Mai devreme ori mai tîrziu, dar nu prea tîrziu, 
apare cîte o fisură în comportamentul lor aranjat cu astuție. Din 
fericire, nu sînt capabili a-l menține, trădîndu-se printr-o meschi-
nărie, cînd nu de-a dreptul printr-o mare potlogărie mare”. 

l

Cerșetorul de proastă calitate e dispus a te disprețui, ca și cînd 
ai manifesta o slăbiciune dacă îi dai mai mult decît se aștepta. 
Cerșetorul de bună calitate nu-ți cere nimic. 

l

Să nu uităm: orice mare iubire e indestructibilă asemenea mate-
riei. 

l

Amintirea: stilul memoriei. 
l

Amorful moral poate ajunge la intuiții, însă niciodată la stil. 
l

 „Cu 95 de milioane de dolari venit anual, americanul James 
Patterson nu este doar cel mai bogat autor de romane polițiste din 
SUA și din lume, dar îi întrece și oho!, de departe, pe Ronaldo și 
Messi, pe Madonna și Rihanna, ba chiar pe Tom Cruise, așa că 
despre John Grisham sau J. K. Rowling nici n-are rost să vorbim, 
cu bietele lor cîștiguri de 12-15 milioane. (…) E disprețuit de 
confrați pentru cantitatea industrială a romanelor publicate, cu 
ajutorul, în ultimii ani, al «subalternilor» săi, pe care nu-i conside-
ră «negri»     sau «metiși», ci colaboratori, inși care îi triază 
subiectele și-i furnizează informația. N-ar avea cum să răzbească 
de unul singur cu o imaginație atît de bogată, dacă n-ar fi ei să se 
ocupe de partea brută a a profesiei. Problema lui e partea netă. 
Care e, literar și financiar, con-si-de-ra-bi-lă” (România literară, 
2016). 

l

A. E.: „Frumusețea e generoasă ori cinică?” Și una și alta. 
„Cum așa?” E generoasă atunci cînd promite (se promite pe sine) 
și cinică atunci cînd refuză. „Ce refuză?” Păi refuză tot ce nu intră 
în cadrul figurii sale stilistice. „Și ce anume nu intră?” Tot restul 
lumii. 
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BIBLIOTECA UITATĂ

Dumitru UNGUREANU
Barbu CIOCULESCU / Beneficiile insomniei ?!?

Biblioteca din podul gazdei 
(urmare din nr. trecut)

Dacă în perioada interbelică  un ardelean-Lucian 
Blaga- avea să scrie o nemuritoare laudă a somnului, 
în perioada ce i-a succes, un alt ardelean,  Emil 

Cioran avea să scrie un lamento al insomniei- îndelung cunoscută 
sieşi luni şi ani de zile, în tinereţe şi chiar mai apoi. Sintagma de 
”Continente ale insomniei’’, din titlul cărţii dlui Gabriel Liiceanu 
(Editura Humanitas, Bucureşti 2017) se referă la unul din cele 
şapte capitole ale volumului şi este cu trimitere la prelungitele  
nopţi albe ale lui Cioran. În anii tinereţii –dacă nu şi mai apoi.

Ideea conducătatoare ar fi că acest cusur fiziologic, ce-l poate 
bântui pe om, a stat la baza creaţiei  literar –filozofice a scriitoru-
lui. Respectiv, dacă vrem să-l înţelegem pe omul care n-a minţit 
niciodată în confesiunile sale, trebuie să admitem insomnia ca 
element biografic esenţial, nu mai puţin ‘’ declanşatorul  unei 
gândiri cu implicaţii metafizice’’.

Cu, de altfel frecvente trimiteri la aceasta în numeroase 
interviuri date de Cioran. Starea de veghe, insomnia pot deveni  
insuportabile când se instalează pe un timp îndelungat- ne 

amintim de fotografia, văzută de noi în copilărie, întru-un ziar, a 
unui chip emaciat al unui american , foarte bogat, dar care nu mai 
dormea de şapte ani- şi oferea un million de dolari celui ce i-ar fi 
redat somnul. Imagine, care la necoapta vârstă, m-a pus totuşi pe 
gânduri, până a nu o mai uita. Poate, o asemenea pacoste pe capul 
omului, să-i aducă şi un beneficiu ? Dl Gabriel Liiceanu se pune 
chezaş că întreaga operă a lui Cioran este o dare de seamă privind 
”experimentul insomniei’’- ghilimelele îi aparţin. 

Privat de somn, poate printr-o secretă conspiraţie a ursitoare-
lor, Cioran a înţeles şi din care anume motive : spre a-i trezi pe 
oameni din somnul cel obştesc. O cremă, recunoaşte, că şi faptul 
că ar fi fost mai bine să nu-i tulbure din dormit, deoarece când ei 
s-ar fi trezit, oricum n-ar fi avut ce le spune.

Când,  însă, nu dialoghezi cu semenii, rămân deschise porţile 
întâmpinării lui Dumnezeu. Ca om singur în univers, pe deasupra 
insomniac, în hăuri de beznă, la Dumnezeu. Avea ceva în comun 
cu El, şi anume Creaţia, unul  ca autor, celălalt ca suferitor.

Nici mistic, nici teolog,  Cioran este, în concepţia  liiceniană, 
un ‘’ metafizician ficţionalist’’. El operează cu ideea de 
Dumnezeu şi nu cu existenţa acestuia. Şi nu oricum, ci într-un 
dialog vehement- sublinierea aparţine autorului. Cum ajunge 
Cioran - se întreabă exegetul- să stea de vorbă cu cineva de a 
cărui inexistenţă este convins ? ‘’ O fac- mărturiseşte- de fiecare 
dată când ajung la o limită şi am nevoie de o vocabulă, ca să 
numesc ceea ce vine după’’. Mai clar : ‘’ Sunt religios aşa cum 
este orice fiinţă care se află la liziera existenţei’’. Iar dacă Cioran 
n-a fost credincios, totuşi ne asigură dl. Liiceanu ”A avut, în 
schimb, conştiinţa exigenţelor pe care le presupune credinţa.’’ 

Pe coperta cărţii, sub titlu, citim cele şase compartimente ale 
sale, deci despre :  Dumnezeu-libertate, Dumnezeu-plictiseală, 
prostie, frumuseţea ascunsă, îndrăgostire, neîntâlnire, tot atâtea 
vagoane ale unui tren.

Lectorul dornic de vieţi exemplare nu va fi poate mulţumit de 
parcursul celei a lui Cioran, ceea ce nu-l va împiedica să urmă-
rească foarte atent capitolul despre libertate, mai precis răspunsul 
la întrebarea: au , oare, oamenii nevoie de libertate ?

Sau mai precis : au nevoie de libertate sau de protecţie ? 
Răspunsul dlui Gabriel Liiceanu pleacă de foarte departe, de la 
fuga evreilor din Egipt, exod pe durata a patru decenii de suferin-
ţe îndurate de fugari. Până acolo unde aceştia începeau să regrete 
robia care, cel puţin, le asigură hrana zilnică, mâna pe care le-o 
oferea Domnul, în deşert, nu-i satisfacea, pe  deplin. Iar gândul îl 
duce pe gânditor la pâinea cea de toate zilele, din rugăciune, de 
aici, apoi, la acea pâine spirituală din Evanghelie, la spusele lui 
Isus ‘’ Eu sunt pâinea vieţii , cine venea la Isus n-avea să mai 
flămânzească’’.

La finele unei aprofundate analize asupra libertăţii,  dl. 
Gabriel Liiceanu face elogiul elitei. Când oamenii nu simt nevoia 
libertăţii, ci doar pe aceea a protecţiei, trebuitori le sunt cei care-i 
pot învăţa nevoia de libertate. Acum, în posesia acesteia sau ba, 
ne plictisim. Un rău mai mic decât insomnia, însă nu şi neglijabil,  
şi care poate provoca ravagii într-un destin, cazul ales este al 
eroinei flaubertiene Emma  Bovary, pe larg analizat, până-n 
unghere care ne-ar fi putut scăpa. Alte două personaje flaubertie-
ne, Bovard şi Pecuchet intră în vizorul temei- şi ei mari plictisiţi. 
Pe schemele filozofiei heideggeriene autorul ne invită în abisurile 
Dasein-ului, omorându-ne cu încrederea sa.

Printr-un graţios salt se ajunge la plictisul personajelor 
caragialiene, plictis pe care aceştia- Lache, Mache, Mitică, 
Costică, îl combat la cârciumă. Urâtul  balcanic ar fi şi el o 
formă a plictisului. Spre a nu uita curioasa formă a plictisului, 
făcând ceva, din plictis se cade în urât, stare în care, pe scurt, dar 
mai departe în ton heideggarian, ‘’ finţarea se refuză în întregul 
ei’’.   Cu concluzia : ‘’ cu cât te apropii de esenţa plictiselii, cu 
atât se impune înrădăcinarea ei în timp « . Mai amarnică decât 
insomnia ar fi, în viziunea autorului, prostia-ca stare a lumii şi 
sub imperiul convingerii că suntem cu toţii proşti. Iar deasupra 
prostiei, superlativele acesteia : ‘’imbecil’’ şi ‘’ cretin’’, termeni 
trimiţând la ceaţa din mintea unora care nu-şi cunosc şi evaluea-
ză situaţia.

Sigur, a pretinde unui spirit îndrăgostit de absolut o licenţă  ar 
fi un semn de naivitate. Cum şi a-l contrazice , gest la care nu 
vom purcede, în  modesta noastră iluzie de a jubila în sferele 
simfonice ale alternativei.

Totul s-a petrecut atât de repede, că abia mi-am dat 
seama ce se întâmplă. Oamenii aceia mă primiseră cu 
mefienţă, ştiind că vin de la ţară. Văzându-mă 

dezgheţat la minte, mi-au cerut să o urmăresc pe „duşmanca” 
lor, să-i monitorizez întâlnirile cu amantul. Distracţia detectivis-
tă nu mi-a plăcut, dar am jucat-o împins cumva de sentimentul 
că dacă n-o fac, voi avea de înfruntat cine ştie ce adversităţi. 
Simţisem oare că gazdele mele - doamna Tanţa şi domnul Dan, 
nu şi nea Dumitru - sunt arţăgoşi din fire, veşnic nemulţumiţi 
de ceilalţi, ca şi de ei înşişi? Aveam pe-atunci percepţia proas-
pătă, asimilam repede şi mult, însă greşeam frecvent, mânat de 
nesăbuinţă, repezeală, năravuri proaste. (Destule din astea le-am 
păstrat bine până la vârsta actuală, recunosc!) Aşa încât, în clipa 
împingerii oblonului de la gura podului, când lumina cărţilor 
aruncate purcoi a despicat întunericul şi m-a orbit, eu mă 
purtam ca orice nătărău, sluţit de lăcomie, îngâmfare, ingratitu-
dine.

Foloseam un geamantan din carton verde, mândria mamei, 
care mi-l cumpărase cu mare drag (îi „citisem” faţa când plătise 
obiectul, în papetăria din Găeşti), deşi nu cred să-i fi fost bine 
la inimă ştiind că mă trimite singur în lume. La gazdă instalat, 
îl pusesem într-un colţ şi ţineam în el, împachetate, cămăşile 
albastre de şcoală, izmenele, chiloţii, pantalonii de oraş, un 
flanel şi câţiva ciorapi. În cameră nu exista dulap, ci numai un 
cuier pe un perete, în care agăţam uniforma şi-un balonzaid 
verde, patul, masa, două scaune şi soba. Am dat jos din pod 
câte volume am putut să bag în valiză şi am pus ţoalele deasu-
pra. Încuietorile nu impresionau prin străşnicie, dar funcţionau, 
chit că o şurubelniţă le venea de hac fără greaţă. Nu reţin ce 
alte cărţi, afară de acel Jules Verne, am înhăţat. Când „seiful” 
s-a umplut, găsisem deja soluţia să nu las urme la locul faptei: 
le-am cărat la vărul Ment, elev încartiruit la căminul Şcolii 
profesionale de chimie de pe bulevardul Ion Şulea (azi Camil 
Ressu), şi le-am depozitat în vestiarul său, mult mai încăpător 
decât cutia mea. Părea ceva sigur, vărul asigurându-mă de 
confidenţialitate şi transport gratuit la Cacova.

Estimasem că vreo trei sau patru operaţii sunt suficiente să 
iau caimacul din tezaur. Prima se desfăşurase într-o duminică 
dimineaţa. Gazdele mele plecaseră să-l vadă pe Victor la puşcă-
rie, cea din Jilava, nu Văcăreşti. Încuiaseră casa lor. Eu aveam 
două chei: cu una încuiam camera, cu alta poarta. Curtea o păzea 
câinele, pe care îl hrăneam din prima zi, să se înveţe cu mine. 
Cufărul greu era un fleac pentru muşchii mei încordaţi. Vărul 
Ment n-a fost surprins de încărcătură, nici nu s-a sinchisit prea 
mult de „marfă”. După ce-am depozitat „comoara”, ne-am dus la 
cantină şi-am mîncat. Apoi, cu geamantanul după mine, ne-am 
plimbat până seara prin Obor, unde se găseau încă vânzători de 
vechituri, furate sau aruncate. Când m-am întors, gazdele 
dormeau, obosite după emoţiile întâlnirii cu fiul. Cel puţin aşa 
credeam eu, însă domnul Dan veghea şi m-a văzut. N-a bănuit 
nimic? În tot cazul, a tăcut despre asta. Cât timp, nu mai ştiu.  

Programul de şcoală nu-mi lăsa timp liber în cursul săptă-
mânii, ca să duc altă încărcătură la vărul Ment. Şi nici în 
internatul lui nu se intra oricând, ci numai duminica. Astfel că, 
duminica următoare, am dibuit momentul când gazdele nu erau 
atente şi m-am strecurat afară din curte, mituind în prealabil 
câinele cu o felie de pâine unsă cu untură. Patrupedul prinsese 
drag de mine şi mă lătra prieteneşte de cum ieşeam pe uşă. O fi 
exagerat să-l bănuiesc de atâta deşteptăciune, încât să ştie că fur 
din casa stăpânilor? Estimez că mai degrabă îi lipsea dragostea, 
fiindcă eu, după ce ne-am împrietenit, îl mângâiam şi mă jucam 
cu el frecvent, obişnuit de-acasă cu deprinderile canine. Am dus 
la bun sfârşit operaţiunea numărul doi şi-am hoinărit iar cu 
vărul meu prin talcioc, făcând şi afaceri păguboase cu versaţii 
comercianţi de ştifturi. M-am întors pe întuneric, doar-doar nu 
voi fi observat că revin cu valiza în mână, gest suspect chiar şi 
pentru întârziaţii călători cu tramvaiul 12, ce întorcea la Gara 
Progresul din capătul Şoselei Giurgiului. Şi am crezut încă vreo 
cinci-şase zile că sunt pe felie, fără să mă alerteze deloc 
insistenţa gazdelor mele de a-mi sta în preajmă, ca şi cum ar fi 
dorit să mă simt în siguranţă!

(va urma)
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/„Starea de poezie”Adrian Dinu RACHIERU

OPINII

„Slujirea poeziei este durere”

Cum elanul nichitologilor pare a se fi domolit, cazul 
Nichita, categoric un paradoxal fenomen de sociologie 
literară, merită a fi repus pe tapet. Nimeni, de la 

Eminescu încoace, admirat sau pizmuit, n-a fost cercetat cu atâta 
osârdie, învolburând peisajul exegetic (aglomerat) precum Nichita 
Stănescu, strădaniile omologând fie imaginea serafică a Poetului 
oracular-sibilinic (devenit model popular), plutind extatic, zeificat 
şi gelozit, fie încercând o declasare, căzând în derapaj şi diluţie 
(fără a-i diminua gloria). Abstractizând emoţia, stănescianismul 
(original, inegal, prolix, iniţiatic, ermetizant, imponderabil, 
efeminat, fascinant, volatil, de răsfăţ stilistic) a devenit un feno-
men socio-cultural. Şi a impus, cu superbie, o nouă poetică. Una, 
să recunoaştem, interesată de spectacol, n-a putut evita nici 
autopastişa (clişeizare, serializare, relaxare), nici droaia de 
imitatori, exploatând industrios reţeta. Desfăşurând un patos 
abstract-vizionar, întreţinând senzaţia de libertate (în pofida 
circumstanţelor apăsătoare), expansivul lirism nichitian a produs, 
în timp, şi un impresionant dosar critic; „suprainterpretată”, cum 
constata Daniel Cristea-Enache, poezia lui Stănescu, transpersona-
lă, rebusistică, deseori, nu este / nu poate fi definitiv clasată. Mai 
cu seamă că „un rest inexplicabil” ne va însoţi, cum se întâmplă, 
de regulă, cu toate creaţiile care durează, neistovite de cohorta 
exegeţilor.

Contextul în care s-a ivit generaţia lui Nichita era ventilat de 
iluziile liberalizării. Iar poetul, străin – totuşi – de tentaţiile 
oportunismului, a fost propulsat de instanţa critică, redescoperind 
esteticul. S-a bucurat, negreşit, de recunoaştere oficială, dar 
mecanismele succesuale („valabile” în sens funcţional, veritabile 
pârghii propagandistice, impunând în plin proletcultism lideri 
literari) nu ar putea explica îndestulător idolatrizarea. Dincolo de 
orice dirijism sau intervenţionism partinic, cu adevărat eficientă a 
fost politica de generaţie. Poate chiar ca reacţie compensativă, 
„concurând” – pe alt plan – aberantul cult al personalităţii, însoţind 
mai apoi perechea dictatorială. Încât „inserţia” s-a produs pe 
fundalul unei formidabile solidarizări generaţioniste, liantul fiind 
promovarea valorilor promoţionale; altfel spus, platforma emulativă 
a intereselor comune, beneficiind de „cenzura” şaizeciştilor înşişi. 
Pasul spre mitizare n-a întârziat. Nonconformist, oracular, imprevi-
zibil, Nichita a fost considerat, chiar de către confraţi, Poetul prin 
excelenţă. Alaiul admiratorilor, printre atâtea libaţii şi dedicaţii, a 
produs accente cultice. Hagiografii, „anturajul zelator”, criticii 
anexaţi au întreţinut cu sârg hipnoza stănesciană. În consecinţă, 
nici reacţiile potrivnice nu puteau întârzia, acuzele – cu o previzi-
bilă inflamare postdecembristă – vizând fie posibila înregimentare, 
fie lirismul filosofard-apos. Să recunoaştem, Nichita n-a fost un 
model etic. „Moliciunile” omului, aparenţa lenei, temperamentul 
labil, iluzia improvizaţiei, teama de singurătate, declaraţiile 
„ideologice” (câte au fost, de ecou însă) şi dezinteresul pentru 
universul domestic oferă mai degrabă argumentele unei ambiguităţi 
comportamentale. Nichita, sedus de mirajul poeziei a fost, deopo-
trivă, idol şi victimă. Aşa-zisul carierism nu poate fi argumentat 
convingător câtă vreme poetul nu era atras de funcţiile administrati-
ve. Iar acolo unde a fost „plombat”, mai degrabă prin strădaniile 
amicilor şi pentru scurtă vreme, a dovedit „osteneli infime” (cf. 
Marian Popa). Nici poetica sa, interdisciplinară şi exhibiţionistă 
(cum s-a spus), dereglând semantica în numele unui imagism 
extravagant, de „baroc conceptual”, nu poate fi suspectată de 
rigoare. Dimpotrivă, sibilinic, disponibil pentru filosofare, poetul-
galanton iubea o combinatorie „pulsatorie”, liberă, străină de orice 
obedienţă, refuzând prozodia (înţeleasă ca fard). Poezia a fost, 
însă, indiscutabil, miza sa existenţială.

Nimeni nu ar putea susţine că Nichita Stănescu a fost ireproşabil 
sau, dimpotrivă, „vândut”, penetrând topul oficios. Sau că, fixaţi în 
captivitatea stadiului tribal, l-am aureola convocând memoria 
tandră. Certamente, „nu Puterea a instituit mitul stănescian” (cf. 
Vasile Spiridon), după cum poetul ploieştean, idolatrizat de contem-
porani, nu poate fi taxat doar „scriitor de o generaţie”. Să observăm, 
însă, în timp, o polarizare a reacţiilor. Tonul admirativ, atins – un-
eori – de fanatism, urcând spre acordurile unui imn exegetic, nu 
oferă, de regulă, contribuţii valabile, ignorând nonşalant scăderile, 
incontinenţa lirică. Iar vituperanţele, indignarea, vehementă 
câteodată, capătă febrile accente publicitare, semnatarii dorind – 
presupunem – a se bucura (ei, în primul rând) de vizibilitate. 

E important că Stănescu interesează şi că, recitit, îşi dezvăluie 
inteligibilitatea, aventura semnificării, aproximarea sensului etc., 
dinamitând, se ştie, logica lineară. S-a risipit, ne întrebăm, ceaţa 
mitului? Poate fi „citit” Nichita doar textual, uitând folclorul 
scriitoricesc, abandonând percepţia contextuală? Iată, aşadar, 
câteva motive (temeinice, credem) de a repune în discuţie cazul 
Nichita, dincolo de gloria oralităţii şi „rumoarea” canonică. 
Apărată cu cerbicie ori vehement contestată, icoana lui Nichita 
Stănescu, un clasic în timpul vieţii, seducător şi prin „risipirile” 
lui, cu un teribil succes la public (succes, paradoxal, dacă ne 
gândim că lirica sa abstractă, transpersonală, chiar ermetică nu se 
oferea unor lecturi lesnicioase) obligă şi la o altă constatare. 
Poetul, un „timpan armonios”, genial şi prolix (cum s-a tot zis) n-a 
beneficiat de o selecţie „la sânge”. Fiindcă Nichita Stănescu a fost 
editat necritic, „strivit” de amatorismul atâtor încropiri, aducându-

i, de fapt, uriaşe deservicii, adunând cu hărnicie texte diluate 
poeticeşte ori inedite (în proliferare haotică); sau chiar volume 
onorabile, dar operând o selecţie discutabilă. Evident că după 
dispariţia omului, întreţinând o prelungită hipnoză, recitirea operei 
ar fi fost o firească obligaţie. Iar recitirea poate fi şi o lectură de 
redescoperire, dincolo de statornicie admirativă (împinsă în 
sanctificare) ori furii iconoclaste.

Provocând, sub flamura revizuirilor, o inflamată discuţie 
publică, binevenită într-o cultură matură, vegheată de necesarul 
spirit critic (uneori, e drept, eşuând, cu aplomb nihilist, într-un 
criticism generalizat), cazul Nichita Stănescu a stârnit reacţii 
extreme, dovedind că nu avem de-a face cu o valoare muzeală, 
definitiv clasată. Supraevaluat, zic unii, ploieşteanul trebuie 
coborât de pe soclu; sau, cum „propunea” Cristian Tudor Popescu, 
volumele lui ar trebui „arse”. Demontând cu minuţie „argumente-
le”, Theodor Codreanu dezaproba, firesc, această tentativă de 
„mutilare vandalică” a operei. Vom observa că, devenit „bun 
public”, poetul, violentând limbajul şi clasicizându-se, şi-a 
estompat în timp forţa de şoc, dar şi-a păstrat impactul şi prospeţi-
mea lirismului, trăind, într-un dulce abandon, mirajul poeziei. 
Libertăţile pe care şi le-a oferit au impus un stil: filosofard, 
elegiac, inflaţionar, cultivând un vizionarism care, fixat în starea 
de mirare, conserva cu tandreţe imperfecţiunea (virtualitatea). 
Cosmoidul stănescian invoca salvator „dreptul la timp”. Magician, 
inventiv şi cogitativ, poetul „stănescizează” fără răgaz, oferind cu 
generozitate, torenţial, gratuităţi stilistice, excentricităţi (asimilate 
grabnic de urmaşi, îmbogăţindu-şi recuzita), exerciţii de silogistică 
ş.a., realizând şi impunând, de fapt, o poetică a rupturii. „Vorbit” 
de limbaj, Nichita Stănescu a promovat un modernism radical şi a 
provocat un mit pe care, dealtfel, l-a încurajat. Sub aparenţa 
improvizaţiei, poetul – un hiperlucid – a oferit dezinvolt, parcă în 
joacă, game, edificând o poezie „de cunoaştere”, implicit o 
meditaţie asupra poeziei. Experimentările lingvistice, căzând 
deseori – să recunoaştem – în incontinenţă lirică dezvăluiau, de 
fapt, „o imensă energie poetică”. Trăirea sentimentului, starea de 
mirare îi stârneau o febrilitate cu inflexiuni feminine; vocaţia 
prieteniei, cordialitatea flatantă, generozitatea risipită în gratuităţi, 
dăruind versuri, cărţi, monede, icoane ş.a, tabieturile boiereşti 
întreţineau un pelerinaj obositor, amplificat, desigur, de farmecul 
omului. Amicii roiau; condiţia de poet asaltat, împresurat de ceţuri 
mitologice, dăruit cu un uriaş talent, i-a asigurat şi duşmani 
statornici, muşcaţi de invidie. Lângă elogiile hipertrofice vieţuiesc, 
aşadar, şi opiniile drastice, cu aplomb nihilist. 

Socializarea mitului nichitian s-a produs pe cale naturală, 
putem zice, satisfăcând un şir de nevoi compensative în contextul 
mecanismului opresiv. E drept, şi personajul din spatele operei s-a 
îngrijit de această omologare, livrând – la cerere – câteva declara-
ţii „pe linie”. În rest, posteritatea critică, radicalizându-şi poziţiile 
în tentativa de a zdruncina ierarhiile osificate sau de a le îngheţa, 
„lucrează” chiar în sensul mitului nichitian. E limpede că această 
publicitate negativă (pe care s-a marşat în ultima vreme) l-a 
readus în atenţie pe autorul Necuvintelor, supunându-l tirului 
critic, asigurându-i, şi pe această cale, longevitatea.

Curios, nimeni dintre cei care s-au aplecat asupra operei 
stănesciene, cercetând fenomenul receptării şi „denunţând” 
(vehement sau voalat) declinul ultimilor ani n-a recunoscut că 
„vizibila încercare de marginalizare” (cum scria, apăsat, C. Pricop, 
într-un riguros eseu despre Literatura română postbelică) s-ar 
datora unei opţiuni (partizanat de grup), „omul fiind îmbrăţişat de 
tabăra adversă”. Criticul ieşean elimina orice echivoc şi, intero-
gând contextul, explica acele fluctuaţii de recepţie observând că 
abundentele controverse nu priveau, de fapt, valoarea operei. Nici 
contextul estetic nu se schimbase dealtminteri, iar polarizarea 
vieţii literare favoriza tocmai astfel de reacţii. E limpede că 
Stănescu nu mai putea fi negat după ce fusese întâmpinat superla-
tivistic la debut; iar revistele „de opoziţie” încercau să ridice 
„zidul tăcerii” prin strategii consensuale. Politica şi rivalităţile de 
grup (literar) n-au influenţat opera în sens valoric, dar, neîndoiel-
nic, au bruscat receptarea ei. Fenomenul s-a prelungit după 
dispariţia poetului şi s-a acutizat în perioada postdecembristă, fiind 
aruncate pe tarabă argumente etico-ideologice. 

Obiect de adoraţie, „confiscat” în numele unui snobism fără 
frontiere, Nichita şi-a trăit destinul de mare poet. Aura poetului a 
remodelat biografia (cf. Corin Braga), iar omul, seducător, un 
caracter „moale”, s-a lăsat trăit de poezia sa. Instalat în această 
formulă sufletească, Nichita a dovedit la tot pasul generozitate, 
laşitate, histrionism; şi, nu în ultimul rând, frivolitate şi vulnerabi-
litate. Dubios moraliceşte (zic inclemenţii procurori), el devine o 
ţintă preferată pe latura labilităţii etice. Dar alintatul Nichita, să 
recunoaştem, a trăit – în plină epocă represivă – ca un om liber, 
s-a bucurat, jucându-se, dăruit vocaţiei sale, atingând starea de 
poezie. S-a desprins de conjunctură, ispitit de metafizic, trăind o 
formă de libertate, căzând în dicteu, în autopastişă, decepţionând. 
Surprinzător, pentru Alex Ştefănescu, el pare „neatins de ideologia 
comunistă”, aspirând spre o viziune universalistă. Gh. Grigurcu, 
dimpotrivă, descoperea la poetul „teatral şi limbut” un diletantism 
înduioşător, melodramatic, fără dor de vreo idee; plus cumplite 
inegalităţi, presărate în toate volumele, afectând gândirea profundă 
şi, desigur, nemăsura în toate (inclusiv din unghiul recepţiei, 
incapabilă de o priză „critică”).

Încât o dezbatere onestă, refuzând nihilismul orb sau naftalina 
muzeistică a superlativelor (livrate în avalanşă) e binevenită, fără a 
încuraja răfuiala cu morţi iluştri. Nu contestăm relieful axiologic 
accidentat al operei şi nu ne încearcă intenţia de a-l propune pe 
Nichita Stănescu drept model etic. Dar trecând în revistă prejude-
căţile ce „rulează” (reducându-l, nedrept, la ipostaza minimalizan-
tă de poet carismatic sau, mai rău, de „beţiv fluşturatic”), trebuie, 
cu necesitate, să zăbovim asupra cărţilor sale, a modelului poetic 
propus şi impus. Redescoperirea lui Nichita, dreapta lui aşezare în 
timp urmează. Revoluţia poetică pe care a iniţiat-o nu-l scuteşte, 
însă, de „o posteritate dificilă”, în pofida ofrandelor aduse de 
alaiul nichitologilor, conservându-i amintirea într-o memorie 
tandră. Totuşi, Nichita Stănescu nu este scriitor de o generaţie. Şi 
nu poate fi discutat invocând doar isprăvile bahice, celebrele 
dicteuri, dispoziţia histrionică, atrofierea spiritului critic. Intră în 
joc, evident, şi forţa inerţială, transferând vechile ierarhii în noul 
context. Ceea ce probează, convingător, că acele clasamente n-au 
fost mincinoase, fără suport valoric şi nici decretate de forurile de 
partid; cum nici Stănescu n-a fost o valoare artificial „fabricată” în 
laboratoare secrete. Valurile de revizuiri, observăm, se vor „predo-
minant morale”. Or, omul Nichita, generos şi copilăros, manipulat 
şi confiscat, împins în prim-plan şi acceptând cu blajinătate aceste 
favoruri, stăpânit de o serafică indiferenţă, s-a lăsat „murdărit” de 
viaţă. „Îngerul obez” era „primejdios de atractiv”,  s-a spus. Să 
înţelegem că asta i-a „tractat creaţia pe sus”, cum crede Gh. 
Grigurcu?

Adevărat, se poate cădea şi într-o retorică extatică. Gabriela 
Melinescu îl considera „un iubit al zeilor”. Pentru Al. Condeescu, 
întâlnirea cu Nichita, în acea lume închisă şi întunecată, „era un 
fel de spaţiu luminos”. Pe lângă paralizia idolatră, există şi o 
voluptate a maculării, o contestaţie primitivă. Aşadar: obiect de 
adoraţie, trăind intens poezia (ca „avuţie nejefuită”) sau o fosilă a 
epocii comuniste? O personalitate gonflabilă, bucurându-se de 
succes sau un poet uriaş? Un poet ocazional sau un destin poetic? 
– ca să discutăm în termenii lui Noica. Fiindcă Nichita Stănescu 
nu este doar creator de limbaj, ci şi de mitologie. Iar „proliferarea 
de mituri” – aflăm chiar din gura poetului, ispitit de Aurelian Titu 
Dumitrescu (în Antimetafizica) – este stârnită nu de operă, ci de 
autorul operei. Or, Nichita Stănescu, „o pată de sânge care 
vorbeşte”, a fost, şi el, „pipăibil cu mâna”.

Care ar fi soarta lui Nichita? Adevărat, mitizarea „înceţoşează 
percepţia”, iar Stănescu (alături de Labiş şi Călinescu) „şi-a 
pierdut pe moment strălucirea”. Demonstraţia, însă, lipseşte. Acea 
„explorare rece şi precisă” se amână. Devenit „piesă de patrimoniu 
cultural”, observa Şerban Foarţă, Stănescu ar fi fost menajat de o 
critică deseori complezentă, oarbă la declin, chiar „necritică”. Ne 
întrebăm: judecând opera, trebuie să invocăm, obsesiv, labilitatea 
omului, anturajul, culanţa, discursul oracular plonjând într-un 
„justiţiarism feroce”? Da fapt, trebuie să ieşim din narcoză, 
abandonând registrul imnic sau cel blasfemic. Apărarea valorilor 
nu înseamnă, neapărat, salvarea idolilor. 
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Camelia LEONTE / POEZIE

șpagatul mental al unei culturi pe care să o imaginezi 

nici nu visează nici nu tresar în somn ai zice neobosiții
unei patrii faste pentru minte inimă și literatură

despre amnezie

ca și când ți-ai trece palma peste ochi
albinele ar dispărea 
în șapte zile 
s-ar stinge omenirea

despre identitate 1

o muzică din zonele neutre

post-festum

am învățat că foamea în numele poporului 
poate scoate la 4 dimineața o adolescentă 
pe trotuarul din fața chioșcului de pâine și lactate 
încă se aud glasurile de la coada pe trei rânduri
 
dați tovarășa câte cinci cornuri
să ajungă la toată lumea
 
în general nu ştia nimeni ce va veni
când a venit vremea mea am strigat
jos comunismul jos noua cenzură 
 

despre defetism

să fii într-o cultură mică
dedublată de o conștiință vinovată

despre identitate 2

ceva din tine se căznește
să păstreze forma

câte ceva despre întâlnirile întâmplătoare

în ziua în care i-am uitat numele în vuietul tunelului 
metroul mă ducea la întâlnirea cu un albgardist mort în 1962 
în pușcăria Dejului pentru înalta trădare a tovarășei Rassia
creierul bubuia de bube și mucegaiuri Arghezi încerca 
să mă smulgă din noroi la Piața Romană 
părintele simbolismului
părintele simbolismului
părintele simbolismului
Baudelaire face dintr-o dată parșiv cu ochiul
rostești de măcar treizecișitrei de ori numai așa
poți deruta implozia 

despre vanitate

să scrii o carte care
să fie citită

...
pierderea bătăliei ghemotoc cu ghemotoc 
pai cu pai cutiuță cu cutiuță din tot ce 
trupul timpului nostru mental adună 
egal cu sine ca o inimă artificială

Flori BĂLĂNESCU  / Poezie
Rugăciune

Sângele are cadenţa rugăciunii.
Îl aud cum curge prin artere:
Isus se roagă.
Am ştiut că va fi aşa.
Fac semnul crucii şi-mi apropii urechea încet, 
cu sfială:
Curge sângele prin lemnul acestei cruci. 

Apocalipsă

O pasăre cu schelet uman,
chircit sub pene,
o pasăre cu un singur ochi,
mereu deschis,
prin care eu pot vedea
înăuntrul ei
şi ea poate vedea în afară:
iată apocalipsa. 

Alb 

Oul are forma rugăciunii.
Închis în el, mi-aş putea imagina lumea
din interiorul crustei de calciu,
fără respiraţie, fără binevoire.
Doar albă. Ca de cretă.
Un alb amestecat cu negrul cel mai adânc.
Şi eu moţăind fantastic,
deasupra lumii şi în interiorul ei,
iar lumea – în mine şi în afară,
biserică sălcie, tăcută,
gust de cretă.

Lumină

Copilul Soarelui mă trage în lumină.
Nu mă dor ochii, ci oasele.
Vai, oasele mele sunt scheletul
unui vechi instrument muzical
pierdut cândva, în lumină. 

Mama 

Copilului e galbenă și plânge.
Poţi trece prin ea
ca printr-un cocoloş de ceară.
Nu imploră. Nu lasă urme.
O macină un gând:
Să fiu supusă!

Copilul Soarelui râde.
Când râde el, fereşte-te! 

Înşelare

Palmele mele sărută chipul glorios al peretelui.
Dar ele căutau faţa lui Dumnezeu!
Palmele sunt oameni vii, prinşi în fixitate.
Ştiu să vorbească, sărutul lor e veşnic.
Netezesc peretele până se face subţire, ca o pânză.
Dar ele căutau faţa lui Dumnezeu! 

Ochiul

Ochiul luminii să mă absoarbă.
Maica să vină prin cerul abstract,
să îl culeagă,
să îl lepede, repede, repede,
pentru că eu
sunt

ca o viespe 
prinsă
în cămaşa sufletului meu. 

Urechea

Urechile mele se deschid asupra sunetului.
Şi ce percep?
Numai aur.
Valuri de aur alb, care coboară din ceruri.
Dar nici un sunet.
Suferinţa tăcerii e tot mai aspră.
Dumnezeu-Fiul-Sunetului deschide
o ureche uriaşă asupra mea.
Mâinile Lui ţin, ca pe un drapel, urechea:
„Vorbeşte!” 

Dumnezeu e Poet.

În nesfârşita Lui stare de graţie, scrie.
Scrisul este interior, invers Luminii.
Dumnezeu are două braţe.
Pe unul este Lumina, pe celălalt
Poezia.

În jur, o rotire.

Farsă

Dacă o mână nevăzută
ar machia strident
un om care plânge,
acesta s-ar preface în clovn.
Nimeni nu ar mai crede
că este într-adevăr un om care plânge.
Asta ca o lecţie, să vedem
cât de uşor se preface totul în farsă.



www.centrulbrancusi.ro 7

NR. 50, martie / 2018 ,,Fără esenţa în sine, a înţelege nu este nimic."

Morala sclavilor şi proiectul testimonial

În filosofia lui Nietsche, dincolo de complexul ideatic atât de 
fecund, dar şi discutabil, intrat de mult în conştiinţa europeană, 
cel mai complex fenomen uman, caracteristic pentru condiţia 

omului modern, este absenţa unei genealogii. Omul destructurat al 
secolului al XIX-lea a devenit formator pentru „omul fără calităţi” al 
secolului XX.

Lipsa de genealogie poate fi un lucru pozitiv sau poate genera 
o dramă tulburătoare., cu alte repercursiuni în morala fiinţei care 
are finalităţi diferite dacă se adresează sclavilor, ori se aplică 
stăpânilor. Chiar dacă s-a pretins, de anumite curente ideologice 
comunizante, sclavii şi stăpânii nu s-au schimbat prea mult de-a 
lungul istoriei. Rocada, comutarea socială - de tipul „Prinţ şi 
cerşetor” ilustrată de Mark Twain - nu se poate realiza fără un 
suport psihologic şi în afara unui proiect metafizic. Arghezi este 
singurul nostru mare poet care deține o filosofie existenţială 
pragmatică, de parvenire socială şi realizare prin urmaşi. 
Epistemul aparţine comunicării dintre generaţii. Ca atare, genealo-
gia, proiecţia în viitor ţine loc de filosofie şi alcătuieşte un model 
de acţiune. De aici obiectivul testimonial care e o ţintă permanentă 
a poeziei argheziene. În trecut nu exista decât masa anonimă şi 
amorfă a ascendenţei ţărăneşti care se gândeste permanent la 
Dumnezeu, şi de aceea nu avea o realizare existenţială. Viaţa este 
doar un sindrom inerţial fără altă finalitate decât perpetuarea ca 
masă fără identitate. Dintr-un preaplin sufletesc, ţăranul român îşi 
traieşte viaţa pregătindu-se de moarte.

Dar în câte feluri se poate muri? 
Nae Ionescu, marele nostru filosof socratic, în “Tratatul de 

metafizică“ afirma că cineva „poate să moară din momentul în 
care s-a născut. In cazul acesta, toata viaţa lui nu e decât o 
epuizare lentă a rezervei de viaţă cu care a venit pe lume.” („Tratat 
de metafizică”, Editura Roza Vânturilor, 1999, p.18). Alţi oameni 
„încep să moară din momentul în care şi-au ratat mântuirea”. În 
continuare, Nae Ionescu afirmă: „cine trece în eternitate şi este 
mântuit, acela nu mai face metafizică” (ibid.). În mod concluziv, 
Nae Ionescu prezintă chiar condiţia umana argheziană definită 
printr-o situaţie limită: „… cine a încercat această trecere în 
eternitate şi a ratat-o, acela trece înapoi în condiţia umană; şi din 
acest moment începe să moară. Dar iarăşi: în momentul în care el 
începe să moară, el a cuprins deja în experienţa lui toată experien-
ţa posibilă. În acel moment deci el are la îndemână suficiente 
elemente pentru a construi acea viziune de ansamblu, acea viziune 
totală a experienţei care este metafizica”. Când a ratat Arghezi 
mântuirea, când a început el să moară, după ce a parcurs toate 
experienţele existenţiale şi marile căutări religioase? 

La 47 de ani, Arghezi începe o viaţă nouă, la acest nivel al 
existenţei el poate să reia ciclul uman şi să viseze  la eternitate 
prin urmaşi. Toate experienţele, toate situaţiile limită pe care le-a 
parcurs, căutarea permanentă a lui Dumnezeu s-au terminat 
printr-un eşec. Arghezi nu a avut revelaţia, nu a primit semnul de 
sus al celor aleşi. Biserica, şcoala, puşcăria sunt instituţii producă-
toare de revelaţii sociale prea slabe pentru caracterul lui Arghezi. 
Abia la kilometrul 47, trecut bine de tot de a doua jumatate a 
vieţii, redescoperă că numai familia poate să-l reconcilieze cu 
divinitatea, după ce nu a reuşit să realizeze proiectul metafizic al 
mântuirii.

Renaşterea din propria cenuşă

Într-unul din sonetele sale, Shakespeare îi recomanda credin-
ciosului care vrea să-l vadă pe Dumnezeu să se privească în 
oglindă. La aproape 50 de ani, după sfâşietoare căutari ale revela-
ţiei divine, Arghezi se priveşte în oglindă. A aşteptat miracolul, 
magia revelaţiei, aproape o viaţă de om. Dar nu a venit! De acum 
înainte devine el un agent al miracolului în umilitatea franciscană 
a convieţuirii cu lumea prin ideea de familie care cuprinde femeia, 
copiii, animalele, căţeii, pisicile, prisaca, vaca, oaia, dar şi plantele 
care sunt fiinţe prin miracolul germinaţiei: cartoful, cireşul şi 
morcovii.

În mod foarte evident, viaţa şi creativitatea lui Arghezi se 
împart în două perioade foarte distincte: până la 47 de ani, şi de la 
47 la 87 de ani. Primii 47 de ani sunt ai unei cristalizări genealogi-
ce. Omul descoperă că nu are nici un trecut, că înaintaşii săi se 
uniformizează în clasa anonimă ţărănească. 

De fapt, Arghezi începe să trăiască o noua viaţă de la debutul 
său la 17 ani. Rămân în prima perioadă 30 de ani de căutări 
pragmatice şi picareşti, deschişi tuturor experienţelor formative, 
inclusiv celei ecleziale, de ascensiune socială dar şi decădere 
carcerală. La 47 de ani, după ce a ratat mântuirea, inclusiv prin 
experienţa isihastă, fără să ocolească biserica, a descoperit familia 
şi se desparte de Tatăl Etern pentru a deveni el însuşi Tată Patern. 
Proiectul său genealogic, eşuat ca excavaţie, se reformulează în 
viitor ca o construcţie conştientizată după ce anterior a fost o 
deconstrucţie dezamăgitoare. Primii 47 de ani formativi ca eşec şi 
în care a ratat mântuirea, adică cei 30 de ani de căutări, fac 
pereche cu ceilalţi 40 în care se anulează chipul unic al divinității. 

La 47 de ani se petrece o noua naştere în metafizic. La 47 de 
ani, Immanuel Kant a devenit ceea ce şi-a dorit tot timpul, să fie 
profesor universitar. La 47 de ani, Nae Ionescu a ţinut cursul său 
fundamental, “Tratatul de metafizică” (1937). Tudor Arghezi a 
redescoperit viaţa numai după ce a ratat mântuirea, la 47 de ani. 

AURELIU GOCI / Când a ratat Arghezi mântuirea? 

Un autor, Nicolae Grigore Mărăşanu, ajuns la climax-ul 
vocaţiei, se restructurează tipologic, propune o 
“călătorie iniţiatică “, urcă o treaptă arhetipală 

printr-un nou discurs cu o sublimată dicţie oraculară şi o altă 
tonalitate discursivă a frazei, propunând hieraticele “jocuri ale 
gloriei” – corida şi dresura de cobre – într-o exprimare epopeică, 
fastuoasă, sacerdotală, ca la facerea lumii. 

Poezia – în vechime spirit ludic – propune o apropiere de 
starea începuturilor şi chiar o atingere prin extaz a arhetipurilor, 
până la contactul cu esenţa ultimă – “logosul ziditor al poemului”, 
adică matricea stilistică. Se interferează diverse motive ale 
călătoriei iniţiatice – călătorii care nu mai încep, sau finalitatea 
eşuată; drumul înşelător. Autorul nu-şi obscurizează vechea 
teritorialitate fluvială şi deltaică, şi o lasă în urmă ca pe o vârstă 
asumată. Preluând ideea vechilor cărţi de învăţătură, poetul 
imaginează “poeme de învăţătură”, texte iniţiatice, oscilante între 
spovedanie şi discurs, în care îşi gonflează şi distorsionează 
biografia printr-un elan vital paroxistic. În Maşinăriile mişcării 
totul e vibraţie seminală, fecundare, extaz sexual fără sexualitate 
explicită, un imbold al creaţiei şi procreaţiei ca într-o mişcare 
browniană a germinaţiei. Imaginarul poetic – atât de vital şi 
concret înainte – evoluează spre abstracţie sau mitologie şi 
redesenează în termeni de credinţă biografia accesibilă, care 
devine legendă personală. După un debut poetic târziu, sau 
întârziat tocmai de o asiduă acţiune publicistică, după un număr de 
cărţi apărute conform unui sistem programatic în care cea mai 
bună carte este următoarea, după ce şi-a construit un univers liric 
acviform, dedicat lumii fluviului şi a bălţilor, devenind aproape 

echivalentul liric  al prozei lui Fănuş Neagu, ajuns la o vârstă 
venerabilă, autorul schimbă totul, păstrând doar teritoriul şi 
potenţând distincţile fundamentale specifice. Chiar primele versuri 
din poem, decretând localizarea în Sud, desemnează caracterul 
arhetipal şi ascetic al naturii şi oamenilor: “Pe ţărmul din Sud/ 
Chipul peisajului/ Ca şi chipul omului/ Este sever/ Şi esenţial” 
(Chipul peisajului). Mai mult decât atât, totul se dublează, se 
varientează, pe verticala credinţei: “M-am aplecat să beau din 
fluviu/ Şi mi-am văzut chipul în adâncuri.(…) Jocul şi lupta/ Sunt 
ale iniţierii/ Şi întru fiinţă.// Motiv să animăm jocul/ Cu repetate   
incursiuni/ În atemporal;// Dislocând voci ce dorm sub cenuşi/ Pe 
care un faun le va fecunda,/ Stârnind furtuni/ În pânza memoriei.// 
Fi-va ca în efectul de fluture/ O mare vibraţie a nevăzutului.// O 
invincibilă fecundaţie.”

Efectul de fluture distorsionează vechile lumi larvare ca un act de 
procreaţie care modifică toate datele identitare. Un element de 
identificare rămâne sensul tautologic al titlului. Este clar că orice 
“maşinărie” include şi un sens de mişcare, după cum mişcarea îşi 
apropie o conotaţie de maşinărie: mişcarea implică o conştientizare a 
timpului, căci numai prin viaţă şi prin moarte se poate contura viitorul. 

În datele generale, factologice, universul poeziei a rămas totuşi 
acelaşi – teritoriu acviform al mării ori al marelui fluviu, însă 
desenul s-a abstractizat, nu mai reţine datele şi detaliile de culoare 
şi pitoresc, ci liniile de forţă conceptuală. Ca atare, şi poezia se 
sublimează, se apleacă spre filozofia vieţii, se condensează şi se 
purifică până la alţi parametri valorici. Astfel, se poate marca o 
“evoluţie” târzie în interiorul aceluiaşi semnificant, o neaşteptată 
remodelare şi o fastuoasă geometrizare a spaţiului acvatic. Chiar şi 

universul construit timp de decenii capătă, în sfârşit, un nume, o 
identitate cu toate elementele determinării: SUD. Ca atare, discur-
sul liric e mai încifrat, aproape ermetic, autorul parcă priveşte 
lumea printr-un geam aburit şi îşi asumă mitologia decoltată, uşor 
sexualizantă a Brăilei, de o senzualitate foarte controlată.

Precum tomurile de documentare, informaţie şi erudiţie, cartea 
conţine note şi glosar, comentarii şi citate din “Evanghelia” lui 
Bartolomeu, cu o profunzime neaşteptată şi spectaculoasă. De 
asemenea îşi asumă simboluri din numerologie, conceptele de par 
şi impar, echivalente lui yin şi yan, ca sistem de opoziţii pentru 
coerenţa construcţiei poetice. Realitatea ontologică se sublimează 
în referinţă mitologică, o meditaţie sacrală, antiromantică, pentru 
că, odată cu tendinţa de conceptualizare, păşim în zona luminis-
centă, senină, apolinică, a unui clasicism substanţial.

Cu acest volum poetul s-a despărţit de vechiul său univers liric 
pentru a imagina o construcţie conceptuală şi o proiecţie virtuală 
în lumea geometriei spirituale. Oricum, despăţirea nu este posibilă 
şi acel univers poetic rămâne legat de numele său şi de o etapă din 
succesiunea vârstelor de creaţie. Discursul devine prozaic, îşi 
scutură toate podoabele, dobândind o eficienţă a semnificaţiei, 
ceea ce acordă o limpiditate şi o directitudine a mesajuluii şi chiar 
un fel de uscăciune a limbajului – ceea ce, iarăşi, nu  e  o distinc-
ţie a modelului stilistic brăilean. Acest autocontrol al mesajului 
chiar modifică specificitatea tipologică a poeziei. Ca un romb 
diamantin, poezia are disponibilitatea ca, după atâtea chipuri şi 
metamorfoze, să-şi reveleze ipostaze noi.

Aureliu GOCI

Imaginarul poetic între spovedanie şi discurs
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Petru URSACHE / Despre povestea lui Arap Alb

Se cunosc, deocamdată, aproape douăzeci de variante ale 
basmului Arap Alb, unele publicate, altele păstrate încă 
în arhive, majoritatea provenind din partea nordică şi 

vestică a ţării. Fac excepţie: Cel mic este totdeauna mai voinic, din 
colecţia Ionel Făt-Frumos, a lui N.I. Popescu, Ficiorlu şi draclu şi 
H’il’u de-amiră ţe moare ş-anviadză a doară, din Basme aromâne 
de Pericle Papahagi. Compararea stilistică a tuturor textelor orale 
cu acela scris de Ion Creangă este un mod de a lămuri,  în parte, 
problema originalităţii autorului. Mai precis, în ce măsură humu-
leşteanul aderă la statutul de scriitor „poporan” ori de  „savant” în 
arta elaborării. Nu facem altceva decât să reformulăm aceeaşi 
întrebare, de  la primele exegeze asupra lui Creangă (N. Iorga şi 
G. Ibrăileanu), până în zilele noastre. Firesc ni se pare să nu ne 
mai oprim asupra unor aspecte ale originalităţii stilistice şi estetice 
deja clarificate, cum ar fi „homerismul” povestitorului (G. 
Ibrăileanu, Vladimir Streinu), cromatica textului (T. Vianu), 
cultura savantă ingenuă (G. Călinescu), predominarea dialogului şi 
a formelor discursive (G. Călinescu, Vladimir Streinu), structura 
lexicului (Iorga, Iordan), arhitectonica perioadelor (G. T. 
Tohăneanu), formele comicului (Zoe Dumitrescu-Buşulenga), 
individualitatea generală românească a artei povestitorului (Mihail 
Sadoveanu).

În  ce ne priveşte în mod direct, ni se pare util să pornim de la 
conceptul de deviere (numit, la francezi, écart – A. J. Greimas), 
atât de des folosit în stilistica post-saussuriană. Potrivit acestei 
idei, orice operă ar fi un tip de scriitură care cunoaşte un anume 
grad de abatere, fie de la sensul general al vorbirii curente (Ch. 
Bally), fie de la maniera îndătinată a invenţiei, proprie scriitorilor 
mai vechi şi mai noi. Opera lui Ion Creangă s-ar asemăna, dar mai 
ales s-ar deosebi de textele tradiţionale, acestea din urmă constitu-
ind, înainte de toate, punct de plecare sau, mai bine zis, materie 
primă pentru o nouă realitate estetică, originală şi distinctă. Acest 
mod de înţelegere a lucrurilor nu contrazice opiniile general 
acceptate despre plăsmuirea operei scrise sau orale. Şi într-un caz 
şi în altul, autorul beneficiază de o experienţă anterioară şi de o 
materie verbală pe care o pune în relaţie. Originalitatea constă 
tocmai în modalitatea punerii în relaţie. De aceea se şi afirmă, 
adesea, că artistul nu spune nimic nou. Întâmplările, ideile, 
sentimentele sunt, în general, ale tuturora; în schimb, are intuiţia 
inventării unor contexte lingvistice speciale, în care plasează 
cuvântul cel mai banal, făcându-l să lumineze în sensuri neaştepta-
te, surprinzătoare, fascinante. Cuvintele îşi pierd în mare parte 
valorile originare, fundamentale, din dicţionar, şi se regăsesc pe alt 
plan, în care sensurile derivate îndeplinesc funcţia unei comunicări 
specifice, veritabile. Întreaga operă a lui Ion Creangă, implicit 
basmul Povestea lui Arap Alb, se destăinuie ca un efort impresio-
nant, căutat, viguros, de descoperire a sensurilor derivate.

Dar să pornim de la fapte, pentru a evita afirmaţiile pur 
speculative şi impresioniste. Deocamdată, un studiu statistic 
asupra basmului Arap Alb ne relevă următoarele categorii de fapte 
poetice. Dintre formele paremiologice, am înregistrat 15 proverbe 
de tipul: „Fiecare pentru sine, croitor de pâine”. De precizat că trei 
sunt fragmentate în versuri, după modelul: „La plăcinte înainte/ Şi 
la război înapoi”, iar unul se  repetă: „Deal cu deal se ajunge, dar 
încă om cu om”. Ele circulă pe toată întinderea spaţiului etnic 
românesc, conturându-se astfel dimensiunea culturii scriitorului, 
modul angajării sale în sistemul limbii şi al etnicului. Tot din seria 
expresiilor paremiologice am notat şi un număr de 44 de zicători 
de tipul: „Frica păzeşte bostănăria”, „Fă bine, să-ţi auzi rău”, „Să 
nu dea Dumnezeu omului cât poate suferi”, „a nu avea nici în clin 
nici în mânecă”, „a vorbi în dodii”, „a umbla după cai  morţi să le 
ia potcoavele” etc. După cum putem remarca,  sunt în general 
cunoscute, fiind înregistrate de mai toate colecţiile noastre folclo-
rice. Puţine au circulaţie restrânsă, poate locală: „Cum a da târgul 
şi norocul”, „A-i duce vergile”, „Chima răului pe malul pârăului”  
sau: „Dă-i cu cinstea să piară ruşinea”, ultimul fiind foarte potrivit 
pentru stilul moralizator al prozatorului, ca şi pentru aptitudinile 
sale umoristice, bine cunoscute.

Alte forme poetice, 143 la număr, au fost numite de noi, în 
mod convenţional, expresii formalizate, înţelegând prin asta 
construcţii mai mult sau mai puţin stabile, de dimensiuni restrânse 
şi integrate în structura frazei ori a propoziţiei, spre deosebire de 
proverbe şi zicători, care se bucură de o autonomie formală mai 
pronunţată. Aşa cum apar la Creangă, în basmul Povestea lui Arap 
Alb, de care ne ocupăm, pot fi clasificate în câteva tipuri. Unele se 
apropie formal şi ca funcţie de zicători, iar în colecţiile de folclor 
figurează printre textele paremiologice: „Mare-i Dumnezeu şi meş-
ter îi Dracu”, „…şi-a pus el Împăratul Roş boii în cârd cu dracul, 
dar are să-i scoată fără coarne”. „Fetele împăratului însă priveau la 
verişor…cum priveşte câinele la mâţă şi le era drag ca sarea-n 
ochi”, „Spânului îi mergea gura ca pupăza”, „De nu le-oi veni eu 
de hac în astă noapte, nici mama dracului nu le mai vine”. Marea 
majoritate metamorfozează un element al propoziţiei: „Cică să nu 
te strici de râs”; „Na! încaltea v-am făcut şi eu pe obraz”; „Parcă 
v-a ieşit un sfânt din gură, luminate împărate”; „Las că v-a mai 

păli el berechetul acesta”; „D-apoi fetişoara împăratului, a zis 
dracul şi s-a făcut: bucăţică ruptă tată-său în picioare”. După 
modelul acesta, Creangă inventează construcţii cumulative: „Apoi, 
nu mai faceţi din cal măgar, că veţi găsi mantaua cu mine”; „Ia 
să-i faci chica topor, spinarea tobă şi pântecele cobză, zise Setilă, 
că altmintrelea nici nu e chip s-o scoţi la capăt cu boclucaşul 
acesta”. Unele au valoare mai generală, iar forma stabilă este 
evidentă, fiind consacrată prin circulaţie: „Numai de nu i-ar muri 
mulţi înainte, să trăiască trei zile cu cea de alaltăieri”; altele 
justifică tonul ironic sau ameninţător: „Măi, nu cumva să vă 
împingă mititelul să intraţi înaintea mea unde ne-a aduce omul 
ţapului celui roş, ca să nu mai ajungeţi să vedeţi ziua de mâine”; 
„îl ştiu eu cât e de primitor şi de darnic la spatele altora”. Mai 
notăm şi formule care ţin de o anume mecanică a vorbirii: „Amu, 
Arap Alb şi cu ai săi mai merg ei cât mai merg…”. Propoziţia: 
„când vei ajunge şi tu odată mare…” pare nedefinită, de aceea se 
cere completată: „mare şi tare”. Situaţia este similară în 
„Mulţămeşte lui Dumnezeu şi de bine şi de rău”; „Spânul vrea 
să-mi răpuie capul” („cu orice preţ”): „Ţine, mătuşă, de la mine 
puţin şi de la Dumnezeu mult”); şi, în sfârşit, altele inventate, 
probabil, de povestitor: „Şi apoi acel unul are atunci în mână şi 
pâinea, şi cuţitul şi taie de unde vre şi cât îi place, tu te uiţi şi n-ai 
ce-i face”; „Că ne aşteptă omul împăratului cu masa întinsă, cu 
făcliile aprinse şi cu braţele deschise”; „Când este să dai peste 
păcat, dacă-i înainte te sileşti să-l ajungi, iar dacă-i în urmă, stai 
şi-l aştepţi”.

Textul lui Creangă se mai distinge prin fragmente versificate în  
proză, 25 la număr, plasate, de obicei, fie în pasajele în care 
povestitorul însuşi formulează o judecată morală, fie în cele 
dialogate, în care prietenii lui Harap Alb (de fapt, ipostazieri ale 
lui Ion Creangă, aşa cum s-a remarcat) învederează veritabile 
spectacole comice şi jocuri de cuvinte.

Statistica a mai scos la iveală 29 de versuri, unele inventate de   
autor, altele provenite din tradiţia folclorică, şi un număr surprin-
zător de limitat de „formule mediane”. De fapt, este vorba de trei 
formule. Prima, în ordinea apariţiei în text: „…şi se cam duc la 
împărăţie, Dumnezeu să ne ţie, ca cuvântul din poveste, înainte 
mult  mai este”, se repetă de şase ori, celelalte două apărând o 
singură dată: „Şi merg o zi, şi merg două, şi merg patruzeci şi 
nouă”; „Şi merg ei, şi merg, cale lungă să le-ajungă, trecând peste 
nouă mări, peste nouă ţări, şi într-o târzie vreme ajung la împără-
ţie”.

În concluzie, statistica dovedeşte că autorul lui Arap Alb 
utilizează 8 formule mediane, 29 de versuri, 25 de construcţii 
versificate în proză, 44 de zicători, 143 de formule orale, în total 
264 de unităţi poetice stabile. Adunate laolaltă, se întind pe 10 
pagini compacte, aşadar a treia parte a basmului, ceea ce vorbeşte 
de la sine despre structura frazelor din Povestea lui Arap Alb.

Dar această statistică rămâne o operaţie pur contabilicească 
(deşi metoda de lucru este frecvent utilizată în cercetarea contem-
porană, în stilistică, poetică, semiotică  şi în diverse ramuri ale 
ştiinţelor sociale), dacă nu raportăm rezultatele la variantele orale 
ale lui Harap Alb. Dat fiind numărul lor, aşa cum am arătat deja, 
ne-am fixat, pentru cercetarea de faţă, doar la două  texte. Primul 
este cules de Al. Vasiliu-Tătăruşi (Paşcani), „în seara de sâmbătă 
29 noiembrie 1897, de la Toader Mihaiu Buchilă”, după 20 de ani 
de la apariţia basmului lui Ion Creangă în „Convorbiri literare”. Al 
doilea, Cu N’ic-a Câmpului, provine din localitatea Stânca, Tg. 
Neamţ. Evident, variantele au fost preferate şi pentru că aparţin 
aceleiaşi unităţi etnografice unde a copilărit Nică a lui Ştefan a 
Petrei. Este ştiut că învăţătorul tătăruşean se fălea de înrudirea cu 
autorul lui Arap Alb. G.T. Kirileanu, încrezător în talentul de 
povestitor al acestuia, îl îndemna în scrisori, încă din 1909, să 
trimită spre publicare o poveste „din cele mai frumoase”, mulţu-
mind într-un fel lui T. Maiorescu pentru interesul manifestat cu 
prilejul publicării volumului Cântece, urături şi bocete. „În acest 
chip ai publica şi tu în acea revistă unde şi-a publicat şi Creangă 
scrierile”, preciza G.T. Kirileanu, trădând părerea sa exagerată că 
între autorul lui Arap Alb şi Al. Vasiliu ar exista filiaţii de natură 
spirituală, că ei s-ar afirma aidoma în planul creativităţii.

Că lucrurile nu stau aşa ne convinge statistica pe care am 
realizat-o în aceeaşi manieră, de data asta în legătură cu Poveste, 
din volumul Poveşti şi legende (Bucureşti, 1927), varianta tătăru-
şeană a lui Harap Alb. Deosebirea faţă de textul lui Creangă, 
privind lucrurile deocamdată din punct de vedere numeric, este 
de-a dreptul şocantă. Am descoperit abia 13 expresii orale cu 
valoare metaforizantă, de tipul: „Şi când te-a păli v-un necaz…”, 
„…că vre să-ţi mănânce capul”; „unde-ţi stă picioarele, are să-ţi 
steie capul” etc. Nu apar nici un proverb, nici o zicătoare, formulă 
mediană, versificată sau inventată de culegător. În alte cuvinte, 
textul respectă vorbirea orală. Pentru cealaltă variantă, Cu N’ic-a 
Câmpului, de lângă Tg. Neamţ, au fost reţinute trei formule 
stereotipe pe care le şi transcriem: „Când o auzit împăratul, o 
rămaz dă lemn, au rămas minunat”; „După ce s-au dus, iaca merge 
şî merge, şî merge, şî merge, ca cuvântul din poveste/ mândră 

înainte ieste”; „florile-m piept, lušeferii pă umeri”. Este vorba, 
prin urmare, de o formă literară metaforizantă, una mediană şi de 
schiţa unui portret idealizat de frumuseţe. Iată ce înseamnă în mod 
concret écart (depărtare, deviere), din punct de vedere stilistic, 
fenomen ce poate duce, aşa cum se întâmplă în privinţa lui Ion 
Creangă, la un tip de operă elaborată în mod personal. Afirmaţia 
lui Vladimir Streinu, cum că „arhive de tradiţii sunt toţi ţăranii 
noştri, dacă vrem; sunt chiar doctori în zisa ştiinţă orală”, nu ni se 
pare deloc fondată. Textele dovedesc în mod limpede, iar situaţia 
este identică şi în cazul celorlalte paisprezece variante neluate în 
discuţie, că nu orice ţăran e „arhivă de tradiţii”, nici chiar cei 
înzestraţi cu darul invenţiei epice. Ion Creangă este mult mai 
diferit de cel mai neobişnuit ţăran: el reprezintă o totalitate, „rasa 
noastră milenară”, cum observa, pe drept cuvânt, G. Ibrăileanu.

Metoda statistică pe care am abordat-o constituie însă nu 
scopul cercetării în sine, cum ar putea să pară la prima vedere, ci 
punctul de plecare pentru o stilistică sistematică. Intenţia nu este, 
în ultimă instanţă, de a pune în evidenţă cifrele, ci modul în care 
se justifică formele poetice identificate în diverse compartimente 
ale naraţiunii. Altfel, riscăm a cădea în generalităţi de tipul celor 
care s-au mai făcut.

Aspectul elaborat al basmului Povestea lui Arap Alb rezultă, 
înainte de toate, din selectarea şi organizarea motivelor în compo-
ziţie. Ion Creangă reconstituie o formă narativă completă, care are 
la bază atât cele şaisprezece variante orale, cât şi întreaga proză 
fantastică. Nici o variantă din cele cunoscute nu cumulează acelaşi 
număr de motive. Diferă, de la caz la caz, maniera de tratare a lor: 
personajele, îndeosebi cele ajutătoare, itinerariile eroului, pretexte-
le încercărilor grele etc.

Humuleşteanul şi-a depăşit orice confrate din domeniul 
oralităţii şi pentru că, printre altele, a dispus de un alt mod de 
invenţie, fapt hotărâtor în realizarea unor construcţii narative 
inedite. Artistul anonim s-a exprimat în chip spontan, punând în 
circulaţie, în mod inconştient, aşa cum impune un asemenea mod 
de elaborare, un repertoriu de forme locale. El se adresa unui 
public real, vizibil, de aceea uza de un limbaj perfect accesibil, 
fără aglomerări de motive şi de formule neadecvate repertoriului 
emiţător-receptor. Fiindu-i destinată oralitatea, povestitorul din 
mediul tradiţional excelează în stilul vorbirii curente dintr-o zonă 
relativ restrânsă. Ion Creangă îşi imaginează doar auditoriul, de 
unde şi avantajul unei mari libertăţi în invenţie. În el se naşte 
conştiinţa autorului care trebuie să se adreseze, prin scris, unui 
lector. De aceea se afirmă prin scriitură, prin text elaborat cu 
intenţie. Avem, de altfel, mărturii care pot convinge că Ion 
Creangă era inapt să-şi aştearnă în chip spontan povestirile pe 
hârtie. Eduard Gruber, care l-a urmat discret în câteva rânduri, cu 
intenţia de a redacta un studiu de psihologie a creaţiei, a fost 
impresionat de eforturile povestitorului, adesea dramatice când se 
aşeza la masa de lucru, ducându-l la epuizare fizică. Să spunem că 
nici povestitorul din mediul tradiţional nu se poate exprima în 
scris cu uşurinţă. Când i se dă să nareze o întâmplare, fie şi 
banală, devine de nerecunoscut. De aici nu trebuie să rezulte că 
ambii creatori sunt structural identici, iar operele – asemănătoare. 
Căci anonimul, scos din mediul natural, adică din oralitate, scrie 
într-adevăr neartistic, pe când Ion Creangă creează în sensul major 
al cuvântului. Chiar şi atunci când artistul din mediul tradiţional 
narează excelent, el lasă să-i scape multe forme incorecte, confuze, 
banale, pentru că îl interesează întâi de toate ceea ce se spune, 
întâmplarea, istoria eroului, morala povestirii şi mai puţin cum se 
exprimă. Creangă, fără a pierde din vedere aşa-zisul fir al naraţiu-
nii, construieşte adesea pasaje în care eroii uită parcă să acţioneze, 
întrecându-se în dialoguri scăpărătoare. Cuvântul este căutat şi 
aşezat cu grijă în frază, pentru a plăcea  la lectură. Într-un anume 
fel, Creangă este un calofil. Supravegherea cu străşnicie a cuvân-
tului îl aşează alături de orice scriitor care a avut cultul stilului 
îngrijit, indiferent de sursele îmbogăţirii limbajului nepoetic. Dacă 
dă impresia de oralitate, de mimare, de joc scenic, cum s-a şi spus, 
înseamnă că formulele poetice existente în tradiţie (şi de la care se 
revendică) au căpătat o nouă ordine, devenind scriitură. Arap Alb 
nu mai este asemenea oricărei variante orale, după cum Codrule, 
codruţule sau La mijloc de codru des nu mai pot fi identificate 
decât la nivelul unor motive; ca şi basmul lui Ion Creangă, în lirica 
populară. Astfel, între stilul vorbirii şi cel al scriiturii („orice 
sistem semiotic vizual şi spaţial”) este o deosebire de esenţă, ca 
aceea dintre artistul anonim şi marele povestitor Ion Creangă. 
Poate că la „Junimea” apărea asemenea oricărui povestitor rural: 
spontan, hâtru, pitoresc. În acest caz, ar trebui să se vorbească 
despre doi Creangă. Unul care se consumă oral, interesat să atragă 
atenţia celor din jur, fără convingerea că ar fi fost totdeauna 
inspirat. I s-a găsit şi un nume: Popa Smântână. Ce de-al doilea, 
mult superior, povestitorul, se regăseşte cu sine însuşi în momente 
excepţionale,la masa de scris, iar noi îl descoperim numai prin 
lectură. Totuşi, nu trebuie uitat că Popa Smântână i-a oferit materie 
primă Povestitorului. Acelaşi lucru l-au făcut şi predecesorii din 
mediile orale.
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Magda URSACHE / Iluzii şi deziluzii...universitare

Am avut, după acel Decembrie ‚89, iluzii imense şi 
intense (pe măsura deziluziilor). Dar cine n-a avut 
aşteptări după „zborul” lui Ceauşescu? Marea aşteptare a 

fost aplicarea Punctului 8 al Timişoarei. Măcar să se fi obţinut acces 
la dosare CNSAS, fără prelungiri de ani şi ani. 

Cineva spunea că Petru Ursache a fost ghinionist. Îl contrazic: 
Petru Ursache n-a fost ghinionist, doar că n-a putut fi oportunist. 
Mai mult decât atât, a fost inamic ideologic al „cadrelor de bază”: 
opresorii lui, mereu duşmănoşi şi agresivi, „cei trei A”, cum le 
spunea el. A primit nedreptăţi în formă continuată. Stoparea profesi-
onală a continuat şi după ‚89, iar ferestrele spre Vest i-au rămas 
oblonite.

Petru le-a fost inamic şi postsocialist. A refuzat mâna întinsă 
ipocrit de prorectorul Arvinte, a refuzat mânuţa întinsă de fostul 
decan dat jos, în fine, la sfârşit de ‚89, Andriescu-petit. S-a întâm-
plat în pod Pogor (martor: Lucian Vasiliu). Ca decan, micul stalinist 
îi anchetase pe studenţii răzvrătiţi în ‚87. Atunci, în pod Pogor, 
gestul mi s-a părut dur, dar Petru a fost îndreptăţit să-l facă, pentru 
cât a fost de nedreptăţit: „Să dau mâna cu cel care mi-a obstrucţio-
nat cariera?”. Vă reamintesc că, despre mine, stilisticianul opinase 
în revista „Cronica” (veche, nouă, tot una!) că nu eu, ci Petru 
Ursache scrisese Universitatea care ucide. Diferenţa de stil îi scăpa 
complet stilisticianului.

În ultimii ani ai ceauşeştilor şi ceauşiştilor, Bătrânu îmi arătase 
un citat din Vergiliu: „Salvarea învinsului e să nu mai spere în 
nimic”. A acceptat cu calm şi echilibru tot ce n-a putut schimba în 
carieră, cu acel „n-a fost să fie” al lui Mircea Vulcănescu şi s-a 
mulţumit cu panem noster substantialem, pâinea cea spre fiinţă: 
cărţile. Şi nedreptăţile, şi durerile le-a răbdat ascultându-l pe 
Hrisostom: bărbăteşte.

Şi eu ce să fac? Să mă rog pentru răii care i-au vrut răul ca Creţu 
(îmi asum iarăşi cacofonia)? Are Creţu respectul morţii dacă acuză 
postum (acuze mincinoase)? Nu. Nu-l are. Deşi mă îndeamnă să 
iert, simt binecuvântarea duhovnicului meu, la spovedanie.

Petru a avut curajul să nu accepte ce a fost de neacceptat, să nu 
devină informator, „ca tot omu’”. Primul sens (şi are multe) al 
cuvântului ethos e caracter.Serviciul paşapoarte al Securităţii nu l-a 
lăsat să plece la nici un lectorat, pentru care îşi făcea atâtea visuri şi 
vise. Planuri şi iluzii, atâta tot. Dar ce frumoase au fost!

În eşecurile mele (după izgonirea din presă, mâzgăleam : făceam 
colaje, pictam geamurile, haşuram cartoane cu cărbune, egal agitaţie 
psihică, haos afectiv, derută; când şomam iarăşi, în anii optzeci, 
dezolarea, spaima de ziua de mâine mă epuizaseră) cam voiam să 
scap de viaţă, aşa cum ironizează amar Radu Ulmeanu în Siberii, 
prin Benedict. Vedeam sinuciderea ca pe o eliberare;  cum s-o 
numesc altfel decât speranţa de a muri, speranţa de moarte, a-ţi 
spera moartea?

Bătrânu m-a sfătuit cum să trec peste eşecuri, ca să nu le spun 
dezastre. A făcut în aşa fel încât în vieţuca mea să fie mai multă 
bucurie decât supărare, mai multă fericire decât durere. A făcut aşa 
fel ca eşecurile noastre profesionale, ale lui şi ale mele, să pară un 
fel de glume proaste ale politrucilor. M-a lăsat să cred că nu voi fi 
perdantă pe viaţă. Poate că a auzit „sunetul” prozei mele din 
Astă-vară n-a fost vară…, poate că a vrut să mă mintă cumva (ce 
scriitor n-are nevoie de o minciună?), dar iluzia asta m-a salvat. 
Iubirea lui îndelung răbdătoare, îndelung binevoitoare, îndelung 
altruistă. Aşa cum scrie la Corinteni, 13, 4-8: „Dragostea nu cade 
niciodată”.

Petru n-a invidiat pe nimeni, n-a revendicat locul nimănui. 
Singura lui grijă era să-şi scrie cartea următoare, nu goana după 
succes social. Bătrânu s-a concentrat numai pe cărţile lui, iar 
detaşarea asta de mundan (onoruri, şefii, premieri, aniversări 
pompoase) îl făcea invulnerabil. Le considera laude deşarte. Şi nu 
sunt? Scriitorii oficiali sau oficioşi, cum vreţi a le spune, au primit 
medalii şi primesc medalii, simetric: şi înainte, şi după Ceauşescu. 

Petru ştia că premiile literare în Filiala Iaşi a USR nu se dădeau 
celor mai talentaţi, mai merituoşi. Nu l-au stimulat politrucii; nici nu 
le-a vrut, nici nu le-a avut. Chiar nu ni le-am dorit şi nu-s vulpe la 
struguri când afirm asta. Titu Maiorescu, în decupaj Petru Ursache: 
„Acela are vocaţiune, care în momentul lucrării se uită pe sine”. 
Bătrânu şi-a asumat marginalizarea: normă din cursuri opţionale.  
Dar, pornind de la aceste opţionale, a scris cărţi solide, cum a fost 
Camera Sambô, despre Mircea Eliade. Şi n-a intrat în ceartă cu 
filozofia, cu etnologia, cu estetica, cu istoria picturii ori cu poetica. 
L-au împins să predea discipline extrem de diferite, ca etnologie şi 
estetică, ceea ce l-a făcut să vadă interdisciplinar. A făcut joncţiunea 
dificilă între folclor şi estetică, între etnologie şi estetică, între 
filozofie şi estetică (Etnoestetica, Etnosofia). Apoi a mers şi mai 
departe, găsind divinul în estetică (Mic tratat de estetică teologică). 
Spune Sf. Ioan Sărarul: „Nu este nimic mai sărac decât capul care 
face filozofie despre Dumnezeu, fără Dumnezeu”.

Cursul de estetică din ‚73 cred că e primul curs al Universităţii 
„Al.I. Cuza” fără Marx. Colegul care-l asista la examen, Leonida 
Maniu, s-a îngrozit. „Unde-i biletul cu Marx? Cum? N-ai bilet 
despre Marx?”

Petru n-a putut şi n-a vrut să fie o lichea stimulată pentru 
„convingeri comuniste”. „Magda, ăştia au ajuns în scaune de rectori, 
de decani, de şefi de catedre, nu prin cărţi, ci prin aplauze şi prin 
adeziuni”. În postură de „răzleţ”, de nealiniat a rămas şi după 1989: 
„Eu am fost ce sunt: romantic”, zâmbea el. Mă mângâi cu gândul că 
Dumnezeu îi va recunoaşte ce-a pătimit, pe ce cale strâmtă a mers. 
„Secu-larii” casei noastre,ca să le spun ca Luca Piţu, au rămas cu 
ochii pe noi şi după evenimentele decembrii.

În ce mă priveşte, prefer să fiu incomodă şi mânioasă decât să le 
plâng de milă „celor 3 A”, care au sfârşit lamentabil. Petru a luptat 
cu „cei 3 A”, eu m-am luptat cu restul alfabetului, de la B şi C şi I şi 
L la M, T, V…  Ce n-au ştiut „cei 3 A”? Că necazul pe care i l-au 
provocat lui Petru era… terapie pozitivă. Ambidexter în a acumula 
învăţătură, Bătrânu a rămas papirofag până la capăt. Şi n-a fost un 
parvenit, un invidios: recunoştea un coleg bun.Am mai spus că, 
după prima şedinţă de plen, la fine de ‚89, a venit acasă extrem de 
mâhnit, extrem de amărât. Parcă nici lui nu-i venea să creadă ce-mi 
spunea: „Magda, ştii cine-i primul pe lista excluşilor? Drăgan!” 
Exemplarul eminescolog Mihai Drăgan a fost distrus. Pe clasici i-au 
predat Doru Scărlătescu şi Dan Mănucă. A continuat să-i predea şi 
Pavel Florea, un politruc nici creativ, nici original. Propunerea ca 
Theodor Codreanu să vină la Catedra de literatură a fost respinsă.

Când a fost înmormântat Mihai Drăgan, cel mai bun profesor al 
Catedrei de literatură al cărei şef trebuia să fie el, nu Ion Sîrbu, nu 
N. Creţu, mi-am plâns în biserică toate speranţele. Nu trecuse deloc 
vremea lor, a staliniştilor. „N-am ce aştepta, Petru”. I-am reproşat că 
m-a minţit că voi reuşi, că voi fi reabilitată. Făcusem cerere de 
reintrare la „Cronica”: s-a opus Turtureanu. „Nu, Magda, ai avut 
nevoie atunci de o minciună ca să poţi rezista. Nu ştiam ce iese. Dar 
ai talent, sunt sigur”. Exasperanţele noastre au crescut an de an, ca 
averea îmbogăţiţilor de revoluţie. Tragedia universitară a Reformei a 
continuat. A fost o iluzie aplicarea criteriilor profesioniste în 
avansări. Calea de la nedreptate spre dreptate nu s-a deschis. 
Rectorului Barbu studenţii i-au pus la propriu rahat pe clanţă; 
Arvinte şi-a pus la păstrare în dulap costumul de rector pe care şi-l 
pregătise, dar lui Andriescu nu i-a păsat – ştia el de ce – când l-au 
dat rostogol din decănie. Agenţii nedreptăţii au rămas tot „cei trei 
A”, demiurgii socialezi. Micimile lor au continuat s-o facă pe zeii, 
puţin obosiţi, ce-i drept. Meritocraţia „celor 3 A” era infailibilă. Au 
avut mereu majoritatea subpuşilor.

Lui Adăscăliţei, zis Activiţei, i s-a scos postul de profesor la con-
curs, nu lui Petru Ursache. Aşa cum nu i s-a oferit, deşi conducea 
doctorate în domeniu, un curs de etnologie. I s-a dat lui I.H. 
Ciubotaru, în timp ce Petru a ţinut un curs de etnologie la Facultatea 
de Filozofie, graţie lui Nicu Gavriluţă, apoi la Catedra de literatură 
comparată. Ce dacă Adăscăliţei intra la curs, dimineţile, cu pantofii 
uzi, că nu-şi mai controla udul?

Era dăruit cu  harul blândeţii şi al smereniei Bătrânu meu. Omul 
meu blând,cu privire albastră.Avea îngăduinţă pentru colegii mai 
tineri şi mai „prosticei”. Dar n-a mers pe calea toleranţei. Pe 
activişti şi pe securişti nu i-a tolerat. Îngăduinţa n-a considerat-o 
bună în cazul lor. Îi cunosc bine şi faţa blândă, şi faţa categorică. Nu 
din ranchiună personală l-a contracandidat pe Adăscăliţei, deşi, 
refuzând cârdăşia cu el, Petru a refuzat şi orice confort social, 
intrând în unghiul de atac al activistului. În confruntarea de dosare, 
a câştigat  Adăscăliţei, culegătorul de folclor nou („Foaie verde ca 
molidu,/De când o venit Partidu/Partidu muncitoresc/ Mă învaţă să 
citesc”), chit că membrii comisiei au cerut să li se acorde amânduro-
ra titlul de profesor. Unde? În ţara generalilor de Securitate? 
Cumnatul lui Adăscăliţei era gen. Mihai Caraman.

Ce i se reproşa lui Petru Ursache? Ce-i reproşau „cei 3 A”? Că 
voia să facă, în pofida obstacolelor, ceva pentru prestigiul 
Universităţii? Că nu şi-a abandonat standardele etice? Un om cu 
voinţă nu înseamnă un om ambiţios, nici un om pragmatic.

Universitatea „Al.I. Cuza” e plină de genitori şi de descendenţii 
lor. Competenţă? Cui ce-i pasă? La Filologie, conducerea destituia 
prin reduceri de activitate, ca să facă loc neamurilor. Neveste, 
fii-fiice trăiau într-o rezervaţie ocrotită, oricât de incapabili erau, de 
debili intelectual. După ‚89, aranjamentele, combinaţiile s-au făcut 
şi mai pe faţă. Facultatea de Litere s-a umplut de neveste mai mult 
sau mai puţin decorative. Luca Piţu s-a pensionat mai devreme. 
Documents sûrs (sursele Secu publicate de el) n-au dus la elimina-
rea jucăriilor stricate. Trase de sforile Secu, au urcat la conducere. 
Dacă vreţi să ştiţi cine-s Carmen, Viorel şi Beatrice, Cristescu , etc. 
etc., citiţi cărţile lui Luca Piţu.

În „Cuza” pusă pe lei de rectorul liberal (ori pedelist) Oprea, 
s-au făcut avansări pe bază de lucrări tipărite în 3-4 exemplare. Dai 
un ban pe ISBN, da’ face! Cercetările copy-paste, à la Noemi 
Bomher, nu sunt sancţionate. Doar cărţi din cărţi se fac! Publici în 
„Anale” mortăciuni aşa-zis ştiinţifice şi te-ai scos.

Că deranjează asemenea dascăli ca Petru Ursache, punându-se… 
împotriva naturii, a fost clar când, în 7 aprilie 2000, afişul pentru 
lansarea eseului Camera Sambô a fost ars. Din 5 afişe, distribuite de 
autor la 4 etaje diferite, 3 au fost arse. Am râs atunci (arderea 
grânelor, otrăvirea fântânilor din moşi-strămoşi, topirea cărţilor), dar 

nu era de râs. Cam în aceeaşi vreme, un ego inflamat îl ataca pe 
Eliade fără a-i şti corect un titlu. Mai e profesor la UAIC şi un 
antipatizant al literaturii populare, care ar trebui, după el, scuipată 
din istoriile literare. De ce să i se consacre un capitol prim?

Hărţuit de „ţurcanii” puşi pe re-educare comunistă, Petru a fost 
eliminat de „cuţitari”: l-au somat cu ordin de evacuare din birou, în 
6 exemplare (aşa, exact în 6), să-şi ia cărţile şi să şi le ducă afară 
din universitate. Repede, moşu, că nu-i vreme de scris-citit!

Se lansase îndemn la „arderea bătrânilor”, preluat de la depri-
mantul M. Ilovici. Ţin minte că o fătucă de la Institutul „C. 
Brăiloiu” a amendat, în cadrul unui colocviu la 2 Mai, „delictul de 
bătrâneţe”. A zvâcnit obraznic într-un şortuleţ minuscul, ca să arate 
că nu-i în afara modei corect politice: „Eu nu stau cu bătrâni la 
masă”. Dar moşnegii ce-i privea erau Nae Constantinescu, Paul 
Drogeanu, Const. Geambaşu, Isidor Chicet şi… Bătrânu. Deloc 
oameni de rând.

Înseninându-mi gândul, Părintele Ioan C. Teşu mi-a repovestit 
de Crăciun 2017, ca mângâiere, că studenţii de la Teologie îi 
spuneau lui Petru profesorul de Frumos. Aşa este: Bătrânu îşi 
desfăşura argumentele pe tripticul absolut: ABF. Văzuse pericolul 
crizei, observate în alt secol de Schelling: „Nu trebuie să înnoptăm 
sensurile Adevărului, Binelui, Frumosului”. În 1935 – ah, crizele 
ciclice! – Mircea Eliade scria: ”Adevărul, Frumosul, Binele şi-au 
pierdut majuscula”. În ochii Bătrânului nu şi le-au pierdut. De ce-l 
stimez atâta? Pentru asta!

Îmi amintesc că discutam odată despre o expoziţie de sub-artă: 
sculptorul sau ce era el atârnase de tavanul sălii o mulţime de 
eprubete cu urină.

„Magda, urinoarul lui Marcel Duchamp numit „Fântână” poate fi 
văzut şi altfel: Duchamp a discreditat arta cu intenţie. Pissoarul 
deschide şi nu deschide drum spre borcanele cu excrementele 
artistului. Asta ar însemna să alungi din lume Frumosul. Nu trebuie”.

Etnologul, eseistul, poetul, prozatorul Constantin Eretescu, ale 
cărui biografeme le-am comparat cu ale Bătrânului meu, spune, în 
Feţele lui Ianus, că a deprins „mersul pe sârmă între două culturi 
uşure, uşure”, avertizând că trebuie să fii antrenat pentru exil, că 
emigrantul „trebuie să ştie să înoate”. Ce s-ar fi întâmplat cu Petru 
Ursache n-am cum şti. Nu i s-a dat paşaport pentru cele peste 10 
lectorate. După ‚89, i s-a mai respins un dosar, pe motiv că ar fi 
bătrân. În Franţa a plecat Liviu Leonte, mai bătrân decât el, dar bifat 
de „Securiţica”, ca „tânăr de viitor” pesemne ; în Slovacia a plecat 
Noemi Bomher, mai etnoloagă decât el.

Petru ar fi ştiut să înoate, sunt sigură, cu încăpăţânare de ţărănuş. 
Şi n-ar fi afirmat în SUA, în Franţa, în Danemarca, în Germania 
(unde s-au dus, în locul lui,  persoane de sprijin ale Securităţii) că 
originalitatea lui Eminescu e „relativă şi discutabilă”, ca Lucian 
Boia; că limba română e „cea mai puţin latină dintre limbile latine”, 
cum măsura acelaşi istoric Boia; că românii n-au origine nobilă, fiind 
un amestec, o corceală. Cât despre românitate, ni se dă peste nas cu 
Eminescu – albanez, Caragiale – grec, Steinhardt – evreu. Dar cât de 
român e albanezul de Eminescu, grecul de Caragiale, armeanul de 
Missir, evreul de Edgar Papu, însă şi C. Eretescu, nevorbitor nativ de 
română! Steinhardt e cel mai mare român pe care-l ştiu.

Petru a aprobat protocronismul lui Edgar Papu, nu pe cel al 
politrucilor care i-au deformat ideile. Sintagma  protocronism 
ceauşist îl enerva: „Ştia Ceauşescu ce-i aia?”

Da, Petru a strâns în România mai multe amăgiri decât a strâns 
Cioran în Cartea amăgirilor. Reperul lui? Conduita ţăranului 
clasic. Omul cum-se-cade e acela în interiorul căruia, după Sfântul 
Augustin, se află adevărul: In interiore hominem habitat veritas. 
Ţărănuşul – repet – a pus în act ce l-a învăţat biserica şi şcoala din 
sat. Spaţiul literar şi l-a organizat ţărăneşte: etnic-etic, etnic-estetic 
nu sunt termeni opuşi, opozanţi.

„Casa nu-i maşină de locuit, ci punct de intersecţie între nivele 
cosmice”, aşa a scris Petru. De asta mă gândesc că n-ar fi fost 
împlinit pe deplin în altă parte decât în România. Am înţeles cât de 
greu i-ar fi fost fără casa noastră, fără limba casei noastre, România. 
Sună patetic? Las’ să sune. Şi pentru că n-am putut pleca pe cale 
legală, atunci ne-am prefăcut că preferăm călătoriile imaginare. 
Călătorii... sprâncenate, cum ar veni!

Conştiinţa etică i s-a părut mai importantă decât cea civică. De 
altfel, postsocialist, fără să fii info era mai greu să te manifeşti ca 
„cetăţian” în cetate. Cine ar fi renunţat la postul de la Inspectoratul 
pentru Cultură? Presupunea călătorii peste hotare şi multe alte 
avantaje. A venit acasă într-o zi uluit de o propunere venită din 
partea nu ştiu cărui solicitant de aprobare: „Haideţi, dom’ Profesor, 
să vă pun mochetă în vilă. Cum, dumneavoastră n-aveţi vilă?”

Am preferat balconul minuscul, bucătăria minusculă, baia 
minusculă, holurile minuscule… „Sărăcia sau bogăţia nu poate 
învinge dragostea, dar dragostea poate învinge şi sărăcia, şi bogă-
ţia”, după Sf. Ioan Gură de Aur.Asta am putut: să sfidăm realitatea. 
Nu spunea Steinhardt că poate îndura, că poate răbda realitatea 
precară? Şi că, datorită acestui fapt,  poate s-o facă de ruşine şi de 
ocară? Mai greu este să te ţii tare, să nu te vaiţi.
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PARADIGME

4. Paradisul infernal. Impasul neasimilării definitive

Au zăbovit deci asupra prozei poetice a lui Al. Macedonski în 
anii ’60 -’80 Tudor Vianu (din nou), Virgil Ardeleanu, Mihai 
Zamfir, Adrian Marino, Al. Piru, Laurenţiu Ulici, Nicolae 
Manolescu, Eugen Simion ş.a.

Ca să epuizăm, hermeneutic, sursa Tudor Vianu, vom mai 
selecta din aprecierile acestui colos al esteticii şi stilisticii româ-
neşti (vezi studiul său „Dubla intenţie a limbajului şi problema 
stilului”). În Arta prozatorilor români, Alexandru Macedonski este 
receptat drept prozator intelectualist şi estet, cum vor proceda mai 
târziu şi Adrian Marino ori Mihai Zamfir.

Tudor Vianu socoteşte descriptivismul macedonskian ca un 
filon fecund pentru literatura română, ce va culmina cu proza lui 
Tudor Arghezi şi Fănuş Neagu. Chiar când, pare a nara – iar Al. 
Macedonski descrie situaţii şi evenimente extraordinare, minunate, 
bizare, într-un discurs profund personificat, în opoziţie cu istoria26 
– „puţinele fapte alcătuiesc nişte punţi azvârlite peste intervalul 
dintre două „tablouri”, încât arta sa pare de fapt aceea a unui 
pictor”27. Însă a unui pictor la care impresiile sensibile se asociază 
cu idei vizualizate antropomorfic.

Adrian Marino, scrupulos, ironic cu măsură, intuieşte drama 
unui poet pentru care voinţa şi închipuirea „urmăresc să dobân-
dească... desfătarea fiecărui simţ omenesc”, pentru care „spiritul 
său fantezist, de risipă imaginativă şi mai ales practică” cantonea-
ză într-o utopie de fire extatică, de fantast inadaptabil, purtat pe 
aripi de himeră şi de mişcarea prin mişcare. Aspiraţiile sale 
„ştiinţifice” frizează comicul, dar un contemporan precum W. B. 
Yeats „găseşte o atmosferă asemănătoare cu cea a misticei Irlande 
lăsate acasă”28.

Al. Piru semnalează o „Introducere în opera lui Al. 
Macedonski”29 la limita eseului, pe care îl azvârle în derizoriu. 
Cităm un pasaj elocvent: „Ne îndoim că o asemenea cheie de 
lectură (e vorba de prozodie/versificaţie n.n. I.P.B.) sporeşte cu 
ceva cunoaşterea şi valorificarea poeziei lui Macedonski. Ea se 
dovedeşte ineficientă în examinarea prozei unde romanul Thalassa 
apare chiar minimalizat prin aglomerare de observaţii formale (el 
e „o curiozitate stilistică” şi „un eşec” prin „abuzul analitic” şi 
„introspecţii fastidioase... de tristă operetă lingvistică”)”30.

În ceea ce ne priveşte, am parcurs exerciţiul exegetic al lui 
Mihai Zamfir, după o repede acroşare a două „conspecte” grigurci-
ene. „Solaritatea sa mediteraneană – ne avertizează criticul din 
Amarul Târg – conţine... o semantică a misterului”31. Din această 
perspectivă, Thalassa lui Al. Macedonski (Le calvaire de feu) 
trebuie redat literaturii nu atât române cât europene, căci oricând se 
poate întreprinde o relectură în paralel cu Lautréamont ori „proto-
cronistă”, anticipatoare a unei opere ca a lui Saint - John Perse32.

Ca „roman poetic”, Marea epopee aboleşte delimitarea rigidă 
dintre poezie şi roman şi aparţine transgenului literar. Capodopera 
românului de la Literatorul este un „roman nou”, un „antiroman”. 
Scris în proză, el îşi însuşeşte multe din caracteristicile poeziei şi 
va împrumuta ceva din exaltarea poeziei. Romanul poetic al lui 
Macedonski redă relaţiile între om şi natură, între om şi destin, 
ceea ce îşi imaginează, ceea ce visează. „Dar va reda - opinează 
Virginia Wolf - şi sarcasmele, contrastele, problemele, îngustimea 
şi complexitatea vieţii”33.

„Această varietate de roman fără nume – consideră şi Irina 
Mavrodin – trebuie să reprezinte o nouă sinteză, un tot organic, şi 
nu un conglomerat de pasaje prozaice şi poetice”34.

Ca atare, grila hermeneutică – poetică35 se modifică inerent, prin 
inerţia/inserţia conceptului de „categorie negativă”. Cea mai densă 
aglomerare de categorii negative s-a constatat la Lautréamont, în 
1870. La rându-ne, îl înseriem în paradigmă pe Al. Macedonski, 
care, la 1905, poseda deja cele 12 caiete ale manuscrisului romanu-
lui Le calvaire de feu.

Dar ce este o categorie negativă, aşa cum o implementează 
teoriei literaturii Hugo Friedrich? „Se pune problema: de ce poezia 
modernă poate fi descrisă cu mult mai exact prin categorii negati-
ve decât prin cele pozitive. E problema determinării istorice a 
acestei lirici – o problemă de viitor. Oare toţi aceşti poeţi ne-au 
luat-o atât de mult înainte, încât nici un concept adecvat nu-i poate 
ajunge din urmă, cunoaşterea fiind nevoită să recurgă la expedien-
tul acelor concepte negative? Sau poate se adevereşte posibilitatea 
schiţată mai sus că e vorba despre neputinţa unei asimilări 
definitive, aceasta fiind, prin urmare, o trăsătură esenţială a 
poeziei moderne? Ambele ipoteze sunt posibile, noi însă nu ne 
putem pronunţa. Ceea ce se poate constata e doar faptul anormali-
tăţii. De aici rezultă necesitatea de a folosi în cunoaşterea exactă a 
elementelor unei asemenea anormalităţi acele concepte pe care ea 
însuşi le-a impus până şi celor mai docili observatori.”36

Or, cum noi suntem „în viitor” – la anul de graţie 2018 – năzu-
im a depăşi impasul neasimilării definitive, ca şi aspectul anormali-
tăţii. Am avansat mai înainte ipoteza romanului poetic în care 
vedem oamenii mai mari cu alte simboluri şi alte semnificaţii. Pe 
acest palier semiotic, personajele par făcute dintr-o substanţă 
deosebită. Gândurile, visurile, conştiinţa sunt parte integrantă a lor. 
Prin urmare, obtuzitatea lui Mihai Zamfir e inexplicabilă, pentru el, 
cel care scosese Antologia poemului românesc în proză(?!). Totuşi 
- reiau premiza - Thalassa nu e „un eşec luxuriant”, nu e „o 
îngrămădire personală de locuri comune ale simbolismului sudic şi 
verbios”.  Involuţia e o evoluţie neaşteptată, violentă, deci sacrifici-
ală. În spiritul sfârşitului de secol, Al. Macedonski era convins că 

dă o nouă viaţă spaţiului şi timpului, condensate în figurile de 
stilistică preferate37. Henri Focillon nu i-ar fi reproşat – sub nici o 
formă – „viaţa stilurilor ca logică internă şi căutare 
experimentală”. Dimpotrivă, i-ar fi elogiat „crearea mediilor, a 
peisajelor psihologice şi a miturilor”, „mişcarea spaţiului imagi-
nar”, şi i-ar fi scos în relief, l-ar fi conştientizat de „raporturile 
dintre forme în spaţiu şi sub influenţa luminii determinate de 
materie”, insistând mai ales că în Thalassa primează „concepţia 
monumentală a timpului, concepţia plastică a duratei.”38 şi poetici-
tatea naturii. 

5. Noul roman românesc

În lumina celor scrise până acum, marea epopee a simţurilor 
Thalassa are nevoie de o schimbare de metodă, fie şi în sensul 
celor mai actuale grile critice. Ion Negoiţescu pariază pe poet, dar 
remarcă, la general, că „Macedonski a trăit în nesiguranţa perma-
nentă a formelor, suferind ca artist şi sfâşiat ca om. Setea de viaţă 
compensatoare, care e mobilul senzualităţii poetice macedonskiene, 
apare fabuloasă, pradă nu o dată paroxismului... întreagă singula-
ritatea macedonskiană relevându-se în beţia simţurilor atribuită 
naturii, incubului, în ceea ce formează voluptatea dorinţelor, luxul 
erosului, supranatura artistică.”39

Inspirat de mai-sus-numitul critic, sub presiunea interpretării 
sale, reflecţia asupra semnului (acuarelei, anticipaţiei, „Columb”-
ului, paradisului infernal) - care repune în discuţie intenţia sau 
pretenţia de a socoti reflecţia subiectului asupra lui însuşi şi 
afirmarea subiectului de către el însuşi ca un act „original, funda-
mental şi fondator”40 îţi reorientează demersul hermeneutico-poetic 
spre alte zări, căci „nimeni, în literatura noastră, nu a cântat cu 
atâta vigoare şi prospeţime, cu atâta fervoare instinctuală, cu atâta 
obstinaţie, adolescenţă virilă şi teribilă, confuză de puritate, a 
simţurilor născânde, trezite din somnul materiei, agitate de vântul 
magic al primăverii, ca acest Macedonski pe care îl stăpâneşte un 
tulburător vis al plăcerii.”41 „Nimeni, ca el, – îşi continuă pledoaria 
avântată şi entuziastă – I. Negoiţescu – n-a exprimat cu atâta 
ardoare plasticitatea figurilor tinere, musculatura beată de forţa ei 
inconştientă, de elanurile ei spre figură, spre ritmul gimnasticei şi 
spre echilibrul atletic... O poezie pătrunsă de veninul liric, sub 
coarda puternicelor imagini (fanatismul parfumului, extazul 
ucigător al acestui senzualism morbid), lăsând să se exalte o simţire 
adâncă şi subtilă, concentrată în forma delicată pe cât de rigidă”42 
în accepţiune macedonskiană, a triadei tehnosferă - noosferă – poes-
feră43, a pentagramei romantizare - eroism / descriptivism poematic 
şi paradis infernal / miticism cu glazură; ironia sentimentală / 
alienarea: intrarea în absurd / viziunea science-fiction44.

Resituat, pe acest nou palier, vom preleva, tot ce se va fi vădit 
de bun augur, în exegeza lui Mihai Zamfir, marcată, ea însăşi de 
trei-patru autocenzurări45 şi replieri între semiologie şi semantică 
(„a opune un semn altuia e funcţia semiologică, a reprezenta 
realitatea prin semne e funcţia semantică; prima e subordonată 
celei de a doua”46).

● plasată în context european, proza lui Al. Macedonski 
păstrează o individualitate distinctă, deoarece are zone de interfe-
renţă numeroase şi vizibile, însă în acelaşi timp, un nucleu secret, 
nerepetabil;

● mărcile acestei proze sunt metaforizarea limbajului şi gustul 
pentru ornamentalul estetizant, calităţi care l-ar pune în galeria 
esteţilor clasicizanţi;

● ceea ce înrudeşte paginile lui Macedonski cu cele ale lui 
Huysmans, Rémy de Gourmont, Charles Cros sau Moréas nu sunt 
temele, ci capacitatea autorului român de a domina fraza, de a 
impune coerenţă elanului dyonisiac;

● deoarece „frumosul” avea pentru el semnificaţia profundă şi 
perfect actuală, chiar paginile suprapasionale din Thalassa rămân 
perfect construite, savant cizelate;

● reforma specială a scrisului prozaistic românesc pe care o 
realizează Macedonski se află dincolo de orice apreciere posibilă: 
unirea inedită a spiritului sudic cu cel autohton, îmbinarea de 
arhaitate şi inovaţie, de metaforă şi interior amabil constituie date 
nerepetabile, care fixează prozatorului român un loc distinct în 
oricare serie.

„Pentru a analiza chinurile erotice şi epuizarea fiziologică a lui 
Thalassa în paradisul torid al insulei Lewki – apreciază acelaşi 
Mihai Zamfir, dar în 1986, într-o prefaţă la o reeditare în colecţia 
B.P.T.  a editurii Minerva, a întregii proze macedonskiene –, ar fi 
trebuit imaginaţia unui Hugo şi pana unui Lautréamont.” Dar dacă 
ele ar fi fost inutile? Dar dacă ele ar fi deturnat – cum ar opina Al. 
Husar – „unitatea de ansamblu a poesferei, dictată de comportarea 
întregului”?47.

Drept urmare Thalassa - marea epopee rezistă şi azi prin 
„substanţa epică neglijabilă a scrierii dublată de glosele filosofice 
ale scriitorului, prin tentativa bizară de a analiza senzaţiile fiziolo-
gice în limbaj ştiinţific”, prin „meditaţiile asupra condiţiei umane şi 
asupra trecerii timpului”, prin „fervoarea sexualizantă a insulei 
materializând o intuiţie originală”, prin „transformarea insulei 
Lewki, în personaj de-sine-stătător”, „urmărind cadenţa anotimpu-
rilor în paralel cu timpul interior al eroului”, prin „peisajele 
abisale, prin scriitura metaforică mai ales”: „Thalassa pătrunde, la 
un moment dat, într-o peşteră simbolică, trece pragul spre altă 
lume; utilizând cu inocenţă simbolurile fundamentale din arsenalul 

literaturii contemporane lui şi coborând la simbolurile riturilor de 
trecere, Macedonski îl face pe eroul său să păşească hotarul 
irealităţii şi să plonjeze în metaforă”48, mai exact în metafora vie a 
lui Paul Ricoeur: arc de boltă, curcubeu, între retorică şi hermenuti-
că49. Şi în Thalassa lui Macedonski – încadrat de Al. Piru la 
simbolişti, prilej cu care declară romanul ca excepţional50 – metafo-
ra vie este metafora în ordinea discursului, metafora ca figură 
discursivizată. Ar fi binevenită – şi poate va fi – o elucidare a 
mecanismului prin care metafora de invenţie produce (creează) sens, 
a travaliului prin care semantica cuvântului se integrează în semanti-
ca frazei. Căci, în teoria ricoeuriană „metafora poate şi trebuie să fie 
definită ca transpunere a numelui, dat fiind că purtătorul efectului 
de sens metaforic rămâne tot cuvântul.”51 Căci, chiar în cadrul 
discursului „tot cuvântul asigură funcţia de identitate semantică, 
identitate modificată, „alterată” de către metaforă.”52

„Peştera simbolică” – într-un tratat al lui Durand – semnifică 
organul feminin. Astfel că un artist intuitiv ca Al. Macedonski 
poate simţi în mod firesc o corelaţie  între „jilava şi întunecoasa” 
cavernă şi lumea „intra-uterină”. „Grota e considerată de către 
folclor drept matrice universală şi se înrudeşte cu marile simboluri 
ale maturizării şi intimităţii, ca oul, crisalida şi mormântul.”53

Dar insistă – în fine benefic – Mihai Zamfir – „sfera în care 
Macedonski realizează adevărate tururi de forţă este cea a conso-
nanţei vibratile a lumii sub semnul agitaţiei erotice. Eroul trăieşte 
într-o frenezie continuă, pe care o transmite naturii înconjurătoare; 
nu mai ştim cine pe cine condiţionează în această trăire simetrică 
şi universală. În paginile Thalassei, Macedonski a revărsat toate 
obsesiile tinereţii, toate motivele poetice esenţiale puse sub semnul 
Erosului.”54

Prin prisma Thalassei, constantele operei lui Macedonski (şi în 
versuri dar mai ales în proză) ar fi:

● fascinaţia sudului şi a antichităţii clasice, cultul formelor şi al 
culorilor, non-conformismul social, erotismul, limbajul decantat;

● polisarea cuvintelor (vezi Paul Ricoeur - Metafora vie: 
„numele are funcţia - pivot”55) conferă acestora „reflexe de piatră 
preţioasă”;

● nebănuita adâncime;
● limbajul, ajuns la maturitate perfectă, atinge obiectul cu aripa 

sigură a fantasticului;
● permanentele asocieri între concret şi abstract în cadrul 

metaforelor par să asculte de un cod specific macedonskian bine 
configurat, al cărui scop intim este acela de a oferi viaţă universu-
lui aparent neînsufleţit.

Vom cita – literă cu literă – o depoziţie a acestui controversat 
Mihai Zamfir, de altfel un savant deosebit, laborios: „Astăzi, 
importanţa ultimei scrieri a prozatorului Macedonski este cu totul 
alta decât cea imaginată de autorul ei: Thalassa nu a fost o 
epopee, nici nu a reformat literatura europeană şi nici n-a impus o 
nouă filosofie a vieţii, aşa cum îşi închipuie cu inocenţa auto-di-
dactului - Macedonski. Interesul primordial al operei rezidă în 
proiectul ei prozodic: pentru prima oară în literatura noastră 
epicul era gonit complet dintr-o scriere în proză, iar frazele 
începeau să se cadenţeze după altă regulă decât aceea a firului 
narativ. Romanul se transforma în poem.”56

Noul roman îl cucerise pe român, după ce Huysmans făcuse 
roman din decor şi din vagile tranziţii între stări de spirit. 
D’Annunzio se afla angrenat în acelaşi gen de subversiune literară. 
Românul însuşi reforma proza românească la modul absolut, pe un 
drum deschis de Proust sau Joyce. „Capitolele romanului său nu 
mai sunt tradiţionale diviziuni ale naraţiunii, ci poeme independen-
te, rotindu-se în jurul unor cuvinte-cheie sau fraze care sugerează 
culoare şi muzică”.57

6. Anticipând normele estetice ale simbolismului. O 
operă capitală a literaturii române

În contextul strict al literaturii române Thalassa a anticipat 
romanele lui Tudor Arghezi – şi ele nepreţuite îndeajuns de exegeţi 
– ori pe cele ale lui… Urmuz. Nicolae Manolescu a reparat, cât a 
putut, greşeala scriind că „utopia argheziană este profund scepti-
că”58. Nicolae Balotă în secţiunea Romancierul fără voie a afirmat, 
şi el, că „meditaţia lui Arghezi asupra genului romanesc, reflecţiile 
sale (ale lui T.A. - n.n. I.P.B.) pe marginea definirii şi circumscrie-
rii romanului indică o preocupare ce nu este, la acest artist, de 
natură teoretic-critică, ci e practic-creatoare”59.

Prin urmare, Virgil Ardeleanu se simte îndreptăţit să considere 
Thalassa un roman de continuare al unuia început de Mihai 
Eminescu şi neterminat. Mihai Eminescu intuise că reveria insula-
ră, că peisajul insular se arată a fi şi un peisaj interior. „Insula este 
din acest punct de vedere un fel de formă arhaică şi mai puţin un 
fragment al lumii decât un spaţiu mintal”. Ochiul lui Eminescu, 
precum şi cel al lui Platon, recunoaşte în orice insulă o insularitate 
arhaică, paradigmatică, unde „până şi insectele erau îmblânzite în 
acest rai”60.

„Această conversiune a peisajului insular, de la lumină la 
tenebre, se poate observa foarte bine în imaginea insulară proprie 
textelor literaturii utopice”61.

Thalassa lui Al.Macedonski conţine adieri din Grecia antică şi 
aluviuni orientale. Descinde dintr-o viziune clasicizantă, rescriind 
schema din Dafnis şi Cloe, din Tristan şi Isolda, Romeo şi Julieta.
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NR. 50, martie / 2018 ,,Nu-i întrebaţi niciodată pe maeştri, secretul lor nu trebuie să fie violat vreodată."
„În timp ce Longos, împrumutând ingenuitatea şi simplitatea 

lumii sale, îşi conduce personajele spre o fericită călătorie, în timp 
ce Shakespeare îşi uneşte eroii în criptă şi în timp ce la Eminescu 
«marea purta în patul ei moale şi albastru două cadavre unite» (O 
istorie frumoasă: Ieronim şi Cezara), zbuciumatul nostru autor, 
preocupat până la obsesie de destinul individului – nu găseşte nici 
o cale de comuniune”62.

Tot ceea ce a putut face pentru eroul său n-a fost numai să-l 
arunce în vâlvătia simţurilor, ci să-l instaleze – într-un topos mitic 
insular. Mitul paradiziac face din insulă un microcosmos al naturii, 
aproape încă de zei, sursă a unei armonii cosmologice.

Dar Thalassa beneficiază, din „vina” lui Al.Macedonski, de un 
„paradis infernal”63. Cu excepţia nuvelei Paradisul suspinelor a lui 
Ion Vinea ori a eseului lui Paul Zarifopol Paradisul impreciziei64, 
nu s-a mai găsit în nici un alt roman o iubire atât de dezlănţuită. 
Senzualitatea e atât de violentă încât a fost asemuită cu aceea 
etalată de Petronius sau de Apuleius.

Figura lui Al.Macedonski ar putea fi o reîntrupare a lui 
Apuleius? Poate că da. Ca şi acesta, a reiterat mituri (e vorba de 
cele vehiculate în Metamorfoze sau Măgarul de aur), din care a 
scos ca şi Ion Creangă, în Harap Alb, filoane de „o mare influenţă 
asupra mai tuturor literaturilor europene”65.

„Se impune însă un corectiv – remarcă Virgil Ardeleanu”66. În 
Măgarul de aur, orgia carnală frizează concupiscenţa. Thalassa, 
eroul macedonskian, deşi se năpusteşte ca un păgân în meandrele 
pasiunii telurice, păstrează totuşi, în intimitatea să un crez sincer în 
virtuţile luminoase, ideale ale amorului. Căci „o adiere dulce de 
primăvară tânără domnea peste tot. O fericire patriarhală, venită 
cu suflarea largului, se cobora peste insulă”. În această insulă, 
mereu sub tensiune, totuşi, Thalassa duce un trai de coşmar. 
Imaginile senzuale peste care dă peste tot îl înnebunesc. Toată 
tinereţea lui a ajuns la o maximă ebuliţie şi clamează pe Eros.

Devenit filozof, Thalassa îşi inventează o iubită, numai prin 
proprie voinţă: „Această voinţă, dar, ea singură, trebuia întărită, şi 
Thalassa nu se îndoia că, dacă va stărui într-însa, îşi va smulge 
din suflet pentru o vreme mai lungă cel puţin pe tovarăşa ce dorea 
– pe Eva cea nouă care să fie şi să nu fie el, şi care să nu se mai 
facă nevăzută decât atunci când va voi el, iar nu ca acum, când i 
se topeşte în braţe şi supt buze în chiar clipa când o socoteşte mai 
cu desăvârşire a lui”67.

Orchestrarea frazelor, tehnica principală a întregii epici, îmbracă 
acum haina desăvârşirii, iar descrierea în ansamblul ei e de un fapt 
unic. Aşezând-o pe Caliope în bătaia jarului, realizează portretul unei 
zâne, de altfel singular în proza sa. Apoi, ca şi Dionis şi Cezara, din 
imperiul lui Euthanasius, tinerii transformă insula şerpilor într-un rai 
pământesc. Tinerii se descoperă cu uimire şi se abandonează, în 
extaz, pornirilor elementare. Cu toate acestea, unirea lor deplină, 
topirea unui suflet în altul nu se înfăptuieşte. Dragostea nu-i legase 
pe vecie. Ei sunt alături în fiecare clipă, şi sunt parcă singuri. Şi 
fiindcă iubirea îi ţine despărţiţi, idealistul Thalassa optează pentru 
singura cale spre comuniune şi o sugrumă pe Caliope. Coboară în 
moarte, fără să-şi fi atins visul de comuniune sufletească.

Modul cum Virgil Ardeleanu îşi aproprie Thalassa merită 
reprodus integral: „Thalassa are o alură strălucitoare. Expresiile 
savante, scânteierile culorilor, metaforele înlănţuite – prezente şi în 
prozele anterioare – dobândesc, în acest roman liric, cea mai tipică 
factură macedonskiană. Stilul «aprins», cerut de delirul simţual al 
eroului, deosebita fineţe în notarea, nu atât a tribulaţiilor sufleteşti, 
cât a numeroaselor senzaţii, impulsionate de o imaginaţie prodigi-
oasă şi de o rafinată structură poetică – situează «marea poemă» 
în rândul operelor capitale ale literaturii româneşti. Este o operă 
cu un timbru de autentică modernitate, care a deschis, în multe 
privinţe, drumurile spre o proză intelectualistă”68.

7. Mitul eternei reîntoarceri

Orice utopie poate fi interpretată ca o înclinaţie naturală a 
omului de a transcende momentul istoric. Thalassa îşi transcende şi 
propria condiţie umană, ba poate şi umanitatea însăşi incapabilă de 
a depăşi „criza modelelor utopice”69. El reconstruieşte utopia în 
transutopia reîntoarcerii la sânul Cosmosului reintegrator. „Fie că o 
abolea periodic, fie că o devaloriza găsindu-i mereu modele şi 
arhetipuri transistorice, fie că, în sfârşit, îi trebuia un sens metai-
storic (teorie ciclică, semnificaţii eseatologice etc.) omul civilizaţii-
lor tradiţionale nu acorda istoriei o valoare în sine, nu o privea, cu 
alte cuvinte, ca pe o categorie specifică a modului său propriu de 
existenţă”70.

Teoria arhetipului la care apelează şi Al. Macedonski îl trans-
formă pe Thalassa în erou exemplar şi evenimentul istoric în 
categorie mitică. Mitul eternei repetări îl reportează pe tânărul 
amant al Caliopei într-un nou Adam, care are însă de suportat un 
anume fatalism răsfrânt dinspre corupţia lumii exterioare. 
Prozatorul şi-a redirijat iluzia artistică înspre prefigurarea unei altei 
realităţi, proiectându-se şi pe sine, dedublat nostalgizant în 
Thalassa, dincolo de ceea ce este dat, uneori prin intermediul 
fabulaţiei şi hiperbolei. Textul ca atare se insularizează el însuşi 
asumându-şi ca dimensiuni intrinseci atemporalitatea şi autarhia. 
Thalassa se înşeală însă căci abia „insularizat” nu se poate opune 
evoluţiei. Viziunea nostalgică a unui timp fără istorie şi a unui 
spaţiu în care a fost abolită orice evoluţie nefastă e imposibilă. 
Între ordine şi libertate, adevărata tensiune rămâne în vigoare. 
Thalassa este definit prin negaţie. Nimic nu îi este interzis, căci 
omul trăieşte în acord cu armonia naturii. „În spaţiul creat de 
utopie, această discontinuitate este esenţial calitativă. Distanţa 
geografică şi îndepărtarea nu sunt suficiente.”71 Pornit în căutarea 
perfecţiunii ontologice a cuplului primordial, eroul macedonskian 
este învins de alteritate. Ultima soluţie care i se pare oportună este 
transgresarea limitei frontierei existente. „Ceea a separă spaţiul 
real de cel ideal este frontiera; bazându-se pe noţiunea de limită, 

ea determină punctul până unde ajunge un ordin şi de unde începe 
un altul” – explică Fernando Ainsa72.

„Insolitul basm al lui Macedonski”73 este un referent attic. Căci 
un ciudat orgoliu de „aristocrat” îi umflă pieptul; de artistocrat 
autodidact, cu formaţie de substrat clasic, căci aluviunile prezentu-
lui sunt neaderente structurii sale originare. Senzualismul dionisiac 
de fiu al soarelui, statura-i de zeu antic au un farmec oriental, 
zugrăvit în culori fauviste. În gândirea autorului „Nopţilor”, 
posibilul filon nietzschean vine în paralel cu sugestia izvorâtă din 
mitul lui Narcis.

În ostrovul pustiu, Thalassa şi „bătrânul mahometan (...) 
septagenarul, cu barba de argint” (urmaşul lui Euthansius - n.n. 
I.P.B.) convieţuiesc în înţelegere, după acele legi simple ale 
dreptului natural rousseauist şi care în spiritul prozei eminesciene 
din Cezara fuseseră definite ca „euthanasie”, un comunism primitiv 
care pune omenia mai presus de religii şi convenţii sociale. În mica 
odaie a farului, mahometanul şi creştinul sunt nişte transreligioşi, în 
visurile cărora bate un fierbinte vânt de închipuiri orientale.

Aşa că reînnodând un fir anterior, invocarea operei lui Isidore 
Ducasse (Cântece ale lui Maldoror) nu pare deloc fortuită. 
Imaginarul conte de Maldoror, incantatorul oceanului care face 
elogiul sacramental al zeităţii - caracatiţă, ar fi privit cu jind masa 
sardanapalică a lui Thalassa, în care „divinul” monstru vampir, 
preparat după reţetele unei bucătării naturiste, este devorat şi piere 
într-o clipă, lăsând o mulţumire onctuoasă de foame potolită.

În Remember şi în povestea Crailor... Mateiu Caragiale sugerea-
ză existenţa unei erediţăţi nobiliare de ordin teosofic. Aidoma 
modului în care cerşetorul spaniol Baltazar, din naraţiunea emines-
ciană O istorie frumoasă: Ieronim şi Cezara, e descendent direct, 
pe linie metempsihotică, al marchizului Alvares de Bilbao, iar 
acesta la rându-i reprezintă un moment al transmigraţiunii faraonu-
lui Tlà, Mateiu însuşi şi eroii săi - un Aubrey de Vere sau un 
Pantazi - sunt etape retopite în noi tipare ale nucleului originar, 
arhetipal nobleţii originare. În amintirea dintâi a lui Thalassa 
„cezarul apare străfulgerat din prăpastia vremii”.

Atracţia magnetică spre ale orizonturi e dominată însă de 
chemarea la matca originilor, spre tărâmul mării: Bătrânul prieten 
al lui Thalassa are revelaţia „mării de peruzea”. Totul în insula (s.n. 
I.P.B.) lui Thalassa e o implicaţie marină. Citind efectiv mişcarea 
talazurilor, Macedonski o tălmăceşte în forme poetice de o uimitoa-
re fineţe şi fantezie, rod al unei lungi observaţii dar şi al unei 
acutizate intuiţii, căci se întrezăresc în „poietica / poetica” sa 
viitoarele opere ale unor Nichita Stănescu, Ana Blandiana ş.a.

Lautréamont invocase marea pe un ton imperativ, iar pe 
Macedonski întinderile albastre, care scaldă insula în reverii 
criptofanice, îl prefac în invocator hipnotizat şi grandilocvent, 
rostind tirade transretorice şi transpoetice.

Limbajul lui Lautréamont e cel mai insolit şi populat de 
neaşteptate asociaţii. Elementele tehnicii vocabularului celor doi 
scriitori români sunt în esenţă apropiate, terminologia fiind adesea 
asemănătoare74.

„Teoria întoarcerii în natură – conchide Mircea Vaida – devine 
în textul lui Macedonski coborâre în adâncul mării”75. Moartea e 
întoarcere în mare, o neantizare acvatică, purificatoare, sfârşitul nu 
mai e dezagregare ci, ca-n Mai am un singur dor sau ca-n Cezara 
lui Mihai Eminescu, o îmbrăţişare erotică. Avem senzaţia unei 
dispariţii line, nedureroase, o moarte estetică cu alintări feminine.

În locul acela biblic, pe Thalassa îl aşteaptă o abstractă pace 
cosmică, cristalul mării cathartizant.

Mateianul Pantazi se dorea şi el fiu al apei, descendent din 
„Thamus căruia odinioară, în pustietatea unei seri pe valuri, un 
glas tainic i-a poruncit să vestească moartea lui Pan”. Un aseme-

nea Pan acvatic înoată pe orizont oceanic în nuvela lui Macedonski, 
ca şi în nostalgicul basm al Crailor.

Ca să concluzionăm – căci ne apropiem şi de acest imperativ 
– structural al lucrării – Thalassa e parţial o carte epigonică, tardo-, 
post- şi trans-romantică. Totodată ea anticipează normele estetice 
ale simbolismului și ale transmodernismului.

„Acest basm somptuos, liric, grandilocvent şi plătind tribut 
artificiilor de formă şi orgoliilor nemăsurate ale autorului său e o 
construcţie contradictorie şi hibridă.”76 Aşezat deopotrivă la 
graniţa dintre genuri şi sensibilităţi, romanul Thalassa de abia îşi 
începe prestigiul de produs al unei europenităţi dezulcerate, 
dezinhibate.

8. Insula meontologică şi spaţiul ei simbolic. 
Echivalenţe vizuale

„Insula se întâlneşte mai întâi ca prototip al perfecţiunii primei 
vârste a lumii” – ne informează, într-o splendidă exegeză, Jean-
Jacques Wunenburger77. Thalassa această perfecţiune o caută. „Ea 
(adică insula - n.n. I.P.B.) dă atunci naştere unor procese mito-po-
ietice, care localizează acolo urme”. E vorba cumva de „urmele” 
comunicate de Peladan78 lui Al. Macedonski? Adică de:

- strălucirea neobişnuită a imaginilor;
- violenta coloraţiune a cuvintelor;
- un mod cu totul rafinat şi totodată barbar de a sili expresiunea;
- lirismul covârşitor.
„Mitemul insulei este, de asemenea, legat în aceste perspective 

cosmogonice, de diverse ritualuri de reintegrare a sufletelor în 
marele Timp mitic (şamanism) sau de experienţele gnostice de 
întoarcere în adevărata patrie spirituală, a oamenilor rătăciţi în 
lumea noastră de tenebre (Insula verde)”79.

În acest sens, abisul metaforic anunţă un alt fel de simbolism, 
unul în care scenele ca semnificaţie abisală, descripţiile cu dublu 
fundal îl reconfigurează ca simbolism al profunzimii. Jean Richepin 
a apreciat aceste aspecte novatoare, gustând în mod delicios bogăţia 
scriiturii thalassiene, fantezia extraordinară a acesteia, calda şi 
vibratoarea sensibilitate pe care o înfăşoară în stranie ceaţă de mister 
şi de simbol: „Se află în această lucrare un mod cu totul nou de a 
vedea şi de a te exprima, mod ce e totdeodată puternic şi fermecător. 
Thalassa te înfăşoară ca un basm fantastic şi este liric ca o poe-
mă”80. Insula Lewki este insula paradisiacă. Geografia ei e simbolică, 
contemporană cu imaginaţia în act. Insula mitică desemnează atunci 
alteritatea perfecţiunii, proiectată însă la periferia lumii noastre 
actuale. Insula ia astfel locul graniţelor lumilor locuite, cunoscute. Ea 
reprezintă spaţiul – limită, în acelaşi timp Acelaşi şi Altul.81

Al. Macedonski explorează temerar, prin ochii lui Thalassa, 
într-un stil care alternează între arhaic şi modern, care procesează 
imagini ingenioase. Proza din romanoemul Thalassa e de o mare 
virtuozitate, şocând şi astăzi prin corespondenţa dintre „conţinutul” 
senzaţiei şi culoarea în fiecare capitol (şi sunt unsprezece: Noaptea 
de argint, Zilele de aur, Eros, Epoda roşie, Priap, Pronaos, Cimpoi 
şi tibicine, Grijania de foc, Dies irae, Împărtăşania din urmă, Ultra 
coelos).82

Fiecărei etape (s.n. I.P.B.) a maturizării simţurilor şi a dezlănţu-
irii vigorilor senzuale îi era atribuită drept echivalent vizual o 
culoare, întrucât textul trebuia receptat şi ca poem simfonic al 
culorilor, cu treceri somptuoase de la argint (Noaptea de argint), la 
aur (Zilele de aur), la roz (Eros), la roşu (Epoda roşie), la roşu-gre-
nat (Priap), la negru absolut (Erebos), la blond şi negru (Pronaos), 
la versicolor sau franţuzescul „prisme” (Cimpoi şi tibicine), la 
flacără (Grijania de foc), la flacăra groaznică (Dies irae), la roşu 
până la negru (Împărtăşania din urmă) şi, în sfârşit, la echivalentul 
cel mai pur „lumină, lumină”, în Ultra coelos.

„Epopeea simţurilor – precizează Marin Beşteliu – începe cu 
vârsta candorii (argintul), tulburată de căutarea idealului himeric 
(rozul) şi de maturizarea gradată a simţurilor (roşu)”83.

Sub patronajul lui Priap, simţurile traversează alternări de 
instinctualitate joasă ale materiei elementare, degradante (roşu - 
grenat, negru absolut), dar şi întrezăriri ale unei ipostaze a idealită-
ţii materiei (de la blond şi negru la versicolor).

Purificarea prin frenezii sexuale este denunţată, regele Priap – 
simbolizat de flacără – va fi negat, iar întârzierea în negru aşteaptă 
deziluzia ultimă a anulării materiei, pregătind spiritul pentru 
recâştigarea unei alte purităţi, cea a luminii primordiale.

Drama lui Thalassa se consumă astfel între simbolurile argintului 
(ca expresie a candorii) şi  luminii (semnificând ideea primordială, 
condiţia cosmică a firii), traversând o experienţă de cunoaştere din care 
s-a configurat, până la urmă, „o filosofie” asupra vieţii şi morţii. I se 
spune ontologie şi meontologie; ori poate fenomenologie? Vom vedea 
într-un capitol viitor. Deocamdată să îngroşăm, eidetic vorbind, 
observaţia că poezia luminoasă se constituie ca temă concupiscentă, 
obsedantă chiar, a romanoemului Thalassa (s.n. I.P.B.). Ba, mai 
mult, ca esenţă a limbajului poetic. Or ştim că pentru artiştii 
plastici, lumina face parte din însuşi corpul operei.

Ca să ne-o apropriem definitiv şi ca să ne-o putem însuşi drept 
capodoperă – căci este o capodoperă – va trebui să ne lepădăm de 
prejudecăţi; să înţelegem că Macedonski exploatează lumina spre a 
crea insulei calitatea de spaţiu simbolic şi – de ce nu? – de spaţiu 
semiotic, ostensiotic şi apoi fantastic, căci descoperind starea 
ondulatorie ca ipostază poetică a naturii, spectacolul mişcărilor 
fastuoase în perspective de mari proporţii, scriitorul se exprimă 
transgresiv. Între lumina care curge şi materia ce şi-o modelează 
cresc relaţii osmotice graţie cărora peisajul devine: ireal. 
„Fantasticitatea” lui Al.Macedonski, percepută durandian, reprezin-
tă de fapt convertirea realului în univers himeric, dumnezeiesc, 
resacralizat, transhimeneutic.

(Va urma)
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Lucian GRUIA / Silvan G. Escu –Prieten cu umbra duşmanului  
(Ed. Astralis, 2017)

Silvan G. Escu este un personaj pitoresc, cu o personali-
tate puternică ce se afirmă nu numai în viaţa de toate 
zilele dar şi în cărţile sale. Eseistul Hugo Friedrich 

susţine, în celebra sa carte Structura liricii moderne, că acest poet 
modern este condus de o fantezie dictatorială, ceea ce mi se pare 
că se petrece şi cu autorul nostru. În volumul de versuri Minut 
infinit, Silvan G. Escu  afirmă că poetul umblă cu picioarele în sus 
şi după părerea mea el lasă şi urme pe cer. Autorul continuă să 
umble astfel şi în volumul de proze scurte meditative, eseistice pe 
alocuri,  Prieten cu umbra duşmanului (Ed. Astralis, 2017). În 
volumul la care ne referim, autorul ne face părtaşi la discuţiile pe 
care le poartă cu sine însuşi. Textele sale sunt introspective, un fel 
de salturi în interiorul sufletului fără paraşută, cum ar spune poetul 
Adi Cristi. 

M-am întrebat de unde vine titlul incitant al cărţii. Avansez o 
supoziţie. Dacă în pshihanaliză umbra aglutinează trăsăturile 
negative ale unei persoane, umbra duşmanului rău prin definiţie, 
poate fi bună (negarea negaţiei), deci putem fi prieteni cu umbra 
duşmanului.

Unele textele reprezintă operaţii pe suflet fără anestezie.
Nicăieri-ul, cu care se deschide cartea reprezintă o parabolă a 

unicităţii fiinţei umene, vis-a-vis de propria-i singurătate, în care 
omul, oriunde s-ar afla, trăieşte în singurul oraş care are o singură 
stradă cu o singură casă şi care are desigur o singură cameră. 
Suntem singuri în faţa marilor momente existenţiale.

În meditaţia intitulată Sara, autorul îşi aduce prinosul de 
recunoştinţă faţă de cele două finţe care l-au iubit necondiţionat: 
bunica şi căţeluşa Sara. Căţeluşa parcă îi ghicea stările sufleteşti, 
comportându-se ca atare.

În eseul Eminescu nu mai există? autorul trece cu o superioară 
nobleţe peste controversele care se poartă astăzi despre poetul 
naţional, afirmând că Eminescu nu va muri cât timp va exista o 
simţire românească. „Fiindcă, de mai bine de 125 de ani, în fiecare 
zi de 15 iunie el învie câte puţin. „

În textul Ce mai vrem de la el? Silvan G. Escu, după ce 
elogiază pamfletele social-politice ale poetului nostru naţional, 

foarte actuale, remarcă rolul acestuia de făuritor al limbii române 
moderne şi ca atare propune să facem din 15 ianuarie cea mai 
importantă sărbătoare a neamului românesc.

Îmbrăţişare cu ochii prezintă povestea impresionantă a unei 
fetiţe, Lorelei, pe care autorul a văzut-o într-un spectacol televizat, 
cântând la pian cu picioarele, realizând o prestaţie de excepţie şi 
furând lacrimile spectatorilor. Ea are Aripi ascunse în gene şi cu 
surâsu-i perpetuu ne dă o lecţie de înaltă omenie. „Rămâne doar să 
avem puterea să privim toate astfel de lucruri cu alţi ochi, cum 
sunt ai acestei păsări, acei ochi senini, deloc surprinşi de câte 
poate să ofere, iar noi de câte am putea oferi, numai să vrem.” 
– afirmă autorul nostru.

Pe lângă Eminescu, Silvan G. Escu este un mare admirator al 
lui Dostoievschi „De când mă ştiu eu locuiesc în Dostoievschi, 
sunt idiotul său principal.” Iată explicaţia: „Nu-i aşa că este ceva 
nemaispus şi nemaiauzit de cineva? Să crezi despre tine – chipuri-
le, în mod deştept! – că eşti un idiot?”

Nu mai exemplificăm întrucât cartea incitantă trebuie citită. 
Volumul se încheie cu mai multe texte de consideraţii politice 
privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea 
Europeană. Este un gest de orgoliu al fostului Imperiu Britanic şi 
este îndreptat împotriva emigranţilor, numeroşi chiar şi din ţara 
noastră. „În ceeea ce ne priveşte pe noi românii – biet popor deja 
vinovat de propriul destin – este clar că suntem debusolaţi, noi 
care am intrat pe sub uşă în Marea Britanie, iar acum, când 
credeam că ne-am netezit cămăşile boţite de atâta târâş pe coate şi 
pe genunchi, vedem că suntem aruncaţi pe fereastră cu coşul de 
gunoi cu tot, cel în care stăm ascunşi de teama fiorosului balaur 
Brexit.”

Europa Unită iese slăbită din această dezertare.
Cartea este scrisă cu sinceritate, autorul vine în faţa noastră cu 

sufletul în palmă. Textele cu tentă socială şi politică sunt  deosebit 
de actuale prin problemele ridicate. Scopul cărţii este unul moral. 
Autorul este un scriitor original ceea ce este foarte important.

În concluzie avem o carte remarcabilă semnată de Silvan G. 
Escu.

Cu ocazia Colocviului Constantin Brâncuşi de la 
Târgu-Jiu, desfăşurat în perioada 19-20 februa-
rie 2018, a avut loc, la Muzeul Judeţean de 

Istorie din localitate, vernisajul expoziţiei pictorilor bucureş-
teni Marcel Bunea şi Dana Constantin.

Arta abstarctă a soţilor menţionaţi este complementară.
Culorile întunecate, pe nuanţe de albastru cenuşiu, din 

tablourile Danei Constantin, aparţin regimului nocturn al 
imaginarului (Gilbert Durand) caracterizat prin intimism şi 
feminitate. Liniile zig-zagate din interiorul picturilor pot 
reprezenta vise care lasă urme în subconştient.

În contrast, culorile luminoase din tablorurile lui Marcel 
Bunea aparţin regimului diurn al imaginarulu (acelaşi Gilbert 
Durand) caracterizat prin cavalerism şi eroism. Desigur, 
simbolic, un cavaler poartă un drapel sub care luptă. În 
picturile lui Marcel Bunea lipseşte cavalerul dar există 
drapelul. Acesta este al ţării noastre: roşu, galben şi albastru. 
Drapelul apare fie pe verticală, fie pe orizontală, în general 
în triptice ale căror culori sunt tot mai estompate. Tonalităţile 
merg spre gri. 

Cred că autorul a vrut să sublinieze evoluţia spre cenuşiu 
a vieţii noastre, estomparea specificului naţional sub presiu-
nea globalistă.

Deşi abstracte, lucrările soţilor pictori impresionează 
vizual şi transmit idei la care putem medita cu toţii. 

Expoziţia de pictură 
Marcel Bunea 

şi Dana Constantin
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Bătrânu nu şi-a dorit – conştiinţa nu l-a lăsat – să-şi asume un 
trai de lux. A preferat să fie păgubaş social, membru al „Clubului 
păguboşilor”, fondat de Paul Goma. Nici lui, nici mie nu ne-au 
plăcut pragmaticii. „Din grecescul pragmateia a ieşit… pragma-
tie”, râdea el. Asta pentru că există şi un zâmbet în necaz. Ce s-a 
amuzat când decanul D. Irimia l-a chemat la sediu, ca să-şi 
retragă acuzaţia că ar fi informatori în Universitate! Libertatea de 
a cuvânta anulată? Dreptul la opinie anulat? I s-a cerut să dea 
dezminţire în ziarul „24 de ore”. Bătrânul a dat. Dar ce dezminţi-
re! „Dacă vrem să respectăm strict adevărul adevărat, trebuie să 
spun că în Universitatea „Al.I.Cuza” mă simt în securitate”.

Petru Ursache a fost atent la orice încercare de control al 
opiniei, pentru a nu se reveni la o siluire a gândirii.  Am reeditat, 
în seria ETNO, Antropologia, o ştiinţă neocolonială, din 2006, şi 
va avea curând a treia ediţie.A văzut repede că studenţii sunt 
dezorientaţi, îndopaţi cu ideile altora, întorşi de la marile funda-
mente culturale spre nimic. Mi-a adus şi-l păstrez un afiş găsit pe 
uşa amfiteatrului unde conferenţiaseră Ibrăileanu, Călinescu, 
Petrovici, Cioculescu, Simenschi, Caraman, Dima, Ciopraga, 
Drăgan. Erau nişte instrucţiuni pentru un concurs literar:

„Fredonaţi, Fredonaţi, Fredonaţi; Literatura s-a zis cu ea. 
Literatura e cacealma.

Proiectul e finanţat de Minister”.
„Uite, Magda, aşa se pregăteşte omul orizontal”.
Numai ce discutasem despre autorul de manual Mitu. 

„Individul ăsta  pare mituit să de-mitizeze istoria naţională, pe 
care o vede ca un şir de falsuri.”

Studenţii trimişi cu burse în Vest trebuiau să asculte de anume 
comenzi, temele propuse de ei nu erau acceptate decât dacă se pliau 
pe o anume direcţie. Nu poţi dezbate ce vrei tu, ci ce vrem noi. 
Bursa în URSS transgresase în bursa în SUA. Sociologul Leo Kuper 
numea asta „colonizarea minţii”. Dar cum să se adapteze Petru la 
noua „economie de piaţă intelectuală”, spre a-i spune ca alt revoltat, 
Mircea Platon? Nu-i uşor să-ţi păstrezi mintea curată, despre care 
Evraghie Ponticul spunea că e „scaun al lui Dumnezeu”. În bunăta-
tea lui fără sfârşit, Bătrânu i-a sprijinit pe tineri. Cu câtă răbdare 
vorbea cu studenţii favoriţi! M-a considerat un fel de studentă a 
lui şi pe mine. Am avut multe adevăruri de auzit de la Petru 
Ursache. Un exemplu? „Coincidenţa contrariilor”, de pildă.

Primesc deseori mulţumiri ab imo corde de la cei care au dat 
licenţe sau gradul I didactic cu el (ca profesoara de la Suceava, 
Xenia Bortă), sau de la doctorii lui în etnologie (cu excepţia lui 
Lucian Strochi). Mintea îi era la fel de caldă ca şi inima, iar 
cărţile lui îi ajută pe cei care-l iubesc, ca  Adrian G. Romila. 
Visez la un tânăr care se va apleca peste cărţile lui şi va scrie o 
monografie despre ele. Nu, Petru n-a crezut că este depăşită 
capacitatea tinerei generaţii de a distinge între bine şi rău, între 
urât şi frumos. Dar îl întrista ceea ce teologul Radu Preda 
numeşte „ignoranţa activă, chiar mândră” a celor născuţi după 
1990, dispuşi să găsească partea bună a utopiei rele,comunismul.

Nu-l pot învia, dar îi pot învia cuvintele. E singurul mod de 
a-l păstra viu, cu toate că nu mai este. Îi fac în ciudă morţii lui.

Misterul creştin? Părintele-duhovnic  Ioan Cr. Teşu m-a ajutat 
să-mi înţeleg destinul :  „Dumnezeu ştie ce face. Doamna Magda, 
aţi rămas aici,în urma lui, pe pământ, pentru a-i scoate  cărţile.
Singur  n-ar fi tipărit atât de multe  ; Profesorul Petru era preocu-
pat  doar de ultima lui scriere, atât”.

Nu mi s-a părut zdroabă nici o clipă să fac asta. Mi-e bine 
numai când lucrez pentru el. La cărţile mele „afierosite” (dedica-
te) lui Petru scriu mai greu. Ar zâmbi auzind cuvântul luat din 
scripturi. Şi dacă tot a trecut de toate cenzurile socialiste şi 
postsocialiste, sigur a trecut şi de cea transcendentă, dintre el şi 
Dumnezeu, a lui Dumnezeu faţă de om.

„Incertitudinea ţi-o vindecă doar Dumnezeu, Magda”. (M.U.)

...Iluzii şi deziluzii...
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În anul 2016, poetul George Drăghescu a publicat volumul 
,,Samuraiul critic” la Editura ,,Revers” din Craiova, o 
culegere de cronici și epistole semnate de Nicolae 

Steinhardt și Gheorghe Grigurcu, scriitori care au păstrat bunele 
deprinderi ale tradiției intelectuale, obișnuind să comunice prin 
scrisori. Volumul conține două texte critice, întâiul semnat de 
Nicolae Steinhardt și având ca obiect volumul de poezii 
,,Contemplaţii” de Gheorghe Grigurcu, apărut la Editura ,,Cartea 
Românească” din București, în 1984. Intelectual rafinat, cu deschi-
dere spre mai multe domenii ale artelor și cu opinii pertinente, 
argumentate, în tot ce scria, N. Steinhardt își începe textul cu 
considerații de ordin psihologic și fizionomic asupra autorului: ,,...
şi întocmai ca o inimă tânără și neprevenită, care de dincolo de 
fereastră ar privi căderea fulgilor de zăpadă, ori afară în stradă 
fiind, s-ar strecura, nițel rușinat, printre picăturile de ploaie. E 
totodată foarte inocent, adânc dezabuzat, iar candoare bate spre 
subtilitate.” Intrarea în comentarea propriu-zis a textului cărții o 
face N. Steinhardt printr-un veritabil postulat căruia își adecvează 
judecățile ulterioare. ,,Din calea vorbelor mari, a declarațiilor 
intempestive, indiscrețiilor grandioase s-a ferit, din concizie 
sobrietate, grilă aluzivă și rezervă, și-a făcut porunci și pe mâna 
grandilocvenței n-a pus pariu.” scrie N. Steinhardt. Cu apetența 
cunoscută pentru asocieri inteligente și trimiteri spre alte literaturi, 
Nicolae Delarohia își desfășoară comentariul cu trimiteri la Rilke, 
Proust și Peguy, pentru reliefarea și valorizarea construcției poetice 
a ,,Contemplațiilor” poetului Gheorghe Grigurcu.

Textul semnat de Gheorghe Grigurcu, referitor la N. Steinhardt, 
a fost publicat în cartea ,,Între critici”, apărută la Editura ,,Dacia” 
în 1983. Gheorghe Grigurcu evidențiază un mod de a fi a lui 
Nicolae Steinhardt în viață și în scris, așezat în următorul pasaj: 
,,Pentru că această artă existențială să fie definită în chipul cel 
mai sugestiv, este evocată și o categorie socială care a codificat 
ținuta: Samuraii japonezi, în cartea denumită ,,Bushido”, ansam-
blu de reguli de purtare în viața civilă, în război și în domeniul 
moral.Rolul principal în sistemul Bushido evidenţiază: stăpânirea 
de sine, curajul, calmul, fidelitatea, tăria”. Aceste însușiri ale 
nobleții japoneze le subliniază Gheorghe Grigurcu în viață și 
scrisul lui N. Steinhardt despre care arată, în continuare, elogiin-
du-i pe continuatorii tradiției:,,... unor personalități ca Alexandru 
Odobescu, Garabet Ibrăileanu, Paul Zarifopol, Mihai Ralea, 
amestecând datele de cultură într-un chip savuros, subiectiv, dând 
permanent paginii sale un aer de trăire intelectuală(...) și câtă 
puritate în ironia galică prin mijlocirea căreia N. Steinhardt știe a 
înfrâna pornirea negatoare și așteptarea elogiului...”, arată câteva 
fraze mai jos Gheorghe Grigurcu. 

Cartea mai înserează scurte scrisori de felicitare, trimise la 
aniversări sau sărbători, mesaje scrise cu respect și o anumită 
glacialitate de preț cultural şi estetic, este drept, aparținând parcă 
unei lumi ce se depărtează de a cea din prezent.

Neîndoielnic, este un demers de finețe cel al poetului George 
Drăghescu care pune, astfel, în dialog, două personalități marcante 
ale culturii române. Tânărul poet a înțeles foarte bine că o cultură 
este întotdeauna o pluralitate umană și de valori și condiția 
cooziunii și nobleții ei este chiar dialogul.

Clar de femeie de Romain Gary e o carte dureroasă, pe 
care o (re)citești cu respirația întretăiată, dacă ai 
resimțit, vreodată, sfâșierea provocată de pierderea 

persoanei iubite. Inevitabil, te regăsești în confesiunea protagonis-
tului, de vreme ce ai trăit disperarea de a nu mai ști cum să 
supraviețuiești, ce să faci cu tine în absența ființei care te-a întregit 
și ți-a dat sens: „N-aveam nici cea mai mică șansă să o scot la 
capăt singur, iar motivul era foarte simplu: iubisem prea mult ca să 
mai fiu în stare să trăiesc doar cu mine însumi. Era o imposibilita-
te absolută, organică: tot ceea ce făcea din mine un bărbat era la o 
femeie”. 

Scenariul narativ este construit cinematografic. Într-o zi 
ploioasă, în Paris, pe Rue de Bourbogne, un bărbat și o femeie se 
întâlnesc într-o circumstanță aparent banală, care se dovedește, 
totuși, providențială. Michel coboară dintr-un taxi și o lovește cu 
portiera pe Lydia, ale cărei pachete se împrăștie pe trotuar. 
Povestea se naște din jocul fulgerător al privirilor și al replicilor, 

din popasul pe care-l fac, împreună, într-o cafenea... Cei doi sunt 
protagoniștii unor drame existențiale, naufragiați ai unor dezastre 
afective. Oameni profund nefericiți, dar lucizi, care se solidarizea-
ză întru suferință. Conștienți că salvarea nu e posibilă pe cont 
propriu, decid să să lupte împreună împotriva destinului nefast, 
pentru a-și recâștiga demnitatea și speranța: „Când un om este 
terminat, înseamnă mai ales că merge mai departe. Există un 
nazism care nu este doar cel al naziștilor, o asuprire care nu se 
sprijină pe nici o poliție, o rezistență care nu este doar cea a 
armelor. Zei-maimuță dansează în spatele nostru, invizibili, sub 
învelișul destinului, al fatalității, al soartei oarbe, și noi ne vărsăm 
viețile ca să le dăm de băut. Poate că se întâlnesc în fiecare seară, 
se uită în jos și comentează calitatea programului. Au nevoie să 
râdă, pentru că nu știu să iubească. Dar există un drapel uman, 
există onoare. Este făcută din refuzul nefericirii, din refuzul 
acceptării. Despre asta-ți vorbesc, despre o luptă pentru onoare”. 

Lupta lor stă sub semnul imperativului de a uita, de a se 
ascunde din calea devastatoare a singurătății. De a se refugia în 
sufletul și în brațele celuilalt, pentru a primi și a dărui alinare, 
atunci când amintirile devin prea mistuitoare. Ceea ce îi leagă se 
nutrește dintr-o foarte omenească nevoie de întrajutorare. 
Apropierea, deosebit de fragilă, are fluxuri și refluxuri imprevizi-
bile, deoarece mărturisirile îi înstrăinează uneori. Nostalgia 
paradisul pierdut devine atât de puternică, încât prezentul se 
spulberă. 

Totuși, în timp ce o privește pe femeia trecută de patruzeci de 
ani, cu părul alb și „chipul crispat, aproape ostil”, Michel 
retrăiește iluzia cuplului. Pentru că vindecarea ființei mutilate nu 
este posibilă altfel. Chiar dacă fiecare dintre cele două personaje 
pare a-și fi consumat resursele interioare, bărbatul, asemenea unui 
credincios fanatic, îi propune Lydiei un pact riscant, cel al reinven-
tării perechii: „Tu și cu mine putem eșua: știu că este greu să faci 
o navă bună de ieșit în larg din ruinele a două naufragii. [...] Vino 
cu mine, dă o șansă imposibilului. N-ai idee cât de tare s-a săturat 
imposibilul și câtă nevoie are de noi”. Răspunsul rațional al femeii 
respinge aceste salturi nebunești ale inimii, dar lasă loc promisiu-
nii. Ea înțelege că nimic nu se poate construi pe nisipurile 
mișcătoare ale disperării. Tocmai de aceea este convinsă că nu se 
vor putea întâlni cu adevărat decât atunci când fiecare dintre ei va 
reuși să se tămăduiască: „Pleacă singur la Caracas și voi începe să 
cred în întâlniri”; „Într-o zi, când nu vom mai fi naufragiați, când 
vom fi într-adevăr noi înșine, ne vom revedea...”.

Michel este un exaltat al ideii de cuplu. Confesiunile lui, fie că 
sunt redate în replici, fie în monologuri, dezvăluie credința 
invicibilă că ființa umană nu poate trăi plenar decât prin dăruire 
totală, prin comuniune sufletească și trupească: „Cuplul înseamnă 
un bărbat care trăiește prin femeie, o femeie care trăiește prin 
bărbat”. Chiar și atunci când pare că nu mai are nimic de investit, 
protagonistul se simte dator să îmblânzească imposibilul: „Se pare 
că nu e suficient ca doi oameni să fie nefericiţi separat pentru a fi 
fericiţi împreună -  dar încercarea merită făcută”. Divinitatea 
căreia i se închină este Perechea, în sens mistic, arhetipal. 
Povestea sa rămâne o admirabilă pledoarie pentru împlinirea și 
eternizarea prin iubire, cu atât mai mult cu cât celebrează imaginea 
cuplului dintotdeauna și de oricând, a femeii ca parte definitorie, 
integrantă a bărbatului: „Poate că vor exista lumi noi, voci pe care 
nimeni nu le-am auzit încă, o fericire care nu va fi un gust de 
buze, o bucurie încă neimaginată, o plenitudine care nu va fi doar 
un clar de femeie, dar eu trăiesc doar din cel mai îndepărtat ecou 
al nostru. Nu se trăiește decât din ceea ce nu poate muri”.

Cerul lăuntric al personajelor se luminează în scena finală a 
cărții, în care se înfiripă bucuria unui mâine. Privirea lui Michel, 
frisonată de o tainică fericire, se limpezește și îmbrățișează 
manifestările viului: chipurile mândre ale trecătorilor, frumusețea 
înduioșătoare a fetiței blonde care „visa deasupra pantofului 
care-i căzuse și pe care încerca să și-l pună la loc”. Parfumul 
renașterii persistă în pagină, discret și învăluitor. 

Clar de femeie rămâne un roman al încrederii în puterea 
mântuitoare a dragostei și un elogiu închinat speranței și 
solidarității, capabile să reconstruiască edificiul sufletesc, năruit 
sub imperiul nefericirii: „Când două disperări se întâlnesc, pot 
foarte bine să dea naştere unei speranţe, dar asta dovedeşte doar că 
speranţa este capabilă de orice…”. 

Viorica GLIGOR  / A da o şansă imposibilului Victor ȘTIR

Criticii Grigurcu şi Steinhardt, 
aşezaţi sub lupă de poetul 

Drăghescu
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După o carieră de redactor la diferite tipuri de publicaţii 
şi după mai multe volume de proză şi studii critice,  
Dumitru Augustin Doman s-a întors la dragostea de 

întâi, la povestire. Autorul, cu instinct sigur narativ, este şi o 
conştiinţă critică avansată ce inoculează universului ficţional şi un 
mesaj de textualizare autoreflexivă. Cu oarecum puţine cărţi, dar  
foarte multe premii, Dumitru Augustin Doman s-a bucurat de o 
bună primire critică susţinută de nume importante, precum 
Gheorghe Grigurcu, Al. Condeescu, Magda Ursache, Radu Călin 
Cristea, Radu G. Ţeposu, ş.a.

Cărţile publicate sunt: Povestiri cu contrapunct, Ed. Albatros, 
1985, Sfârşitul epocii cartofilor, Ed. Calende, 1999, Meseria de a 
muri, Ed. Calea Moşilor, 2007, Concetăţenii lui Urmuz, Ed. 
M.L.R., 2007, Moartea noastră cea de toate zilele, Ed. Timpul, 
Iaşi, 2008, Generaţia ’80 văzută din interior, Ed. Tracus Arte, 
2010, Cititorul de roman, Ed. Pământul, 2010, Sâmbătă, duminică 
şi alte singurătăţi, Ed. Tipo Moldova, 2014.

Evenimentele nu se ciocnesc, personajele nu sunt nici proşti, 
nici nebuni şi nu vorbesc în contradictoriu, iar viaţa se află în 
curgerea lentă a actualităţii şi normalităţii, adică pendulând între 
banalitate, derizoriu şi senzaţional care este tot banalitatea gonflată 
de micile rateuri ale mecanismului social. Chiar şi în spaţiul 
restrâns, povestirile performează o viziune socială, o perspectivă a 
lumii contemporane. Textele de faţă sunt doar nişte eşantioane, 
nişte tăieturi din evenimente şi confruntări mai substanţiale, un fel 
de eşantion de prezentare pentru lumea pe care o conturează. 
Textele acreditează naturaleţe şi fluenţă, o cursivitate subtilă, 
lucruri nu tocmai uşor de realizat în nişte texte concentrate, adică 
foarte scurte. Acţiunea, cel mai adesea, are un debut fulminant, 
chiar impulsiv dar şi un final parcă realizat cu securea, imprevizi-
bil şi înainte să se lumineze liniile de acţiune ale textului.

Autorul încearcă să diversifice tipologia comică, integrând în 
naraţiuni scurtissime şi puşcăriaşi, ţigani, chirurgi, depanatori de 
electrocasnice, avocaţi şi chiar un poliţist, în timpul liber, rugat să 
ajute la furat de un hoţ de saci de ciment (Poliţistul complice).

Cele 49 de proze – scurtissime – sunt (sau numai par?) neter-
minate, nefinalizate, lăsate în stadiul de ciornă – ceea ce provoca-
că imaginea de finaluri, de încercări de a pune punct naraţiunilor. 
Desigur, ele sunt „momente”, în sensul caragialesc, decupaje 
secvenţiale din timpul fiinţării dar distorsionate de lentilele 
sarcasmului şi oficiind un fals ceremonial. Naraţiunile flash 
concentrează rizibilul, pitorescul, anecdoticul, fără a explicita o 
finalitate morală, din care scot la suprafaţă comicul entuziast, 
umorul ironic şi desigur  absurdul existenţei lor comune din epoca 
noastră. Povestirile, intersectate, au o mare varietate de situaţii şi 
tipologii variabile care aminteşte de Jurnalul în fărâme al conaţio-
nalului nostru Eugen Ionescu. Aş spune că spiritul de observaţie 
– se vede ascendenţa gazetărească a autorului – este mai puternic 
decât simţul umorului şi acţiunea evoluează în mare viteză încât 
nu mai rămâne timp să se convenţionalizeze tiparele umorului de 
tip dramaturgic, dialogic, caragialesc.

Tema principală rămâne comunicarea şi distribuţia informaţiei 
într-o societate a comentariului şi a punctelor de vedere care 
relativizează adevărul într-o apocalipsă previzibilă.

Fireşte, niciun model de societate nu e perfect, dar, cel puţin, 
în perioada modernă, democraţiile nu s-au supărat pe literatura 
umoristică şi satirică. Sau nu au arătat-o cu două excepţii: nazis-
mul şi comunismul au interzis creaţia satirică şi au internat în 
lagăre pe scriitorii care ireverenţioşi îndrăzneau să ironizeze 
sistemul măcar printr-o ambiguitate sarcastică.

Autorul performează, la vedere, o gamă largă de abordări ale 
mecanismului social, nu devine explicit nici comic nici moralist: 
pamfletar voalat, povestitor minimalist, moralist reţinut, spirit 
conversativ, caută să se facă invizibil în text, cu obiectivitatea 
camerei de luat vederi, lăsată să funcţioneze singură la un colţ de 
stradă, realizând instantanee dinamice, decupaje cu posibilă 
valoare de reprezentativitate. 

De altfel, autorul nu marchează formula sa literară, nu-şi 
precizează tipologia sau finalitatea, prozele sunt doar... superlative 
(„... una şi una!”) cu o largă deschidere spre întreg universul socie-
tăţii contemporane. Explicit, el nici nu vine dintr-o tradiţie literară 
asumată, ci din practica publicistică, din gazetăria dedicată 
exclusiv cotidianului fierbinte şi nu este complet detaşat câtă 
vreme se implică în analiza realităţilor de contact. 

Deşi este vorba de o poveste simplă, Mielul negru cu şase 
picioare  autorul dezvoltă o formulă compactă, literaturizată, de 
comentariu social, vascularizat politic, ca şi în „momentele” lui 
Caragiale. „Într-un sat din Oltenia, o oaie albă a fătat un miel 
negru cu şase picioare. Cum ne aflăm în era INTERNET-ului, 
vestea s-a răspândit cu repeziciune. Şi, în zona lui Petrache Lupu, 
s-a strâns lume, popor, presă scrisă şi audio-video, specialişti, 
analişti. Să dezbată.

La început, au ieşit la rampă radicalii. Mielul e negru, are şase 
picioare, s-a născut pe 13 ianuarie, e limpede că are pe dracul în 

el, deci trebuie împuşcat, înţepat cu cuţitele în inimă, ars până la 
ultimul oscior iar cenuşa să fie îngropată la şapte metri adâncime. 
Dar preotul din sat zice că Domnul nostru Iisus Cristos a zis că. O 
babă ştirbă crede că e un semn de sus (de la Preşedinte?) se 
interesează o vecină, de sus de tot, de la Dumnezeu, că prea ne-am 
înrăit şi-o să vină sfârşitul lumii. Dumitru lui Niţă, patronul 
cârciumii de la răscruce, cel mai respectat om din sat, zice cu voce 
de bariton: „Bă, ascultaţi ici-şa la mine.” Directorul şcolii  se uită 
drept în ochii verzi ai tinerei reportere TV, tuşeşte scurt şi dă 
sentinţa în microfonul învelit într-o blană de miel negru: „În 
opinia mea, este vorba de un fenomen”. Medicul veterinar nu mai 
ştie un caz de o asemenea anomalie congenitală şi subiectul (hm!) 
să supravieţuiască. Dar specialistul, doctor în psihologia animale-
lor, opinează că... şi că... dar mai ales că... Fetele cu microfoane 
pleacă să asculte alte păreri, mai puţin avizate. Bisisica albă din 
fundul Olteniei a fătat un miel negru cu şase picioare.”

Caragiale, printr-o parabolă şi autorul, indirect, prin motivul pe 
care şi l-a ales fac o mărturie de aderenţă la realităţi şi implicit de 
viziune realistă: „... Eu nu pot gândi sus când umblu cu picioarele 
goale pe coji de nuci. Viaţa banală a mea, a noastră, a tuturor 
românilor, iată ce mă interesează, iată ce-mi atrage irezistibil 
atenţia. Ferice de cei ce pot să gândească sus, nesimţind pe ce 
calcă jos! Groase tălpi trebuie să aibă” (I.L. Caragiale)

Există în carte câteva episoade „moromeţiene” pe care autorul 
nici nu le obscurizează ca o întâlnire de personaje, de evenimente, 
din acelaşi univers rural care nu s-a schimbat prea mult într-o 
epocă ceva mai scurtă decât un secol: (Clasa ţărănească merge în 
Paradis, Ninsoarea din ajun), dar şi proze ale lumii suburbane sau 
decupaje din universul proaspeţilor îmbogăţiţi sau a unor ziarişti 
nepricepuţi.

Ironia este la ea acasă, după cum autorul nu evită şarjele 
burleşti, sau aluziile culturale, sau „microsioane” – cum zicea 
Vasile Băran, un alt autor comic al lumii olteneşti – despre ţigani 
sau adventişti.

Amănuntul etnografic nu e esenţial şi uneori autorul tipologiei, 
moromeţieană, a ţăranului din Vlaşca şi Teleormanul Munteniei, 
cu lumea din dreapta Oltului.

„Momentele” şi „schiţele”, în total 49 de proze scurte, „una şi 
una”!”, ca dimensiuni între o jumătate de pagină şi trei pagini şi 
ceva, devin flash-uri de investigaţie publicistică, dialoguri sau 
istorioare retezate scurt, fără final sau intenţii moralizatoare. Aşa 
că timpul de lectură se scurge aproape în mod egal cu datul pagini-
lor şi căutarea subiectului, enunţat în titlu. Este şi aceasta o 
performanţă şi o sincronie cu lumea referenţială de la începutul 
mileniului.

Calul de dar, conform îndemnurilor înțeleptului 
anonim, nu se caută la dinți. Iar dacă o întâmplare 
fericită face să se nimerească alături de un cal cu har, 

ne putem aștepta la surprize plăcute, precum ultimul volum de 
versuri semnat de Mircea Dinescu (Colierul din bomboane de 
colivă, București, 2017, Fundația  pentru Poezie, Mircea 
Dinescu).Ca să continuăm jocul de cuvinte, am zice că bine e 
atunci când calul de dar nu se caută la dinți, iar calul cu har  dă  
tot mai rar ochii cu ”Lacrimi și Sfinți”(cunoscutul  restaurant 
din Centrul Vechi al capitalei, controlat de același M.D.), chiar 
dacă și de acolo își ia porția de jăratic.

 Poetul Mircea Dinescu n-a înțepenit pe o copertă, între alți 
clasici, din secolul trecut. Auziți-l cum spune: ”Încerc să mă 
extrag  din mine însumi/ ca hreanul smuls din împietrita brazdă/ 
și nu mai știu, sunt musafir sau gazdă/ nici în ce nori vagabon-
dează plânsu-mi”. În efortul acestei repetate smulgeri, poetul se 
înarmează cu tot arsenalul din dotare: ”Găsesc în mine plicuri 
nedeschise,/ sticle în care s-au acrit mesaje/ și telefoane doldora 
de fise/ cu-amoruri ce-au murit  demult în fașe”. În completare 
adaugă  și  un ”Cimitir cu fustă verde”, fără de care  viața ar fi 
fadă ca o omletă fără sare:  ” Îți amintești lăcusta ce ți-a sărit pe 
fustă?/ Pe fusta ta cea verde amirosind a pustă,/ când i-ai șoptit 
ironic: Ți-e foame? Ia și gustă!/ Te-aș fi mâncat eu însu-mi, 
flămând, ca pe o pâine/….”    

Dar s-o luăm organizat. Care va să zică, sculptorul Mihai 
Bulei i-a dăruit prietenului său Mircea Dinescu, de-o minte și 
de-o teapă când e vorba de năzdrăvănii, câțiva buiestrași din 
bogata sa herghelie, iar Dinescu, fericit pe deplin, și-a scos la 
rampă unicul său patruped ,înaripat cum se știe, și tocmai de 
aceea fără pereche concurentă. Vom asista  așadar la efecte, 
dacă nu neapărat  miraculoase, de cele mai multe ori imprevizi-
bile, așa cum stă bine unui produs artistic, să se reinventeze 
mereu, să se împartă în lume fără a se divide. Nu e vorba aici de 
a cântări cât și cu ce intră fiecare căluț în arenă, calități pur-sân-
ge sau obiceiuri îndoielnice, moștenite de la alte case, cum ne 
povestește  Sadoveanu  de pildă despre un cal nărăvaș, întâlnit 
cândva. Pornit în tinerețe cu un căruțaș spre un iarmaroc, 
prozatorul observă cu o blândețe ironică apucăturile calului, 
proaspăt cumpărat, care  îi oprea la toate bodegile, așa cum 
apucase la vechiul stăpân, deși acum  nu mai era cazul.  

Cum ziceam, nu năravuri de la Bulei către Dinescu, prin 
căluții săi fosforescenți, deși n-ar strica, și nici  apetitul 
pantagruelic al lui Dinescu indus subliminal lui Bulei  prin 
tropotul ritmic al gloabei sale hrănite cu baloane de săpun și 
jăratic. Gloaba lui Dinescu. Așa-mi vine să-i spun venerabilei 
Calliope care iată că ni-l readuce în raft, oricâte escapade ar face 
el prin  țărmuri cu languste și crabi umpluți cu scorțișoară.

Mai cochetă decât răpciuga fiului de crai din poveste, roaiba  
lui Mircea  i-a pretins poate, în locul tăvii cu jar,  un colier. Un 
colier comestibil, din  niște boabe anume, cu arome dinspre 
două tărâmuri. În așa fel încât dintr-un capăt al momelii  de va 
gusta, aripile ei or să-l poarte printre vii, unde vrei-nu vrei, 
mașina comunală își face datoria cu o corectitudine de 
ceasornic: ” În burgul unde însăși speranța-i cam albastră/ că 
de-un mileniu îngeri nu s-au mai arătat/ simțim cum pisicește ne 
intră pe fereastră/ mașina mâncătoare de rahat./ Ea dibuie chiar 
mațul ce duce-n Evul Mediu,/ amușinând miasme din Bruegel 
cel Bătrân/ și Dracul, care are aici un tainic sediu,/ e îmbrâncit 
afară de-o pompă cu furtun”. Iar  dinspre celălalt capăt al 
colierului compus din boabe de colivă  de va fi să guste temera-
ra sireapă, adierile îl vor trage pe călăreț înspre morți: ”De ce nu 
poartă morții ochelari/ Cum se descurcă în infern miopii?/ 
Mă-ntreb și eu acum, pe buza gropii,….. ” Sau:  ”De la o vreme 
nu mai pot să cânt/ și nu mai știu nici cum să dau de mine,/ un 
arbore cu florile-n pământ,/ mirat că în infern nu sânt albine,/ 
vreau să mă-ntorc dar nu văd nici un drum,/ nici răsărit, nici 
asfințit de soare, /împresurat de un străin parfum/ îmi port cu 
milă trupul în spinare”. Ca să o țină sub bombeu, Mircea 
Dinescu e-n stare să-i facă morții și avansuri, ca în acest  
infatuat Damen tango: ”Cu cât îmbătrânesc mă simt mai tânăr/ 
mai pofticios și mai curtat de zei,/moartea îmi pune mâna pe un 
umăr/ și parcă mă invită-n patul ei/ și mă ajută galeș și lascivă/ 
să îmi dau jos paltonul meu de lemn,/ poartă la gât bomboane de 
colivă/ și-un tainic păhăruț cu untdelemn/ și nu-nțeleg  cum la 
apusul iernii/ se surpă peste noi un crâng de maci…/M-oi fi 
îndrăgostit, mânca-o-ar viermii!/ Sărută-mă, șoptește ea, și taci!”

Dacă nu va slăbi frâul, și-și va hrăni   la timp buiestrașii, cât 
ai lui, cât de căpătat, poetul va mai fi dus, desigur -  și să-i 
dorim din toată inima - ca vântul și ca gândul, prin sferele 
celeste ale  metaforelor, memorabile de la prima lectură, precum 
mi s-a întâmplat și mie cândva când am citit prima dată 
”Proprietarul de poduri”. Cu o rezervă, aș spune:  să nu-i treacă 
prin cap ideea  de a cumpăra toate podurile sub care a dormit. 
Am asista la o inflație de poeți, în detrimentul  ierarhiilor 
prestabilite. Generos cum îl știm , Mircea Dinescu i-ar oploși pe 
toți sub pilonii podurilor sale, după ce mai întâi i-ar fi ghiftuit 
bine și i-ar fi îmbătat criță, să-i țină până s-o  mai îmblânzi și 
capitalismul nostru sălbatic.

/ Proze scurtissime şi satirice fără intenţii 
moralizatoare

AURELIU GOCI
Genoveva LOGAN

Când calul de dar se înfruntă 
cu Pegas
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Ion Pogorilovschi (18 februarie 1938, Rădăuți-Prut – 6 iulie 
2009, București) a fost, incontestabil, cel mai important 
filosof al creației brâncușiene. Acum, la 80 de ani de la 

nașterea sa, se cuvine să facem o scurtă retrospectivă asupra vieții 
și operei sale care, prin puterea lor exemplară, credem că sunt 
susceptibile de a da un imbold continuării cercetării în exegeza 
brâncușiană.

Ion Pogorilovschi a absolvit Liceul de Băieţi „Grigore Ghica 
Voievod” din Dorohoi şi Facultatea de Istorie-Filosofie (specialita-
tea Filosofie) a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (în 1962, ca șef 
de promoție). A înfiinţat şi condus Cenaclul literar „Nicolae Labiş” 
al facultăţii și a colaborat la revista (samizdat) „Cuvântul nostru”, 
editată de un grup de colegi de la Facultatea de Filologie (Mihai 
Drăgan, Dan Mănucă, Marin Sorescu). 

A devenit apoi asistent la Catedra de Filosofie a Universităţii 
„Al. I. Cuza” (cu seminarii de estetică şi filosofie, în perioada 
1963–1968), cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări 
Pedagogice şi Psihologice din Bucureşti (1968–1982) și doctor în 
filosofie la Universitatea din Bucureşti, cu o teză despre Brâncuşi 
(1975). Din 1982 şi până la Revoluţie, activitatea sa a intrat 
într-un con de umbră şi a avut interdicţie de publicare (pe motivul 
„Meditaţiei Transcendentale”). După Revoluţie a funcţionat ca 
cercetător ştiinţific la Institutul de Etnografie şi Folclor al 
Academiei, secţia Antropologie culturală (1991–1999), apoi ca 
cercetător principal gr. I la Institutul de Filosofie şi Psihologie al 
Academiei Române, ca şef al sectorului de Istoria filosofiei 
româneşti (1999–2009). Din anul 1990, a fost membru al Uniunii 
Scriitorilor din România.

Își face debutul publicistic în „Revista de filosofie” a Academiei 
Române, cu un studiu despre poezia lui Eminescu (1965), iar în 
1966 publică primul articol despre Brâncuşi. A avut colaborări cu 
numeroase publicaţii periodice: „Academica”, „Astra”, „Ateneu”, 
„Cronica”, „Contemporanul”, „Dacia literară”, „Hyperion”, 
„Luceafărul”, „Brâncuși”, „Lumea Gorjenească”, „Portal – 
Măiastra”, „Răstimp”, „Revista de filosofie”, „Studii şi cercetări de 
istoria artei” ş.a.

Ion Pogorilovschi s-a specializat de-a lungul timpului în 
exegeza operei lui C. Brâncuşi, atingând excelența în domeniu. 
Încă din perioada ieşeană a profesării la Catedra de Filosofie el a 
început o susţinută activitate publicistică de abordare filosofică a 
creaţiei renovatorului sculpturii mondiale, artist dezavuat de 
ideologia oficială românească de după război. Titluri grăitoare 
pentru unghiul propriu de abordare al filosofului sunt: „Brâncuşi, 
fratele lui Socrate”, „Idolii baconieni ai brâncuşiologiei”, „Artă şi 
logos”, „Artistul-filosof” ş.a.m.d. (lista lucrărilor personale în 
domeniu este de cca. 120 titluri). O împlinire a activităţii în acest 
sens poate fi socotită organizarea, peste ani, în Institutul de 
Filosofie, a Simpozionului „Brâncuşi, artist-filosof”, cu participarea 
unor membri ai Academiei Române şi publicarea în acelaşi an 
(2001), a unui volum cuprinzând comunicările simpozionului, 
urmate de o antologie a altor contribuţii la temă (de la Lucian 
Blaga la Gabriel Liiceanu). De asemenea, a iniţiat şi coordonat 
colecţia de carte „Brâncuşiana”, a susţinut comunicări şi conferinţe 
despre Brâncuşi, în România şi în străinătate și a fost redactorul-şef 
al publicaţiei trimestriale de specialitate „Brâncuşi” (1995–2000).

Opera sa este impresionantă : Comentarea capodoperei. 
Ansamblul sculptural Brâncuşi de la Târgu Jiu (Iaşi, Editura 
Junimea, 1976); A Commentary on the Masterpiece of Brâncuşi. The 
Road of the Heroes’ Souls (Iaşi, Editura Junimea, 1987); Arhetipul 
expresiei lirice româneşti (Bucureşti, Editura Cartea Românească, 
1987); Pasărea Măiastră şi sursele (Târgu Jiu, Editura Fundaţiei 
„Constantin Brâncuşi”, 1995); Miracolul Eminescu: trei abordări 
generative (Botoşani, Editura Axa, 1999); Brâncuşi, apogeul 
imaginarului: comentarea capodoperei de la Târgu Jiu (Târgu Jiu, 
Editura Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”, 2000); Brâncuşiana & 
Brâncuşiada (Bucureşti, Editura Eminescu, 2000); Viziunea axială a 
lumii (Bucureşti, Editura Vremea, 2001); Cele din urmă şi cele 
dintâi (texte despre Brâncuşi, Târgu Jiu, Editura Fundaţiei 
„Constantin Brâncuşi”, 2002); Cele dintâi şi cele de pe urmă (Târgu 
Jiu, Editura Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”, 2004); Brâncuşi – 
Sophrosyne sau Cuminţenia pământului (New York, Universalia 
Publishers, 2005) – Premiul „Mircea Florian”, acordat de Academia 
Română; Polemice Brâncuşi (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2006); 
Brâncuşi. Geneza: 1905–1910 (Bucureşti, Editura Universalia, 
2007); Tăcerea Mesei Tăcerii / The Silence of The Table of Silence 
(Bucureşti, Criterion Publishing, 2010); Cel de-al treilea destin al 
casei lui Brâncuşi – în colaborare (Târgu Jiu, Editura Fundaţiei 
„Constantin Brâncuşi”, 2002); Enciclopedia virtuală Constantin 
Brâncuşi / Virtual Encyclopedia. Constantin Brâncuşi – îngrijită de 
Barbu Brezianu (Noesis Cultural Society, 2002). Figurează, de 
asemenea, în volume colective şi culegeri: Omagiu lui Brâncuşi (Cluj, 
Editura Dacia, 1976), Carte de inimă pentru Brâncuşi (Bucureşti, 
Editura Albatros, 1976); Omagiu 100 Brâncuşi (Târgu-Jiu, Editura 

Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”, 1976); Brâncuşi, acum (Târgu 
Jiu, Editura Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”, 1976); Basarabia în 
Gulag (Chişinău, Editura Uniunii Scriitorilor, 1995); Prima carte 
albă asupra capodoperei (Târgu Jiu, Editura Fundaţiei „Constantin 
Brâncuşi”, 1997), Brâncuşi, artist-filosof (comunicări şi antologie de 
texte, Târgu Jiu, Editura Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”, 2001), 
Studii de istorie a filosofiei româneşti (coordonatorul volumului I 
apărut la Ed. Academiei Române în anul 2006). Postum, s-au mai 
putut reconstitui pe baza manuscriselor sale următoarele volume: 
Tăcerea Mesei Tăcerii – comentarii la opera unui artist filosof (Ed. 
Criterion publishing,  2010) și Noica & Brâncuși – deschideri în 
seninătatea ființei (Ed. Academiei Române, 2016).

Personalitatea complexă a lui Ion Pogorilovschi este revelată de 
multitudinea domeniilor cunoașterii pe care le-a abordat și în care, 
prin creațiile sale autentice, și-a adus contribuții serioase (datorită 
cunoștințelor sale pluridisciplinare, vaste și aprofundate, i-am putea 
atașa cu ușurință titulatura de „savant”): geneza logico-istorică a 
figurilor de stil, fenomenele generative ale culturii, antropologie 
culturală, determinaţiile etnopsihologice ale umanului (act de mare 
curaj în timpurile comuniste, deoarece abordarea acestei teme i-a 
periclitat situaţia, fiind suspectat de „naţionalism” şi „gândirism”), 
educaţia estetică, formarea gândirii logico-tehnologice în procesul 
învăţământului superior (prin activităţile de cercetare ştiinţifică) și 
abordarea filosofică a creaţiei brâncușiene care a condus la prima 
teză de doctorat în exegeza brâncușiană („brâncușiologie”). 

Lucrarea sa de doctorat, revăzută şi amplificată, a devenit carte 
și a cunoscut, pe parcursul unui sfert de veac, trei ediţii (1976, 
1987, 2000), dintre care una în limba engleză (1987 – un pariu cu 
sine al autorului în perioada în care, persecutat politic, ajunsese „la 
munca de jos”). În România cartea s-a impus, stimulând abordările 
teoretice ale culturii naţionale pe seama „pretextului” Brâncuşi. În 

străinătate volumul a devenit şi a rămas de referinţă în domeniu, 
fiind utilizat şi citat în numeroase cărţi şi studii din Franţa, SUA, 
Germania, Anglia, Italia, de asemenea în dizertaţii de doctorat 
susţinute în Europa și America. 

Una din satisfacţiile deosebite ale autorului era aceea de a-şi 
vedea monumentala lucrare analizată atât în teze de doctorat în 
filosofie, cât şi în filologie, studii transformate apoi în cărţi. Opera 
eseistului, criticului de artă și brâncușiologului Ion Pogorilovschi a 
fost apreciată de-a lungul timpului de numeroase personalităţi din 
ţară şi din străinătate (astfel de aprecieri elogioase pot fi văzute, 
de altfel, și pe supracoperta volumului Brâncuşi. Geneza: 1905–
1910). 

În ceea ce mă privește, am admirat întotdeauna profesiona-
lismul, acribia și obsesia pentru perfecțiune exemplare cu care își 
desfășura munca de cercetare, fapt care m-a influențat în cel mai 
înalt grad în modul meu de abordare științifică a operei marelui 
sculptor și mi-a insuflat dorința de a mă forma ca specialist în 
exegeza brâncușiană în cadrul Centrului de Cercetare, 
Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”. De asemenea, 
pot spune că-i rămân dator lui Ion Pogorilovschi (chiar dincolo de 
moarte) pentru prietenia cu care m-a onorat și pentru modul în 
care m-a sprijinit constant în menirea mea de „brâncușiolog”, 
incluzând aici recomandările de-a ocupa funcția de director al 
Centrului de Cultură și Artă „Constantin Brâncuși” sau pentru 
înscrierea mea la doctorat în domeniul esteticii operei lui Brâncuși. 

Țin să amintesc, în final, o motivație puțin cunoscută a lui Ion 
Pogorilovschi (pe care mi-a revelat-o într-una din lungile noastre 
discuții), care a stat la baza cercetărilor sale în sfera brâncușiolo-
giei: preocuparea sa pentru misterul morții. Îmi spunea, de 
asemenea, că l-a descoperit pe Brâncuși „venind dinspre lemn”, 
prin comparație cu mine care, datorită primei mele profesii (de 
geolog), îl descoperisem pe marele artist venind dinspre piatră.

Sorin Lory BULIGA / Ion Pogorilovschi – o viaţă dedicată lui Brâncuşi
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TEXTE CENZURATE

Dan CULCER /Pietre de râu
Apa trece, pietrele rămân!

Există o conştiinţă a istoriei, o conştiinţă istorică dar 
există şi conştiinţa istoricului, fără de care istoriografia 
nu s-ar deosebi cu nimic de grafia partizană a cronicari-

lor îndatoraţi uneia sau alteia dintre partidele boiereşti care îşi 
cizelau imaginea în posteritate, în vreme ce se înfruntau pentru a 
obţine cârmuirea şi privilegiile de care era legată, colorând aceste 
lupte pentru putere cu fraze vorbind despre datorie şi sacrificii. E 
drept că, pierdută domnia, sacrificiul era uneori inevitabil, pierde-
rea capului sau a coconilor fiind ameninţări ce se puteau realiza.

S-a întâmplat ca tocmai secolul al XVIII-lea să fie în Europa 

un mare secol al istoriografiei, context în care se înscriu însă atît 
sintezele lui Dimitrie Cantemir cât şi pseudo-cronicile legitimiste 
de tipul celei scrise de Radu Greceanu (analizată strălucit de 
criticul Eugen Negrici în eseul „Triumful înstrăinării”).

Rescrierea istoriei, văzută ca necesitate profesională de a 
îngloba datele noi, de a aplica noi viziuni filosofice integratoare 
materialului faptic, epic sau statistic, poate menţine în actualitate 
un sens al istoriei care, chiar dacă nu acceptăm finalismul rigid al 
unei gândiri dogmatizante, nu poate fi exclus din modul omenesc 
de a gândi, căci riscă să conducă-spre o criză de idealuri.

Pe de altă parte, rescrierea incumbă conştiinţă profesională 
pentru a nu cădea în raza de acţiune a unor conjuncturi nefertile, 

agresive. Corectivul memoriei populare ca şi obiectivarea ştiinţifi-
că a istoriografului au fost factorii care au îngăduit apariţia sau 
reapariţia unei istoriografii în miezul fierbinte al căreia se află 
conştiinţa iar această istoriografie este cea care va reprezenta peste 
timp nivelul însăşi al conştiinţei noastre sociale.

• 

Reeditarea recentă sau relativ recentă a unor cărţi importan-
te pentru întelegerea modului în care a fost tratată, între cele două 
războaie, problema specificităţii de gândire şi acţiune românească, 
cu accentele critice dar şi cu exaltările pe care le conţin, prezente 
în biblioteci, dacă nu şi in librării, alături contribuţiile mai noi 
referitoare la limbajul filosofic românesc, la complexele noas-
tre culturale, la ethosul si etnosul popular, la gîndirea noastră isto-
rică ar putea fi baza unor dezbateri publice de mare amploare şi 
de imperioasă necesitate. M-am referit printre altele la reeditarea 
Trilogiei culturii si Trilogiei cunoaşterii de Lucian Blaga, la 
publicistica lui Mihal Eminescu, la Dimensiunea românească a 
existenţei de Mircea Vulcănescu (din care un fragment a apărut 
iniţial în Vatra iar reeditarea textului integral a fost posibilă doar 
cîţiva ani mai tîrziu, în Viața românească, la lucrarea lui Mircea 
Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-han, la studiile sociologilor 
şi etnologilor H. H.  Stahl, Traian Herseni, Romulus Vulcănescu, 
(fie ele republicări sau contribuţii noi), Constantin Brăiloiu, 
Octavian Buhociu, Ovidiu Papadima, Gheorghe Vrabie sau Ovidiu 
Bârlea, ale mai tinerilor Mihal Coman sau Andrei Oişteanu, Ia 
meditaţia analitică asupra istoriografiei generaţiei paşoptiste 
semnată de Al. Zub, Ia cartea lui Mircea Martin, G. Călinescu şi 
complexele culturii române, la seria cărţilor lui Constantin Noica, 
dintre care se cuvin cu deosebire amintite Rostirea filosofică 
românească şi Sentimentul românesc al fiinţei. Li s-ar putea 
adăuga, spre studiu, exaltatul eseu al Emil Cioran, Schimbarea la 
faţă a României, Literatură şi destin de Alexandru Busuioceanu ca 
şi Două tradiţii spirituale româneşti de Mircea Eliade. Aportul 
istoriografilor la o astfel de dezbatere ar fi poate esenţial, în 
măsura în care ar dărui speculaţiilor teoretice, pe marginea faptelor 
de spiritualitate, terenul concretului istoric, aşa cum sociologii sau 
economiştii îl dăruiesc pe acela al faptelor aparţinînd domeniului 
lor. Efectul de inducţie reciprocă ar fi fără îndoială avantajos.

Cantonarea unor istoriografi în cadrul domeniului lor (care are 
nevoie poate de o re- delimitare), restrictivă şi oarecum îngust 
programatică, lipsită de perspectiva integratoare a filosofiei 
culturii ca şi a altor discipline sociale, alături de ideologie, ar 
putea fi convertită, pentru ca, la rîndul ei, istoriografia să tempere-
ze tendinţa observabilă de a exalta drept specifice fenomene şi 
relaţii care, prin aplicarea unor disocieri fine bazate pe un set de 
fapte revelatoare, inclusiv statistic, cantitativ, s-ar dovedi mai 
degrabă secundare decît esenţiale şi specifice. Preluarea tale-quale 
ale unor opinii confuze, de largă difuziune altădată şi acum, prin 
intermediul publicisticii ocazionale, infirmate sau limpezite de 
evoluţia ulterioară a cercetărilor, nu este oportună, desigur. 
În domeniul acesta gingaş exaltările ca şi complexele de inferiori-
tate nu produc decît distorsiuni ale interpretării ştiinţifice a fapte-
lor. Observaţiile lui C. Rădulescu Motru, un spirit critic şi disocia-
tiv, încadrînd fenomenul vocaţiei într-un context comparatist ni se 
par de bun simţ : „Dacă despre vocaţia românilor avem pînă 
acum pareri aşa de puţin întemeiate — scria el în 1931 —, cauza 
este că acestea nu ţin seama că una este a avea un suflet, şi alta 
este a avea o vocaţie. Nu orice manifestare caracteristică sufletului 
românesc îndreptăţeşte fixarea vocaţiei lui. S-a vorbit, astfel, de 
vocaţia românilor de a fi mijlocitorii între civilizaţia Apusului şi 
civilizaţia Orientului. Dar o asemenea vocaţie cîte popoare n-au – 
revendicat-o şi n-o revendică ? Destul ca un popor să se găsească 
geograficeşte între Apus şi Orient pentru ca să se şi vorbească 
de vocaţia lui de mijlocitor al civilizaţiei. (S-a vorbit apoi de 
vocaţia românilor de a continua civilizaţia Bizanţului 
(Asemănările acestea existînd şi aiurea, presupusa vocaţie a 
românilor a fost şi ea disputată de mal multe popoare, [...]  ca mai 
puţin serioase vin apoi părerile după care vocaţia românilor este 
dedusă « in reiu confesiunilor religioase ; din genul lor de ocupaţie 
agricolă ; din manifestările sufleteşti pe care le încurajează viaţa 
lor culturală ; în sfîrşiţ, vin la urmă şi parerile, cu totul copilăreşti, 
care bazează vocaţia românilor pe predilecţlla multor români 
pentru politică, pentru poezie, pentru oratorie, pentru sport etc. 
(Vocaţia românilor începe de unde sfârșește psihologia românilor.”

Mai e de adăugat că nici prin căutarea unei vocaţii care să nu 
fie revendicată de nimeni nu putem ajunge la găsirea vocaţiei 
proprii.
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NR. 50, martie / 2018 ,,Există un ţel în orice lucru. Pentru a-l atinge, trebuie să te desprinzi de tine însuţi."
PARADIGME BASARABENE

Flori BĂLĂNESCU  / Centenar – Sfada Ţării sau Sfatul Ţării?
„Unirea Basarabiei cu România este actul cel mai revoluționar 

al poporului nostru mult pătimit”
(Ion Buzdugan, 27 martie 1918)

Ion Țurcanu (editor), Sfatul Țării. Documente, vol. 1, 
Procesele-verbale ale ședințelor în plen, Editura Știința, Chișinău, 
2016, 822 p.

Din cele peste 800 de pagini, 92 sunt acoperite de un 
amplu studiu introductiv, care se dovedește nu doar 
interesant ca informație, ci și necesar pur și simplu, 

având în vedere că documentele sunt reproduse în original, adică 
în limba rusă. Deși notele critice sunt în limba română, e dificil de 
presupus că volumul a fost conceput pentru a se adresa vorbitori-
lor de limba română. Un demers complet ar fi pus documentele 
față în față cu traducerea lor în limba română. În felul acesta 
rigoarea științifică ar fi fost fără cusur, iar notele în limba română 
ar fi avut sens. Limitările volumului editorial sunt mereu un impas 
pentru orice autor/editor, de aceea unele lucrări sunt publicate în 
mai multe volume, iar cel de față – strict referitor la Procesele-
verbale ale ședințelor în plen – s-ar fi pretat foarte bine.

Editorul volumului explică în Nota asupra ediției motivul 
reproducerii documentelor în limba rusă: „...nu e vorba doar de 
faptul că stilul și limbajul lor redau spiritul și culoarea epocii în 
care au fost concepute. Mult mai important este faptul că cele 
petrecute în ședințe care au ținut câte 4-5 ore sunt 
redate în câteva pagini. Altfel spus, textele sunt extrem de conden-
sate, iar asta înseamnă că este important să fie citite cu mare 
atenție fiecare frază și chiar fiecare cuvânt pentru a putea reține o 
informație cât mai completă și cât mai exactă. Textul tradus reduce 
mult această șansă”. Volumul se adresează unui număr restrâns de 
istorici, doar studiul introductiv fiind în măsură să suplinească o 
nevoie mai mare de lectură legată de tema Sfatului Țării din 
perspectiva proceselor-verbale ale ședințelor acestuia. Sublinierea 
atenției pe care cititorul avizat în limba rusă trebuie să o focalizeze 
pe fiecare frază și pe fiecare cuvânt are darul de a induce o 
distanță și mai mare între carte și potențialul cititor. Nu este totuși 
vorba de vreo cabală. Ca istoric, redactor și editor știu cât de greu 
este să faci dintr-un ocean de texte/documente/fragmente o carte 
adevărată. Iar traducerile pot fi dintre cele mai dificile demersuri. 
Necesită profesionalism, timp și, nu în ultimul rând, vocație. De 
cele mai multe ori, practicarea vocației te situează în afara timpu-
lui. Parcurgând studiul introductiv semnat de Ion Țurcanu, devine 
și mai limpede nevoia de a citi documentele. Sunt foarte relevante 
discuțiile din Sfatul Țării legate de situația țăranilor, de împroprie-
tărire, de învățământ și nu numai. Aprofundarea acestor documente 
ar permite o mai clară viziune asupra chestiunii „identității”, ar 
mai estompa din prejudecăți și schematisme, apropiindu-ne mai 
mult de realitatea istoriei. Aflăm astfel că unul dintre obiectivele 
Sfatului Țării era „naționalizarea învățământului, adică organizarea 
acestuia astfel ca limba română să constituie principalul său 
instrument de funcționare: în această limbă să se facă pregătirea 
cadrelor de pedagogi, ea să fie limba de predare a disciplinelor de 
studiu și, totodată, limba de comunicare în mediul școlar”, ceea ce 
pare logic și coerent în context. Procesul „decurgea însă extrem de 
greu, și nu doar din cauza rezistenței multor factori cu 
predispoziții antiromânești, inclusiv în Sfatul Țării, ci, așa cum 
observa Erhan, și pentru că realizării acestei sarcini de importanță 
vitală pentru Basarabia se opuneau în unele locuri chiar țăranii”. 
Dar poate că partea cea mai importantă a studiului este referirea la 
legitimitatea Sfatului Țării. Aici, Ion Țurcanu propune un excurs 
istoric remarcabil prin cuprinderea opțiunilor, a scenariilor 
avansate de-a lungul timpului, și, mai ales, prin capacitatea 
analitică. Se confirmă rolul guvernului român și al armatei regale 
române, care avea să mai producă astfel de momente istorice 
inspirate. „Pot veni orice trupe, numai nu române”, este replica 
unui reprezentant al minorităților în Sfatul Țării, cuvinte care spun 
esențialul despre tensiunile momentului. 

„Indiscutabil, comportamentul obstrucționist al minoritarilor în 
Sfatul Țării a dăunat mult activității acestuia și a guvernului, și, în 
general, bunului mers al treburilor publice în Republica 
Democratică Moldovenească. Și totuși Sfatul Țării s-a confruntat 
cu pericole și mai mari. E vorba de anarhia care pusese stăpânire 
pe Basarabia după revoluție și, mai cu seamă, în urma bolșevizării 
armatei ruse de pe Frontul Român și a revărsării ei în ținut, după 
ce la 23 decembrie 1917 Cartierul General al Frontului Român 
dăduse ordinul de retragere a trupelor ruse din România. Dar 
situația cea mai periculoasă apăruse în momentul în care bolșevicii 
amenințau să preia întreaga putere în Basarabia.” Intervenția 
armatei române a fost salvatoare, în condițiile în care Sfatul Țării 
nu dispunea de o forță militară proprie, autentică și relevantă. 
Trebuie spus, fără echivoc: la începutul anului 1918, Armata 

Regală Română a îndepărtat pericolul bolșevizării Basarabiei, e 
adevărat, pe fondul slabei organizări a bolșevicilor, aflați în faza 
incipientă a extinderii „revoluției”. Practic, a fost amânată comuni-
zarea acestui ținut românesc, care nu va mai scăpa în timpul celui 
de al Doilea Război Mondial, așa cum nu va scăpa nici jumătate 
din Europa. Tot astfel, în 1919, înaintând până la Budapesta, 
Armata Regală Română va elimina pericolul bolșevizării Ungariei. 
Intervenția armată românească s-a produs în condiții de război, în 
care era implicată și Rusia țaristă, dar care trăia neajunsurile fatale 
ale revoluției bolșevice. Rostul trupelor române a fost să ajute 
Sfatul Țării, în fapt, proaspăt proclamata Republică Democratică 
Moldovenească, să restabilească ordinea, în contextul anarhiei 
declanșate de bolșevici. În ianuarie 1918, când Sfatul Țării cerea 
ajutor militar, niciuna dintre părți nu avea gândul unirii. Acest 
interes național se va fi conturat pe măsură ce Frontul Român se 
consolida, iar bolșevicii au fost aruncați de armata română peste 
Nistru. Accentele ironice și de reproș ale unora la adresa intențiilor 
ascunse ale României în momentul ianuarie 1918 sunt gratuite. E 
ca și când i s-ar reproșa unei mame care a fost lipsită cu forța de 
copilul ei că încearcă, atunci când condițiile îi permit, să și-l 
recupereze. Ce s-a petrecut în perioada ianuarie-martie 1918 arată, 
când vine vorba de popoare și de state, cât de îndreptățită este 
remarca aparent cinică: „politica se face cu interese”. Statul român 
a arătat în 1918 că este capabil să fie responsabil față de români, 
în ciuda intereselor Aliaților săi în război, care nu erau de acord cu 
„știrbirea” teritorială a unuia dintre cei mai importanți aliați: 
Rusia, țară care avea înțelegere secretă cu Austria să împartă 
România. În condiții de război și de anarhie bolșevică, trebuia să 
conteze interesul național, susținut și legitimat de o istorie de peste 
105 de ani de rusificare și deznaționalizare a unui ținut românesc. 
Nu trebuie mitizate nici Sfatul Țării (tendință evidentă la autorul 
studiului), un organism departe de imaginea idilică din unele 
prezentări naționaliste, nici Armata Română, care are „scuza” că 
se desfășura pe timp de război (în cel mai sângeros război din 
istoria omenirii). De aceea, o afirmație a lui I. Țurcanu este ușor 
rizibilă. Domnia sa susține că împușcarea câtorva membri ai 
Sfatului Țării, reprezentanți ai minorităților (pe care, de altfel, îi 
critică în alte părți, ceea ce nu justifică, desigur, executarea lor, dar 
în război altele sunt regulile), ar fi „cel mai relevant indiciu asupra 
atitudinii cercurilor diriguitoare și bogate din România față de 
Sfatul Țării (...) administrația militară românească, la fel ca 
guvernul român și ca întreaga clasă politică din regat, avea o 
atitudine negativă față de Sfatul Țării și guvernul Republicii 
Moldovenești, pe care le considera organe revoluționare, deci 
oarecum bolșevice, și de asemenea față de țăranii basarabeni care 
nu pretindeau altceva decât să aibă pământ pentru a-l munci și care 
protestau împotriva abuzurilor din partea marilor proprietari 
susținuți de armata română, care, la rândul ei, se deda la tot felul 
de abuzuri: confiscarea de terenuri agricole pentru necesități 
militare, achiziționarea produselor agricole de la țărani pe prețuri 
derizorii sau chiar rechiziționarea lor, pedepsirea aspră, în cel mai 
fericit caz cu bătaia, a celor care nu erau mulțumiți de un astfel de 
comerț, sub motiv că erau bolșevici, controlul alegerilor locale, 
lichidarea organelor autoadministrării locale etc...”. De la 
București, din alte scrieri, memorii, amintiri, documente etc. 
imaginea oamenilor politici români ai epocii nu este atât de cinică, 
dimpotrivă. Aserțiunea autorului este rizibilă pentru parti pris-ul 
prea „popular” din expresia  referitoare la atitudinea „cercurilor 
diriguitoare și bogate din România”, uitând că toate realitățile și 
doleanțele pe care le enumeră se întâmplau în plin război, când 
regulile militare primează în fața celor civile, care, în parte, sunt 
suspendate de starea de necesitate. Discutabilă este și pomenirea 
dorinței de împroprietărire a țăranilor, ca și rechiziționările (făcute 
pe toate fronturile), pe timp de război (și de tulburare bolșevică), 
context în care trebuia să existe un factor de autoritate pentru 
reinstaurarea ordinii. Se știe că nu peste mult timp s-a materializat 
și legea agrară, iar marii latifundiari ai României nu au fost chiar 
gardienii responsabili cu punerea botniței, variantă indusă 
conștiinței colective de unele curente de gândire. Percepția deloc 
liniștitoare pe care o aveau unii oameni politici de la București se 
datora: condițiilor de război, revoluției din Imperiul țarist (pe care 
autorul o consideră legitimă, dacă nu ar fi fost înhățată de 
bolșevici, pentru „eliberarea” basarabenilor de sub jugul tuturor 
exploatărilor politice și sociale, subliniind că basarabenii simpli nu 
aveau conștiința națională a românității lor, iar pătura intelectuală 
era mai degrabă socialistă!), complicatei situații politice, militare 
și diplomatice a României la începutul anului 1918. Este aproape o 
copilărie să consideri că în acel moment greu politicienii români 
nu au fost mai empatici față de Sfatul Țării și basarabeni, în 
general, în condițiile în care nu a existat o dorință majoră și 
vizibilă a acestora din urmă pentru unire, dimpotrivă, curentul 
antiromânesc fiind foarte puternic. 

Cea mai importantă concluzie în urma lecturii studiului 
introductiv al volumului are legătură cu autorii inițiativei unirii din 
27 martie 1918. Ion Țurcanu demonstrează, prin analizarea unor 
surse documentare și memorialistice impresionante, că inițiativa 
unirii a avut-o, fără echivoc, primul ministru român Alexandru 
Marghiloman. Ceea ce ne mai scutură puțin din amorțeala schema-
tismelor propagandistice. Spre binele nostru, de orice parte a 
Prutului ne-am situa, trebuie să înțelegem, fie și în ceasul 100 al 
Unirii, că interesele naționale primează. Dar pentru asta e nevoie 
de oameni de stat, nu de politicieni corupți. Este nevoie şi să 
discutăm mai des, aprofundat și nuanțat, mai responsabil despre 
asemenea evenimente istorice. Concluzia lui Ion Ţurcanu este de 
natură să ne lase pe gânduri. După o analiză amănunţită, cu 
prezentarea contextului şi a diverselor percepţii asupra realităţii, 
autorul concluzionează că Sfatul Țării nu și-a dus menirea la capăt 
din cauza intervenției armatei române. Este o contradicție gravă 
aici și o confuzie de proporții. Pe de o parte, autorul tocmai 
demonstrase că era anarhie, pericolul bolșevic fiind mare, de aceea 
s-a cerut României ajutor armat. Pe de altă parte, unirea – dorită 
numai de o parte a membrilor Sfatului Țării, nu ar fi fost posibilă 
fără stabilitate în teritoriu. Sfatul Țării însuși era în imposibilitate 
de a funcționa fără ordine. Felul în care Ion Țurcanu structurează 
întreaga sa demonstrație, pe 90 de pagini, conduce spre o opțiune 
foarte personală, susceptibilă de moșteniri și frustrări psiho-istori-
ce nevindecate pe seama trădătorilor români: preferința pentru 
autonomia Basarabiei și nu pentru „unire necondiționată” și 
proiectarea unei aure triumfalist-tragice asupra Sfatului Țării. 
Instituție care, în cele din urmă, prin prisma proclamării unirii 
(necondiționate!) a fost una provizorie, de tranziție, soarta ei fiind 
să dispară. Sigur, este derizoriu să ne întrebăm, după 22 de ani de 
„integrare”, în condiții de „unire necondiționată”, cam cât ar fi 
durat autonomia Basarabiei (în raport cu Moscova), în condiții de 
„unire condiționată”, într-o provincie românească zguduită de 
interesele diverselor minorități implantate de regimul țarist de-a 
lungul celor 105 ani de stăpânire. Volumul editat de Ion Țurcanu 
pune prea multe semne de întrebare și propune la fel de multe 
demitizări, ceea ce impune acut traducerea în limba română a 
documentelor pe care le cuprinde. Este un moment solemn, în care 
istoricii și specialiștii din alte domenii ar trebui să studieze ce au 
însemnat cei 22 de ani de apartenență la România, prin raportare la 
105 ani de stăpânire rusească anterioară lui 1918, dar și prin 
raportare la cei peste 50 de ani de ocupație ideologică de până în 
1989. Cât de legitimă este „autonomia” de azi a Republicii 
Moldova? Cât de benefică? Și pentru cine? Vom constata că și în 
2018, după 100 de ani de la o unire întreruptă, unele întrebări sunt 
recurente: cine dorește azi unirea? cine va avea inițiativa ei? cine 
se împotrivește?

Așteptăm cu încredere volume de astfel de documente 
fundamentale pentru înțelegerea fenomenelor istorice din 
primele decade ale secolului XX, fenomene care au făcut 
posibilă Unirea din 1918 și statul român așa cum, în mare 
parte, îl știm și astăzi. Un astfel de proiect implică, însă, un 
efort uriaș de echipă, repet, cu publicarea bilingvă a docu-
mentelor. La 100 de ani de la Unirea din 1918, statul român, 
prin instituțiile lui, poartă o mare vină pentru lipsa de 
interes și implicare în proiecte editoriale majore care să 
recupereze istoric și editorial astfel de documente. Alte țări 
practică politici culturale de forță și mare coeziune, chiar 
dacă ar fi să luăm drept exemplu numai Polonia (ca să nu 
mai vorbim de Rusia!), care prin Institutul Polonez din 
București promovează adecvat cultura poloneză în spațiul 
românesc. Interesele unei culturi se susțin prin finanțare 
serioasă din partea statului. Era cazul ca statul român să se 
implice cu atât mai mult în recuperarea istorică și culturală 
de dincolo de Prut, altfel decât prin chermeze pseudocultu-
rale și literare. Acest prim volum conținând documentele 
Sfatului Țării era obligatoriu să fie tradus în limba română, 
iar azi să fi stat pe masa Președinției, Guvernului, 
Parlamentului, Academiei Române, alături de alte cărți de 
vizită ale Centenarului. Deocamdată, singurele evenimente 
vizibile ale „Programului Centenar” sunt încăierările politice 
și consecvența cu care stânga camuflată în premeditate 
isterii „paralelistice” încearcă să revigoreze comunismul de 
piață în variantă românească. Pentru instituțiile statului 
român Centenarul Unirii pare să nu fie decât o altă ocazie 
pentru câștiguri electorale și festivisme de soiul „Cântarea 
României”. 
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S-a născut în Mexic, în 1947. A studiat la Harvard şi la Colegiul 
Wadham, Oxford. Este profesor de poezie la Universitatea din 
Glasgow, şi “ writer-in-residence” la Colegiul  St John din 
Cambridge. În 1969 a înfiinţat editura Carcanet Press Limited, pe 
care o conduce în calitate de director managerial şi editorial; din 
1972 este fondatorul şi editorul general al publicaţiei PN Review. 
Antologator, traducător, translator, critic şi istoric literar, deţine 
titlul de  Fellow al Societăţii Regale de Literatură şi în 2006 i s-a 
decernat disticţia O.B.E. pentru serviciile aduse  poeziei. 
 

Ea a spus
  
Pe acolo a luat-o, repede-repede, pe sub copacul auriu,
Cu faţa aprinsă ca după o palmă,  cu lacrimi în ochi, 
Îmbrăcat , zicea ea,cu  pantaloni din moleschin şi vestă ecosez, 
prima dată purtate la nunta ei,
Cînd tîrfa a spus da prima,  adică nu, luîndu-i ani buni  ca să îl 
rostească. 
 
Oh, vesta lui, şi-o  amintea chiar bine, 
Văzînd  cum îi venea acum după atâţia ani,  
Pentru o clipă, el din nou avea  douăzeci şi doi de ani,  ea nouăs-
prezece,
Cu părul  bine strîns la spate, într-un coc negru  ca pana corbului,
şi stăteau acolo faţă în faţă, el cu mîna pe pieptul ei.
   
Chiar cît l-a iubit, cît l-a iubit!
Era mai uşor să spună nu, a doua oară acum.
Mult mai uşor, după  toate cele  întîmplate,
Mulţumită după-amiezii şi  toamnei, iar el era bătrîn
Şi inima ei nu se dovedise niciodată tămăduitoare, prin urmare  nu 
a mai cedat 
   
Cînd  i-a simţit răsuflarea fierbinte în ceafă , cînd a întrebat-o.
Pe acolo a luat-o, pe sub copacul galben, a spus ea,
Cu  vesta  ecosez pe el, a plecat de tot de data asta,
Zicea ea, oftînd,  de parcă ar fi însemnat ceva  pentru ea.  

 Staţia de autobuz
 
Am pierdut autobuzul, şi era prea tîrziu 
Să mai prind trenul. 
Vremea intra chiar prin acoperiş.
Trăgeam din ţigară şi vedeam cum plouă.
 
Trăgeam din ţigară şi încercam să văd
Ce puteam să mai fac.
Era întuneric. Peste drum ferestrele erau luminate,
Îndărătul uneia sau alteia, erai tu,desigur. 
 
Drept  pentru care stăteam în frig,  ajungînd acolo 
prea tîrziu să mai prind autobuzul şi apoi trenul.
M-ai ţinut destul de mult, 
Şi  poate  trebuia să mă fi întors la tine
                                                    
Din întuneric, cu  stăruitoare rugă, părînd din nou îndrăgostit,
părînd mereu pregătit să mă întorc, îndrăgostit. 
 

Fuga
 
Cînd au strigat, fugeam, de la prima chemare, fugeam.
De îndată ce am putut,  am fugit. Înainte  mă  imaginasem fugind 
De fluidul amniotic, de endometrul neliniştit,
De contracţia muşchilor, tensiunea lor,  lumina care intra  în 
peştera mică  şi înăbuşitoare, 
Funia care pînă la urmă a cedat,  fugeam
De capcană, de ac, de înţepătura din călcîi, de înfăşări,
De mirosul acru dulce al pielii ei( dîra lipicioasă şi talcul erau ale 
mele),
De sîn, de lingura strălucitoare, de cadă  şi apa călduţă,
De aroma de măr din spuma cenuşie a apei, 
De lumina rănind ochiul şi întunericul mai ceva ca apa.
Fugind, ţipam şi strigam .Pluteam pe lacrimi. Nu le dădeam
Pace. Mă sculaseră, nu aveau somn. De-aş fi ştiut,
Cînd acea jumătate de celulă a mea, smulsă din trupul lui,
A intrat în deschizătura ei fremătătoare, aş fi ales un alt fel  de a 
nu mai fi. Nu aveam altceva
de ales decît fuga. 
 
Am fugit cînd au strigat după mine, mi-am luat bandana 
Şi un băţ lung, am luat cu mine la drum  nişte fursecuri şi cola.
Mergeam acolo unde mă purtau poveştile (noaptea îmi citeau 
poveşti)
Am coborît din tinda lungă spre poartă, plîngînd.  La revedere,  
A spus ea, şi nu întîrzia la masă. În spatele casei
Am stat în livada nouă, aşteptînd să vină după mine,
Să stăruie să mă întorc, aşa cum făceau mereu. M-am aşezat, şi 
stelele
Au început să se arate. Cînd vor veni oare ? Nu au venit. Uitaseră.
Era timpul mesei, începuseră fără mine. Cînd m-am întors
Faţa mea păstra urmele lacrimilor  cu arome  diferite.  Ai întîrziat,
A spus el, fără supărare. Luaseră măsuri în privinţa mea, era 
timpul 
Să fug  sprinten şi în alte părţi.  
 

În dimineaţa Răstignirii lui Hristos

. . . Din izvorul bîntuit şi valea
Străjuită de  plopul palid,
Spiritul ocrotitor călător  e trimis cu suspine ,
Cu flori  împletite-n cosiţe,  
Nimfele în umbrele  serii din desişuri  nedesluşite jelesc. 
Din   ‘Dimineaţa Naşterii lui Hristos’ de Milton
   
La naşterea lui, zeii nu au coborît.
Nici nu au ştiut că pruncul venise pe lume,
Ce fusese el, cine era, cine avea să fie.
Căminul era Olimp. Pentru încă o generaţie
ei  puteau  să intervină în vieţile noastre, a celor de jos,
In iubirile noastre adevărate, să ne calce cetăţile, războindu-se cu 
noi,
să ridice furtuni, să zgîlţîie pămîntul, şi apoi
Să se întoarcă la norii de mai jos şi să-i adoarmă,
Luînd-o de la capăt ziua următoare, cum spune mitul,
Şi astfel slujind  veşniciei  răutăţii. 
Nu tot era rău acolo. Blînda Vesta  mătura

Scrumul de pe o vatră ştearsă , şi Ianus
Şedea   pe treptele verandei , urmărea  o nouă dimineaţă
urcînd povîrnişurile topite,  şi stelele
palide,  apoi cufundîndu-se  ca nişte  scîntei în lumina răsărind.
Lares erau la lucru în holdele de orz,
Pomona aducea o poală cu flori din livadă
Şi Pales avea grijă de capre  pe păşunea de sus.
Ops şi Consus dormeau în căpiţa de fîn pînă la cules.
Asa a fost, aşa trebuie să fi fost. 
 
Peste mare şi într-o altă limbă,
Un roman şi un evreu într-o conversaţie liniştită
Sub aripile unui cedru încep să schimbe lumea
Stînca  prin despicarea  stîncii, firul ierbii prin iarbă. 
Ajung la împăcare: Baraba
Dispare în mulţime, un alt captiv
E înveşmîntat şi încoronat. El e regele. Îşi ia crucea,
Omul e pus  să-şi sape singur groapa.
Cade şi se ridică, e biciuit, blestemat şi compătimit.
Urcă pe culmea aleasă şi e răstignit.  
 
Fiecare munte  l-a urcat,  urcînd muntele acela,
Fiecare munte s-a cutremurat. Stîncile se rostogolesc.
Dar şi Olimp, locul din totdeauna  al  zeilor,
E  bătut ca o tobă, lumina explodează
Şi  chiar şi aici, ca în Ierusalim
O arbaletă cu  un om strîns în arcul ei,  
Tras ca o săgeată ţintită drept în soarele de amiază —
Şi soarele deodată cade din cer.
E întunericul dinaintea facerii lumii,
Şi  întunericul  vremii  din urmă  ce are să vină. 
 
Luminile se aprind din nou. Arbaleta pe culme
E Hristos tras cu putere de a lui greutate. 
Un altfel de soare  arde peste pămînt.
Se simte chiar pe Olimp. Zeii cei vechi nu mai sunt.
I-au coborît norii. Se pune vina pe cartea
Necitită. Ei sunt pe mare: Noe 
Lasă rampa zăngănind . Arca nu eşuează 
Nici pe Ararat, nici pe Olimp. Pe Golgota.
Lumina e trasfigurată. Zeii îşi adună lucrurile.
Uimiţi coboară perechi- perechi calea anevoioasă;
 
   
Înţepenite,  năpîrlind, soioase de nemişcare,
Făpturile toate, de luni bune pe mare, coboară din arcă, 
poticnindu-se, croncănind, orăcăind, bîzîind, mîrîind.
Cu totul şi-au uitat locul pe pămînt.
Văzîndu-l  din nou acum, ele se încrună. 
Acum se supun  legilor lui.
Leul cu ochi galbeni şi umezi, lîngă tovarăşa lui tristă 
E Jupiter. Unde le este savana ?
Apolo, acum lipsit de strălucire, e vultur în zbor rotitor.
Diana, aplecîndu-se  peste iaz, soarbe  lumina. 
 
Un porumbel, cîndva Venus ,  gîngureşte pentru fiul ei  orb, 
Oriunde  ar zbura  dispare.  Iată-l pe greoiul Vulcanus,
In călduri, mistreţul de oricînd; şi Marte, zice ea, 
Unde e Marte, ne vom mai legăna-mpreună
În singura cursă a dragostei ?
Mercur, făcîndu-şi deja cuibul, e rîndunică.
Minerva, bufniţa clipind, aşteaptă  căderea nopţii.  
Bachus şi Maia, el poticnindu-se, ea sprijinindu-l,
Incep să  behăie şi să zumzăie : capră, colibri.
Au căzut  după  privilegiul din Olimp.
 
Nu totul s-a schimbat acolo. Blînda Vesta mătură 
Cenuşa din vatra ştearsă, şi Ianus
Şade pe verandă, urmăreşte o nouă dimineaţă,
Urcînd povîrnişurile topite, şi stelele
palide,  apoi cufundîndu-se  ca nişte  scîntei în lumina răsărind.
Larès îşi vede de lucru pe cîmpul de orz, Pomona
Aduce din livada nouă  o poală cu flori.  
Palès are grijă de caprele lui pe păşunea de sus.
Ops şi Consus se trezesc. E vremea culesului?
Aşa este, aşa ar trebui să fie.

Olimpia IACOB / Michael SCHMIDT

TRADUCERI
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Eva stătea lipită cu spatele de tavan şi privea în jos. La ea. În 
pat. De fapt, în partea ei de pat. Se vedea pe ea însăşi cum stă 
îmbrăcată cu halatul de casă pe ea, liniştită, cu mâinile încrucişate 
pe piept. Ar fi vrut să fie moartă. Dar nu era. Scoase un picior 
printre pulpanele groase ale halatului ursulin şi chicoti uşor. Coapsa 
albă străluci insidioasă în lumina tot mai scăzută a zilei. Şi arătă cu 
vârful degetului mare spre el. El, care stătea pe partea lui de pat. 
Dincolo de limita celor 62 de cm marcată de scândura albă ca o 
barieră. Sângele scurs din tâmplă îmbibase perna, iar, mai jos, 
lângă tivul cu modele stilizate de cocori – imaginate probabil de un 
designer care se chinuise cine ştie câtă vreme, fiindu-i refuzate de 
către şeful departamentului Creaţie, pe rând, patru propuneri: 
ursuleţi, stele, mori de vânt şi plopi fără soț – până se adunase şi 
formase o baltă cam cât întinderea a două palme una lângă alta. 
Probabil textura cearceafului era foarte strânsă, omogenă. Se 
închegase într-o peliculă subţire şi rece, ca stratul de grăsime de 
deasupra unei fierturi uitată afară, la rece. Însă el nu mai avea 
putinţa să se privească. Îi era refuzată posibilitatea. Căci, încă din 
timpul somnului, colţul ascuţit de marmură al stativului de la 
veioză îi intrase profund în tâmplă și, în urma loviturii, osul 
temporal stâng se făcuse praf.

Eva se dădu jos şi reveni în pat. Privi în sus. Oglinda o puseseră 
acum 18 ani, când se iubeau ca nişte nebuni, pe unde apucau, la 
orice oră şi în toate felurile. Şi, dintr-o pură curiozitate a firii 
aceleia subţiri din sufletul oricărei femei – acolo unde se amestecă 
în picuri dulci plăcerea cu un pic de dorinţă voyeuristă, ca să-i 
prelungească excitaţia – ceruse imperios să fie montată deasupra 
patului o oglindă. A fost acceptată indiscutabil în unanimitate, fără 
să ştie nici ea, nici el, că astfel de reflexii perverse sunt întâlnite, de 
regulă, în casele de toleranţă. Dar numai în cele luxoase.

Îşi retrase piciorul şi, în clipa aceea, îi trecură prin minte toate 
durerile, toate umilinţele, toate batjocurile pe care le îndurase din 
partea acestui om. Se acoperi la loc cu aripile halatului. Frigul de 
alături ajunsese în sfârşit la ea. Blocul de gheaţă alunecase şi 
trecuse de limita celor 62 de cm.

*
… – Credeţi-mă, domnule doctor... mulțumesc pentru paharul 

cu apă, am luat pastila pe care mi-ați dat-o, da, mă simt mai bine, 
să știți că sincer vă spun: nici nu-mi dau seama când s-a produs 
catastrofa. Bulversarea vieții noastre.

Sunteți un bun psiholog şi vreţi să stabiliţi dacă am avut sau nu 
discernământ, tocmai de aceea, în continuare, iată, vreau să 
adăugați la fișa mea comportamentală un detaliu revelator, și 
anume, că în mod clar am sesizat un fenomen de degradare a 
relațiilor, după ce am pierdut sarcina, e trecută data acolo, în fișa 
medicală, pe foaia de ieșire din maternitate, eu nu vreau să-mi mai 
amintesc... da, cred că are legătură, e posibil, fiindcă raporturile 
noastre s-au rărit exact de atunci. Nu mai rămăsese nici urmă din 
sentimentele vijelioase specifice începutului oricărei căsnicii, mă 
rog, știți cum e, atunci când apelativele reciproce sunt tandre, 
inventive (mițu, iubi, țonțo, dondo, bibi etc.), iar părțile rușinoase 
sunt numite cu porecle conspirative, în dialoguri criptate, de genul 
„ce face ursulețul meu?”„e bine, doarme!... dar veverița mea?” 
„hmm! e cam hămesită!”.

Acum, eram scrutată viermănos cu o uitătură uscată, rece și 
imobilă (parcă era o mască din filmele horror!), privirea aceea pe 
care o arunci de regulă unui copac fără rod, unei creaturi sterpe sau 
unei mobile, unui șifonier, de pildă. Niciunul dintre cele trei nu 
poate prinde plod, nu rodește, nu germinează, în el nu crește, nu se 
dezvoltă nimic și, prin urmare, din el nu iese nimic. Absolut nimic. 
Încleștările noastre zgomotoase, secvențele de iubire năprasnică, 
partidele de sex nebun se stinseseră unele după altele, fuseseră deja 
mutate în spatele scenei, după cortina de fundal, unde sunt duse 
toate elementele de decor care nu mai sunt necesare, pentru ca, mai 
târziu, ele să ajungă să fie depozitate în magazia din curtea interi-
oară, ei bine, ele s-au transformat, treptat-treptat, într-un soi de 
mecanică mută, de gestică rapidă și automată, la care participam 
maximum cinci minute... vă rog să mă iertați..., necesară numai lui, 
ca să se golească, să-și elibereze testiculele și să slobozească în cel 
mai scurt timp excesul de testosteron. Gândiți-vă că era un om de 
48 de ani, încă în puteri. La orice oră din zi sau din noapte, după 
cum îi forfoteau lui hormonii sau gărgăunii, eu eram obligată să fiu 
martora unei frecări rapide și a unui strigăt de final... iarăși, vă cer 
scuze... răgușit, de animal ușurat, așa cum vedem la televizor, la 
Animal Planet. După care, totul reintra în normal, pregăteam masa, 
călcam, puneam rufe la mașina de spălat ori adormeam. Iar a doua 
zi, eram prima la bucătărie, ca să fie gata micul dejun, exact ca în 
orice familie bazată pe toate criteriile, în afară de dragoste. Erau 
toate niște îndatoriri casnice. Obligații maritale ce decurgeau din 
contractul încheiat de primar în fața noastră și a martorilor, cu 
douăzeci de ani în urmă, după care am servit bomboane fondante, 
apă minerală și suc, apoi am continuat la restaurantul „Ciocârlia”. 

Ajunsesem aidoma unui obiect casnic, ca o mașină de spălat, ca 
un mixer, ca un robot cu blender, de care el se servea ori de câte ori 
avea nevoie, vărsa în el conținutul și, fără să se uite dacă acțiunea 
era necesară ori, și mai grav, dacă aparatul mai era în stare de 
funcționare, își vedea de treabă mai departe. Ce m-a uimit pe mine 
în acea perioadă a fost insistența cu care își aplica această poate 
terapie, poate ambiție, poate experiment, poate necesitate – 
înțeleasă, cum ziceau marxiștii! – pe același și același material 
uman. Neschimbat. Adică pe mine. Nu știu, ce ziceți?... Să fi fost 
un fel de defulare a unui mascul trădat? Căci doctorul și-a încălcat 
puțin principiile deontologice și, la insistențele mele secrete, nu a 
conchis din vina cui s-a petrecut tragedia, adică avortul spontan, de 
fapt, sarcina extrauterină, unde se afla greșeala, la cine se găsea 
eroarea, la el sau la mine? Nu știu, ce ziceți? Să fi fost vorba de o 
formă mascată a unui devotament incredibil, aproape inversat? Sau 
un caz cu serioase rezonanțe clinice de monopol cu penitență? 
Eram pedepsită brutal să mă dezumanizez, de fapt, să mă dezfeme-
iez. Eu. Doar eu. 

Fiindcă asta m-a uimit. M-a uimit că n-a schimbat partenera, 
domnule doctor. Să fim serioși! Putea oricând să purceadă fie la 
deschiderea unor noi fronturi pasagere de „amortizare” a 
investițiilor și performanțelor sale în domeniul sexual, fie la 
desfacerea căsătoriei și abordarea unui, așa cum se zice nu doar în 
relațiile interumane, „nou început”... Ei bine, nu, domnule doctor 
– da, mai vreau un pic de apă, tot așa, rece – el nu, nu și nu. Cu 
toate că avea, ca și făcută, opțiunea uriașă de a-și căpăta libertatea 
de a ieși dintr-un mariaj dovedit la un moment dat inconvenabil (și 
cine nu-și dorește, în general, o asemenea pleașcă, bașca prin 
acordul ambelor părți, deci, fără mare balamuc?!). În plus, 
recunoașteți că un bărbat la 48 de ani reprezintă încă o partidă 
atrăgătoare, dacă nu redutabilă, sub toate aspectele. Și social – era 
unul dintre cei mai activi și descurcăreți consilieri (și cred că știți 
bine ce înseamnă asta!), dar și ca potență – frecvența necesităților 
sale era, v-am spus, surprinzătoare, deși un pic cam dezordonate. 
Pe de altă parte, prin evadare, își putea realiza și visul de a-și 
procrea un urmaș, poate nu atât din curiozitatea metafizică de a 
descoperi magia propriului material biologic, zestrea genetică, în 
formă continuată (vă spun eu, că știu, nu era genul atât de pro-
fund!), cât din dorința sălbatică, aproape animalică de a demonstra 
cerului, societății și oamenilor că el este un bărbat puternic, 
dominator, care, în ciuda vârstei poate un pic depășite, putea 
experimenta pe un uter de 22 de ani, să zicem, valoarea incontesta-
bilă a sămânței sale, că este hiperpotent, infinit și puternic. 
Masculul alfa. Pe când el, dimpotrivă. Cu totul și cu totul dimpotri-
vă. Adică viceversa. Ce vreau să spun!... Nu trecea săptămână de la 
Dumnezeu fără ca gazeta locală cea mai trendy, cum se zice, de 
fapt, o prăpădită de fițuică de scandal, scoasă de un avocat pricinos, 
obscur și aflat mereu în căutare de clienți, să nu insinueze despre 
nu știu ce aventuri galante ale consilierului, cu tot felul de duduci, 
starlete și modele, unele proaspăt sosite de dincolo de centură și 
acomodate rapid la viața „tumultuoasă” a orașului. A marii metro-
pole. Dar, ca un făcut, la datele și locurile confirmate „pe surse” ca 
sigure în foaia mizeră, cum că au avut loc dezmățurile, în realitate 
el era acasă, în pijama și se satisfăcea „intra muros”, adică mă 
folosea, în virtutea aceleiași monogamii maniacale, numai pe mine, 
ca obiect de provocat plăceri sexuale…

*
– Hă, hă, hă, hăăă! - hai, nu mai fi supă’ată, po’umbițo. Las’ că 

ajungem noi acasă și rupem patul, că – în șoaptă, la urechea ei, dar 
ea se ferește – așa mi s-a făcut de dor, tătele! Și îți ga’antez eu c-o 
să-ți treacă oful... Se ridică în picioare. Scaunul se dă peste cap, în 
spatele lui, dar nu contează. Finule, hai noroc, casă de piatră, bă 
băiatule! Și, când ne-o fi mai rău, așa să ne fie!... Balaoacheșe, ia 
fă-te-ncoa, tată!... Și pune mâna, finuule... aoleu, pardon! nu mâna, 
hă, hă, hăăă și fă-i repede Mioarii un flăcău, mă-nțelegi, ca să ia 
indemnizația de creștere a copilului... Știi cât stă? Doi ani, mânca-
l-ar neica, doi ani stă acasă cu 80% din salariu, n-ai treabă, iar tu 
ești boier. Eh, uite că eu n-am avut noroc... Hai, țigane, bagă una 
de tristețe, că la noi în casă-i mare supărare. Aiu’ea! - și flutură din 
mână.

S-a încins. Și-a slăbit nodul de la cravata albastră cu dungi, 
cămașa crem s-a udat în jurul gâtului, sudoarea-i curge pe ceafă. 
Smocul de păr ce vine spre frunte i s-a lipit de pielea capului, 
acoperind o parte din chelia bilaterală care i se duce până aproape 
de creștet. Cămașa e leoarcă și prin ea se vede maioul modern cu 
găurele, ca la concursul de tricouri ude, iar deasupra, părul de pe 
piept, ale cărui câteva fire răzlețe ies pe lângă gulerul răsfrânt.

– Băi... finule, fii atent aicea la mine! noi s’tem ca și pă’inții tăi, 
a doua pereche și, deci, ce sunt io?...ia, s-aud! haide, mă…așaaaa, 
deci io-s tatăl, ai înțeles? ştii ce-aș vrea? aș vrea ca să vii la mine 
ca la taică-tu, mă, înțelegi, ca la taică-tu, măi, tată, uite, aș vrea și 
io o autorizație, ca să mă extind cu casa asta bătrânească, i-aș mai 
adăuga o cameră în față și aș mansarda-o şi nu-i problemă cu mâna 
de lucru, că, uite, e-aici şi dom’ preşedinte şi ai aduce-o la mine şi 
pe Mioara, măăăi, fină, măi, dar ce te-ai mai împlinit…erai un ţâr 
când te-a luat ăsta, da, naşule, mulţumesc, dar tu eşti mulţumită, tu, 
Mioaro? da, naşule, avem de toate, o maşină de spălat ne mai 
trebuie, ca să nu-şi mai rupă Mioriţa mea unghiuţele, da’ voi…cu 
chestia aia, cum staţi, ce chestie, naşule, aoleu, avem vreo datorie? 
nu v-am dat serviciul ăla de douăşpe persoane? da, măi, pezeven-
ghiule, am glumit, ziceam că aşa, cu chestia aia… cu făcutul 
copilului, mă, tălâmbule, că văz că Mioara e dornică, nu-i aşa, 
scumpiţo, ce te-aş mai mângâia, nuu! nu! să nu cumva să te 
gândeşti la prostii, că poporul ăsta e dus rău, auzi, să spună el că o 
dată vede naşul aia a finii! hai, zău, e exagerat, io ziceam de copil, 
pe când un bebe, măi tăntălăilor, ca să-l botez? aaa, naşule, ce m-ai 
speriat, da, lucrăm, ştii cum se zice, lucrăm pe brânci, da’ nu se 
prinde, o să mergem la Sovata luna viitoare şi acolo ştii cum e, cu 
tratamente, şi pentru ea, şi pentru mine… Hai, gata, lăsaţi-mă! Uşşş 
d-aci! S-a mohorât.

– Dom p’eședinte!... Se aşeză lângă el, pe scaunul gol lăsat de 
nevastă-sa, plecată să danseze cu Romeo. Reușise să-l convingă pe 
președintele trustului să vină la nunta la care el era nașul mare, cu 
promisiunea discretă – spusă cu voce joasă – că-i va susține la 
consiliu proiectul de locuințe de lux, cel mai îndrăzneț proiect 
edilitar al orașului nostru, cartierul de vile Semiramida!, cum 
scria cu litere mari, pe fundalul unuui cer senin, pe panoul din 
dreptul terenului viran de la marginea de sud a urbei. În oraș, 
apăruseră deja glumele pe seama „îndrăzneței” investiții, spunându-
se că, dacă se numește Semiramida, se vor construi semi-locuințe; 
căci, dacă ar fi fost vorba de locuințe în toată regula, cartierul ar fi 
trebuit să se numească Ramida! Ce naiba, domnule președinte, 
lăsați pe mine, că știm noi ce avem de făcut! I-a spus din ușa 
biroului. Apoi, în trecere, i-a șoptit secretarei: Blochează-i pe 
agendă sâmbăta viitoare. Are nuntă! ... În sănătatea dumneavoas’ăă 
și a ideilo’ mneavoas’ăă, vivat!

*
… – În seara aceea, domnule doctor, s-a întâmplat ceva oribil. 

Odios. O să vă povestesc, fiindcă numai astfel voi scăpa de 
toxinele astea cumplite care-mi ard meningele.

Am ajuns târziu. Era într-o stare avansată de beţie. Băuse mult, 
mult, nu ştiu, probabil că nu doar din cauza veseliei de a fi naş, eu 
una n-am avut atâtea vibraţii emoţionale ca el, dar, în fine… cred 
însă că făcuse şi o pasiune moartă ca un ochi de peşte pentru 
Mioara, fina, altminteri, o tânără planturoasă, liniştită, placidă şi 
lipsită de orice farmec. Plată precum un blat de tort cu grosimea de 
un deget. Fără nicio sclipire, decât a cerceilor din urechi şi a paiete-
lor de pe pieptul rochiei de un cobalt funest, ce strepezea ochii ca o 
coroană mortuară făcută din cale. Probabil – din experienţa mea 
– că începuse să-i placă inertele.

I-am spus să meargă la baie, să-şi facă, totuşi un duş, fiindcă 
din toţi porii se ridicau efluvii nesfârşite de alcool îmbibat în 
sudoare. Casa toată deja mirosea ca o cârciumă, ştiţi, aerul acela 
stătut ce vine direct din intestine, fiindcă rămâne pilorisul deschis, 
prin sughiţuri, eructări şi flatulaţii. În timp ce eu mi-am scos 
rochia, am pus-o pe umeraş şi am agăţat-o în şifonier, el şi-a 
aruncat cât acolo cămaşa udă, şi-a scos cravata încurcându-se în 
nodul ei, gata-gata să se spânzure. Pantalonii abia reuşise să-i 
scoată de pe un picior. Şi a rămas în ciorapi. Şi-n boxeri. Se plimba 
de acolo-acolo prin cameră, cu mâinile la spate. Era de un cara-
ghioslâc aş zice infernal şi, drept urmare, i-am spus să înceteze. A 
aşteptat să ies din baie. Mă demachiasem, îmi făcusem igiena 
sumară…mă scuzaţi… Şi îmi pusesem cămaşa de noapte.

M-am băgat imediat sub plapumă, am stins veioza de pe 
noptiera mea şi eram aproape de momentul acela neclar, când totul 
alunecă parcă pe o pârtie de unt, pământul se înclină uşor, apar 
primele personaje ale viselor ce vor veni, ciudate, o uşă care nu se 
deschide, un om pe care nu-l cunoşti, da, nu-l cunoşti, nu-l mai 
recunoşti, fiindcă el se repede spre tine ca un animal sălbatic, trage 
de plapumă ca un nebun cu ochii scoşi din orbite şi-ţi smulge 
cămaşa de noapte, îţi sfâşie chiloţii şi se aruncă asupra ta, făcându-
şi loc printre picioarele tremurânde. Te caută cu o mână, te palpea-
ză, te scotoceşte, te estimează, timp în care, cu cealaltă, se forţează 
să-şi dea jos boxerii. Dar aici e norocul tău, că ei sunt foarte strâmţi 
şi ai timp exact două secunde ca să îndoi un picior, să i-l pui în 
piept şi, de spaimă, să te încordezi ca un arc, apoi să te destinzi 
brusc şi cu putere, pentru că ai reuşit, aşa pirpirie cum eşti, cu un 
singur picior să ridici namila de pe tine şi să o basculezi până în 
mijlocul camerei, lovindu-o cu spatele de şifonier. L-am auzit 
icnind. M-am ridicat urlând: Nenorocitule!... Bestie împuţită! Am 
ajuns, aşa goală cum eram, lângă el şi i-am plesnit cu călcâiul o 
lovitură în nas, cum faci când striveşti un gândac, i-a dat sângele şi 
cred că în momentul acela s-a şi trezit.

În noaptea aia, m-am culcat în baie. Am luat plapuma, am 
căptuşit cu ea cada şi acolo am dormit. Nu înainte de a fi încuiat 
uşa. El, dacă avea nevoie, putea folosi veceul de serviciu.

A doua zi, nu aveam nicio deplasare. La noi, în turism, ştim cu 
o lună înainte programul deplasărilor pe care le face agenţia, în 
funcţie de tur-operatori. Dar, cum noi suntem doar doi în firmă, ne 
facem programul din timp, în funcţie de, cum spuneam, tur-opera-
tori, precum şi de alte criterii, cum ar fi limba predilectă a regiunii, 
dacă am mai fost în zonă sau în funcţie de contacte şi parteneriate. 
De pildă, eu prefer zona latină, în timp ce colega mea, care ştie la 
perfecţie germana, engleza şi suedeza, acoperă partea nordică a 
continentului. Deci, programul ni-l facem din vreme… Şi a doua zi 
ştiam că nu aveam nicio deplasare.

M-am dus la Bricostore, am cumpărat cele necesare şi am 
meşterit singură, o zi întreagă. El era plecat pentru două zile, trimis 
la o întrunire a tuturor primarilor din regiunea de nord-vest. Ce-am 
meşterit?... Păi, am tăiat două şanţuri în saltea, am fixat acolo câte 
un prag de lemn – de fapt, două scânduri groase de lungimea exact 
a patului puse pe cant – pe care, după ce le-am ridicat preţ de o 
jumătate de palmă, le-am lipit la perfecţie cu un adeziv foarte 
puternic. Între ele, am măsurat 62 de centimetri. Acela era, ca să 
zic aşa, no man’s land-ul. Patul avea lăţimea de 210 cm, minus 62 
fac 148, împărţit la 2 fac 74… Deci, fiecare avea pentru el, în 
folosinţă proprie, cum se zice, exact 74 de cm. Atât. Cât să doarmă 
într-o parte foarte lejer şi destul de chinuit pe spate. Eu n-aveam 
probleme, căci cu statura mea mă încadram perfect în dimensiunile 
stabilite. La el însă lucrurile erau ceva mai complicate.

Când, după două zile s-a întors şi a ieşit din baie cu prosopul în 
jurul şoldurilor, era să leşine. Ţinând cu mâna nodul prosopului, 
într-o parte, s-a apropiat de pat şi cred că, dacă nu se sprijinea cu 
mâna stângă de pat, cădea lat. S-a urcat cu genunchii, s-a uitat cu 
atenţie la marginile de lemn alb, şlefuit perfect, parcă ar fi făcut 
parte din structura patului, le-a pipăit, da, erau adevărate. Eu 
stăteam în pragul uşii, sprijinită într-un umăr, ştiţi, cam cum fac 
negustorii în pragul prăvăliei lor, îmbiind clienţii. Şi zâmbeam abia 
ironic. S-a uitat spre mine, de acolo, din pat, stând aşa, caraghios, 
în genunchi, dar răsturnat în oglinda de pe tavan şi m-a întrebat din 
priviri. „Am făcut calculul, ai la dispoziţie exact 74 de cm ca să 
zburzi!... La fel ca şi mine.”

„Dar…!”
„Nici un dar…! Între noi vor fi de-a pururi 62 de cm. O să ţii 

minte toată viaţa acest număr… Şaizeci şi doi!”. Şi i-am făcut cu 
ochiul.

Apoi, l-am lăsat aşa cum ieşise din baie. Năuc. Trebuia să-mi 
pregătesc valiza. A doua zi, aveam charter spre Tenerife.

Şi, din acel moment, mă hotărâsem să nu-l mai ţin pe umeri…
Nu ştiu dacă aţi, văzut, domnule doctor, aţi fost vreodată la 

Praga? Nu se poate să nu fi fost. Ei bine, există acolo, în vechiul 
cartier evreiesc, pe strada Vězeňská, o sculptură extraordinar de 
sugestivă în memoria marelui autor ceh, Franz Kafka. E realizată 
de sculptorul Jaroslav Róna şi are o dublă inspiraţie. Fie din primul 
roman al lui Kafka, Amerika, unde personajul unui candidat politic 
are pentru campania electorală o idee năstruşnică, să se aşeze pe 
umerii unui bărbat uriaş, spre a colinda astfel ţinuturile, în căutare 
de alegători. 

Florin TOMA / 62 DE CM

Continuare în pag. 20
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Să ne imaginăm că acum, la 142 ani de la nașterea lui 
Costantin Brâncuși, tulburaţi peste măsură de treburile 
zilnice, într-una din nopţi ne organizăm un coşmar: se 

face că Ion Iliescu este Preşedinte, că zîmbetul lui e lege pentru 
toţi curtenii care se înşiră de la scările Cotrocenilor şi pînă la 
umbra lui Lenin de la Casa Scînteii - unde Mărginean tocmai 
priveşte pe fereastră, vede un gol imens şi crede că Bucureştiul a 
fost pîrjolit, dar nu-şi dă seama că se uită în sine, la  propriul său 
peisaj interior - , că apare apoi pe postul naţional, condus evident 
de Dumitru Popa, şi spune fără să clipească: Traian Chebeleu, unul 
dintre cei mai importanţi eminescologi contemporani, este obstruc-
ţionat în proiectele lui  de restaurare a manuscriselor eminesciene 
de nişte retardați care nu înţeleg necesitatea acestei acţiuni şi 
sensul ei adînc. Ce s-ar întîmpla după o asemenea declaraţie? 
Simplu: contracandidatul tradiţional, Emil Constantinescu, ar 
cîştiga alegerile fără a mai avea vreun adversar, pentru că a doua 
zi după declaraţia de pe micul ecran Preşedintele  Iliescu ar fi 
literalmente devorat de către Istoria literaturii române, indiferent 
de ediţie, de autor şi de numărul volumelor.  Evident, s-ar înîmpla 
astfel din pricina simplă că despre Eminescu s-au scris cărţi 
fundamentale în cultura noastră, pentru că există profesionişti ai 
cercetării eminesciene care  şi-au lăsat ochii pe manuscrise şi 
au  dobîndit, în schimb, cîteva zeci de dioptrii, pentru că există, cu 
întreaga lor autoritate, istorii ale literaturii şi istorici literari care 
nu pot fi nici ignoraţi şi nici ocoliţi. Pentru că opinia literară este 
formată şi ea ştie că acolo, pe unde au trecut Perpesicius, 
Călinescu, Vianu, Caracostea, Cioculescu, Petru Creţia şi Dumitru 
Vatamaniuc nu este loc pentru Chebeleu. Literaţii pot fi însă 
liniştiţi, totul nu este decît o joacă de-a posibilul, proiectată şi ea 
într-o ipoteză de coşmar. 

Dar ceea ce în literatură nu s-ar putea întîmpla nici în vis, în 
artele plastice s-a întîmplat aievea. Preşedintele de mai  sus a 
declarat public, cu ani buni în urmă, fără griji şi fără nicio remuş-
care, că ,,Dl. Radu Varia, unul dintre cei mai importanţi brâncuşo-
logi contemporani, este obstrucţionat în intenţiile lui de restaura-
tor” ş.a.m.d. Era, desigur, vorba despre ansamblul de la Tîrgu-Jiu. 
A doua zi nu numai că nu s-a întîmplat nimic, dar Preşedintele-
estet-restaurator și traficant de influență a ajuns, bine mersi, la 
următoarele alegeri,  pînă în turul doi, iar lucrurile au  rămas 
neschimbate: adică Istoria artei românești a continuat să doarmă, 
acolo unde se află ea dintotdeauna, în pîntecul cald al virtualităţii, 
istoricii de artă să trăiască ei înşişi în eternitatea operei  şi să nu-şi 
înnegrească pata galbenă cu mizeriile zilei, iar balerinii din jurul 
lui Brâncuşi să studieze, absenţi şi firavi, inextricabila relaţie 
dintre Negresa albă, Albă ca zăpada şi Scufiţa roşie. Cum a fost 
posibil ca un inginer de ape, care nu şi-a practicat niciodată 
propria lui meserie, simplu mînuitor de forme fonetice fără 
conţinut lexical, să se trezească subit istoric de artă, să dea undă 

verde unei aventuri, dispreţuind făţiş opiniile de specialitate şi 
sfidîndu-i cu aroganţă pe cei cîţiva care trudesc la cerecetarea 
operei lui Brâncuşi de zeci de ani sau chiar de o viaţă? Foarte 
simplu, pentru că istoriografia noastră de artă n-a reuşit să 
construiască şi să impună o imagine credibilă şi autoritară a lui 
Brâncuşi. Cu excepţia cercetărilor lui Barbu Brezianu şi, mai nou, 
cu recuperările și studiile Doinei Lemny și ale altor cîțiva solitari, 
copleşitoarea majoritate a scrierilor despre Brîncuşi este situată 
undeva între tristeţe şi ridicol. De la activiştii de partid şi pînă la 
conştiinţele trezite proaspăt la o viaţă culturală aerobă, s-a născut 
un adevărat cor de extatici în imnele căruia Brâncuşi apare  simul-
tan  ca satir stihinic şi ca înger zbanghiu, ca ţăran sadea şi ca 
iniţiat în tainele piramidelor. În situația în care un volum despre 
Brâncuşi n-a fost vreo compilaţie insipidă  pe care n-a citit-o 
nimeni, nici măcar autorul în timpul redactării, dacă nu a fost 
vreun opuscul însăilat de Ion Mocioi, Victor Craciun, Radu Lucian 
Stanciu sau Nae Georgescu, special amenajat pentru a desțeleni 
piața pentru sutele de artefacte derizorii atribuite marelui sculptor, 
atunci a fost, negreşit, vreun eseu despre zbor, despre aspiraţie, 
despre căţelul pămîntului, despre identitatea ornitologică a 
Măiastrei sau despre punctele kinetoterapeutice ale operelor 
brâncușiene, semnat de către oricine de la V.G.Paleolog pînă la 
Mircea Deac și la Matei Stârcea Crăciun. Dacă unui melancolic 
activist cultural, care ar fi trebuit demult întrebat şi ce rol a jucat 
prin anii cincizeci în înfieraarea publică a oprei brâncușiene, i-a 
venit, cîndva,  ideea să inventarieze toate păsările popoarelor, de la 
cocoşul galic  la rîndunică, de la corb la lebădă şi la gîscă etc. poa-
te-poate s-o dumiri cumva în legătură cu specia Păsării în văzduh, 
altuia, unui veleietar autist și habotnic, sub pretextul elaborării 
unei metodologii cosmice de lectura a gândurilor lui Brâncuși, i 
s-a revelat gîndul de a  inventaria punctele G ale sculpturilor ca 
foneme ale unui alfabet mistico-astral, iar altora le-au venit alte 
idei, la fel de imprevizibile, sau numai acelea, mult mai practice, 
de a face doar bani pe seama lui Brâncuși . Dar deşi acestea sunt 
cazuri extreme prin nivelul subcultural şi rudimentar, pe de o 
parte, și clinico-delirante, pe de alta,  ele nu sunt deloc izolate şi 
se regăsesc, în formule mai subtil distilate, şi pe la alte case. Şi 
tocmai prin aceste enormităţi, debitate liric sau doct despre 
personaj sau despre operă, imaginea artistului îşi întîrzie coagula-
rea în cultura noastră. Brâncuşi este un mit, o legendă folclorică, o 
formă culturală preluată în şoaptă şi transmisă tot aşa mai departe, 
însă locul lui în sculptura naţională este departe de a fi unul 
clarficiat critic şi istoric, iar un repertoriu al lucrărilor sale, de la 
idee la schiţă, de aici  la prima lucrare şi pînă la şirul de variante 
nici vorbă să existe. Nimeni nu s-a încumetat să-i descrie sistema-
tic tematica, să-i urmărească evoluţiile formale în cadrul aceleaşi 
categorii, să-i explice abandonurile şi recurenţele, dar e greu de 
găsit un absolvent de liceu care să nu-şi propună, după ce a văzut 
un afiş cu portretul artistului şi încă vreo două lucrări,   să aducă 
la cunoştinţa întregii lumi epocala sa descoperire în ceea ce 
priveşte verticalitatea Coloanei, orizontalitatea Mesei şi strălucirea 
Păsării cînd cade pe ea o rază de lumină mai crudă. 

    Extrasă din exegeza romantică a înaintaşilor şi din  cea 
liric-abisală a brâncuşologilor mai noi, figura lui Brîncuşi este 
una absolut halucinantă. El este, rînd pe rînd, ţăran, păstor, mag, 
sfînt, francmason, iniţiat în doctrinele orientale şi egiptene, 
înţelept, alchimist, ţîrcovnic, turist, bucătar, amant, histrion, 
filosof platonic sau milarepian, ba chiar bunul Dumnezeu. Şi 
lista ar putea, evident, continua. Risipit în atîtea ipostaze, cum să 
mai regăseşti în el sculptorul? Şi, mai ales, cum să-l faci credibil 
cînd competenţa în opera sa nu mai este o chestiune de profesio-
nalism, de studiu şi de cercetare, ci  un dar genetic pe care fiece 
român trebuie să-l aibă în virtutea unei imemoriale compatibili-
tăţi sangvine? Un asemenea portret fascinează, de bună sea-
mă,  excită în aceeaşi măsură şi dezvăluie nebănuite resurse de 
identificare în absolut. 

  Reveriile exegetice sînt exerciţii de echivalare, forme de 
autopropulsare în fantasma artistului demiurg, dar ele nu fac 
decît să-l devalorizeze pa Brâncuşi, să-i sporească vulnerabilita-
tea şi să dea veleitarismului aripi de condor. Doar aşa a fost posi-
bilă, cîndva, ieşirea lui Iliescu la rampă, intrarea lui Varia în 
funcţiune, dar și invadarea pieței cu niste pietroaie sau mormane 
de bronz atît de ridicole încît și denumirea de falsuri se transfor-
mă într-un nemeritat elogiu : pe fondul unui exes de orgoliu şi al 
unui vid de autoritate. Dacă istoriografia noastră de artă îşi va 
face, cîndva, un sumar examen de conştiinţă, nu-i va fi greu să 
observe că ineficienţa şi bovarismul ei sînt pur şi simplu forme 
de complicitate la compromiterea și, de  multe ori, la distrugerea 
patrimoniului brâncușian, și nu numai. În acest context, aventura 
lui Radu Varia şi nesimţirea falsificatorilor nu sînt, ca în patolo-
gie, decît o problemă de comportament oportunist. Un fel de 
infecţie secundară pe un teren deja traumatizat. Dar cine va 
suporta conseciţele? Iată, în absenţa atîtor răspunsuri, încă o 
întrebare. 

Pavel ŞUŞARĂ / Brâncuşologia versus Brâncuşi

Fie dintr-o povestire a scriitorului, Descrierea unei lupte, al 
cărei protagonist, la un moment dat, sare pe umerii interlocutoru-
lui său şi, din noua lui poziţie, observă şi transformă peisajul 
înconjurător al Pragăi, cu vedere spre Vltava. Sigur, intenţia 
sculptorului a fost şi aceea de a evoca atmosfera grea, apăsătoare, 
ameninţătoare şi grotescă, din scrierile lui Kafka, bănuiesc că l-aţi 
citit… Ştiţi ce reprezintă monumentul, lucrarea asta din bronz, 
care are peste 4 m înălţime? Ei bine, un costum gol pe dinăuntru, 
haină şi pantaloni, dar fără trup, iar pe umerii lui, chiar Franz 
Kafka, slăbuţ, cu pălărie pe cap şi îmbrăcat în tradiţionalul costum 
cambrat al funcţionarului public din Imperiul chezaro-crăiesc. 
Statuia m-a impresionat aşa de tare, încât, atunci când v-am spus 
că mă hotărâsem să nu-l mai ţin pe umeri pe bărbatul meu, exact 
la ea m-am gândit. Da, ştiu, eu eram o existenţă devitalizată, fără 
substanţă, fără consistenţă, nu mai aveam dorinţe, nu mai aveam 
idealuri, nu mai aveam speranţe. Puteam duce pe umeri orice, 
chiar şi un bloc de piatră sau un elefant. Călătoream doar spre 
a-mi hrăni spiritul şi chiar şi explicaţiile pe care le dădeam 
turiştilor pluteau uşor, ca nişte aleanuri eterice care veneau de 
niciunde şi, trecând peste mine, se îndreptau spre nicăieri.

Nu vreau eu să vă ţin lecţii, dar o pasiune sper că sunteţi de 
acord că nu se ţine pe picioare dacă nu e excepţională, nu are 
valoare de excepţie, nu este extra-ordinară, adică în afara ordinii şi 
nu este excesivă. Tot ceea ce nu este excesiv dăunează prin plictis 
– spunea cineva. Măsura, da, măsura în toate, aşa e. Dar, vă întreb, 
domnule doctor, ce a generat progresul, ce a dat propăşirea? 
Măsura sau încălcarea ei? Apoi, dacă stăm în graţiile măsurii şi-o 
gâdilăm toată ziua, o corconim şi-o alintăm, credeţi că obţinem 
altceva decât o lungă şi cumplită moleşeală, o sleire și o apatie 
îngrozitoare? Nemăsura, domnule doctor! – aceasta e viitorul. Şi 
v-o spune nu o femeie puternică, o zdrahoancă din aia cu existenţa 
stahanovistă, prima-n toate, şi-n câmp, şi la mulgătoarea electrică, 
şi pe tractor, şi în pat. Nu, ci una care a îndurat cu deznădejde, 
vreme de 20 de ani, o tutelă nemeritată, apăsătoare ca o cască de 
oţel, apropiată cumva de dispreţ, de umilire şi de cinism rece, 
sadic. Şi cu care, vă spun drept, aici intrăm bine în domeniul 
dumneavoastră, mă şi obişnuisem. Mai bine chiar decât boul cu 
jugul. Era un chin, un disconfort pe care aproape că-l stimam, îl 
respectam, îl iubeam. Ajunsesem la sindromul broaştei fierte. Ştiţi 
că s-a făcut un experiment, care, apoi, a devenit parabolă. Ca să 
vedeţi că broasca e parcă un pic mai deşteaptă decât noi. Deci, 
dacă e să pui o broască într-un vas cu apă rece, pe care, apoi, s-o 
încălzești treptat, cu o temperatură nu mai mare de 0,02 grade pe 
minut, ea se va adapta şi își va mări temperatura corpului în 
același ritm. Însă, când apa va începe să fiarbă, ea nu-și va mai 
putea controla temperatura corpului, nu va mai avea energia să 
sară din oală, nu va mai avea putere pentru ultimul impuls, 
salvator bineînţeles. Şi, drept urmare, ea va muri în clocot, fără să 
facă ceva ca să se salveze. În schimb, dimpotrivă, dacă temperatu-
ra apei va fi mărită brusc, într-un minut, ea va sări imediat din apă 
și, astfel, va rămâne în viață.

Aşa am făcut şi eu. Am sărit brusc din apa fierbinte. M-am 
hotărât să dau de pământ cu „vecinul” meu de pat. Mi-am ales 
libertatea. Sau măcar o formă a ei.

Cum?... M-a ajutat destinul. Tot el, săracul, care-mi dăduse 
degeaba o condamnare de douăzeci de ani la locul de viaţă. 
Într-una dintre călătoriile de serviciu, l-am cunoscut pe Filip. 
Locuia undeva, dincolo de marginea de sud a Vienei şi ţinea o 
pensiune. Ca la ţară. Ca la ţara lor, bineînţeles! Unde am ajuns din 
pură întâmplare. Eram cu maşina şi, dacă nu se pornea o ploaie 
zdravănă, n-aş fi oprit în vecii vecilor să mă adăpostesc în căsuţa 
aia cu muşcate la ferestrele joase, cu acoperiş de ţiglă şi cu o curti-
cică placată cu gazon verde crud şi smălţuită cu flori. Aş fi trecut 
poate prin faţa ei şi aş fi remarcat doar: Uite, dom’le, ce oameni 
gospodari pe aici! Am bătut însă la uşa groasă de lemn, cu pumnii 
şi cu picioarele, căci apa şiroia în şuvoaie pe lângă fulgarinul pe 
care-l ţineam pe cap. Caraghios şi inutil.

Mi-a deschis bombănind şi… mai târziu ne-am spus unul altuia 
poveştile. Trăia ca un pustnic, soţia şi fetiţa de cinci ani îi murise-
ră într-un accident, cu patru ani în urmă. De atunci, era cumplit de 
singur, nu ştia să se poarte frumos cu nimeni, nu era amabil şi mai 
tot timpul mormăia, nemulţumit de tot şi de toate. Bref! Nu mai 
insist, a fost o noapte care a deschis un viitor. Cu previziuni nu 
foarte îndrăzneţe, dar în timpul căruia am clădit pentru mai târziu 
o relaţie frumoasă, calmă şi domoală. Obţinusem, în sfârşit tihna 
de care aveam atâta nevoie. Tihna şi protecţia cuiva lipit de mine. 
Ca o adăstare pe spate, cu mâinile sub cap, într-un pat lipsit de cei 
62 de cm de graniţe şi oprelişti… 

   
*
Închise ochii. Un val de sânge virtual îi acoperi retina. 

Refuzase să se mai uite în sus, în oglindă. Nu mai suporta să-l 
vadă. Puse mâinile pe piept. Îşi apăsă cu palma dreaptă inima, ca 
şi cum de acolo ar fi aşteptat cumva o izbăvire. Coşmarul durase 
prea mult. O istovise. Trebuia cumva să facă ceva, să se rupă din 
lanţul ăsta blestemat de fapte sau de vise oribile, din pasa asta 
parcă de magie neagră, în timpul căreia îi înfipsese în tâmpla 
stângă, bărbatului aflat dincolo de limita celor 62 de cm, un colţ 
de marmură din stativul veiozei de pe noptieră…

Deschise ochii, totuşi. Pleoapele o dureau. Grele ca plumbul, 
abia putu să le deschidă. Se uită în sus. Tavanul alb, cu un cerc de 
stucaturi aurite în jurul lustrei. Se ridică într-un cot şi privi năucă 
împrejur, parcă abia trezită din somn. O cameră spaţioasă, cu 
pereţii tapetaţi în verde şi, agăţate din loc în loc, reproduceri după 
tablouri de Gustav Klimt. De afară, se auzea, prin fereastra 
întredeschisă, lătratul unui câine. Şi vorbe repezite de calmare. 
Probabil că venise cineva.

Întoarse capul. Lângă ea, se afla iubitul ei. Întinse mâna şi, 
parcă spre a se convinge, îi atinse obrazul cu palma. Era viu. Era 
întreg. Se aplecă şi-l sărută. „Unde-ai fost până acum?”

Cocorii stilizaţi de pe faţa de pernă dispăruseră.
Era un model nou, cu inimi. Roşii, verzi, albastre, galbene, 

turcoaz…
(11 – 13 februarie 2018)                                         (F.T.)

 ...62 DE CM
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NR. 50, martie / 2018 ”Toate dilemele se rezolvă prin unificarea contrariilor.”

 / Colocviile „Brâncuşi”Adina ANDRIȚOIU

Manifestarea „Colocviile Brâncuși”, care cuprinde evenimente 
culturale care leagă ziua de naștere a lui Constantin Brâncuși (19 
februarie) cu ziua trecerii sale în eternitate (16 martie), s-a 
desfășurat anul acesta sub semnul Centenarului. 

Evenimentul care a deschis seria acestor evenimente a fost 
vernisajul Expoziţiei de arte vizuale a Uniunii Artiștilor Plastici 
din România, Filiala Târgu-Jiu, în data de 18 februarie. Pe simeze-
le Galeriilor Municipale de Artă au expus artiștii plastici: Adrian 
Bândea, Armand Land, Bogdan Epure, Cătălin Negrea, Cristina 
Cioplea, Daniel Semenescu, Daniel Șerban, Georgiana Brandt, 
Gheorghe Plăveți, Iliana și Florin Gheorghiu, Florin Hutium, 
Laurențiu Stoicu, Lucica Popescu, Mariana Frătița, Mihai 
Țopescu, Petru Birău, Ștefan Strâmtu, Valer Neag, Vasile Fuiorea. 
Lucrările au acoperit tehnici și forme diferite de expresie, de la 
pictură și grafică, la sculptură în lemn și metal, artă plastică 
decorativă, ceramică, materiale textile și lemn. Curatorii expoziției 
au fost artiștii Mihai Țopescu, Vasile Fuiorea, Valer Neag și Florin 
Gheorghiu.

În spațiul devenit neîncăpător al galeriilor, alături de artiștii 
expozanți, au fost prezenți membri ai Consiliului științific al 
Centrului „Brâncuși”, cadre universitare, arhitecți, scriitori, 
studenți, elevi, oameni de cultură, reprezentanți ai mass-media. 

Evenimentul a fost deschis de managerul Centrului „Brâncuși”, 
Doru Strîmbulescu, care a prezentat pe scurt programul zilelor 
dedicate aniversării marelui nostru sculptor, precum și câteva 
dintre proiectele din acest an ale instituției.

Adrian Tudor, viceprimarul Municipiului Târgu Jiu a folosit 
ocazia pentru a menționa că, în perioada următoare, Primăria 
Municipiului va găsi o rezolvare a problemei spațiului pentru 
manifestările culturale, prin schimbarea destinației unui alt spațiu 
situat foarte central și care nu mai servește scopurilor cărora le-a 
fost destinat inițial. 

Despre semnificația manifestării, ca și despre conținutul și 
modul de realizare a lucrărilor din expoziție au vorbit criticul de 
artă Pavel Șușară, pictorul Vasile Fuiorea, președintele filialei 
Târgu-Jiu a U.A.P., sculptorul Vlad Ciobanu, cercetătorul Matei 
Stârcea-Crăciun, ambii membri ai Consiliului științific al Centrului 
„Brâncuși”, precum și fostul președinte al Institutului Cultural 
Român, Radu Boroianu, care a rămas un apropiat al instituției.

În a doua parte a evenimentului, regizorul bucureștean Copel 
Moscu a prezentat în avanpremieră filmul „Comoara naivă”, o 
emoționantă poveste în imagini a pictorului naiv Ioan Măric, din 
Bacău. Premiera filmului va avea loc în data de 13 aprilie, la 
București. 

Participanții la eveniment au putut să răsfoiască și paginile 
celor mai recente apariții ale revistei „Confesiuni”, respectiv 
numerele 48 și 49, care au fost lansate cu această ocazie.

Luni, 19 februarie, în același spațiu al Galeriilor Municipale de 
Artă, cu începere de la ora 10,00, s-a desfășurat masa rotundă cu 
tema „Ansamblul brâncușian în contextul Centenarului. Între 
trecut și viitor”. Prima comunicare a aparținut dr. Sorin Lory 
Buliga, consilier în cadrul Centrului de Cercetare, Documentare şi 
Promovare „Constantin Brâncuşi” și a avut ca subiect „Tentativele 
de desființare a Coloanei Infinite”. Pe baza documentelor din 
arhivele naționale, dar și a celor identificate la Academia Română, 
Sorin Buliga a reconstituit câteva momente importante legate de 
încercările de demolare a Coloanei fără Sfârșit. Este un demers 
necesar pentru a putea clarifica o serie de informații fără funda-
ment, care circulă în spațiul public, și care s-au transformat în 
adevărate legende, mai ales datorită laturii senzaționale pe care o 
promovează.

A urmat comunicarea „Brâncuși în anul Marii Uniri”, prezenta-
tă de către Adina Andrițoiu, de asemenea consilier al Centrului 
„Brâncuși”. Pornind de la genericul național al Anului Centenar, 
pe baza unei bibliografii atent selecționate și a informațiilor certe 
avute la dispoziție, autoarea a trecut în revistă momente relevante 
din viața lui Constantin Brâncuși în Parisul ocupat și, în special, 
din 1918. Interesant este faptul că acesta este anul în care Brâncuși 
începe să sculpteze primele coloane, extinzând tema obiectului 
care până atunci îi servise doar ca soclu pentru alte creații. Au fost 
arătate și multiplele neajunsuri pe care le-a întâmpinat artistul în 
legătură cu recrutarea pentru război, prezentarea în fața mai multor 
comisii medicale și declararea sa ca inapt la finalul anului 1917. 

Ambele comunicări au fost apreciate de către cei prezenți. 
Pavel Șușară a subliniat că trebuie să se renunțe la tonul emfatic, 
laudativ, la efuziunile sentimentale, adoptate de unii participanți cu 
alte ocazii, în favoarea comunicărilor cu conținut științific, care au 
la bază documente verificabile și care pot genera dezbateri 
serioase și utile. 

Prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu, critic de artă și fost rector 
al UNARTE, a arătat că este foarte important să recuperăm și să 
reedităm lucrări care aduc în fața publicului documente și 
informații mai puțin cunoscute despre marele nostru artist, așa 
cum este cartea „Brâncuși inedit”, având ca autori pe Doina 
Lemny și Cristian-Robert Velescu. 

Doru Strîmbulescu, managerul Centrului „Brâncuși” a 
menționat că în programul Editurii „Brâncuși” pe anul 2018 există 
deja câteva titluri pregătite pentru tipar (insistând asupra lucrării 
ce va apărea în curând: „Istoricul Ansamblului Monumental 
realizat de Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu din documente de 
arhivă”, sub semnătura consilierilor din cadrul instituției, dr. Sorin 
Lory Buliga și Adina Andrițoiu), precum și reeditări ale unor 
lucrări importante mai vechi, epuizate deja de mult timp.

Masa rotundă a continuat cu prezentarea pe scurt a etapelor pe 
care le mai are de parcurs dosarul de includere în Patrimoniul 
UNESCO a Ansamblului Monumental brâncușian de la Târgu-Jiu. 
Arh. Ștefan Bâlici (managerul Institutului Național al 
Patrimoniului) și arh. Irina Iamandescu (reprezentant Focal Point 
naţional pentru Convenţia Patrimoniului Mondial), după ce au 
vorbit despre programul ce trebuie parcurs până în 2019, au 
răspuns și întrebărilor unor jurnaliști, reamintind că modul actual 
de abordare a criteriilor pentru includere a fost diferit față de 
dosarul anterior, astfel că, de data aceasta, se așteaptă un rezultat 
pozitiv. Șt. Bâlici a menționat că s-a pus accentul pe unicitatea 
sitului și „din acest punct de vedere a fost dificilă comparația cu 
alte situri din lume, tocmai pentru că nu mai există o astfel de 
operă. Am pornit de la afirmația lui Ionel Jianu potrivit căreia 
«Brâncuși a inclus orașul în monument, nu monumentul în oraș», 
cum se întâmplă de obicei. Evident, orașul a evoluat de-a lungul 
anilor, potrivit etapelor istorice pe care le-a parcurs. Nu putem 
opri dezvoltarea orașului, însă s-a evidențiat faptul că opera nu 
și-a pierdut din valoare, din acest motiv”. 

După încheierea dezbaterilor, participanții au făcut o vizită la  
Hobița, la Casa memorială „Constantin Brâncuși”, unde au fost 
așteptați de către primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui. În 
pofida vremii mai puțin prietenoase, a fost un moment de încânta-
re pentru cei prezenți să ia din nou contact cu ambianța naturală, 
aproape neschimbată, a locurilor unde marele artist și-a petrecut 
copilăria.

În după-amiaza aceleiași zile, cu începere de la ora 17,00, la 
Muzeul de Istorie „Alexandru Ștefulescu” a avut loc vernisajul 
expoziției DOI(8), a artiștilor plastici Dana Constantin și Marcel 
Bunea. Curatorul expoziției, criticul și istoricul de artă prof. univ. 
dr. Ruxandra Demetrescu, a arătat că cei doi artiști plastici 
formează o identitate de grup, „în care fiecare se privește în 
oglinda celuilalt. Trăsătura unificatoare a parcursului constituit din 
2013 este abstracționismul practicat cu aceeași tenacitate, dar cu 
mijloace distincte”. 

În acest interval de timp, expoziția a fost itinerată în țară și în 
străinătate, nefiind vorba, totuși, despre aceleași lucrări. Din acest 
motiv, episodul al optulea al grupului DOI poate fi citit și sub 
semn retrospectiv, deoarece propune o revizitare a unor etape de 
creație semnificative ce au marcat începuturile unui parcurs 
comun, în care „pictura este o profundă tăcere articulată”, după 
cum afirmă artistul Marcel Bunea. 

Evenimentul de la Muzeul de Istorie a beneficiat de prezența 
compozițiilor rafinate ale muzicianului Mircea Suchici, solist-in-
strumentist al Filarmonicii „Oltenia” Craiova. 

Publicul târgujian a avut parte din nou de evenimente culturale 
de înaltă calitate în zilele de 15 și16 martie, cu ocazia comemorării 
a 61 de ani de la trecerea în eternitate a lui Constantin Brâncuși.

Joi, 15 martie, de la ora 17,00, a avut loc vernisajul expoziţiei 
de grafică și gravură a artistului plastic Zuzu Caratănase, la 
Galeriile Municipale de Artă ale Municipiului Târgu Jiu. În 
deschidere au vorbit Doru Strîmbulescu, managerul Centrului de 
Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, 
Vasile Fuiorea, curatorul expoziției și președintele Filialei Târgu-
Jiu a UAP din România, Gheorghe Dican, vicepreședintele UAP 
din România și Virgil Nițulescu, director în Ministerul Culturii. 

Evenimentul a continuat cu prezentarea de specialitate a 
criticului și istoricului de artă Pavel Șușară, care apreciat superla-
tiv expoziția, punctând nu numai tehnica execuției, ci și densitatea 
epică a conținutului. Lucrările lui Zuzu Caratănase trimit privito-
rul, cu predilecție, în lumea personajelor antichității, dar și a 
marilor momente ale istoriei universale. Este nevoie de timp și 
răbdare pentru a asimila mesajul transmis de autor, dar satisfacția 
finală este cu atât mai copleșitoare.

Răzvan-Constantin (Zuzu) Caratănase este considerat ca fiind 
cel mai bun artist-gravor al generației sale și unul dintre cei mai 
activi și prolifici artiști vizuali din România. Este cadru didactic 
universitar, curator de artă contemporană și doctor în domeniul 
arte vizuale. Are la activ peste 30 de expoziții personale și a 
participat la aproximativ 300 de expoziții de grup, naționale și 
internaționale. Tușa sa personală se poate vedea nu numai în 
lucrările executate, ci și în modul în care și-a construit imaginea, 
blazonul sub care se prezintă fiind edificator. Artistul este cunos-
cut publicului târgujian încă din 2017, când a mai avut o personală 
la Galeriile Municipale de Artă din municipiu.

Vineri, 16 martie, la Muzeul Județean Gorj „Alexandru 
Ștefulescu”, cu începere de la ora 15,00, s-a desfășurat conferința 

cu tema „Constantin Brâncuși sau despre sculptura fără masă”, 
susținută de criticul și istoricul de artă Pavel Șușară. 

Tema, dar și personalitatea conferențiarului, au strâns în sala 
Muzeului de Istorie numeroși iubitori de cultură, care au putut să 
audieze ideile și viziunea personală a lui Pavel Șușară cu privire la 
receptarea operei lui Constantin Brâncuși. La finalul celor două 
ore de prezentare, Pavel Șușară a răspuns și diverselor întrebări 
primite din partea publicului.

În continuare, de la ora 17,00, în același spațiu, a avut loc 
vernisajul expoziției naționale „Desenul post-Brâncuși”. Curatorul 
Vasile Fuiorea a fost ajutat în realizarea expoziției de către o 
echipă formată din Pavel Șușară, Mihai Țopescu, Florin 
Gheorghiu, Doru Strîmbulescu și Vlad Ciobanu. Din partea 
administrației publice locale, în deschidere a vorbit Adrian 
Tudor-Drăghici, viceprimarul Municipiului Târgu-Jiu. 

Dintre cei 40 de expozanți, au fost aleși patru câștigători ai 
Premiului „Bursa Brâncuși”. Aceștia au fost desemnați de către un 
juriu de specialitate, care a deliberat în zilele premergătoare 
expoziției. Cei patru câștigători sunt: Atena Elena Simionescu, 
Adriana Lucaciu, Eusebio Spînu și Feleki Karoli. De asemenea, au 
fost acordate și trei mențiuni „Bursa Brâncuși” pentru Iliana 
Gheorghiu, Dalina Bădescu și Mirela Trăistaru, precum și Premiul 
de Excelență „Constantin Brâncuși” acordat de Filiala Târgu-Jiu a 
UAP lui Neculai Păduraru. În expoziție au mai fost prezenți cu 
lucrări Teodor Arghile, Rodica Banciu Reghep, Valter 
Paraschivescu, Lisandru Neamțu, Armand Landh, Iosif Stroe, Ile 
Ștefi, Daniela Grapă, Ioana Fluierașu, Eugenia Drăgoi Banciu, 
Doina Reghiș Ionescu, Dana Catona, Mălina Crăciun, Ana Maria 
Rugescu, Dates Câmpeanu, Liviu Acasandrei, Marius Barb/
Barbone, Zuzu Caratănase, Lucian Irimescu, Valer Neag, Oana 
Onciuleanu, Daniela Orăvițanu, Sergiu Grapă, Matei Gașpar, Sorin 
Dumitru Baciu, Romana Țopescu, Daniel Semenescu, Petre 
Chirea, Alice Țeca, Adrian Sandu și Cosmin Moldovan. 

Manifestarea „Colocviile Brâncuși”, care a cuprins atât 
evenimentele din februarie, cât și pe cele din martie, a fost 
organizată de către Centrul de Cercetare, Documentare şi 
Promovare „Constantin Brâncuşi”, Consiliul Local şi Primăria 
Municipiului Târgu-Jiu, în parteneriat cu Institutul Cultural 
Român, Consiliul Județean Gorj, Filiala Târgu-Jiu a Uniunii 
Artiștilor Plastici din România și Muzeul Județean Gorj 
„Alexandru Ștefulescu”. 

Credite foto: Laurețiu Stoicu și Sorin Lory Buliga.
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”Orice sculptură e o formă în mişcare.”

Cele mai multe date autentice privind ridicarea 
Ansamblului monumental brâncușian de la Târgu-Jiu se 
găsesc în documente din arhivele statului, din orașele 

Târgu-Jiu și Craiova (publicate în volumul Documente din 
Arhivele Naționale ale județelor Gorj și Dolj cu privire la 
Ansamblul sculptural brâncușian de la Târgu-Jiu, coordonat de 
Sorin Lory Buliga și Adina Andrițoiu). Nu au fost însă identificate 
aici documente referitoare la ansamblul respectiv din perioada 
iulie 1940 – mai 1949. Seria acestora este reluată după anul 1949, 
când urmează o nouă etapă în istoria capodoperei brâncușiene, 
care se suprapune peste perioada comunistă dintre anii 1949 și 
1989.

 Comuniștii nu apreciau lucrările lui Brâncuși din Târgu-Jiu, 
atât din cauza ignoranței, cât și a doctrinei partidului din care 
făceau parte. De fapt, în Târgu-Jiu puțini dintre locuitori știau că 
operele ansamblului erau realizate de marele artist, percepția lor 
fiind mai degrabă că acestea erau legate de numele fostului prim 
ministru liberal, Gheorghe Tătărescu (în conștiința populară, 
Coloana fără Sfârșit avea o accepție falică, legată de asemenea de 
numele lui Tătărescu). 

Politica vremii, impusă de la Moscova și transmisă constant pe 
toate canalele de comunicare îi înfiera pe românii care plecaseră în 
străinătate și îi considera „trădători” deși, mulți dintre ei, oameni 
de mare valoare, părăseau țara (sau nu se mai repatriau) fiind 
conștienți că România era sub ocupație și că trăiau timpuri de 
teroare bolșevică, fiindu-le puse în pericol nu numai cariera, dar și 
viața. Este de notorietate faptul că numeroși români creativi, 
demni și patrioți nu numai că au fost marginalizați, dar și-au 
pierdut și viața în lagărele comuniste. Chiar și oamenii obișnuiți 
nu aveau dreptul să aibă alte poziții decât cele oficiale, fiind 
binecunoscute vechile ședințe de partid (care s-au ținut până în 
1989, anul Revoluției Române) unde cei care aveau o opinie 
diferită de cea a sistemului erau supuși oprobiului public și li se 
aplicau sancțiuni grele. 

Politicile culturale erau stabilite de asemenea de conducerea 
bolșevică a țării din anii 1950, care în artă impunea „realismul 
socialist” (acesta era o creație a unei voințe politice și are o dată 
oficială de naștere, la 8 august 1934, cu ocazia Primului Congres 
al Scriitorilor Sovietici, când acest curent a fost proclamat metodă 
obligatorie în literatură, fiind extins ulterior la toate artele). În 
esență, metoda realist socialistă însemna că o operă de artă trebuie 
să fie realistă în formă și socialistă în conținut. 

Au fost mai multe surse de autoritate care se aflau în spatele 
realismului socialist. Maxim Gorki (considerat fondatorul mișcării 
respective, înainte ca ea să devină politică de stat) spunea: „Un 
nou tip de om se naște în Uniunea Sovietică. El are încredere în 
puterea organizatoare a rațiunii […] E conștient că e făuritorul 
unei noi lumi și […] scopul voinței lui raționale e să creeze 
condiții diferite și nu are motive de pesimism”. Iar Andrei Jdanov 
(una din autoritățile cele mai de temut ale partidului, fiind șeful 
culturii și cenzurii sovietice) spunea răspicat că scopul artei este 
de a „prezenta realitatea în dezvoltarea ei revoluționară”, afirmând 
astfel relația foarte strânsă între acest curent estetic și politică, 
relație care în fapt depășește funcțiile propagandei, deoarece nu 
numai că normele realismului socialist sunt dictate de stat, dar ele 
sunt și în permanentă mișcare. 

Lui Stalin i se atribuie o sintagmă care definește cu acuratețe 
realismul socialist și rolul său: „Scriitorii sunt inginerii sufletului 
omenesc”. Realismul socialist se preocupa de crearea „omului 
nou” în două moduri esențiale: făurirea acelui om nou prin (re)
educarea publicului și reprezentarea lui în operele de artă. Astfel, 
„realismul socialist este echivalat cu însăși noțiunea de artă în 
mecanismul politico-social al statului sovietic...” (Andrei 
Șendrea).

În anul 1951, într-o expunere la una din ședințele Academiei 
R.P.R. (despre care o să prezint unele detalii mai jos), George 
Călinescu aprecia și el că arta este „prin definiție o concepție 
concretă despre univers, în cazul nostru o concepție socialistă”. În 
același timp, ea „este după estetica sovietică un instrument de 
luptă de clasă, lupta n’ar fi posibilă fără idee, precum n’ar fi cu 
putință nici anticiparea progresului social de mâine”1.

O tendință foarte clară în România acelor ani a fost aceea de a 
se pune sub tăcere tot ceea ce era legat de marii creatori români 
care părăsiseră țara, inclusiv Brâncuși, ceea ce explică în mod 
suplimentar ignoranța oamenilor privind în general opera sa. În 
linii mari, s-ar putea spune că atmosfera proletcultistă era ostilă lui 
Brâncuşi, un artist avangardist ce trăia în Parisul burghez şi 
decadent, iar o astfel de stare de spirit nefavorabilă a avut ca efect 
atât ignorarea lui, cât şi lipsa de informaţie referitoare la operele 
sale (cum ar fi cele de la Târgu-Jiu: Coloana, Masa, Poarta). Iar 
toate acestea au condus și la încercările de desființare a Coloanei 
fără Sfârșit, pe care vreau să le expun în cele ce urmează.

1  Expunerea se găsește într-un manuscris care se află la Biblioteca Academiei 
Române, Arhiva G. Călinescu, III, mss.38, f.146-150, în cadrul Cabinetului de 
manuscrise, Carte rară.

Intenţiile de demolare a Coloanei din anii 1949 şi 1951

 În Arhivele Naționale ale județului Gorj se găsește adresa 
nr. 2876 din 17 mai 19492 a Secției de Artă și Cultură a 
Comitetului Provizoriu Gorj, către Serviciul Arte Plastice din 
cadrul Ministerului Artelor și Informațiilor. Prin aceasta se cere 
nici mai mult, nici mai puțin decât demolarea Coloanei fără 
Sfârșit, decizie aparținând colectivului de agitație și propagandă 
P.M.R. luată în ședința din 16 mai 1949. Mai concret, atunci „s’a 
hotărât ca să se desființeze monumentul construit de Gh. Tătărescu 
din romburi subt formă de stalp cu înălțimea de 29 m., din 
material de fontă...”. 

Ministerul Artelor și Informațiilor, prin adresa nr. 3364 din 24 
mai 19493, transmite Comitetului Provizoriu al Județului Gorj „că 
la prima ședință a Comisiunii Superioare a Monumentelor Publice 
va fi discutată chestiunea monumentului construit de Gh. 
Tărărăscu la Tg.Jiu”. Se face specificația că „până la soluționarea 
chestiunii de către susnumita Comisiune, monumentul rămâne în 
starea în care se află” (n.a. fragmentele din cele două documente 
citate mai sus au fost reproduse cu fidelitate lingvistică, respectân-
du-se integral versiunea originală, cu punctuația și cu ortografia 
specifice epocii).

Intenția de a demola Coloana fără Sfârșit este reluată doi ani 
mai târziu, de această dată de către Sfatul Popular al orașului 
Târgu-Jiu. Astfel, în ziua de 7 martie 1951, Secția de Gospodărie 
Comunală şi Industrie Locală a Sfatului Popular de Subordonare 
Regională al orașului Târgu-Jiu trimitea Ministerului Afacerilor 
Interne, Departamentul Gospodăriei Comunale și Industriei 
Locale, adresa nr. 3877 cu următorul text: „Întrucât orașul Tg. Jiu 
a moștenit de la vechile regimuri burghezo-moșierești diferite 
monumente așezate fără nici o estetică pe raza orașului și fără să 
aibă un rol bine definit pentru culturalizarea poporului, așa cum de 
exemplu se află și o coloană metalică introdusă în fundament de 
beton și situată în partea de Est a orașului în noul parc creat în 
cursul anului 1937. / Ținând seama că această coloană prin 
materialele rezultate din demontarea ei ar putea folosi la alte 
lucrări edilitare de primă necesitate a orașului Tg. Jiu, vă rugăm a 
ne da cuvenita aprobare pentru dărâmarea ei, materialele fieroase 
rezultate putând fi predate  D.C.A. din localitate. / Coloana are o 
înălțime de circa 29 metri, lățime de 1 metru, în formă de X 
trunchiuri de piramide suprapuse. / Înaintăm alăturat și o schiță de 
plan a coloanei. / Președinte / Indescifrabil  / Șeful secțiunii / 
Indescifrabil” (apud Velescu, p.146). Se anexează și „Un referat al 
Coloanei”.

În cursul aceleiași luni, Departamentul Gospodăriei Comunale 
al Ministerului Afacerilor Interne înaintează Comitetului pentru 
Artă de pe lângă Consiliul de Miniștri prin adresa nr. 
3963/40659/1951, „lucrarea Sfatului Popular Tg. Jiu de a se 
demola o coloană metalică instalată în oraș”. Textul adresei este 
următorul: „Vă trimitem alăturat în original, lucrarea nr. 
3877/1951 a Sfatului Popular a orașului Regional Tg. Jiu, referitor 
la propunerea de a se demola o coloană metalică instalată în oraș. / 
Menționăm că acest monument face parte dintr-un grup de 3 
monumente situate într-un ax (coloana metalică – arcul de piatră 
din parcul public și masa rotundă de piatră. / Vă rugăm a aviza 
asupra propunerii Sfatului Popular și odată cu răspunsul Dvs. a ne 
restitui întreaga corespondență. / Director / Neculai Iosub / Inginer 
Șef / A. Caras”  (Ibidem, p.147).   

Comitetul pentru Artă înaintează documentația primită de la 
Departamentul Gospodăriei Comunale referitoare la cererea de 
dărâmare a coloanei metalice, Academiei R.P.R., Comisia 
Științifică a Muzeelor și Monumentelor Istorice și Artistice, la data 
de  5 ianuarie 1952, cu următoarea adresă: „La Nr. 24/951, 
referitor la cererea Sfatului Popular al Orașului Tg. Jiu, pentru 
dărâmarea coloanei metalice din acel oraș, opera sculptorului 
gorjan Brâncuș, vă aducem la cunoștință că, Comitetul pentru 
Artă, în urma cercetărilor făcute, a ajuns la concluzia că această 
lucrare, putând fi considerată ca o operă decorativă, inspirată din 
formele artei populare din regiune, poate fi menținută ca atare. / 
Director / Indescifrabil / Șeful serviciului /  Indescifrabil”.                                                                  

Academia R.P.R. comunică Comitetului pentru Artă, la data de 
18 ianuarie 1952, următoarele: „Biroul Comisiei Științifice a 
Muzeelor, Monumentelor Istorice și Artistice, luând în discuție 
adresa Dvs. Nr. 38737 prin care ne faceți cunoscut că Sfatul 
Popular al orașului Tg. Jiu a cerut dărâmarea coloanei din metal 
din oraș, opera sculptorului gorjan Brâncuș, vă aducem la 
cunoștință că întrucât Dvs. ați constatat că această lucrare este o 
operă decorativă, inspirată din formele artei populare din regiune 
și merită să fie menținută ca atare, biroul a hotărât să faceți 
cunoscut Sfatului Popular al orașului Tg. Jiu, că această coloană 
nu trebuie distrusă, ci conservată, fiind un monument de artă. / 
Președintele Comisiei / Acad. C. Moisil / Secretar / H. Bălănescu” 

2 S.J.A.N. Gorj, fondul „Prefectura Judeţului Gorj”, dosarul 32/1948-1949, fila 
144.
3 S.J.A.N. Gorj, fondul „Prefectura Judeţului Gorj”, dosarul 32/1948-1949, fila 
143.

(Idem)4. 

Ședinţa Academiei R.P.R. din 1951, ostilă lui Brâncuşi

La începutul anilor 1950 s-a înregistrat o altă situație penibilă 
privind percepția din acel timp a operei lui Brâncuși, de data 
aceasta la nivelul cel mai înalt. Aceasta a fost prilejuită de ședința 
Academiei R.P.R. din 7 martie 1951 (care a urmat celei din 28 
februarie), „prezidată de tov. Acad. M. Sadoveanu”. Atunci, 
artistul și profesorul I. Jalea a dat „citire unei note de completare a 
comunicării D-sale asupra sculptorului C. Brâncuşi, prezentând şi 
numeroase planşe şi publicaţii cu reproduceri din Brâncuşi” (vezi 
Proces-verbal nr. 10 al Ședinței Academiei R.P.R., Secțiunea de 
Știința Limbii, Literatură și Artă din 7 Martie 1951, apud 
Gregora). 

Probabil că intenția artistului I. Jalea a fost aceea de a-l 
„reabilita” pe C. Brâncuși în fața comuniștilor, sarcină nu tocmai 
ușoară în acea perioadă. Și este notabil în acest sens faptul că V. 
Eftimiu a făcut precizarea clară că „tov. Jalea a intenţionat prin 
comunicarea d-sale să reabiliteze operele valabile ale lui 
Brâncuşi”, iar Camil Petrescu a relevat „meritul comunicării tov. 
Jalea de a fi prilejuit discuţii interesante şi de a fi deschis proble-
me de o semnificaţie deosebită”. 

Expunerea lui I. Jalea a suscitat însă discuții (aprinse), după 
cum stă scris în procesul-verbal: „Fiind cazul tipic al unui artist de 
talent care oscilează între realism și formalismul extrem, cazul 
Brâncuși trebuie să fie discutat pentrucă ridică probleme importan-
te”. În continuare rezum părerile distinșilor academicieni. 

G. Călinescu a constatat că „Brâncuşi nu poate fi considerat un 
creator în sculptură fiindcă nu se exprimă prin mijloacele esenţiale 
şi caracteristice acestei arte” (în încheiere „arătând inutilitatea 
continuării discuțiilor asupra lui Brâncuși”).

 G. Oprescu a considerat că datele și faptele citate de G. 
Călinescu „cu privire la Brâncuși, o figură mai puțin cunoscută, 
arată lipsa lui de sinceritate, și îl ilustrează ca pe un om de talent 
și de mari speranțe în prima parte a activității sale, dar care, sub 
influența unor sculptori la modă la Paris, care cultivau indefinitul 
și a cubismului, a devenit formalist, chiar când folosește elemente 
din arta populară, speculând prin mijloace bizare gusturile morbide 
ale societății burgheze”.

Al. Graur a fost „împotriva acceptării în Muzeul de Artă al 
R.P.R.5 a operelor sculptorului Brâncuşi, în jurul căruia se gru-
pează antidemocraţii în artă” (n.a. fragmentele citate din procesul-
verbal au fost reproduse cu fidelitate lingvistică). Probabil că 
pornindu-se de la această ultimă formulare s-a creat, în timp, ideea 
refuzului statului român de a primi lucrările lui Brâncuși aflate în 
atelierul său din Impasse Ronsin. 

Este dificil de spus când a apărut pentru prima oară acestă idee, 
dar este cert că ea s-a transmis și difuzat prin intermediul mass-me-
dia6 și a intrat, prin repetiție, în conștiința publicului românesc. Dar 
și diverși scriitori care s-au aplecat asupra vieții și operei lui 
Brâncuși au contribuit în acest sens. Îl dau aici ca exemplu doar pe 
Pavel Țugui, care „bănuiește” (și subliniază acest cuvânt) „respinge-
rea donației lucrărilor aflate în atelierul din Impasse Ronsin – ofertă 
adresată probabil Academiei R.P.R., neacceptată însă, pesemne din 
pricina referatului negativ întocmit de fostul subinginer de poduri și 
șosele Mihail Roller, devenit istoric și mentor oficial al Partidului pe 
temeiul discuțiilor purtate în cel mai înalt for cultural: Academia 
Republicii Populare Române în cele două ședințe ținute ad-hoc în 
zilele de 28 februarie și 7 martie 1951” (Țugui, p.36).

Nu există însă nici cea mai mică dovadă că Brâncuși ar fi avut 
măcar o tentativă în acest sens – ca să nu mai vorbim de o adresă 
oficială privind donarea operelor sale – și nici nu este de crezut ca 
el să fi dorit acest lucru, deoarece știa foarte bine ce se petrece în 
România acelor ani. Ședința respectivă a fost pur și simplu 
prilejuită de încercarea onorabilă și de mare curaj a lui I. Jalea de 
a-l prezenta pe Brâncuși ca pe un mare creator român în artă, în 
speranța de a-l „reabilita” în acest fel (ca urmare a acestui fapt s-ar 
fi putut crea și o premisă favorabilă achiziționării unor opere 
brâncușiene și expunerii lor în Muzeul de Artă al R.P.R.).

4 Documentele prezentate din lucrarea istoricului de artă Oliver Velescu formează 
dosarul nr. 9314, Corespondența, propunere demolare Coloana Infinitului 
1951-1952 din Arhiva Direcției Monumentelor Istorice, fondul Comisia Științifică a 
Academiei (în fragmentele citate s-a respectat ortografia din originale). Această 
comunicare cu documente inedite a fost prezentată pentru prima dată la 
Simpozionul internațional „Fenomenul totalitar în Europa de Est” organizat de 
Academia Română, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, în zilele de 
11-12 decembrie 1998, la Cercul Militar Național București, cu titlul „Un exemplu 
de mentalitate proletcultistă: proiectul de demolare a Coloanei infinitului, 
1951-1952”. 
5 În anul 1948, prin hotărârea Consiliului de Miniştri, palatul regal din Calea 
Victoriei trece în administrarea şi folosinţa Ministerului Artelor şi Informaţiilor, în 
perspectiva deschiderii unui muzeu naţional de artă, care va fi viitorul Muzeu de 
Artă al R.P.R.. Excepție fac sălile de recepţie din corpul central, care sunt atribuite 
Consiliului de Miniştri (devenit apoi Consiliul de Stat). În 1950 este inaugurată 
prima galerie a muzeului, cea de artă naţională, iar în anii următori vor fi 
inaugurate succesiv galeria de artă universală şi cea de artă veche românească. 
Muzeul va funcţiona neîntrerupt pînă în anul 1989.
6  Și îndeosebi a presei în căutare de senzațional.

Sorin Lory BULIGA / Intenţiile de desfiinţare a Coloanei fără Sfârşit
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,,Trebuie să urci foarte sus, ca să vezi foarte departe.˝
Încercări de desfiinţare a Parcului Coloanei 
                                                                           
Dacă în mai 1949 și în martie 1951 s-a intenționat demolarea 

Coloanei, câțiva ani mai târziu avea loc tentativa de desființare a 
parcului unde ea era amplasată. Aceasta reiese din adresa nr. 
51241 din 21 noiembrie 19567 a Secției Arhitectură și 
Sistematizare din cadrul Sfatului Popular Regional Craiova, către 
Comitetul Executiv al Sfatului Popular Regional Craiova, în care 
se menționează că „s-au semnalat o serie de abateri săvârșite de 
Sfatul Popular al Orașului Tg-Jiu, în ceea ce privește modul de 
atribuire de terenuri pentru amplasarea de construcții industriale și 
de locuit”.

Printre aceste nereguli, se menționează că Sfatul Popular „a 
desființat parcul de la punctul «Coloana Infinitului», l-a parcelat și 
l-a dat cetățenilor în schimbul terenurilor expropiați din cartierul 
de la Sud de baza tubulară. Gravitatea constă în faptul că Sfatul 
Popular nu a luat în considerare ordinul CSAC anterior prin care 
se interzice desființarea parcului, a parcelat acest teren și a atribuit 
aceste loturi pentru construire – cetățenilor expropriați”. Se face 
precizarea că, pe baza ordinului nr. 15414 din 1 noiembrie 1956, 
„CSAC, revine încă odată la dispozițiile anterioare și oprește 
construirea de locuințe pe parcelarea «Coloana Infinitului»...” și 
cere „măsuri de sancționarea celor din vina cărora se încalcă 
proiectele de sistematizare” (n.a. fragmentele citate din adresă sunt 
reproduse cu fidelitate lingvistică).

Un alt document (nedatat)8 care certifică modul haotic de 
administrare a Parcului Coloanei (ca de altfel și a orașului Târgu-Jiu) 
este reclamația lui Dumitru P. Vasile către Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., al cărei text îl redau în continuare: „În fața 
Fabricii de Confecții a fost un parc frumos ca de 10 ha. între șoseaua 
națională și str. Tudor Vladimirescu, acest parc l-a făcut primari 
burgheziei în 1939, iar tovarăși noștri din 1948 pînă acuma care 
conduce orașul l-au distrus, lăsnd țăgani (lăeți) să taie copaci din 
parc, care acum este un teren pustiu părăgănit, chiar funcționari ai 
sfatului ca inginerul Negomireanu au dus acasă din parc lemne de 
foc cum este foarte bine vecini Gogîlniceanu și maistrul Franți. 

Aci există în mijlocul parcului un monument artistic coloana 
eternă făcută de artistul Brîncuși cu un rînd de piatră de aici și a 
dus-o în altă parte la lucrări de cîrpeală, acest parc și rîndul de 
piatră l-a distrus și la lăsat în părăgină pe motiv că era facut de 
burghezie, apoi a dat voie la nomazi să staționeze aci și ca să 
distrugă orice urmă de parc, a cedat terenul lui Groza și la alți ca 
schimb, Groza a încasat mii de lei pentru plațuri de casă și acum 
sfatul după ce a stricat totul și a încurcat lumea, vroia să oprească 
oameni să nu construiască că ia venit poftă să facă iar parc. 
Această zăpăceală și neglijență poate avea la bază gheșefturi cu 
bani și combinații urîte că orice președinte de sfat cît de puțină 
cultură ar avea nu putea să lase să se distrugă un bun obștesc cum 
a fost parcul eroilor.

Cerem ca parcul să fie refăcut imediat și cerem ca vinovați care 
au condus orașul Tg-Jiu din 1948 pînă azi să fie trimiși în judecată 
pentru distrugere de bunuri publice prin neglijență și rea voință” 
(n.a. fragmentul citat este reprodus cu fidelitate lingvistică).

Tentativa de demolare a Coloanei  din anul 1953

Încercarea de demolare a Coloanei cu ajutorul unui tractor este 
un episod obscur din istoria capodoperei brâncușiene, deoarece nu 
poate fi susținut decât de mărturia unui singur om, Tănăsie 
Lolescu, autorul tentativei, din fericire nereușită. Exemplu de om 
adaptat perfect la timpurile pe care le-a trăit în lunga sa viață, a 
fost rând pe rând slugă la un cârciumar din București (în așa-zisul 
regim burghezo-moșieresc), apoi secretar la Uniunea Tineretului 
Muncitoresc Strehaia, secretar cu probleme organizatorice la 
Târgu-Jiu (1953), președinte al Consiliului Popular Orășenesc 
Motru (1989) și, la pensie, Maestru Venerabil al Respectabilei Loji 
„Hobița”. Este notabil faptul că „fratele Lolescu Tănăsie” a condus 
în ultimii ani ai vieții prima lojă masonică sătească din lume și 
singura de acest fel din România (loja avea 12 membri, oameni cu 
o poziție importantă în comunitate, printre aceștia numărându-se 
un preot, un învățător, un consilier local și un inginer din cadrul 
Primăriei Peștișani), ce făcea parte din Marea Lojă Națională a 
României, condusă pe atunci de marele maestru Viorel Danacu. 

În primăvara anului 1953, pe când T. Lolescu era activist, 
deputat și membru în comitetului executiv al Consiliului popular 
al orașului Târgu-Jiu (care-l avea ca președinte pe tov. Drăghici), a 
făcut parte la un moment dat din comitetul de organizare a 
Festivalului Mondial al Tineretului, care urma să se țină la 
București. Cu această ocazie, organizațiile de tineret ale partidului 
au primit sarcina să adune fonduri. Cum tinerii nu prea aveau bani, 
cel mai simplu lucru era ca aceștia să fie obținuți din strângerea 
fierului vechi (acțiune ținută la oraș și la sat). 

Pentru circumscripția lui T. Lolescu (ce ținea de la prefectură 
până la regiment, incluzând astfel parcul Coloanei), tov. Babalâc, 
primul secretar al raionului, i-a dat acestuia sarcina de a da 
„Coloana jos și să scoatem bani”. Cum tov. Drăghici (primarul) nu 
a avut nimic împotrivă, Lolescu s-a dus la Sovrom Petrol 
(instituție condusă de un director român, numit Porojnicu, și unul 
rus, numit Naghiev) și a cerut un tractor Kirov de la directorul rus, 
care însă a refuzat politicos să-l ajute. A mers apoi la Școala de 
tractoriști de la Vădeni, la directorul Olaru, de unde a obținut un 
7  S.J.A.N. Gorj, fondul „Raionul Târgu-Jiu”, dosarul 2/1958, filele 85 și 86.
8  S.J.A.N. Gorj, fondul „Raionul Târgu Jiu”, dosarul 2/1958, filele 87 și 88.

tractor I.A.R. și de unde a luat și câteva lanțuri. Spre seară, s-a dus 
împreună cu tractoristul Milotin și au legat lanțurile de Coloană și 
au tras de ea cu tractorul, dar lanțurile s-au rupt. S-au urcat apoi pe 
acoperișul tractorului și au legat lanțurile la un nivel mai sus, 
trăgând din nou, dar singurul rezultat a fost că tractorul s-a ridicat 
în partea din spate. La ultima încercare lanțurile s-au rupt din nou 
și acțiunea a fost abandonată. La ședința cu primul secretar i s-a 
raportat acestuia eșecul dărâmării Coloanei, drept care tov. 
Babalâc l-a făcut „neputincios”, supărat că i-au fost „înșelate 
așteptările”.

Tănăsie Lolescu își mai aduce aminte că în anul 1954 o firmă 
americană s-a adresat Consiliului Popular cu scopul de a lua din 
oraș operele lui Brâncuși (și probabil să le ducă în America), iar în 
schimbul lor să facă unele lucrări edilitare. Oficialitățile de la 
Raionul Târgu-Jiu au luat legătură cu superiorii lor de la Regiunea 
Oltenia (condusă de tov. Stancoveanu, o profesoară de istorie), 
care au dat însă ordin să nu se facă nicio mișcare în acest sens. 
Oricum, cât a mai stat el în Gorj, în perioada 1953-1956, nu s-a 
mai întâmplat nimic cu Coloana, și cu atât mai puțin după anul 
1956.

T. Lolescu consideră că „nu este nicio bravură în ceea ce s-a 
întâmplat; a fost un act tineresc din necunoștință de cauză”, dar că 
acesta este „purul adevăr”. Fac mențiunea că relatările de mai sus 
le-am extras din interviul filmat Coloana Infinitului la fier vechi 
- cu Tănăsie Lolescu și coincid în mare măsură cu informațiile pe 
care T. Lolescu mi le-a dat personal în această privință, în 
primăvara anului 2006, cu ocazia sfințirii troiței ridicată din 
inițiativa lui în cimitirul satului Hobița (unde mult timp s-a 
considerat că sunt înmormântați părinții lui Brâncuși, fapt contes-
tat însă astăzi, în special în ceea ce privește locul de odihnă al 
mamei sale, Maria Diaconescu, despre care sunt dovezi că ar fi de 
fapt situat în cimitirul din satul Brădiceni) și așezată în fața 
bisericii de lemn, construită de bunicul lui Brâncuși. Acest model 
gorjean de troiță este sculptată cu simboluri brâncușiene ce trimit 
la Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Infinită, iar într-un 
loc special, situat la baza acesteia, urma să se introducă pământ 
adus de la mormântul lui Brâncuși din Paris (în anul 2007, când se 
împlineau 50 de ani de la moartea lui), ca un simbol al aducerii 
artistului acasă lângă cei din familia sa, prin semnul crucii.

Cu această ocazie Tănăsie Lolescu a spus: „Constantin 
Brâncuși, în mod creștineste, nu era marcat prin nimic. Am hotarât 
să sfințim o troiță din lemn, cu specific gorjenesc, și să o punem în 
cimitir. La piciorul acestei troițe va fi înmormântată, în mod 
simbolic, o sferă cu pământ de la mormântul lui Brâncuși. Așa va 
fi îngropat alături de mama sa, în cimitirul din sat” (vezi Lolescu, 
Cucu). 

Așadar, ca o ironie a sorții, dacă  în anul 1953 activistul 
comunist ateu Tănăsie Lolescu trăgea cu lanțuri de capodopera din 
Târgu-Jiu a consăteanului său (ajuns mare artist la Paris), iată că 
după mai bine de o jumătate de secol, același om, devenit la 
bătrânețe „maestru venerabil” al Lojei „Hobița” (prima lojă 
sătească din lume), aducea acum, în mod contrar atitudinii sale din 
timpul comunismului, un omagiu creștin și masonic lui Constantin 
Brâncuși, ridicând pentru el o troiță cu însemne masonice pe care 
este sculptată tocmai Coloana. Într-adevăr, istoria (care ne 
modelează) este cea mai frumoasă poveste... 
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