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Paul Goma în anul 
Centenarului României

Paul Goma este basarabean, adică român născut în satul Mana, județul Orhei, 

Basarabia – acea Moldovă istorică de la răsărit de Prut (sau din stânga Prutului). 

Paul Goma s-a născut în România Mare, în anul 1935, la 17 ani după Marea Unire din 

1918. Părinții lui s-au născut în satele românești Ciocâlteni, Orhei (tatăl, Eufimie – fiul Nataliei 

și al lui Chirilă) și Chiștelnița, Orhei (mama, Maria – fiica Nadejdei, n. Cuza, și a lui Toader 

Popescu) – pe atunci în Imperiul Țarist.

Flori BĂLĂNESCU
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S-a născut în localitatea Iveşti, judeţul Galaţi, în decem-
brie 1876, unde s-a născut şi Ştefan Petică, „cel dintâi şi 
veritabil simbolist” (G. Călinescu). Tot aici avu onoarea 

să apară pe lume cel care semnează aceste rânduri. Cineva a 
glumit spunând că locul de baştină cu pricina a produs pe cea mai 
mare romancieră nord-dunăreană, pe cel mai autentic poet simbo-
list şi pe cel mai (indescifrabil) critic literar. „Doamna literaturii 
române”, de familie bună, elegantă, blondă, a fost nevoită să se 
căsătorească de tânără cu un magistrat, să-l urmeze în localităţi 
provinciale, a născut cinci copii. Evaziunea ei erau artele, mai ales 
muzica şi literatura. A scris la început pentru albumul personal şi a 
început să publice târziu, în 1913, în limba franceză, poezii 
(puţine) în aceeaşi limbă, i se spunea „franţuzoaica”. Numaidecât, 
graţiei Vieţii Româneşti, a lui G. Ibrăileanu şi George Topîrceanu, 
publică proză lirică (şi poeme în proză). O cucereşte Sburătorul şi  
E. Lovinescu, este pronunţat numele lui Proust ca „model”,  e 
numită, în glumă sau cu răutate, „Prousta”, dar legăturile ei cu 
literatura marelui francez sunt foarte slabe şi chiar contestate, 
începând cu însăşi scriitoarea noastră. Trecerea de la subiectiv 
(liric) la epică obiectivă o situează printre ctitorii romanului 
românesc modern.

„Tentaculele afinităţilor, spune ea, mi le-am selectat tăcut şi 
expresiv prin deosebire (…) numai prin deosebirea”, dar deosebiri 
comparabile, cu romanul european, ciclic, cu sincronism prin 
diferenţiere, „călătorind”  de la est la vest, de la Sud la Nord.

Radu Voinescu, la aniversară 

E născut în decembrie 1958. În prezent este căpetenia Filialei 
de critică Bucureşti. Radu Voinescu  vrea să fie şi este, ca să zic 

aşa, un „scriitor total”: poezie, proză, critică, eseistică, estetică, 
antropologie culturală. Poet cu fibră naturală , deopotrivă senzitiv 
şi hieratic, ispitit de traiecte iniţiatice în misterele existenţiale (vol. 
Hierofantul şi Poezii), este dublat de un spirit critic chibzuit, care 
îi înlesneşte judecăţi de un real discernământ . Cu onestitate, 
foiletonistul explorează, verifică şi încearcă o dreaptă percepţie 
asupra fenomenului cultural artistic, apoi se deschide multiplu 
rafinamentului şi ştiinţei sale ambiţionând erudiţia. Înzestrat cu 
ştiinţă de carte şi supleţe stilistică, scrie cu nerv şi discret, străin 
de price vedetism. Cel mai bine îi reuşeşte sinteza, cum e, de 
exemplu, studiul monografic al categoriei estetice Trivialul. O 
iniţiativă unică în cultura noastră, după „ani de documentare şi de 
decantare a experienţelor”, cum mărturiseşte autorul însuşi. 
Studiul acesta ţine de morfologia culturii şi de domeniul antropo-
logiei estetice, închegându-se  într-un excelent compendiu al 
cunoştinţelor de până acum în materie. Se poate vorbi de cultură 
fără urmă de pedanterie, de libertate şi rigoare ca în eseurile din 
Modernităţi, de învăţătură colocvială ca în Spectacolul literaturii. 

S-ar zice că Radu Voinescu e un moralist sceptic, dar prevalea-
ză observatorul penetrant, uşor disponibil pentru ironie, în stare să 
ia distanţă pentru a percepe lumea în toată „nuditatea” ei. Se poate 
distinge o anume intransigenţă pe chipul lui bine desenat, parcă, în 
efigie. „Militarul” literat nu-i atât de sever cât se arată la prima 
vedere. Din contră, reticenţele şi solicitudinea îl  fac, în fond, 
cordial. Fire artistică, dacă luăm seama şi numai de poeziile şi 
prozele lui. Cred că i se poate suspecta (?) impresia de multiplici-
tate pe care o induce, în vremurile noastre, atât de cucerite de 
fragmentarism. Dar scriitorul e încă viguros şi cunoaşte bine 
„modernităţile”, în care subiectul principal e omul şi contextele 
sale.
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S-a iscat la un moment dat o dispută între Lucian Blaga și 
Tudor Vianu pe subiectul mitului. Pe cînd cel de-al doilea 
afirma că miturile sunt o creație exclusiv colectivă, 

primul susținea că pot fi și produse individuale. Înclin spre opinia 
lui Blaga. Fiecare dintre noi, în funcție de coeficientul a ceea ce se 
numește viața interioară, e deschis spre un soi de experiență mitică 
sui generis: aceea de a-și recupera trecutul printr-o investiție 
mitică în ființe, lucruri, împrejurări, locuri ale acestuia. Episoade 
ale unei fabuloase origini, ale unei nașteri fără sfîrșit. Amintiri 
creatoare de sine, în contrast cu memoria mecanică, nediferențiată. 
Mai puțin în raport cu normele unei „logici universale”, așa cum 
interpreta miturile Claude Lévy-Strauss, preponderent cu irațiunea 
suverană a afectivității. Cu intuiția producătoare de imagini  
recuperatoare. Emoția pierderilor poate deveni constructivă pe un 
asemenea plan ideal. Ființa se apără de propria-i povară, oglindin-
du-se în amintiri. Insuficientă sieși prin suferința existențială, luptă 
cu sine cu ajutorul acestei mitologii intime care o întoarce spre 
începuturi. Îi îngăduie să renască.

l

Ghinionul unor contemporaneități: Vasile Voiculescu, Tudor 
Arghezi, Tudor Vianu George Călinescu, Eugen Simion Nicolae 
Manolescu…

l

Întîlnim uneori o aroganță moale, vătuită, ceea ce ar putea fi 
socotit un indiciu de abilitate a acesteia. Pe cînd aroganța fățișă 
presupune riscul unei confruntări directe, varianta ei soft derutea-
ză, ocolește ori amînă ciocnirea cu Celălalt. Ca orice tertip 
dilatoriu, reprezintă produsul unui compromis. Un compromis al 
exponentului său cu potențialul adversar, dar și cu sine însuși. O 
meschinărie ce-și acceptă retușul printr-o altă meschinărie.

l

Dintr-un film: „Oare cine știe că e fericit poate fi fericit cu 
adevărat?”.

l

 „Grădina Zoologică din Telford; Marea Britanie folosește 
figurine de carton pentru a suplini lipsa unor pinguini Humboldt. 
Am putea proceda și noi la fel în cazul politicienilor români. Nu 
consumă mult, nu fac mizerie, nu zic prostii” (Dilema veche, 
2018). 

l

25 noiembrie 2013. Un magnific curcubeu cum n-am mai văzut 
demult, în Amarul Tîrg. Un inel de logodnă mistic al Cerului cu 
pămîntul? Ori doar al Cerului cu propriul reflex? 

l

„E de ajuns să luăm în mînă o colecție de ziare, veche de 
cîteva luni, pentru a vedea cu cîtă constanță evenimentele fac să 
devină confuze, în puține zile, pronosticurile celor mai competenți 
oameni. Trebuie, oare, să îndrăznesc a adăuga aici că un om 
competent devine acel om care se înșală în toate privințele? Nu 
pot să nu mă gîndesc la acel trust al creierelor, care, reunit în 
America, s-a pierdut în discuții, după cîteva săptămîni” (Paul 
Valéry).

l

„A. E.: „Poeții, dragul meu, pot fi împărțiți în două categorii. 
Unii sunt de tipul acelor indivizi cumsecade care practică jocurile 
de noroc pentru a-și «omorî timpul», pe sume derizorii ori fără 
bani. Alții au caracterul jucătorilor pasionali, gata a-și jertfi totul, 
banii, slujba, locuința, reputația, în goana, aș zice, nu pentru un 
cîștig oricum problematic, ci îmbătătoare prin natura sa irațională, 
prin absurdul său irezistibil. Îndrăznesc a crede că ultimii sunt 
poeții adevărați, damnații. Cei capabili a transmuta virtutea în 
viciu și viciul în virtute”. 

l

Un urs are un miros de 12 ori mai dezvoltat decît cel al unui 
copoi. 

l

Încă o dată România e prima într-un top european, cel al 
accidentelor de circulație. 94 de morți pe milionul de locuitori, în 
2012.

l

Se întîmplă nu o dată ca, reflectînd cu prietenie la Celălalt, să 
nu-i atribui defectele tale pe care s-ar putea totuși să le aibă la 
rîndul său. Oare în felul acesta îl idealizezi sau încerci a-ți ascunde 
propriile defecte față de tine însuți? 

l

„Potrivit unui studiu realizat de experți de la University 
College London, viespile polenizează florile și toate plantele 
folositoare, asigurînd recolte bogate. De asemenea distrug insecte 
dăunătoare cum ar fi afidele și omizile. Din păcate, populația de 
viespi scade din cauza schimbărilor climatice și a pesticidelor. Se 
cunosc peste 10.000 de specii diferite de viespi în întreaga lume. 
Trăiesc în colonii, deși există multe specii care duc o viață 
solitară” (Click, 2018). 

l

Am observat că unele personaje de-o caracteristică mondenita-
te, de-o dezinvoltură nicicînd dezmințită pretind (în public) că ar 
fi… timide. De ce țin oare a se orna tocmai cu ceea ce le este 
funciarmente atît de străin? Pentru a-și masca tentația autoritară, 
a-și îmblînzi formal impulsul dominator? E un răsfăț al celor în 
cauză, un soi de regurgitație morală. Îmi vine în minte acel bărbat 

voinic, chiar nițel obez, care ani buni a apărut pe ecranele tv. 
pentru promovări de ordin financiar, purtînd peste pantaloni o 
fustă scurtă. Cu gîndul desigur la un atare tip, Iaroslav Hasek 
aprecia timiditatea drept „o șmecherie”. A. E.: „Nu cumva un 
Nicolae Breban sau un Mircea Dinescu s-au declarat și ei timizi?”.

l

„Ceea ce am învățat nu mai știu. Puținul pe care-l mai știu l-am 
ghicit” (Chamfort). 

l

Caracterul suspect al norocului. Ambuscada ce-o implică, 
atentînd la normalitate. Dar, vai, nu stă în puterile umane capacita-
tea de-a se feri deopotrivă de nenoroc și de noroc. 

l

„Vajiralongkorn al Thailandei este cel mai bogat rege din lume 
datorită averii de 30 de miliarde de dolari moștenite de la tatăl său. 
În visteria regală deținută de el se află inclusiv diamantul de 545 
de karate, cea mai mare piatră prețioasă care a fost prelucrată 
vreodată. Pe locul doi în topul realizat de revista «Fortune» se află 
sultanul din Brunei Hassanal Bolkiah (72 de ani), care are o avere 
de 20 de miliarde de dolari. (…) Printre extravaganțele sultanului 
menționăm cel mai mare palat regal din lume, care costă 350 
milioane de dolari, avioane personale și o colecție de 600 de 
Rolls-Royce” (Click, 2018). 

l

Lectura fragmentară, „ciupită”, după cum o numește A. E. 
Aceasta are loc atunci cînd deschizi o carte sau o revistă oarecum 
la întîmplare, o frunzărești oprindu-te la cîteva rînduri pe care le 
ruminezi pe loc sau (și) mai tîrziu. Astfel reții cele aflate mult mai 
ușor și cu mai mult spor (al reacției, al procesării) decît în situația 
unei lecturi întinse, sistematice, în climatul căreia, dacă se 
prelungește, episoadele interesante riscă a se „încăleca”, a-și 
pierde efectul. 

l

„Sunt unele păcate de natură degradantă dar subtilă, care ar 
aduce cu păcatul celui ce s-ar privi în oglindă, plîngînd” 
(Monseniorul Ghika).

l

A. E.: „Să-ți reamintesc un banc de pe vremea lui Ceașcă și 
să-i încerc actualizarea. O coadă, precum nenumărate altele, în fața 
unei Alimentare unde «au băgat ceva» (nu se știe ce anume). Un 
cetățean nu respectă rîndul, proțăpindu-se în față. Cineva îi face 
semn că nu e rîndul lui. Nici un răspuns. Altul, bătrîn, mormăie o 
observație. Nici un răspuns. O femeie cutează a-i atrage atenția că 
ține în brațe un copil. În sfîrșit, individul se rostește «Sunt de la 
Scornicești». Oare cîte un confrate al nostru nu poate zice azi 
spre-a obține un avantaj: «Sunt de puțină vreme sosit de la Paris»? 
Am fost martor la un asemenea moment…”. 

l

„Condiția contradictorie a stării artistice. Artistul trebuie să 
observe ca și cum ar ignora totul și să-și execute lucrarea ca și 
cum ar ști totul” (Valéry).

l

Excesul de celebritate poate deveni un handicap al operei. Sub 
acțiunea sa opera se oxidează, băltește. Dispare spațiul de necu-
noscut care se cuvine să-i susțină atractivitatea, să o însuflețească. 
Cititorul nu mai izbutește a fi un explorator al operei, nu mai poate 
să-și încerce în raport cu aceasta propria-i aventură. Totul e 
parcelat, decis, închis. Să ne imaginăm că un Stanley sau un 
Amundsen ar dori să descopere ținuturi necunoscute în spațiul 
aglomerat al unei mari metropole. 

l

Pe ce lume trăim. „În satul dâmbovițean Priboiu, un bărbat ar 
fi violat, timp de mai multe luni, un  puști de 8 ani. Mai mult, 
polițiștii dezvăluie că băiatul ar fi de fapt copilul agresorului, din 
relația cu sora sa. Individul a fost ridicat de polițiști și urmează să 
fie arestat pentru 30 de zile” (Click, 2018). 

l

Dorința de creație e deja un stadiu al creației, cel mai ingenuu 
fiind ombilical legat de inexistență.

l

„Care dintre noi nu încearcă sentimentul că animalele de 
noapte sunt o anomalie a naturii? Acest sentiment dovedește însă 
un singur lucru: noi toți suntem încă adepții unui secret cult al soa-
relui. Într-un sens suntem contemporani cu vechii egipteni sau 
mexicani. Dacă am analiza alte multe sentimente ale noastre, am 
descoperi că suntem contemporani cu toate timpurile” (Blaga).

l

Am constatat că o seamă de „specialiști în animale”, unii de pe 
o poziție „științifică”, alții în postura dresorilor de lux (cu apariții 
de efect, fără îndoială substanțial remunerate, pe micul ecran), 
insistă pe deosebirile ce există între animalele de companie și noi. 
„Nu trebuie niciodată să uităm că animalele formează o lume a lor, 
cu care nu avem nimic comun”, nu ostenesc a susține aceștia. 
Suficient pentru a-i trece, în ciuda aparențelor, în clasa  neiubitori-
lor de animale. Căci altminteri n-ar putea să le scape prezența 
incontestabilă a trăirilor noastre psihice, a trăsăturilor noastre de 
caracter la cîini, pisici, păsări etc. Atunci cînd avem în custodie 
niște ființe, nu se cade a ne întreba și prin ce ne-am asemăna cu 
ele? Zăbovind în preajma necuvîntătoarelor, ne dăm seama că 
suntem în măsură a descoperi în mediul lor un șir de tipuri 

tulburător similare, pînă la jocul nuanțelor, cu cele ale umanității: 
bărbatul vanitos, capricios și agresiv ori numai dominator, cu un 
tact ce traduce demnitatea rangului asumat, timidul cu ezitări ale 
mișcărilor, cu alternanțe între momentele de elan și spăimoasă 
retractilitate, individul amorf, șters, sortit banalității, ca și femeia 
cochetă, conștientă de puterea-i de seducție, calină dar și trufașă, 
cea răsfățată, dornică de mîngîieri și de un culcuș privilegiat, în 
locuri puțin uzuale ori aproape de stăpîn, mama cea grijulie, cu o 
bunătate extinsă nu o dată dincolo de progenitura proprie, „gospo-
dină” în felul său delicat-devotat ș.a.m.d. Figurile cu care ne-a 
obișnuit omenirea se întrezăresc și în manifestarea puilor ale căror 
jocuri apar orientate către o anume structură comportamentală. Și 
nu avem a face cu o serie limitată de diferențieri. Datele psihoso-
matice ale universului animalier relevă combinații de o uimitoare 
varietate, incredibil apropiate de cea a societății noastre. Pentru 
cine e dispus să vadă, avem a face pur și simplu cu o dublură a 
acesteia. Astfel încît dragostea pentru semenii noștri fără grai are 
temeiul complexității lor, atît de ușor trecute cu vederea de 
amintiții „specialiști” (doar ai suprafețelor, deoarece dimensiunea 
esențială a fenomenului le scapă frecvent). 

l

„Cîinele are toate calitățile omului, mai puțin defectele lui” 
(Byron).

l

   Barbu Cioculescu, la telefon: „Dacă mă întreabă cineva, 
dimineața, cum mă simt și-i răspund că nu mă doare nimic, 
înseamnă că am murit”. 

l

„Îi vorbeam lui Robert Tennyson. Avea totul: frumusețe, talent, 
avere, onoruri. Soția lui, pe minunata lor proprietate de pe insula 
Wight, îl apăra de pisălogi, îi ascundea articolele neplăcute care 
începuseră să apară despre opera lui la bătrînețe. N-avea altă meni-
re pe lume decît să-și îndeplinească datoria de poet încununat de 
lauri. Într-o zi, a exprimat cu privire la el însuși această judecată 
de-o luciditate cruntă: «N-am nimic de spus»” (Julien Green). 

l

A. E.: „Un autor se cuvine să se privească în imaginea pe care 
i-o oferă propriul său text, aidoma lui Dorian Gray cînd își 
privește portretul. Pe lîngă trăsăturile prin care e recognoscibil, 
apar altele care-i pot desfigura chipul ori  îl pot flata excesiv. Cum 
crezi că ar fi mai rău?”. 

l

Multe femei poartă acum straie masculine (cît de departe 
suntem de epoca lui Georges Sand!), dar puține își dau seama că 
acestea nu mai sunt compatibile cu o vîrstă. Întîlnesc adesea 
septuagenare „serioase”, cărora hainele bărbătești (mai cu seamă 
pantalonii!) le dau un aspect grotesc. Caricaturi care ar fi fost 
preferabil să nu existe. Oare n-a supraviețuit în mentalul doamne-
lor în cauză fie și o minimă exigență a cochetăriei?

l

 Culmea timidității: să te intimidezi pe tine însuți. 
l

„Un papagal african a dispărut din colivia unui britanic care 
locuia în California doar pentru a se întoarce patru ani mai tîrziu 
vorbind spaniolă. «Nu mă deranjează că a pierdut accentul 
britanic», a spus fericit proprietarul” (Dilema veche, 2018). 

l

Cel mai rapid cîine, ogarul, poate atinge o viteză de 80 km. pe 
oră.

l

Octombrie 2013, Cluj. Avînd puțină vreme la dispoziție, 
izbutesc să dau, seara, o tură prin centru. Previzibilă nostalgie ce 
mă stînjenește. Clădirile atît de familiare cîndva capătă o alură 
oarecum abstractă, ca și cum ar fi ilustrațiile unui album. Ceva 
mort s-a fixat în ele, o pastă străină în contururile cunoscute care 
se îndoiesc nu doar de  insignifianta mea prezență, ci și de ele 
însele. Par a se mira că se înfățișează astfel, a se scuza în muțenia 
lor vag conturbată. Dacă mă aflu în mijlocul lor, neîndoios 
spectral, și zidurile cu pricina sunt nu mai puțin duse de pe lumea 
aceasta. Sau măcar într-un fel de prostrație, încă  naive, neajutora-
te. Spre a sublinia dezastrul, librăria Universității, cea emblemati-
că pentru urbe, pe care o știam de vreo șase decenii, e atît de 
surprinzător dezafectată, cu ferestrele întunecate, insuportabil 
acoperite cu o mîzgă de atelier murdar. 

l

„Cele mai recente studii indică faptul că, la nivel global, 
datorită beneficiilor terapeutice incontestabile, adopția unei pisici 
este la propriu profitabilă. Experții au calculat că reducerea 
costurilor cu îngrijirile medicale, sub influența felinelor, a adus 
Germaniei economii de apoape 5 miliarde de euro, sau 1,5 miliar-
de de euro în cazul Australiei, din anul 2000 pînă acum” 
(România liberă, 2018).

l

Idealizarea perversă a lucrurilor pe care ești nevoit a le amîna. 
Vrei să faci altceva, cînd trebuie să te supui unei obligații publicis-
tice care n-ar suporta amînare, circumstanță ce înfrumusețează 
incontestabil factorul refuzat în acel moment. Aspirațiile tale devin 
uneori năvalnice, focalizîndu-se mirific asupra lui. E la mijloc un 
sacrificiu meschin, deoarece ți se impune din afară, neputînd fi 
integrat în ființă. Astfel ia naștere o transfigurare emoțională prin 
protestul surd. Un act compensator grație revoltei conținute.
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Povestea unei fotografii
Pe spatele hârtiei ce păstrează instantaneul am scris atunci:
 
„22 martie 1973, clasa noastră.”

În această zi, «tovarăşul» NICOLAE CEAUŞESCU a 
vizitat uzina «Autobuzul» de lîngă liceul nostru. Am fost 
şi noi (tot liceul), şi am «luat» ca amintire tabloul în 

culori din mijloc, ceea ce a stîrnit numeroase invidii din partea 
multora.” 

FOTO: GIGI MILEA
Iată lista colegilor:
Nicolaie Florea (numele Nicolae se scria cu i, numai 

prenumele Cârmaciului fără!); Lazăr Constantin; Cochinţoiu 
Mihai; Stanciu Valeriu; Ungureanu A. Dumitru (aşa, cu iniţiala 
tatălui!); Paţa Silviu; Marin Petre (căruia îi ziceam Patrik); 
Marin Tudor; Rotaru Victor; Sperchez Gheorghe; Diculescu 
Nicolaie (şi prenumele lui Diculescu tot cu i); Vasilescu Dan; 
Borşan Florin; Bogatu Aurelian; Dobre Ionel.

Ce s-a petrecut? Ceauşescu făcuse o „vizită de lucru” în 
uzina Autobuzul, la Piaţa Progresul de pe Şoseaua Giurgiului. 
Noi am aplaudat şi l-am ovaţionat. Se poate spune că participam 
la cultul personalităţii, fără s-o ştim? Câţi oameni din mulţimile 
aduse ştiau? Erau elevi de la liceul nostru şi de la alte şcoli din 
cartier, erau muncitori de la întreprinderile din zonă, era 
foarte-foarte multă lume. Aparent, toţi veniseră „de bună voie”, 
dar alături cu supraveghetorul-şeful-responsabilul de grupă... 
Practic, totul fusese ante-organizat. Alcătuirea societăţii, la 
vremea respectivă, asigura o prezenţă de 99,98%. 

Pe teren, colectivele ocupaseră locuri distribuite după un 
plan pregătit în prealabil. La elevi, fiecare diriginte răspundea 
de clasa lui. „Diriga” noastră, profesoara de matematici 
Constantinescu, era şi secretară de partid pe liceu. Cred că 
fusese chemată (sau invitată?) în zona oficială, altfel nu-mi 
explic de ce noi aveam alt însoţitor, pe profesorul de sport, 
Rădulescu. Care, cum s-a terminat manifestaţia, a tulit-o la 
cârciuma favorită, fără să-şi mai bată capul cu noi. 

Noi primiserăm în – cum să zic: folosinţă? grijă? păstrare? 
– un tablou al „tovarăşului”. O prăjină de doi metri ţinea în 
cleme rama cu spate din placaj. Portretul era tipărit COLOR, pe 
hârtie lucioasă, cartonată şi constituia o mare noutate! Atunci 
apăruseră astfel de materiale propagandistice. Destul de arătoa-
se, ca să stârnească interes. Destul de rare, ca să trezească 
moftul de a deţine un exemplar! Presupun că teribilismul ne-a 
împins la însuşirea tabloului încredinţat nouă spre tinerească 
agitare. Cine să fi propus acţiunea lipsită de etică? Parcă Florea 
Nicolae, zis Fită, ori Silviu Paţa (care s-a şi pricopsit cu băţul, 
după cum se vede în foto), fiindcă ei aveau cele mai trăznite 
iniţiative. Nu sunt sigur. Sigur e că l-am luat.

De pe platoul uzinei până la liceu distanţa nu e mare: o 
staţie de tramvai. Să nu fim depistaţi, n-am mers firesc, pe 
Şoseaua Giurgiului, ci am ocolit pe nişte străzi lăturalnice. Şi, 
ca să nu se vadă ce furaserăm, ne-am grupat într-un fel de 
falangă în jurul prăjinii, purtată în poziţie orizontală. Avansam 
ca un mol de rugby. La liceu am scos clemele şi-am afişat 
victorioşi tabloul. Pe cel vechi, alb-negru, obligatoriu în sălile 
de clasă, l-am dat jos fără multă vorbă. Ne-a pozat Gigi Milea, 
un coleg aiurit, poet ratat şi repetent.

Invidiile pomenite s-au iscat deodată cu răspândirea veştii 
despre fapta noastră. A fost o adevărată procesiune la noi în 
clasă. Colegi mai mari şi mai mici ne-au gratulat cu vizita. Şi, 
neobişnuit, aproape toţi profesorii. Între care s-a declanşat o 
controversă fără precedent: să ne pedepsească sau nu? Nici noi 
n-am şomat, stabilind strategia răspunsului: dacă ne învinuiau de 
furt, spuneam că am vrut să amenajăm cea mai frumoasă clasă; 
dacă ne acuzau de fapte duşmănoase, replicam că-l iubim pe 
„tovarăşul” şi dorim să-l avem printre noi, în culori. Nu ne lipsea 
imaginaţia. Suspecţi de neglijenţă faţă de materialul „didactic”, 
nu era cazul, doar păstraserăm bine tabloul, chiar dacă îl şutise-
răm! Ce anume s-a discutat în cancelarie, a rămas nelămurit. 
Cert e că, peste câteva zile, tabloul ne-a fost luat de pe perete – 
în lipsa noastră! – şi expus în... cabinetul de filozofie! Da, exista 
unul! Acolo stăpânea cea mai inteligentă şi zeflemistă profesoară 
din câte am cunoscut: Brezeanu. Ale cărei muşcătoare ironii la 
adresa socialismului ştiinţific mi-aş dori să le fi consemnat...

Poate s-a observat că am pus „tovarăşul” între ghilimele. 
Întâmplare sau atitudine inconştient programatică? Eram elev de 
liceu, locuiam într-un cămin de Grup Şcolar Energetic, benefici-
am de program strict, cu bilet de voie şi control la poartă, ca-n 
unităţile militare. Şotia la care participasem cu colegii nu era 
importantă pentru mine, n-am consemnat-o în jurnal. Totuşi, 
n-am uitat-o. 

Graţie unei fotografii.

Romanul autobiografic Confesiunile unei măşti marchea-
ză debutul spectaculos al scriitorului nipon Yukio 
Mishima, la vârsta de douăzeci și patru de ani. 

Mărturisirea hiperlucidă și introspectivă a protagonistului, un 
posibil alter ego al autorului, reconstituie itinerarul unei căutări 
ardente a sinelui, ascuns dincolo de aparențele realului, de normele 
morale și sociale ale anilor 40 din secolul trecut. Tânărul bolnăvi-
cios, însingurat și interiorizat, descendent al unei vechi familii 
japoneze, aflate în declin, a trăit revelația timpurie a „lumii ca 
teatru”. Care a generat drama (auto)cunoașterii: „Toată lumea 
susține că viața e o scenă. Dar nu cred să fie prea mulți cei care, 
asemenea mie, vor fi început să perceapă viaţa astfel încă de la 
sfârşitul copilăriei. Până să ies din copilărie am devenit ferm 
convins că astfel stau lucrurile şi că trebuie să-mi joc rolul fără 
să-mi dezvălui vreodată adevărata identitate”. 

Kochan și-a petrecut copilăria sub tutela unei bunici posesive 
și autoritare, excesive în iubirea față de nepotul favorit. Naratorul 
subiectiv consemnează cu autoironie această dependență afectivă: 
„La treisprezece ani, aveam o iubită de șaizeci, plină de dragoste 
față de mine”. Complexat de fragilitatea sa fizică, marginalizat de 
colegi, puberul s-a refugiat în universul cărților. Ca un fel de 
compensație psihologică, a resimțit o atracție stranie pentru 
trupurile masculine viguroase și pentru luptele sângeroase, 
violente din romanele citite. Întâmplător, a descoperit, într-un 
album de artă, pictura lui Guido Reni care redă imaginea martiriu-
lui Sfântului Sebastian. În timp ce-i contempla frumusețea desă-
vârșită, a fost profund tulburat, atât estetic, cât și senzual. De fapt, 
atunci a trăit cea dintâi experiență erotică stigmatizantă: „Nu iradia 
altceva decât tinerețe, lumină, frumusețe și bucurie a firii. În 
contrast cu planul secund, crepuscular, trupul său gol, de un alb 
fără seamăn, strălucea. Brațele vânjoase de oștean deprins a mânui 
arcul și sabia, le avea ridicate într-un unghi cât se poate de firesc, 
cu încheieturile legate cruciș chiar deasupra frunții. Capul și-l 
ținea ușor ridicat, iar ochii, deschiși în pace profundă, căutau spre 
gloria cerească. Pieptul semeț, abdomenul supt și mijlocul puțin 
contorsionat trădau nu durere, ci o plăcere languroasă adăstând ca 
o aura muzicală. Să nu fi avut adânc înfipte cele două săgeți, la 
subsoara stângă și în dreapta abdomenului, ai fi zis că-i un atlet 
roman, la lăsarea serii, sprijinit de-un pom, să-și odihnească oasele 
frânte de oboseală. Săgețile mușcau din carnea încordată a tinereții 
pătrunse de mireasmă, i-o ardeau din interior cu flăcări de bucurie 
și durere supremă. […] În clipa când mi-au căzut ochii pe acest 

tablou, întreaga mea existență fu zdruncinată de un soi de bucurie 
eretică. Sângele mi s-a învolburat, mădularul mi s-a umflat de 
mânie”. 

Confuntarea cu blestemul rușinos al ființei a dat naștere 
disimulării. Ascuns mereu în spatele unei măști, al unei ipostaze 
decente, tânărul și-a protejat identitatea autentică, tot mai 
vulnerabilă, mai atipică. Acest permanent efort de a părea „comme 
il faut” era istovitor. Conștiința dedublării i-a sporit atenția asupra 
angoaselor și frământărilor sufletești. Chiar dacă în adolescență s-a 
îndrăgostit de Omi - colegul nonșalant și rebel, dintr-o clasă mai 
mare, această primă iubire a rămas clandestină și neîmpărtășită. 
Dorința sexuală nu s-a împlinit. Uneori, în oglinda dragostei, s-a 
reflectat jocul asemănării și al diferențierii, nevoia identificării cu 
celălalt: „Mă simțeam ca un pui de rață convins că va ajunge 
lebădă când va fi mare. Era inversul situației din acea poveste 
plină de eroism. Încercam din răsputeri să descopăr, în imaginea 
din oglinda aflată în fața ochilor, nădejdea că umerii mei slabi și 
pieptul teșit, pentru moment atât de diferiți, se vor asemăna 
cândva cu ai lui Omi. Între timp, neliniștea dintotdeauna, ca o 
pojghiță de gheață, mi se așternea în suflet. Nu era neliniște, cât o 
certitudine de esență masochistă, ca o revelație divină care îmi 
spunea că niciodată nu voi semăna cu Omi”. Permanent, în 
monologurile protagonistului s-au amestecat emoții, reflecții, 
întrebări, neliniști, revolte, fantezii erotice. Homosexualitatea a 
devenit o sursă de vinovăție, suferință și autoclaustrare, chiar dacă 
a fost mereu ținută sub cheie, în imaginarul intimității. În numele 
supraviețuirii și al adaptării sociale, s-a străduit să le semene 
celorlalți, să fie altcineva. Printr-un act de voință, a renunțat la 
pasiunea pentru Omi, aruncând-o la „gunoiul enigmelor confuze” 
și s-a cufundat în reveria iubirii dintre bărbat și femeie. Adevărul 
și automistificarea, aspirația spre normalitate și apetitul pentru 
perversiunea sexuală s-au disputat mereu în introspecțiile ne-
cruțătoare ale lui Kochan. Nevoia de clarificare, de a distinge între 
autenticitatea și falsitatea trăirilor personale a devenit obsesivă: 
„Niciodată n-am simțit nevoia să privesc o femeie goală. Meditam 
însă cu seriozitate la iubirea față de femeie, iar când acea oboseală 
otrăvită îmi invada sufletul și mă împiedica să merg pe firul 
acestui gând, aflam bucurie în constatarea că sunt un om dominat 
de rațiune, prin asemănarea sentimentelor reci și vremelnice cu ale 
unui bărbat sătul de femei, ajungând până și la satisfacerea 
dorinței ostentative de a face pe adultul”. 

Contradicțiile ființei s-au învolburat tot mai mult în anii 
studenției, când s-a autosugestionat referitor la Sonoko, sora 
prietenului său, față de care nutrea o iubire curată, platonică. Ea 
reprezenta șansa firescului existențial: „Pentru mine, Sonoko era 
întruchiparea iubirii mele de normalitate, de cele spirituale, de cele 
veșnice”. Deși a fost prins în pânza de păianjen a seducției 
feminine, totuși, luciditatea, dușmanul său cel mai primejdios, a 
rămas mereu la pândă și a demascat autoamăgirea, falsitatea 
sentimentelor și, implicit, remușcările, tristețea amară de a fi 
diferit. Din procesul maturizării a făcut parte și conștientizarea 
sinuoasă a propriei condiții, după ce s-a confruntat cu neputința de 
a se bucura de frumusețea grațioasă și tandră a fetei: „Începu să 
alerge spre mine pe peron, cu mișcări de lumină sprintenă, undui-
toare. [...] Văzând-o cum se apropie, simțeam că o tristețe insupor-
tabilă se abate asupra mea. Pentru prima oară mă încerca o 
asemenea amărăciune, de parcă rădăcinile ființei îmi fuseseră 
zdruncinate. Până acum privisem femeia doar prin intermediul 
unui amalgam artificial de sentimente, alcătuit din curiozitate 
infantilă și falsă dorință carnală. De la prima vedere, niciodată 
sufletul nu-mi fusese zguduit de o atât de adâncă și inexplicabilă 
tristețe, total străină de propra-mi mască. Am perceput-o drept 
căință. […] Cu toată contradicția evidentă, nu există oare căință 
care să preceadă păcatul? Căința propriei mele ființe?”. 

Căutarea identitară a protagonistului a acumulat interogații, 
dileme, crize sufletești, la capătul cărora se întrezărea, uneori, 
soluția salvatoare a renunțării la viață. Totuși, într-o Japonie 
sfâșiată de atrocitățile războiului, aflată în pragul capitulării, 
experiența frontului și, implicit, a unei morți glorioase, la care 
visa, i-au fost refuzate. Dincolo de subterfugiile lașității, instinctul 
de conservare era invicibil. De fapt, scenariile fictive au dobândit, 
încă o dată, mai multă forță decât realitatea: „Ceea ce căutam eu 
era o sinucidere naturală, spontană. Să mă plimb nepăsător la 
poalele unui munte, ca o vulpe încă nu îndeajuns de vicleană, şi să 
mor împuşcat din eroare, de un vânător începător”. 

 Ființă paradoxală, Kochan a pendulat mereu între trăire și 
visare, între asumarea și respingerea adevărului despre sine însuși. 
Captiv în capcana pe care și-a creat-o, s-a simțit mereu constrâns 
să joace rolul normalității pe scena socială, împotriva propriilor 
aspirații și dorințe. Uneori, alienarea s-a manifestat atât de 
puternic, încât limitele dintre eu și masca sa n-au mai fost sesiza-
bile. De aici, ruptura interioară, drama scindării psihologice. Atâta 
timp cât acceptarea propriei alterități a eșuat, calea spre limanul 
odihnitor al împăcării cu sine rămânea imposibilă. 

Viorica GLIGOR  / Jocul periculos al dedublării
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/ Recitindu-l pe Pan SolcanAdrian Dinu RACHIERU

PROFIL

Însingurat, marginalizat, aproape „necunoscut” azi, fără 
„priceperea relaţiilor literare”, cum recunoştea într-un 
interviu, prozatorul Pan Solcan (1924-2017) a trezit un firav 

ecou critic. Debuta târziu, în plină zarvă optzecistă (Căderea, 1980) 
şi îşi va răscumpăra tăcerea printr-o rafală romanescă, încercuind 
spaţiul memoriei, înţelegând viaţa ca enigmă nedezlegată. Cărţile 
sale „relaţionează” tehnic, se completează tematic, provoacă, prin 
jocul ipotezelor, ruminaţie verbală, având ca nucleu obsesiv erosul, 
absorbit de fundalul politic, fără a se alinia, însă, literaturii oportu-
niste. Viciul introspecţiei melanjează oniricul, imaginarul, memo-
ria, forţând cheile trecutului, încercând a afla cine suntem cu 
adevărat sub învelişul atâtor întâmplări. Există, prin „transferuri 
subtile”, un chimism secret în proza lui Solcan, impregnată de 
biografie; evident ficţionalizată, „pusă la dispoziţia personajelor”, 
preciza autorul, preferând jocul de oglinzi. Fiindcă „există tot ce ne 
imaginăm” – iată deviza care l-a însoţit în truda sa scriitoricească, 
compensând travaliul gazetăresc, diurn şi exact.

Deja în romanul prim, construit grijuliu, scris cu fineţuri intelec-
tualiste, Pan Solcan forţa limitele realismului, constatase Mariana 
Ionescu. Respingând cavalcada compromisurilor, inginerul Valeriu 
Petran traversa o experienţă dureroasă. Şi ne-am putea aminti că 
Radu Mareş, rememorând ieşirea dintr-o adolescenţă ceţoasă, găsise 
în Pan Solcan, la Botoşana, un „prim critic calificat” al încercărilor 
sale de „pui bezmetic”. În afectuosul portret dedicat (v. Domnul 
Solcan, în A fi în Bucovina, Editura Charmides, 2016), Radu Mareş 
invoca „lecţia Sucevei”, un „târg păduchios” în acei ani, obligând la 
evadare. Nu alta era depoziţia „foarte cititului” Pan Solcan, ziarist la 
Zori noi (secţia culturală) şi metodist o vreme, părăsind oraşul 
printr-un „efort dureros”. Plecând în Capitală, ziarist la România 
liberă şi la Tribuna României, cu funcţii înalte, scapă de un mediu 
sufocant, cu interdicţii, spaime, rătăciri, suspiciuni. Au fost ani 
chinuiţi, se va mărturisi Doinei Cernica, oferindu-i „o experienţă 
capitală, dar nefastă”. Bucurându-se, însă, de prezenţa unor „vrăji-
tori” (precum George Sidorovici sau Dragoş Vicol), retraşi în oaza 
culturală, vătuind – prin boemie – seismele unei epoci agitate. 
Umbra (1982) poate fi citită ca o radiografie a unui timp duşmănos, 
prins în „haosul genezei”: tensionata viaţă redacţională, cu inevitabi-
lele şedinţe de demascare, intrigi infernale, ticăloşia distilată, 
evenimentele din Ungaria ’56 şi cea a lui Kadar, alertând „sediile 
puterii”. O epocă „răscolită”, ale cărei adevăruri, spunea prozatorul, 
„nu se arată singure”. Şi care ne obligă la a descifra şi înţelege 
„partea oarbă a vieţii”. Descoperim în plasma romanescă suflete 
însetate de puritate, greu încercate, doritoare de limpezire; desluşind 
trudnic „cum a fost” şi constatând că „Istoria nu se face cu mănuşi”. 
Confesiunile paralele, resuscitând memoria lui Z., un candid (înfrânt, 
fireşte), ratând loviturile hotărâtoare, prezenţa Norei, ca fiinţă 
plurală, cu ai săi „ani ascunşi”, umbra plutitoare a răsfăţatei Aminta, 
atâtea alte personaje feminine (umbroase, exotice) subminează 
scheletul romanului politic, anunţând un viraj hotărât spre realismul 

magic (cf. Constantin Crişan) şi apoi onirorealism (cf. N. Bârna). De 
fapt, prin partitura motivică, cărţile lui Pan Solcan comunică; toate 
romanele (sunt opt la număr, masive, descurajante) cresc pe acelaşi 
tipar, preferând hăţişul epic, explicaţiile stufoase, dialogul intermina-
bil, fraza planturoasă, naraţiunea prin ricoşeu. Şi mai cu seamă 
investigarea / redescoperirea trecutului „sfărâmat”, inventând 
amintiri. Umbra era – chiar titlul ne indică – o căutare a umbrelor, 
reconstituind visurile de altădată într-un „peisaj de şedinţe”, desci-
frând jocurile puterii; biografia lui Z. (copilul teribil al generaţiei), 
absorbită în legendă, suportă variante, falsificând un timp învârtejit, 
de răscruce, atins de „gustul furtunii”. Suntem în anii primi ai 
Revoluţiei şi acest roman-anchetă, recucerind anii „ascunşi”, 
luminând fragmentar Adevărul, propune o călătorie în cerc; traseu pe 
care se vor înscrie şi celelalte cărţi ale lui Pan Solcan. Eroii sunt mari 
călători; iar călătoria înseamnă şi meditaţie. Om de noapte, violonis-
tul Matei, un imaginativ, incapabil de a se fixa (Jocul, 1984) caută 
„ţinuturi nedescoperite”. Prin acest oniroman, Solcan cultivă motivul 
dublului. Eroii „încurcă” timpurile, se retrag în vis, fug din timpul 
lor; reactivarea amintirilor (deschise altor sensuri) conduce spre 
întâlnirea cu sinele. Căutarea Marthei devine un destin, „ficţiunea din 
Martha” reprezintă un subiect fabulos, înlocuind avalanşa evenimen-
telor din lumea reală. Parantetic fie spus, în romanele lui Solcan 
foiesc femeile umbroase, enigmatice, bizare, „neconsumate de 
dragoste”, reanimând mitul iubirii.

Vameşul ploilor (1987), fidel aceluiaşi scenariu, însemna şi un salt 
valoric, vădind vioiciune stilistică. Romanul propunea un start împins 
în senzaţional: o călătorie fantomatică cu autobuzul, o ploaie torenţia-
lă, întâlnirea cu un fost prieten (despărţirea din timpul studenţiei 
bucureştene nebeneficiind de o „explicaţie”), apariţia salvatoare a 
Ivonei. Toate aduc în amintire seara despărţirii, când prietenul chemat 
să arbitreze devine stăpân; era disputată iubita comună, orgolioasa şi 
nepăsătoarea Florence. Instalat în amintire, „Vameşul” provoacă 
trecutul, dezgroapă un subiect închis, înghesuie „în rama serii de 
atunci” adevărurile abandonate. Irumpe astfel o discuţie amânată şi 
constată că revederea, în răstimpul scurs de la „separarea lumilor”, îi 
leagă prin ură; fostul prieten este un necunoscut. 

Revederea, ca în toate cărţile lui Pan Solcan, ca în toate 
întâmplările pe care le regizează viaţa este un eşec. Regruparea 
devine o imposibilitate. Făcând să vorbească o realitate „prea 
încărcată”, manevrând trecutul, examinându-i aluviunile, aducând 
la suprafaţă adevărurile pentru a disloca „confortul clădit pe 
uitare”, reuniunea de la familia Magheru consfinţeşte ruptura, 
oficializează „separarea lumilor”. Cele două Florence exprimă un 
implacabil divorţ; vechea Florence, lunatecă, cu visuri treze, cu arta 
de a bagateliza o nălucire într-o lume palpabilă face lor unei 
„plante de seră”, trăind într-o opulenţă absurdă, alături de botanis-
tul Simenski, un bărbat aiurit. Întâlneşte o Florence necunoscută; 
doar evocând un timp consumat îşi înţelege suferinţa de a o fi 
pierdut. Uitarea se va aşterne peste acest „circ vesel şi neobosit”, 

oferindu-i un răspuns scadent. Succesiunea de figuri (înşirate în 
timp) evidenţiază un pretenţios zel analitic, excelând în portretisti-
că. Pan Solcan evocă sarcastic atmosfera de grup, radiografiază 
mentalităţile, sondează pitorescul vieţii literar-artistice. Eroii lui 
Pan Solcan îşi conservă ingenuitatea, se mişcă, ieşind de sub legea 
timpului, în lumile interioare; ei nu trăiesc, ci retrăiesc. În conse-
cinţă, romanul, evident digresiv, cu bucle epice, „încărcat” cu lungi 
monologuri nu se citeşte alert, deşi scriitura impune. La Pan 
Solcan, observăm, nu contează epicul. Discursul onirosimil se 
deşiră, reîntorcându-se în trecut, fixându-ne în spaţiul amintirii. 
Instalat în fantezie, scriitorul nu mai are nevoie de o logică a 
demonstraţiei. Lăţirea analizei, dilatarea amănuntului convoacă 
prezentul ca pretext.

În Nostalgia, roman supraponderal, epicul trenează; autorul are, 
bineînţeles, plăcerea digresiunilor, a ricoşeului, iubeşte arta 
parantezelor. Naraţiune despletită, fără un personaj-pivot, supusă 
capriciilor memoriei şi delirului imaginativ, romanul „prinde” 
provizoratul existenţei „în curgere”, luminează satul de altădată 
(nelocalizat), ferit de seismele sociale. La Pan Solcan lumea (care 
„este aşa cum ne-o închipuim”) e dominată de Eros; abundă 
femeile fatale, bizare, confuzia vis / realitate se înstăpâneşte. Satul 
„zumzăitor” există doar în memorie, consumă nesăţios veştile; 
avalanşa întâmplărilor pare a nu implica pe narator. Retras „în 
spatele evenimentelor”, inapt de a participa, „martor imperfect”, 
naratorul lui Pan Solcan este spectator. Din „colţul” său examinea-
ză o lume tainică, fără asperităţi, răscoleşte subsolurile evenimente-
lor unui sat „adormit”, în care iubirile – doar ele – constituie „hrana 
de fiecare zi”. 

Bineînţeles, şi romanele care au urmat respectă reţeta. Dacă Nu 
faceţi case mai înalte ca arborii (1990) miza, procedural, pe 
complicaţii tehnice, Strigătul (1997), narând o execuţie în timpul 
ultimului război mondial, i-a prilejuit lui Pan Solcan o întâlnire cu 
Valeriu Cristea, pe atunci redactor la Cartea Românească, încântat 
de manuscris. Strigătul este cartea unei culpe, nota Niadi Cernica. 
Fie că e vorba de prăbuşirea unui bloc (Belvedere), întâmplare 
prevăzută de inginerul Orghidan, fie că e vorba de fiul celui din 
plutonul de execuţie, martor – peste timp – al evenimentului, 
vinovăţia e transferată şi trăită paroxistic, camilpetrescian. Şi 
enigmatica Lavinia (Străina, 1999), încercând, prin vivisecţie, 
experienţa totală a iubirii, trăieşte cu „orgoliul lucidităţii integrale” 
(cf. Niadi Cernica). Dar elucidările întârzie, rămâne, dincolo de 
febricitanta tensiune hermeneutică, un rest nedezlegat în „geometria 
fantastică a posibilului”.

După o viaţă în gazetărie, fără legătură cu cercurile literare 
(tranzacţionale, se ştie), ignorat, asumându-şi marginalitatea, Pan 
Solcan s-a stins cu aceeaşi discreţie. Căzut în uitare, e puţin 
probabil să fie recuperat la jocurile bursei literare; posteritatea, 
credem, îi rămâne datoare.



www.centrulbrancusi.ro6 www.centrulbrancusi.ro

NR. 53,                      2018/ decembrie
noiembrie,,Suferinţele mele sunt cele ce-mi modelează sufletul şi inima."

Bruma

Ace de oţel
În cefele roulii ale
Pruncilor
Gene albe
Irişi plezniţi
Niciun miros
Nici măcar un giulgiu
Nu acoperă nu încălzeşte nimic
Bruma
Cocaină în firicelele încă verzi
Bruma
Brumă

Rugă

Cerul cade
Printre fulgi
Vorbe de iubire
Zac îngheţate pe buzele 
Îndrăgostite
De departe
Oh, de departe
Vino în zbor
Lance aurie
Ce învinge platoşa
Și circumcide
Inima
În noul legământ

Culori

Ce nebunie de culori
Focul de octombrie
Este filtrat
Prin aerul de sticlă
despicând fascinant
snopul luminii

mozaic de nuanțe
de pe versanţii jiului
fierb în pupile
se îmbrățișează
în cazanul magic
al toamnei
se îngemănează

se contopesc
culorile din ochii
îndrăgostiţilor
paradă nupţială tăcută
risipă de azur
pulbere de aur
pe pleoapele florilor
frunzelor

POEZIE
Veronica ȘTIR

Traducătoare, poetă, membră a Uniunii Scriitorilor din decembrie 2012.
Născută la 27 noiembrie 1952, în satul Cubleșul Someșan, comuna Panticeu, județul Cluj; 
Studii: Liceul «George Coșbuc» (secția umanistă) Cluj-Napoca; 1971-1975 la Facultatea de 
filologie, secția franceză-română a Universității «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca, absolvită 
1975.

Cărți originale:
 
Clar de caprifoi (poezii) Editura Karuna; Mugur de iarnă (poezii), Editura Karuna Bistrița,
Ninge (poezii), Editura Studis Iași; ningeri (antologie poezii), Editura Studis Iași.
Traduceri:
Sartre, «Existențialismul este un umanism», Editura George Coșbuc, Bistrița, 1994;
«Focul de artificii al poeziei», antologie de poezie japoneză, tradusă din franceză împreună 
Victor Știr, Editura «Mesagerul» Bistrița, 2005;
Karl Jaspers, Introducere în filosofie, Editura Europress,  Bistrița, 2006;
Frunze de arțar (antologie de poezie canadiană), Editura Karuna Bistrița, 2010.
Leonard Cohen-Ciudata muzică străină (poezii), Editura ,,George Coșbuc” și Editura StudIs 
Iași, 2012
Nicolai Berdiaev - Cinci meditații asupra existenței Editura Studis Iași, 2016.

A mai publicat în presă traduceri de texte filosofice din Cioran, Camus, Françoise Thomm, 
Evdokimov etc. Traducere integrală, nepublicate în volum: Mărturisiri și anateme de Emil 
Cioran

înainte de a cădea
trimit răvaşe 
anvelopate
în pene de păun

câte un strigăt
mut de iubire
cade resemnat
pe covorul oriental
sub paşii moi  nepăsători

un glas clar
peste culori

herbarium

gladiolele
înfocate de zbanghie
iubire spaniolă
coboară la liniște
în beci
cu gherghinele
trandafirii cactuşii
fiecare furnză și frunză
cu stăpânul lor
în cămară
coada calului
barba ursului
rochiţa rândunicii
coada şoricelului
mentă pipărată
doctorul muşeţel
chimionul
lămâiţa
potbalul

traista ciobanului
trei fraţi pătaţi
urzica miracolul -
râs vindecă totul
prin propria moarte
balsam secret

moina

moina moina
doina doina
moinim după zilele senine
moinim după soare
frigul scutură oasele
şi moina se infiltrează
ca
o ceaţă lăptoasă
vâscoasă
doinind
topeşte aurul pe creștet

noapte şi lumini

sunt un copac
înfipt în miezul
întunericului 
de peste oraş
întorc spatele
felinare
albe roşii mari mărunte
îmi ling
blând umerii cerniți

în față 
tremură crengile 
fărâmiţează
lumini tainice calde
pentru oamenii mici
cu năsucuri lipite
de geamul aburit
aşteaptând moşii –
bărboșii ce-și ating 
prin geam
genele cu fluturii

jucării

demult
aveam o superbă păpuşă
cu trup dintr-un
cocean de porumb
o minunată vorbitoare
voiam s-o mărit
trusoul mi-l furniza
o croitoreasă
din vecini
baticuri în culori de păun

pe căpşorul ei pătrat
bluziţe fustiţe
pantalonaşi pulovere
cu pulbere de fluturi
și muzici de aripi

Când aurul

toamna
când tata scotea
aurul din porumb la
moara cicălitoare
din cocenii
așezați în cruce
pe o masă joasă de nuc

înălțam un palat
înăuntru cu porcuşor
șoricei arici și 
cloşca medicală ce mă ciupea 
de deget 
prăbușind 
babelul ce-ar fi crescut prin 
tavan

cer de viorele

crai nou
mângâie cu raza
genele pruncilor adormiţi

tresare înfiorat
cer de viorele
luceafărul atârnă de geana lunii
se trezeşte un copil 
gângure în ochii mamei
cum
cântă la liră lunii
împăratul

dor bolnav

pe capră sare cosaşul
a lăsat în urmă 
ierburi amare 
în lapte înţepător
cum dorul de mioare
coasa lui
siaj pe valurile verzi
parfumul ierbii
dor întemniţat
dor bolnav
sub lacătul muțeniei

şoapte o mie şi una

mâinile tale
obişnuite cu tăcerile cărţilor
îi zicea iubitului
cu ochi de căprioară
cum nu ţi-aş face mâncăruri
grase
cu ierburi amare

să te îndrăgosteşti de mine
a doua oară
ţi-aş aşterne patul cu busuioc

și cimbru
cu nuiele de mesteacăn
ţi-aş da arvuna gura mea
obişnuită cu şoaptele din 
o mie și una de cărți

negoț

uguiesc porumbeii
te cheamă de când
ia punga cu grâu
cumpărat 
din colaborări
la reviste obscure 

coboară odată

de moş nicolae
înfriguratul
s-au înmulţit pe ziguratul
pieţei
și plonjeză în vârtej 
înconjurându-te
 pe când 
paris 
intra tăcut în pământ 

frenetic
toarnă-le şi apă
sfinte 
doar porumbeii te pricep
ei au sufletul tău
rotunjit
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Secolul XX, jumătate modern, jumătate postmodern, după 
structurile comunicării, dar în secvenţele istorico-politice 
identificabil ca: patriahal, democrat, dictatorial, revoluţi-

onar, anarhizat, a avut ca oglindă socio-ideologică, pe tot parcursul 
său, romanul, pentru că într-un mod sau altul, genul popular a 
monitorizat cel mai fidel realitatea. În noul limbaj, romanul, 
devenit un formator al structurilor umane, după ce în secolul 
anterior fusese formativ (precum în Viaţa la ţară - 1894), derivat 
dintr-o consecuţie morală, şi-a negat complet începuturile îndepăr-
tate care erau puse sub semnul noutăţilor, al motivaţiei pur 
informative (de unde şi titrarea = novella, novel, nouvelle).

După Viaţa la ţară, mai bine de un sfert de veac, nu se întâm-
plă nimic în roman. De aceea am preferat să începem secolul XX 
cu el, extensiunile şi comprimările perioadei motivând procedura. 
În adevărata societate modernă, romanul a aspirat să ajungă o 
ofertă de înlocuire a realităţii, construind alte realităţi ficţionale, 
compensatorii, modele de abstragere din cotidianul sufocant, din 
derizoriul şi inerţiile habitudinale. Teritorialitatea scripturală, chiar 
dacă decupa o secvenţă de viaţă, s-a cristalizat, fie într-o formulă 
populară, urmând chiar progresiunea realităţii spre uniformizare 
socială, adică înregistrând – cum spune Duiliu Zamfirescu – „de-
căderea neamurilor şi ridicarea noroadelor”, ori într-un proiect 
experimental şi anexionist (istorie, psihologie, sociologie). Într-un 
fel, romanul european s-a născut în procesul de plebeizare a 
memorialisticii aristocratice a secolului al XVIII-lea. La noi, de la 
Istoria Hieroglifică la Ciclul Comăneştenilor, romanul a fost un 
gen nobiliar pentru că a dezvoltat mai ales „tema oamenilor răi”.

Puternica infrastructură ţărănească a romanului românesc din 
secolul XX – de la Viaţa la ţară la Nişte ţărani – 1974 – nu 
exclude de loc experimentul, aventura psihologică novatoare, 
proiecţia fantastică, până la deconstrucţiile textualiste, din ultimele 
decenii dinaintea anului 2000. Acum o sută de ani romanul abia se 
contura.

Osatura rurală a romanului românesc nu mai poate fi percepută 
astăzi ca o structură de rezistenţă reacţionară, ca o formă de 
opoziţie la romanul citadin, cum gândea, cu totul motivat la timpul 
său, E. Lovinescu. Nu lirismul a împiedicat obiectivarea prozei, ci 
absenţa spiritului de construcţie. Când scriitorii au învăţat să scrie 
romane, lirismul a devenit fie o distincţie (Ionel Teodoreanu), fie 
s-a reformulat în scenariu fantastic (Mircea Eliade, Gib I. 
Mihăescu, Cezar Petrescu). Procesul are la bază reconvertirea 
memorialisticii la o textualizare albă, neutrală, de tip publicistic, 
dar antijurnalistică prin conturarea domeniilor imaginare. De aceea 
Rebreanu devine romancier, dar Sadoveanu depăşeşte foarte rar 
mecanismele povestirii, chiar şi în romanul ciclic, de tipul Fraţii 
Jderi.

O altă dominantă a genului popular şi proteic ar fi, la sfârşitul 
perioadei, că romanul spiritului totalitar, adevăratele cărţi antico-
muniste au fost elaborate şi au apărut - chiar forfecate de cenzură 
– totuşi, în perioada comunistă (Marin Preda, Petre Sălcudeanu, 
Augustin Buzura, Dinu Săraru, Nicolae Breban). După 1990, a 
înflorit un soi de memorialistică puternic „angajată”, numai că în 
sens invers decât impunea nomenclatorul discreţionar. Mai 
surprinzător este faptul că acum se face, paradoxal, chiar ca la 
începuturile romanului, o mare confuzie, între realitatea textualiza-
tă la modul jurnalistic şi domeniul imaginar. Aristocraticul roman 
din ultima fază a comunismului devine memorialistică plebeeană, 
agreată însă de cititorii fascinaţi de realismul fără margini.

Un secol de roman, un secol al romanului, precum a fost 
veacul XX,  se poate susţine ca un „orizont” de receptare, un 
sistem periodic, eflorescenţă tipologică, polivalentă scripturală şi 
condiţia ontologică a genului popular, acum intrat în alte metamor-
foze structurale pentru supravieţuirea în epoca video-textului. Am 
putea spune că „realismul” romanului a fost refuzat chiar de 
receptorii înecaţi de atâta realitate. Televiziunea, filmul, calculato-
rul, ziarele, toate formele „media” sunt producătoare de realitate, 
fie chiar de realitate virtuală. Nevoia refugiului în imaginar 
aproape că se impune, ca o cârjă, ca un bandaj al fiinţei agresate 
de miracolele şi tentaţiile societăţii postmoderniste.

Genul, care a căutat să-şi consubstanţieze toate modificările 
fiinţei umane în lume, intră şi el în zodia transformărilor. Filmul, 
serialul de televiziune, anchetele şi reportajele pline de imagine, 
dar adevărate distrugătoare de imaginaţie, sunt prelungiri secvenţi-
ale ale romanului – carte în epoca video.

Dar ce va deveni romanul însuşi, deocamdată nu se poate 
aproxima, iar cea mai grozavă invenţie cibernetică ar fi transfor-
marea textului direct în imagine; adică, în loc să citim opera pe 
ecranul pătrat al monitorului, să ni se ofere direct reprezentarea 
vizuală a construcţiei narative. Acesta ar fi sfârşitul filmului, 
fratele vitreg şi duşmanul de moarte al romanului – roman.

În secolul XX, secolul poate cel mai scurt din istoria româneas-
că atestabilă, pentru că, în spiritul unităţii moderne de civilizaţie, 
începe cam după primul rzboi mondial şi se încheie o dată cu 
Marea Schimbare, când va trece în zona reprezentărilor electroni-
ce, romanul este forma cea mai cunoscută în literatură, deşi poezia 

este genul cel mai performant. Până prin 1920 suntem încă într-o 
perioadă patriarhală, de „Belle Epoque”, iar după 1990, o dată cu 
căderea comunismului, intrăm într-o eră postindustrială şi postmo-
dernă, cu toate decalajele şi inconsecvenţele specifice la noi.

Sigur că a existat întotdeauna un inventar de teme posibile şi 
un instrumentar de modalităţi scripturale de reprezentativitate în 
conexiunea permanentă şi deschisă cu societatea. De altfel, 
romanul nu poate exista în afara unei asemenea conexiuni, chiar şi 
operele cele mai restrictive, ale interiorităţii analitice sau ale 
deportării pe o insulă pustie, nu pot pune între paranteze fenome-
nologice relaţiile cu spiritul comunitar.

Mai frecvent, romanul este solicitat de istorie în desfăşurările 
ei politice şi în exprimările militare universaliste (războaiele 
mondiale), de istorie, deci, dar şi de anistorie, de mitologicul 
ţărănesc, îngheţat în ritualitate inerţială, de metamorfozele „propri-
etăţii şi posesiunii” şi de mişcările interioare ale grupurilor sociale 
(ascensiunea şi decadenţa), de experienţe, situaţii-limită şi revela-
ţiile iniţiatice (naşterea socială, adolescenţa, bătrâneţea, moartea), 
de locurile comune şi extremele gândirii care se gândeşte, de 
conştiinţa care îşi aprofundează limitele şi îşi aproximează 
ciclurile de pendulare între extreme, şi, în ultimele secvenţe 
temporale ale secolului XX, chiar tema (sau dilema) romanului 
care se conştientizează ca roman, ca text autoreflexiv şi auto 
referenţial solidar cu exprimarea tipografică – romanul textualist e 
o formă de reprezentare a decadenţei Galaxiei Guttenberg – şi 
chiar de potenţialitate în viitor, de predictibilitate a devenirilor 
posibile într-o lume a vizualităţii, în mileniul III. 

Istoria, realitatea, mitul, imediatitatea, interioritatea, proiecţia 
în fantastic, autoscripturalitatea – nu reprezintă totalitatea concep-
telor cu mare rază de acţiune românească şi nu epuizează evantaiul 
probabilităţilor tematice. În perioada interbelică, tipologia romanu-
lui se decidea într-o polarizare strictă – creaţie şi analiză – concep-
te foarte dezbătute în critica literară. Romanul analitic, de intro-
specţie şi explorare a conştiinţei, reprezenta avangarda şi forma de 
sincronizare a genului cu romanul european (Proust, Gide, Joyce, 
Camus, Sartre). Analiza chiar a devenit psihanaliză, în cazul unor 
autori precum: Constantin Fântânaru, M. Blecher, Ion Biberi, 
Augustin Buzura.

Romanul experienţelor psihice, urmărind fluiditatea, „mişcă-
toarele cărări” ale conştiinţei, care nu doar identifica şi prezenta 
evenimentele cu implicaţie emoţională, ci explora chiar emoţiile, 
adică formula diagnostice intuitive sau declanşa sondaje ale 
interiorităţii psihologice şi ale proceselor mentale. Din romanul 
analitic derivă romanul fantastic fără tradiţie în scurta istorie a 
genului, tocmai petru că basmul fantastic a avut mare circulaţie în 
cultura populară, dominantă în civilizaţia românească chiar până la 
începutul secolului XX.

Mircea Eliade, Victor Papilian, Cezar Petrescu, Laurenţiu 
Fulga proiectează romanul în zona Percepţiei Extra-Senzoriale, 
umplând structurile romanului cu substanţa analitică şi folosind 
experimente PES, precum clarviziunea – capacitatea de a imgina 
situaţii existenţiale fără a cunoaşte circumstanţele. Romanul 
fantastic, polarizat între cunoaştere şi conştiinţă, apare târziu în 
progresiunea genului.

/Geneze şi metamorfoze: scurtă incursiune în romanul secolului XX şi al începutului de mileniuAURELIU GOCI
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Paul Goma este basarabean, adică român născut în satul 
Mana, județul Orhei, Basarabia – acea Moldovă istorică 
de la răsărit de Prut (sau din stânga Prutului). Paul 

Goma s-a născut în România Mare, în anul 1935, la 17 ani după 
Marea Unire din 1918. Părinții lui s-au născut în satele românești 
Ciocâlteni, Orhei (tatăl, Eufimie – fiul Nataliei și al lui Chirilă) și 
Chiștelnița, Orhei (mama, Maria – fiica Nadejdei, n. Cuza, și a lui 
Toader Popescu) – pe atunci în Imperiul Țarist.

Familia Goma (Maria, Eufimie, Paul – în vârstă de 9 ani) s-a 
refugiat peste Prut, în ce mai rămăsese din România, în martie 
1944. Mai exact, în ce mai rămăsese din Transilvania. După 
schimbarea armelor și a taberei, în 23 august 1944, mai precis 
după Armistițiul din septembrie, basarabenii și bucovinenii (din 
Nord) refugiați au început să fie vânați de Comisiile de „repatrie-
re”. Învățător cult și priceput, Eufimie a reușit (ajutat și de micul 
Paul) să falsifice actele pentru cei trei membri ai familiei, dar și 
pentru alții, în lagărul de la Sighișoara („Centru de repatriere”, în 
„patria sovietică”), unde fuseseră ghetoizați de către jandarmii 
români, după luni de zile de schimbat ascunzișurile prin păduri, în 
urma trădării unor ciobani (români). „Mioritismul – scrie Goma – 
ce este el, dacă nu mitul vânzării-uciderii-de-frate.”

După ce se naște-prin-acte a doua oară, de data aceasta în 
dreapta Prutului, familia Goma reușește să se stabilească în satul 
Buia, Târnava Mare. Copilul Goma intră în 1947, prin concurs și 
cu bursă, la Școala Normală „Andrei Șaguna” din Sibiu (lectura 
romanului Arta refugii ar fi nu doar lămuritoare, ci o încântare de 
mostră de scriitură), însă, în vara următoare, reforma comunistă a 
învățământului îl aruncă la gimnaziul din Șeica Mare. Unde, în 
toamna anului 1948, elevul Paul Goma dintr-a VII-a află ce 
înseamnă epurarea cărților (din biblioteca școlii). În ianuarie 1949, 

părinții adolescentului „venetic” sunt arestați, alături de „majorita-
tea locuitorilor adulți din satul Buia”. Sunt duși, nu se știe unde. 
Copilul de 14 ani, al nimănui, într-o țară care-l tratează ca pe un 
străin, „îi caută la Sibiu, la Alba Iulia, la Sighișoara – află că sunt 
închiși la Securitatea – nou înființată – de la Mediaș (...) mama 
este liberată la sfârșitul lunii mai, tatăl, ultimul, în august”. 

Ce face copilul rămas fără părinți? „«Locuiește» în gări și la 
poarta Securității din Mediaș...”. 

Ce fac toți criminalii fizici și morali ai cetățenilor români în 
timpul comunismului, de 30 de ani încoace? Nu sunt atinși nici 
măcar cu umbra unei flori!

Ce i s-a întâmplat generalului de Securitate Nicolae Pleșiță, fie 
și numai după ce a apărut repetat pe un post de televiziune, 
povestind cu nonșalanță cum l-a chinuit pe deținutul politic Goma 
în penitenciarul Rahova, în 1977, jignindu-i și soția? Nimic.

Ce se întâmplă cu coloana noastră vertebrală (intelectuali, 
ziariști, instituții)? Devine tot mai curbată.

„În 1949, la Securitatea din Mediaş, mi-a fost pângărită mama, 
prin simularea, punerea în scenă a unui viol în grup. Sub conduce-
rea maiorului Ion Buzescu şi a căpitanului Paszty, după ce a fost 
bătută, a fost dezbrăcată, întinsă pe o masă, toţi cei vreo şapte 
securişti au scuipat-o, pe rând, ca într-un scenariu bine învățat, 
între picioare, înjurînd-o, tratând-o de curvă, amenințând-o că o 
vor face poştă − dacă… Acestea nu le-am aflat din gura mamei, ci 
le-am auzit, nopți la rând, spuse de ea, în şoaptă, tatei. Tata o 
consola cum putea, aducîndu-i aminte că fusese doar «teatru»… 
La un moment dat, mama a țipat, spunînd că, dacă ar fi fost violată 
cu adevărat, nu s-ar fi simțit atât de umilită, atât de murdărită.

Vreme de 18 ani am purtat în mine această ruşine-de-nemărtu-
risit: simularea violului, chiar dacă nu eram femeie (eram, însă, 

fiul femeii). În închisoare, în domiciliu obligatoriu ascultam cu 
toate urechile mărturiile celorlalți colegi de suferință despre 
torturile la care fuseseră supuşi ei şi membrii famiilor lor − însă 
niciunul, niciodată, nu a vorbit cu glas tare despre ce vor fi suferit 
femeile lor: torturi adevărate, simulate. Chiar de vor fi ştiut. 
Fiindcă acestea nu se povestesc, nu se mărturisesc.

În 1969, când am scris Ostinato, am atins această durere de 
nepovestit; apoi în Gardă inversă, în Patimile după Piteşti, în Arta 
refugii. Partea a doua din Justa este dedicată pătimirilor colegelor 
de facultate şi prietene, după Revoluția Maghiară, «Toria» şi 
«Diana» − nume de împrumut. Un text: Castelana (needitat) este 
închinat în întregime acestei «practici» a Securității aplicate femei-
lor noastre.

Iată-mă, deci, în martie 2005, ca unul care, deşi am 
«experiență» (mai corect: având ştire de astfel de metode), mă aflu 
dezarmat: un securist a pângărit-o pe soția mea şi mamă a fiului 
meu − de astă dată în public şi nimeni de pe platoul de televiziune 
nu a protestat.”

Singura persoană cunoscută în lumea televizuală, jurnalistică, 
intelectuală, care a reacționat, a fost Mariana Sipoș. S-a așternut 
liniștea de plumb și peste acest „subiect”. Măcar s-a consemnat 
această mizerie făcută – iarăși, iarăși – lui Goma.

În septembrie 1949 intră la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, 
tot prin concurs, tot cu bursă, dar nu-i va folosi prea mult. Asistă 
la al doilea val de epurări, de data aceasta aflându-se la Sibiu, 
martor la epurarea bibliotecii Astra (romanul omonim este o 
bijuterie). În toamna anului 1952 este exmatriculat din toate școlile 
din țară, după ce în luna mai fusese arestat opt zile la Securitatea 
din Sibiu. Începea să se ivească personalitatea puternic refractară 
la neadevăr și nedreptate: adolescentul vorbea despre partizani și 
ținea „un jurnal-intim... codificat”. Două hibe majore dacă voiai să 
nu ai probleme în regimul comunist. A fost primit, ca prin minune 
(un director curajos), la liceul „Negru Vodă” din Făgăraș. Termină 
liceul, dă examen simultan la Filologie și la noul Institut de 
literatură și critică literară „Mihai Eminescu” din București, este 
admis la amândouă, alege Institutul (comasat la scurtă vreme cu 
facultatea). Student în anul II, este arestat în noiembrie 1956, 
condamnat la doi ani de închisoare corecțională, trece prin MAI, 
Malmaison, Jilava, Gherla, la expirarea pedepsei este „liberat” 
direct în domiciliu obligatoriu, la Lătești, în Bărăgan, întâi 36 de 
luni, majorate cu alte 24. A se citi romanul Gherla-Lătești, sar 
peste detalii. În 1965, tovarășul Nicolae Ceaușescu dă decret 
pentru continuarea studiilor pentru pușcăriași (politici). Goma nu 
poate continua din anul II, pesemne, pentru că nu dăduse dovadă 
că s-a „reeducat” (ca alții, colegi și prieteni de-ai lui), dă alt 
concurs de admitere, și iar ajunge în anul II, la 33 de ani renunță 
la facultate, nemaisuportând teroarea securistă, presiunile, încercă-
rile de șantaj emoțional etc. 

Până în 1977, fisura dintre Paul Goma și realitatea socialistă 
(cu tot cu oamenii ei, oficiali sau „numai” scriitori/intelectuali 
conformiști) se mărește. Mișcarea Goma pentru drepturile omului 
a fost un prag pe care intelectualitatea română nu a vrut să îl 
treacă. A se citi cărțile sale pentru detaliile din perioada 1968-
1977.

Pe 20 noiembrie 1977, cei trei membri ai noii familii Goma 
(Ana-Maria, Paul, Filip-Ieronim) au fost forțați de tratamentul 
criminal aplicat de Securitate să accepte pașapoartele cu vize 
pentru Franța (la invitația Pen Clubului Internațional). Goma nu a 
vrut niciodată să plece din România. Definitiv.

România este stat membru al UE. Paul, Ana, Filip Goma sunt 
azilanți politici de 41 de ani. Ana a tot tras de viață și de timp, 
știind că Paul, dacă rămâne fără ea, se va retrage în sine. A tras cât 
a putut, până pe 5 septembrie 2017. Au rămas doi azilanți politici 
la Paris: Paul Goma și fiul său, Filip (refugiat politic de la vârsta 
de doi ani). Care are grijă de tatăl său cu sfințenie.

Pe 2 octombrie 2018, la aniversarea a 83 de ani, în lumea 
românească nu și-a adus aminte nimeni dintre personalitățile 
formatoare de opinie sau vreo instituție culturală cu acoperire 
națională despre Paul Goma. Toate răspunsurile la întrebările reale, 
la cele false, sunt în cărțile lui Goma (romane, eseuri, jurnale). 
Dacă nu știi nimic, dacă vrei să corectezi/actualizezi ce știai 
(auzisei) despre Goma, trebuie să începi cu Culoarea curcubeului 
77 (Cutremurul oamenilor).

Este trist, la fel de trist ca întreg Centenarul nostru. 

Flori BĂLĂNESCU  / Paul Goma în anul Centenarului României (41 de ani de azil politic, 1977-2018)

PARADIGME BASARABENE
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Credem că acum ar fi momentul în care să clarificăm (cu 
riscul unor repetări) situația la care se reflectă textul 
baladei. Prin urmare, ne aflăm în plin proces de coborâre 

a turmelor către vatra satului. Debutul baladei surprinde etapa de 
trecere (definită prin arhiuzitata formulare “pe-un picior de plai, 
pe-o gură de rai,…”) din registrul muntelui în cel al văii. Ținta 
călătoriei este reprezentată de vatra satului sau, în anumite cazuri, 
de locul de iernare al turmelor. În felul acesta am identificat și cauza 
acestei călătorii - vine iarna. Ne simțim obligați să accentuăm câteva 
lucruri:

-această coborâre reprezintă așezarea în oglindă și, prin urmare, 
consecința călătoriei de “urcare” înfăptuită în primăvară.

-amândouă călătoriile, urcarea și coborârea, reprezintă etape ale 
procesului transhumantic.

-aceste călătorii au un caracter ciclic-repetitiv.
-această ciclicitate este consecința prin adaptare la ciclicitatea 

cosmică (urcarea se înfăptuiește după echinocțiul de primăvară iar 
coborârea se practică sub determinarea și înaintea echinocțiului de 
toamnă.

-ținta urcării și punctul din care se inițiază coborârea este plaiul 
(“adică un plan înalt, deschis, pe coamă verde de munte, scurs 
molcom în vale.” - Lucian Blaga, “Spațiul mioritic”), vârful 
nestâncos și neîmpădurit al muntelui, adică, în creștetul lumii.

 
“Unu-i moldovean, 
 Unui ungurean,
 Și unu-i vrâncean.”
Aici a fost capcana !… Una dintre ele. Pe fondul unei realități 

treimice, sensibilitatea generală generată de această atât de îndelun-
gată despărțire istorică a neamului românesc, prin toate datele sale 
întreg și unitar, individualizarea “ciobăneilor” prin moldovean, 
ungurean și vrâncean a generat o confuzie interpretativă urmată de o 
eroare metodologică. Probabil că la instaurarea acestui climat 
confuzional a contribuit cu valoare de prejudecată, unul dintre 
punctele importante ale Revoluției de la 1848 - unirea principatelor 
române. Oricum, s-a intrat în capcana interpretărilor istorizante și 
psihologizante. Vorbind despre un text calificat și acceptat ca fiind 
mitologic, în mod evident, această abordare s-a dovedit eronată. 
Putem doar constata că în funcție de locul de origine a variantei de 
text al baladei, se petrece enumerarea celor trei și, totodată, aproape 
totdeauna este asumat păstorul omorât. Suspectăm autoritatea 
textului Alecsandri, impusă prin publicarea lui mai ales în manuale, 
de a fi tulburat firescul enumerării acolo unde lucrurile nu se petrec 
astfel. Prin urmare nu mai adăugăm aici decât faptul că în anumite 
variante numărul păstorilor nu este menționat decât în momentul 
“sfătuirii”, unde cifra este de cele mai multe ori  mai mare. Nu este 
exclus ca acest număr -trei - să se fi impus cu autoritate, consecință 
a creștinării, deci ipostază treimică și, poate, imaginea crucificării 
de pe Golgota. Să trecem deci mai departe:

“Iar cel ungurean,
Și cu cel vrâncean
Mări, se vorbiră
Și se sfătuiră,
Ca l-apus de soare
Ca să mi-l omoare
Pe cel moldovean”
Iată momentul în care se exprimă principiile ternarului conform 

cu logica Cabalei. Cei doi păstori care au decis să-l ucidă “pe cel 
moldovean”, rămân ocultați de text. Reluăm citatul:

“Cabala a făcut o sumedenie de speculații pe marginea numere-
lor. Ea pare să fi privilegiat legea ternarului. Toate ființează prin trei 
și sunt una. Căci în orice act unic deslușim:

1. Principiul activ, cauză sau subiect al acțiunii;
2. Acțiunea acestui subiect, predicatul său;
3. Obiectul acțiunii, efectul sau rezultatul său. 
Acești trei termeni sunt inseparabili și se intercondiționează. De 

aici lipsa de unitate pe care o regăsim în toate cele ce sunt. Creația, 
de exemplu, implică un creator, actul de creație și creatura. În 
general între termenii ternarului, primul este prin excelență activ, cel 
de-al doilea este intermediar, activ în raport cu următorul, dar pasiv 
în raport cu cel dinainte, iar al treilea este strict pasiv. Primul 
corespunde spiritului, al doilea sufletului iar al treilea trupului.” Nu 
este greu de observat faptul că primitorul veștii este cel asupra 
căruia primii doi au luat o decizie și se va exercita o acțiune. În 
enunțul cabalei putem sesiza faptul că primele două părți ale 
ternarului nu sunt vizibile așa cum și cei doi păstori care s-au sfătuit 
și au hotărât rămân ocultați. Nu reiese din text dacă Miorița-mesager 
înfăptuiește un act de “indiscreție” sau îndeplinește o misiune 
încredințată de cei doi ciobănei. Nemaivorbind de faptul că între 
hotărârea  baciului ungurean și a celui vrâncean și aflarea veștii de 
către baciul moldovean, au trecut trei zile cu trei apusuri de soare. 
Se nasc mai multe întrebări : Despre ce fel de apus de soare este 
vorba? Ce semnificație au cele trei zile? De ce au trebuit să treacă 

trei zile pentru ca Mioara să vorbească? Ce a determinat-o să 
vorbească și să dezvăluie hotărârea celor doi baci?  

“Mări, se vorbiră” ar putea să ne sugereze faptul că sfatul n-a 
fost scurt, n-a fost o simplă înțelegere, acordul nu s-a creat cu 
ușurință. Putem deduce că au intrat în discuție multe argumente 
cântărite cu atenție, evaluate cu maximum de exigență. În basmele 
românești și în graiul popular expresia “mări,” urmată de verbul 
care desemnează acțiunea, încearcă să sugereze amplitudinea și 
importanța acțiunii, grandoarea înfăptuirii precum și dimensiunea 
efortului. A “se vorbi” și a “se sfătui” ar putea însemna de fapt  a 
complota, a unelti, după unii. N-ar fi mai simplu, a evalua, a cântări, 
a măsura, a înțelege prin schimb de argumente? Dar și un premiu, o 
promovare, tot printr-o deliberare înfăptuită în secret se face. 
Printr-un automatism de percepție, sensul acestui “Mări, se vorbiră 
și se sfătuiră”, a fost interpretat ca fiind un complot, în prelungire, 
conotat într-o cheie negativă. De aici până la considerația că omorul 
pus la cale de “cel ungurean și cu cel vrâncean” se va face pentru 
jaf, pentru capturarea turmei, a stânei, și a întregului avut al cioba-
nului moldovean. Credem că este necesar să atragem atenția, tocmai 
pentru că nu s-a observat, asupra faptului că sfatul celor doi ciobani 
are loc la lumina zilei, pe când omorul trebuia să se petreacă “la 
apus de soare”. Vom încerca să explorăm în continuare subtextul 
baladei pentru a stabili semnificația acestui lucru.

“Că l-apus de soare,
Ca să mi-l omoare,
Pe cel moldovean.”
“Simbolismul soarelui este tot atât de plurivalent pe cât de 

bogată în contradicții este realitatea solară.
Soarele nemuritor, se ridică în fiecare dimineață și se coboară în 

fiecare noapte pe tărâmul morților; el poate să ducă oamenii în sine 
și putând să-i omoare; pe de altă parte însă el poate să călăuzească 
sufletele prin regiunile infernale și să le aducă a doua zi dimineața 
la lumină. Îndeplinește deci funcția ambivalentă de psihopomp 
ucigaș și hierofant inițiatic. O simplă privire aruncată apusului de 
soare poate, potrivit anumitor credințe, să aducă moartea. În 
“Republica”, Platon face din el o imagine a binelui, așa cum se 
manifestă acesta în sfera lucrurilor vizibile, pentru orfici el reprezin-
tă inteligența lumii (vezi “Le Soleil et les cultes solaires”)

Soarele este izvorul luminii, al căldurii și al vieții. (…)
În afara faptului că dă viață, strălucirea soarelui face lucrurile 

manifeste nu doar în sensul că le face perceptibile, ci și în acela că 
figurează punctul de obârșie și că măsoară spațiul.

Soarele se află în centrul cerului așa cum inima se află în centrul 
pământului. Este vorba însă de soarele spiritual pe care simbolismul 
vedic îl reprezintă nemișcat la zenit și care mai este numit și inima 
sau ochiul lumii”

Astronomic vorbind, soarele ca izvor al luminii este sursa 
generatoare a vieții pe pământ. Conștiința acestui fapt nu putea să 
nu genereze mituri și practici ritualice. Pierderea luminii prin 
dispariția ei sau prin pierderea facultății de a percepe este o tragedie 
prin faptul că surpă un mod de determinare a universului înconjură-
tor, duce la incapacitatea de orientare în spațiu și timp. Dispariția 
statutului de spațiu nocturn - diurn, dispariția punctelor cardinale, 
dispariția lui aproape - departe nu pot crea decât senzația de 
infirmitate individuală sau colectivă. Așadar este normal în toate 
civilizațiile și credințele să fi avut un acut sentiment de îngrijorare 
ori de câte ori apărea pericolul pierderii acestei surse vitale și ca 
element de orientare și clarificare.

“În multe cazuri, hotarele dintre lumina simbol și lumina 
metaforă rămân imprecise. De pildă, se pune întrebarea dacă lumina 
aspect final al materiei deplasându-se cu viteză limitată și lumina 
despre care vorbesc misticii au ceva comun între ele în afară de 
faptul de a fi o limită ideală și un capăt. În schimb ne orientăm în 
direcția simbolului considerând lumina drept un prim aspect al lumii 
informale. Mergând spre lumină o luăm pe un drum care pare să 
poată duce dincolo de lumină, adică dincolo de orice formă, dar și 
dincolo de orice senzație și de orice noțiune (vezi Andre Virel, 
“Histoire de notre image”, 1965, p. 259 și 265).

Pentru a simboliza valorile complementare sau alternative ale 
unei evoluții, lumina este pusă într-o relație cu întunericul. (…) 
Semnificația lor este că, întocmai ca într-o viață umană, la toate 
nivelurile acesteia, o epocă întunecată este urmată în toate planurile 
cosmice - de o epocă luminoasă, pură, regenerată. Simbolismul ieșirii 
din beznă se regăsește în toate riturile de inițiere, ca de pildă în 
mitologiile morții, ale dramei vegetale (sămânța îngropată în pământ, 
întunericul din care va răsări o plantă nouă, o neofită)… (…)

Lumina și întunericul constituie în genere o dualitate universală 
care o exprimă exact pe aceea a lui yang și yin.(…)

Dacă lumina solară este expresia puterii cerești, a fricii și a 
speranței omenești, ea nu apare ca un dat imuabil. Ar putea să 
dispară și viața ar dispărea odată cu ea. Este cunoscut cortegiul de 
ritualuri însoțitor al eclipselor de-a lungul întregii istorii a umanității 
și ofrandele de sânge omenesc aduse zilnic soarelui pentru a-i hrăni 

lumina… (…) Dar, dacă lumina moare în fiecare seară, ea renaște în 
fiecare dimineață și omul, asemuindu-și soarta cu ea, își recapătă 
astfel speranța și încrederea în perenitatea vieții și a puterii acesteia. 
Între lumea superioară și aceea a oamenilor domnește o înrudire de 
esență. (…)

Lumina simbolizează necontenit viața, mântuirea, fericirea date 
de Dumnezeu, care este el însuși lumină. Legea lui Dumnezeu este 
lumină în calea oamenilor. Mesia aduce și el lumina (Isaia 42; Luca 
2, 32) Întunericul este ca un corolar, simbolul răului, al nenorocirii, 
pedepsei, pierzaniei, morții (Iov 18, 6, 18; Amos 5, 18). (…) Mai 
mult, lumina lui Dumnezeu risipește întunericul (Isaia 60, 1-2) și 
cheamă oamenii la lumină (Isaia 42, 7)

Psihologii au observat că de urcuș sunt legate imagini luminoase 
însoțite de un sentiment de euforie, în vreme ce de coborâre sunt 
legate imagini sumbre însoțite de un sentiment de frică. Aceste 
remarci confirmă că lumina simbolizează dezvoltarea unei ființe 
prin înălțarea sa - ea se armonizează în sferele de înălțimi - în vreme 
ce obscuritatea, negrul, ar simboliza o stare depresivă și de 
anxietate.

(…) Lumina simbolizează forța care dă și ia viață. Cum e 
lumina, așa este și viața. Natura și nivelul vieții depind de lumina 
primită.” (DS Ch., Gh)

«Trebuie să faci până este ziuă, lucrurile Celui ce M-a trimis pe 
Mine; Că vine noaptea când nimineni nu poate să lucreze.

Atât cât sunt în lume, Eu sunt lumina lumii.” (Ioan 9, 4-5)
 “Dacă ați fi orbi n-ați avea păcat. Dar acum ziceți: Noi vedem. 

De aceea păcatul rămâne asupra voastră.”. (Ioan 9, 41)
 “Au sunt oare douăsprezece ceasuri într-o zi ? Dacă umblă 

cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi. 
Iar dacă umblă cineva noaptea se împiedică, pentru că lumina nu 
este în el. (Ioan 11, 9-10)

 “Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu 
rămână în întuneric.”

 “Și dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl 
judec; căci n-am venit să judec lumea.” (Ioan 12,  46-48)

 “Cât aveți Lumina, credeți în Lumină, ca să fiți ai luminii 
«(Ioan 12, 36).

 «Adăugăm faptul că la egiptenii antici soarele purta câte un 
nume pentru fiecare moment al zilei . Astfel, dimineața, din lotusul 
răsărit din ape ca un zeu al Devenirii el poartă mumele Kephra, la 
prânz, în deplinătatea forțelor sale este el însuși purtând numele de 
Ra, iar seara, crepuscular și încărcat cu toată experiența zilei soarele 
devine Tum - Desăvârșitul, urmând să moară ca un om bătrân.” 
(DS) 

Douăsprezece ore ale nopții el străbate pe sub burta pământului 
teritoriile infernale trecând prin toate probele pentru ca a doua zi 
dimineață să răsară iarăși. Dar acest ciclu zilnic exprimă de fapt, 
marele ciclu anual prin care trece soarele. Astfel, șase luni, soarele 
și lumina, prin faptul că ziua este mai lungă decât noaptea, sunt mai 
puternice decât întunericul. Avem regimul diurn al omului, 
Următoarele șase luni soarele coboară sub linia ecuatorului instau-
rându-se regimul nocturn. 

(Va urma)

(Urmare din nr. trecut)

Vlad CIOBANU / Mioriţa (VII)
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Micşorăm noi înşine valoarea trecutului nostru naţio-
nal, constată Mircea Platon (Elitele  şi conştiinţa 
naţională, Ed. Contemporanul, 2017). Şi culmea este 

că nesăbuita  Lege 217/2015 a fost promovată în Parlament tocmai 
de un profesor de istorie, Crin Antonescu. Pierdem cu uitare de 
sine, cum avertiza în şiruri clare Eminescu (Nu suntem dispuşi a 
reveni, „Timpul, 30 sept. 1878), „razimul moral al personalităţi-
lor”.

„Oamenii de vocaţie” (formula lui C. Rădulescu-Motru), 
factori de evoluţie etnică, naţionalişti raţionali şi conştienţi, sunt 
traşi pe dreapta, pe extrema dreaptă, de domnul Alexandru Florian, 
ca fascişti, rasişti, xenofobi, „personalităţile vinovate” fiind 
Eliade, Vintilă Horia, Gyr, Crainic, Ţuţea, al căror cult e interzis. 
Şi-n vremea asta, vreme din nou închisă prin Legea 217, se plânge 
de mila „marginalizaţilor” de stânga, ca C.I. Gulian, Dodu Bălan, 
Pavel Apostol, Radu Florian… Dacă, aşa cum pledează domnul Al. 
Florian, Vintilă Horia trebuie condamnat pentru „activismul 
jurnalistic”, considerându-se că „prin mesajul său a susţinut 
regimul Antonescu”, atunci şi domnul Florian, cu tată cu tot, ar 
trebui condamnat pentru că a susţinut regimul dictatorial ceauşesc. 
A le aminti că taţii lor au fost dacă nu ilegalişti, atunci kominter-
nişti (cazul Radu Ioanid: tată ilegalist, mamă – profesoară  de soci-
alism ştiinţific) n-ar fi – se zice – corect politic. Atunci de ce s-a 
vrut excluderea lui Nichifor Crainic, în ‚41 ministrul Propagandei 
Naţionale, trimis la Aiud în 1947 şi eliberat în 1962 ? 
Discriminăm, discriminăm, mereu în favoarea stângii. Scrierile 
horiene, spre a le spune ca Dan Anghelescu, vintilăhorian convins 
şi convingător, sunt supuse denigrării, dar Dumitru Popescu-
Dumnezeu apare în miezul paginilor  „României literare”.

Dimitrie Stelaru a fost pus pe un pat de cuie, metaforic vor-
bind: atacat în „Lupta de clasă” pentru că a scris Odă pentru 
Mareşal în „Fapta” lui Mircea Demian, unde lucra atunci. Un 

împrumut modest de la Fondul literar i-a fost refuzat. Dan  Deşliu 
nu-l mai saluta. Sadoveanu, Cicerone Theodorescu, Jebeleanu 
scoseseră „Cuvântul Mareşalului”, pentru sate. N-au avut proble-
me pentru asta, dimpotrivă, trecând (din convingere?) pe baricada 
stângii comuniste ori închinând condace nu lui Dumnezeu, ci 
Partidului. 

Gyr, Crainic, Vinea au scris articole pe linie la „Glasul patriei”, 
fapt incriminat tocmai de cei care vegheau la respectarea liniei 
PCR. Noica, om cu „pension”, puşcărizat 6 ani şi cu DO zece, în 
lotul cu numele său (condamnaţi: Sergiu Al.-George, Al. 
Paleologu, Dinu Pillat, Arşavir Acterian, Al.O. Teodoreanu, N. 
Steinhardt) a fost acuzat ca „antrenor de marxism”, scriind 
„tâmpenii” cu românească în titlu. În ce mă priveşte, şi eu prefer 
sufixarea cuvântului român cu -esc Sună mai… româneşte; dar 
guvernul e român, nu românesc.

Blaga a fost şi el taxat pentru „un articol de compromis” în 
„Contemporanul” (unde Ivaşcu i-a publicat în 15 ani 25 de poezii), 
reprodus de „Scânteia”. Leonte Răutu îi promisese lui Dorli că va 
apărea un volum Blaga. Radu Gyr (Demetrescu Ştefan), supus 
unei detenţii riguroase în ‚45 pentru „crime care au dus la dezas-
trul ţării”, condamnat la moarte în ‚58 pentru activitate legionară 
(pedeapsa i s-a comutat în ‚60, fără s-o ştie, în muncă silnică pe 
viaţă) a fost eliberat în ‚63. Nu şi-a văzut nici un poem publicat, 
până a murit.

Balotă, după detenţie, a scris în „Scânteia” ca să poată publica. 
Trebuia supus oprobriului public pentru că „s-a dat cu regimul”? 
Am şi eu dreptul, după 13 ani de interdicţie în presa ieşeană, să 
spun ce cred că merită să spun: dreapta măsură nu e respectată, 
câştigând iarăşi stânga măsură. Eminescu e blamat ca „protolegio-
nar” (ei, mai greşeşte şi Ion Negoiţescu!), iar Mircea Eliade e 
blamat ca legionar de o curăţătoare de ţară, care nu-i ştie nici titlul 
corect (De la Zalmoxis la Genghis-Han, coniţă!). 

Ţuţea e bătrânul legionar, ostracizat ca fundamentalist conser-
vator, iar Crainic e acuzat de legionarism (deşi nici măcar n-a fost 
legionar) şi de fascism corporatist. Ortodoxia, văzută de el ca lege 
a etniei, nu convine. La moara domnului Al. Florian curge apă 
destulă contra lui N. Crainic, arestat în ‚47 pentru „crime de 
dezastrul ţării”. I-au oferit zile aliturgice, de post aspru, iar 
Crohmălniceanu,în timp ce se hrănea copios la Capşa, l-a ocărât,în 
Amintiri deghizate, că a cedat, de foame, gardienilor, visând la 
coşul hristic cu fărâmituri de pâine. 

Voiculescu, un fundamentalist ortodox? Blândul doctor fără 
arginţi, Vasile Voiculescu, a fost condamnat la muncă silnică şi 
eliberat, pe moarte, în ‚63, iar pe Ovid Densusianu, l-au condam-
nat ca „agent fascist” în ‚59, la 25 de ani de muncă silnică şi l-au 
eliberat în ‚64.

Soţia filozofului Anton Dumitriu, fiu de ţărani săraci din 
Teleorman, Adalgiza (Giza), nu l-a recunoscut în iulie ‚64, când a 
ieşit din închisoare. Nici fiica Monica pe Dinu Pillat, după 6 ani 
de detenţie pentru „uneltire contra ordinii sociale”. Lui Anton 
Dumitriu i s-a strigat în presă „Pa, Toni!”.De ce? Pentru că a 
apărut în seria scoasă de Editura Eminescu? Nici romanul lui Dinu 
Pillat n-a avut mare noroc la critica de întâmpinare.

Pe Andrei Ciurunga (Robert Kahuleanu) l-au condamnat în 
februarie ‚50 tot pentru „activitate publicistică”. Fusese salariat la 
Ministerul Propagandei între ‚41-’44, scrisese articole şi poezii 
„cu caracter antisovietic”. Când a ieşit, n-a putut fi decât îngrijitor 
de local, portar, instalator… Mai apuca să semneze cu Radu 
Calomfir în „Rebus” şi-n „Urzica”. Ca şi cum n-ar fi fost prea 
destul, în ‚58 l-au arestat din nou şi l-au condamnat la 11 ani 
muncă silnică pentru că difuzase poezii scrise în prima detenţie. 
După graţierea din ‚64,  naveta la 10 km de Bucureşti. Făcea  
contabilitate cu minus 18 dioptrii.

În ‚49, Sergiu Dan a fost condamnat la temniţă grea pentru 
„crime contra umanităţii” şi eliberat în ‚54. Dar Marcel Petrişor de 
ce a stat închis 12 ani (1952-1964), cu întrerupere de câteva luni, 
în ‚56? Romulus Vulcănescu, etnolog şi folclorist, sociolog,autorul 
unui fastuos dicţionar de mitologie, a fost arestat şi torturat de 
Securitate, apoi condamnat într-un proces înscenat numai pentru 
că aparţinea familiei Vulcănescu. Dar Emil Manu n-a fost condam-
nat ca prieten al lui Ion Caraion?

Traian Chelariu, doctor în psihologie, poliglot, poet, prozator, a 
fost exclus din Universitate, puşcărizat şi ajuns, ca eroul lui Marin 
Preda, la deratizare: pus să stârpească şobolani.

Romulus Dianu a fost arestat în ‚45 pentru „crimă de război”, 
egal 20 de ani de detenţie grea. Pe Ion Dezideriu Sîrbu l-au înhăţat 
în ‚58 pentru „agitaţie”, ca şi pe Marian Tarangul,  arestat la o 
petrecere unde se citise Mein Kampf. Eliberaţi în ‚63, respectiv 
‚64, în urma graţierii. Lui Tarangul, într-un proces la fel de 
înscenat ca toate celelalte, i s-a pus în cârcă organizarea unei 
societăţi numite Hexagon, care protesta contra abuzurilor regimu-

lui comunist. Postsocialist, incriminat ca marxist.
Două destine Petrovici? Slavistul Emil Petrovici a fost suit de 

Groza rector la Cluj, în locul botanistului Alexandru Borza. Acest 
Petrovici (cu altă soartă decât Ion Petrovici), omagiator de Stalin 
şi de limba rusă, „soră cu româna”, l-a lăudat pe lingvistul Marr, 
ca apoi să se dezică de Marr, după evanghelia Iosif Vissarionovici. 
Celălalt Petrovici, Ion, ca ministru („Recunosc, mie mi-a plăcut să 
fiu ministru”) al Culturii Naţionale şi Cultelor în guvernarea 
Antonescu, a înfăptuit multe şi bune: a înfiinţat editura Casa 
Şcoalelor (Bucureşti), Filarmonica ieşeană; maiorescian, a coman-
dat statuile Maiorescu, dar şi Conta şi A.D. Xenopol, din Iaşi, apoi  
rotonda scriitorilor din Cişmigiu (24 de statui). În 2 noiembrie ‚41, 
a înfiinţat Radio Moldova, pentru front.

În 30 decembrie ‚44, Ion Petrovici a fost trecut pe lista crimi-
nalilor de război. Groza a vrut să-l scape, dar Iorgu Iordan, atunci 
ambasadorul României la Moscova, a reparat „eroarea” lui Groza. 
La Ministerul Culturii, locul lui Ion Petrovici a fost luat de Ştefan 
Voitec. L-au epurat din învăţământ în noiembrie ‚44 şi din SSR, 
unde fusese preşedinte de onoare. În ‚48, a fost eliminat din 
Academie, împreună cu Blaga, Crainic, Rădulescu-Motru, P.P. 
Negulescu... Şi pentru că Academia se mutase în puşcărie, a trăit 
în celulă, la Aiud, cu V. Voiculescu, cu D. Stăniloae (fost director 
al Academiei Teologice din Sibiu) şi cu avocatul legionar Nestor 
Chioreanu (v. Morminte vii, Ed. Institutului european, Iaşi, 1992). 
„Agent hitlerist” Ion Petrovici, cum îl „demasca” „Scânteia”, în 
‚44-’45?  Când Killinger i-a cerut să scoată din manualele şcolare 
fraza supărătoare pentru orgoliul german, Petrovici i-a spus că 
manualele germane conţin pasaje mult mai vexatorii pentru 
români: „Să le scoată nemţii întâi”. Şi tot Ion Petrovici a refuzat 
ca germana să aibă prioritate faţă de franceză. Altfel a fost cu rusa, 
pe care am fost obligaţi s-o învăţăm cântând.

După temniţă grea la Aiud (‚48-’58), Râmnicu Sărat şi DO în 
Bărăgan, având Securitatea pe urme 14 ani, a murit pe stradă, în 17 
februarie ‚72. N-a făcut cerere de pensie, n-a tipărit nimic. Două 
destine Petrovici, fără a fi vreo rudenie de sânge între Emil şi Ion.

Şi câţi telemoderatori şi telemoderatoare ne cer să rupem cu 
orice, dar nu cu regimul comunist! Să preluăm ce-a fost bun din 
doctrină, ca şi cum valorile înalte româneşti n-ar fi  fost împiedi-
cate să-şi împlinească destinele de scriitori, de filozofi, de socio-
logi, de etnologi. Mai ales de educatori.

În plină anormalitate, Mircea Platon caută şi găseşte multe 
repere ale „normalităţii naţionale româneşti”, sperând în „posibili-
tatea unei renaşteri a elitelor naţional-patrimoniale centrate pe 
ideea şi realitatea rămânerii, a permanenţelor” (lucr.cit., p. 139); 
nicidecum dintre elita conducătoare, „care nu simte că a locuit, 
locuieşte şi va locui în România” (p. 138). Numai că am ajuns o 
naţiune de şomeri şi de emigranţi, cum vede limpede tot M. 
Platon; de necalificaţi, adaug eu. Ne-am căptuşit, de 28 de ani 
încoace, cu neprofesionişti. Spune, cu năduf, un pamfletar, Marin 
Ifrim: „Grădina Maicii Domnului e plină de viermi. Ţara e plină 
de viermi”.

Avem parte de conducători „nemiloşi cu România şi indulgenţi 
cu ei înşişi” (M.P., p. 165). Datorie morală la elita politică? Ce le 
pasă potentaţilor de soluţia junimistului Petru Th. Missir: compe-
tenţă şi onestitate? E poporul vinovat de starea sa? Nu. Poporul, 
subliniază Mircea Platon, şi-l aprob, are putere doar „în momentul 
şi pe durata votării” (p. 155). Dă cale liberă noii Puteri votând şi 
suportă consecinţele. „Elita reprezintă adevărul unui popor şi îi 
reprezintă poporului adevărul, atunci când poporul l-a uitat şi 
decade” (p. 161). Însă „Cuvântul nu mai este cuvânt ca odinioară”. 
Ein Man, ein Wort e promisiune absolută. „Oameni întregi” 
(sintagma lui N. Iorga) s-ar găsi, cu siguranţă, dar  treptele spre 
vârf sunt tăiate.

Îndemnul consecvent al lui Mircea Platon e, pe parcursul a 
peste 400 de pagini ale cărţii, acela de a penaliza anormalitatea. 
Una dintre ele fiind argumentarea lui Cătălin Avramescu, şef al 
cancelariei preşedintelui Traian Băsescu, din Un surplus de 
populaţie („Cotidianul”, 12 dec. 2006), cum că România n-ar 
putea suporta o populaţie de 23-24 de milioane şi că ar fi bine ca 
românii să plece din ţara lor. Şi câte alte afirmaţii bezmetice, ba 
chiar, cu vocabula lui Eminescu, netrebnice, nu fac cei pentru care 
patrie a ajuns horrible dictu. Gata, să ne dezlegăm de ţară, de glie, 
de neam, ba chiar să cultivăm răzbit scârba de identitate!

Spune Mircea Platon (p. 407): „Distrugerea economiei şi şcolii 
româneşti a fost distrugerea locurilor unde se puteau impune lideri 
şi soluţii. Blocajul economic şi educaţional e legat de blocaj 
conceptual şi de elite. În lipsa elitelor organice, scoase la suprafaţă 
de chiar munca şi piaţa noastre, am rămas cu elita culturală 
«aclamată» de ea însăşi”.

Soluţia nu-i alta decât să ieşim din ameţeală şi din amorţeala 
civică. Să ne reconectăm la tensiunea naţională a marilor modele. 
Altfel, ne risipim şi risipim.

Magda URSACHE / Despre „oameni întregi”
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Nu vom exagera, în cele ce urmează, importanţa elemen-
tului de credinţă creştină în scrierile lui Lucian Blaga: 
acesta se prezintă într-o manieră mai puţin manifestă şi 

compactă decât la Crainic ori Voiculescu; dar nici nu suntem de 
acord cu minimalizarea lui, împotriva evidenţei. Din punct de 
vedere metodologic ni se pare inutil să urmăreşti, cu exactitatea 
ochiului critic, dacă există, în ce măsură sentimentul religios este 
mai fidel în poezie decât în teatru, sau raportul dintre creştin şi 
păgân, de la Poemele luminii la Paşii profetului ori la Curţile 
dorului. Ar însemna să operăm cu criterii cantitative, deci neadec-
vate, cum s-a mai procedat. Se poate întâmpla ca un cadru descrip-
tiv ori spaţiu epic, de evidentă deschidere laică (păgână), să 
mascheze un simbol creştin care să cumuleze întreaga semnificaţie 
a textului, în favoarea acestuia din  urmă; şi invers, unui fragment 
de inspiraţie creştină să-i fie deturnată, printr-o tehnică secretă, 
semnificaţia specifică. Iată de ce s-a format impresia că opera 
literară a lui Lucian Blaga ar fi independentă de religie. În realita-
te, aceasta a rămas o trăsătură constantă, chiar împotriva unora 
dintre negaţiile accidentale, prea energic rostite ca să nu trezească 
serioase bănuieli. Uneori, ajunge o aluzie, un semn, ca să se 
recunoască întoarcerea poetului sub raza de lumină a divinităţii 
creştine.

Şi tot din perspectivă metodologică este bine să ne ferim de 
prejudecata potrivit căreia un spirit senin, liniştit şi blând ar fi  
tipic pentru comportamentul religios, pe când altul, măcinat de 
întrebări chinuitoare, chiar contradictorii, s-ar afla iremediabil în 
pierzanie. Vorbim de „senin”, nu de „înseninare”. Primul termen 
presupune un eu a cărui adâncime nu ne este mărturisită prin 
nimic, pe când celălalt certifică o conştiinţă în interiorul căreia a 
avut loc o dramatică înfruntare de puteri opuse. Seninul ne apare 
ca static şi monoton: un sfârşit ce nu mai implică un nou început, 
înseninarea este dinamică, spectaculoasă şi exprimă bucuria 
biruinţei recente a spiritului în năzuinţa lui unitivă cu divinitatea. 
Ea presupune, deci, o biruinţă ca asumare a luptei interne pentru 
eliberarea eului şi o întâlnire fericită cu chipul strălucitor al 
dumnezeirii. În acest punct de incidenţă (biruinţă – întâlnire), eul 
cunoaşte momentul rarissim de transfigurare a experienţei extatice. 
Cum calea unitivă nu are sfârşit, artistului de geniu îi este dată o 
succesiune de stări extatice şi totodată o alternanţă de căderi şi 
biruinţe.

Astfel, putem aproxima dimensiunea şi gravitatea sentimentu-
lui religios la un autor ori la altul. Ion Pillat, care nu a fost 
niciodată pus la îndoială sub raportul credinţei ortodoxe, aparţine 
tipului senin, echilibrat, apollinic. Poezia lui nu se lasă cutremura-
tă de cele două mari seisme ale fiorului creştin: amara căinţă a 
păcatului şi înseninarea extatică. Gândul senin, iscat de întâlnirea 
în închipuire cu locuri  paradisiace de pe Argeş, chipurile blânde 
de icoană ale bunicilor, ţăranilor, călugărilor, zugravilor (cântăreţi-
lor), aduce împăcare în versurile sale; dar nici o tăgadă, nici un 
gest întors, nici o răstire. Trebuie să afirmăm un paradox: cu cât 
Blaga se arată mai răzvrătit, mai dezamăgit ori inchizitorial, cu 
atât trebuie să-l închipuim mai apropiat de Dumnezeu. Acest 
paradox îşi găseşte raţiunea numai dacă înţelegem că experienţa 
religioasă nu este de fel uniformă, ci foarte diversificată. Aşa apare 
încă din textele sacre cele mai vechi. Dumnezeu nu se bucură 
numai de laudă şi de cântare; adesea i se aduc şi cuvinte aspre, de 
ocară şi de răzvrătire. Patriarhul se luptă cu el în parte, psalmistul 
îl ceartă pentru că şi-a uitat supuşii şi pactizează cu vrăjmaşul, 
profetul îi priveşte chipul cu înfricoşare, iar pustnicul se cutremu-
ră, în singurătate, la gândul nefiinţei lui. Ucenicii sunt chinuiţi de 
îndoieli (Petru,Toma) şi chiar se leapădă (Petru), iar Iisus îi ceartă 
pentru neajunsă credinţă. Dacă ar fi să ne mărginim la aspectele 
anecdotice, am crede că ucenicii Domnului au fost nevrednici de 
chemarea lor. Şi cu toate acestea, au creştinat neamurile şi au 
sfârşit, aproape toţi, prin moarte violentă, ca şi învăţătorul lor. Am 
citat nu poeţi care  lumeşte pot greşi, ci pe cei mai aleşi dintre 
oamenii domnului. Ei se definesc prin tipuri specifice de dialog cu 
divinitatea, ilustrând (fiecare în parte) diversificarea formală a 
uneia şi aceleiaşi experienţe religioase, dragostea creaturii faţă de 
ziditorul ei. Chiar şi în celebra întrebare de pe cruce „Doamne, de 
ce m-ai părăsit?” este un amestec de reproş şi de bucurie. 
Asemenea note stilistice discret îmbinate întâlnim şi în poeziile lui 
Lucian Blaga.

Primele poezii din volumul de debut, Eu nu strivesc corola de 
minuni a lumii, Lumină, Vreau să joc, sunt religios-creştine. Toate 
au figurat ani buni în manuale; de unde se poate imagina influenţa 
benefică asupra conştiinţei generaţiei tinere. Trei simboluri sunt de 
relevat în structura primului text, cel mai des solicitat de exegeza 
mai veche ori mai nouă: lumina, taina şi corola (de minuni). În 
funcţie de desluşirea lor, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 
poate fi receptată ca o poezie religioasă (şi cosmogonică), erotică 
sau şi una şi alta. Această poezie trebuie analizată în relaţie cu 
următoarea, în ordinea includerii în volum, Lumina, pentru că aici 
ni se dezvăluie geneza şi sacralitatea acestui simbol. Altfel nu 

înţelegem sensul sintagmelor „lumina mea”, „lumina altora”, din 
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, după cum ne rămâne 
confuză ultima strofă din Lumina, şi riscăm să ne oprim la o 
interpretare strict erotică, aşa cum au procedat, fără abatere, 
manualele şcolare din ultimele decenii. Interogaţia nu slăbeşte, ci 
întăreşte încrederea poetului că lumina sa, „e un strop din lumina 
creată în ziua dintâi”, lansată de ziditor când a rostit „să se facă 
lumină”. Este o formulă retorică folosită adesea de poet, pe care a 
găsit-o în textele de cult indiene, pehleve ori egiptene. El poartă cu 
sine lumina „cea dintâi”. Prin faptul că a primit-o, prin har, direct 
de la izvor, nu înseamnă că trebuie să-l substituim lui Adam. 
Lumina ziditoare nu se stinge, ci se transmite din veac în veac prin 
luminaţie divină. Ea poate fi pierdută de cel slab în credinţă. Nu 
trebuie să facem confuzie între conceptul eliadesc al sacrului: 
acesta se deteriorează în timp şi în spaţiu, pe măsură ce se înde-
părtează de „început” ori de „axis mundi”; omul religiilor tradiţio-
nale actualizează mitul pe cale ritualică, la ocazii dictate de 
interese de grup  ori individuale. Avem de-a face cu un tip de 
cunoaştere contemplativă şi exterioară, de aceea sacrul nu se 
instalează în conştiinţă ca dat permanent. Lumina creştină este 
însuşi chipul lui Dumnezeu care pătrunde în fiinţă şi-i reglemen-
tează calea şi viaţa, de când se naşte până la judecata mântuitoare.

Poetul îşi întâmpină iubita în lumina „sa”, purceasă „din cea 
dintâi”. Dar există şi „lumina altora”. Aici autorul mi se pare 
ambiguu pentru că sintagma nu are o ţintă precisă. Propunem două 
accepţiuni, ambele fiind dictate de anumite contexte poetice, ceea 
ce angajează şi gradul de credibilitate. Într-o primă aproximaţie, ar 
fi vorba de lumina iscată de flăcările iadului, la care face uneori 
referinţă poetul când vrea să dea o tentă rebelă erosului său. Când 
se dă numele lui Dumnezeu creator unic, subconştientul îl caută şi 
pe „celălalt”, fie ca adversar, fie ca părtaş la opera fundamentală, 
adică la reconstrucţia omului. Dar aceasta mi se pare o abordare 
simplificatoare, cel puţin pentru locul la care facem acum referin-
ţă. Rămâne a doua cale, însă mai întâi trebuie lămurit cuvântul 
„taina” ca şi sintagma „corola de minuni”, cărora poetul le alocă 
un loc privilegiat, mai ales în această poezie. Un analist reputat, 
Ion Pop, retranscrie în următorii termeni imaginea cosmogonică a 
corolei. „Iniţialele fundul de mare desemnând imensa cupă 
acvatică (altă dată cerul de jos), urmate imediat de cealaltă cupă, 
întoarsă, a focului solar ocolit pe deaproape, comportă astfel o 
nouă subliniere a geometriei specifice în această imagine a bolţii 
de peste adâncuri, de la înălţimea căreia, în mod paradoxal (nu 
însă şi pentru logica gândirii poetice), pot fi ghicite, pe măsura 
progresivei înălţări spre cer, toate tainele pământului. Magistrală 
sinteză, definitorie pentru figuraţia spaţială tipică lui Blaga, - vari-
antă, în fond, a modelului schiţat încă în Eu nu strivesc corola de 
minuni a lumii. Să observăm şi cu această ocazie, că sub semnul 
sintezei dintre adânc şi înalt, regimul diurn al amiezii şi focului 
solar este oarecum adaptat unei interpretări nocturne: lumina nu 
este, cum ar fi de prevăzut, mediul distincţiei, al izolării obiectelor 
în spaţiu, al distanţării faţă de ele, ci – în conjuncţie cu tenebrele 
– permite, mai degrabă o percepţie simultană totalizantă a lumii: 
ochiul păsării sfinte este deopotrivă solar şi nocturn”¹. Sau, în alt 
loc: „Observăm, aşadar, că atât corola de minuni a lumii, cât şi 
reversul ei degradat, paradisul în destrămare, se reliefează prin 
raportarea la un număr de elemente cu valoare arhetipală. Spaţiul 
curb, deschis în chip de boltă peste adânc ori ca receptacul către 
înalt, cercul vetrei, al grădinii sau patriei, rotunzimea prejmei, a 
proximităţii securizante a lucrurilor, timpul ciclic – definesc o 
suită de reverii ale universului sacru, paradisiac”².

Autorul a întreprins în capitolul Figurile spaţiului (pp. 108-
206) pe parcursul a peste o sută de pagini din carte, un foarte 
amănunţit şi ingenios excurs, cu intenţia de a reconstitui cu 
exemple convingătoare cosmosul imagistic al poeziei lui Lucian 
Blaga. Se poate şi aşa. Nu trebuie să ne scape faptul că integrarea 
simbolului cosmogonic al corolei într-o sumedenie de forme 
geometrice (de cercuri şi de sfere, de cupe întoarse, de nocturn şi 
diurn, de înalt, adânc ori vertical) duce la îndepărtarea de sensul 
pe care acesta îl deţine în poezia cu care se deschide volumul 
Poemele luminii. Trebuie să simplificăm lucrurile: corola de 
minuni a lumii este însăşi zidirea ce a căpătat chip din logosul 
divin în primele zile ale genezei. Orice manifestare către lume a 
divinităţii este receptată de fiinţa umană drept minune, zidirea 
fiind faţă de alte lumi fără seamăn şi motiv de veşnică mirare 
pentru creatură. După fiecare act genezic, Dumnezeu şi-a admirat 
opera şi a spus că cele făcute sunt „bune”, pentru noi înseamnă 
minunate întrucât ne depăşesc ca putere de înţelegere. De aceea şi 
Lucian Blaga a folosit cuvântul potrivit care „măsoară” distanţa 
mistică dintre Dumnezeu şi om. Putem să ne imaginăm substitui-
rea, în vers, a cuvântului minune cu lumină: „eu nu strivesc corola 
de lumini a lumii”. S-ar realiza o nuanţă nouă, dovadă că termenii 
minune şi lumină sunt înrudiţi ca valoare semantică, nu şi identici. 
Poetul evocă iubita când ca pe o minune („Lumina ce-o simt 
năvălindu-mi/ în piept când te văd, minunato), când ca pe o lumină 

(”Aşa-s de negri ochii tăi,/ lumina mea”). Lumea a căpătat chipul 
luminii după ce au fost rostite primele cuvinte; pământul era  
transparent şi înfrăţit cu soarele, animalele se iubeau între ele, 
apele cântau vesele. Dar cuvântul se afla la Dumnezeu şi din 
propria-I voinţă lumina se revarsă asupra tuturor, deci corola de 
minuni „este dependentă de lumină”.

Lumea nu este numai o corolă de minuni (= lumini), ci şi una 
de taine, realităţi de asemenea corelative în poezia lui Lucian 
Blaga. Faptul că omul îşi duce viaţa în lumină ( „Unde şi când 
m-am ivit în lumină, nu ştiu”), printre flori, buze, ochi (manieră 
metonimică de exprimare, împrumutată din psalmi) „ori mormin-
te”, reprezintă tot atâtea neînţelesuri trimiţând la „taina cea în veci 
necuprinsă”, adică la „corola de minuni”. Primele trei versuri din 
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii ni-l înfăţişează pe poetul 
inspirat de duhul luminii şi trăind printre minuni şi taine. Statutul 
său diferă de al oricărei  alte creaturi; este un factor activ în 
economia cosmică, investit cu har de divinitatea însăşi. Fiinţa sa se 
identifică cu taina (cu lumina şi minunea prin geneză), fiindu-i dat 
în acelaşi timp să sporească tainele lumii (întrucât acesta este 
scopul oricărei creaţii), după modelul de sus, fireşte, într-o 
proporţie diminuată. „Corola de minuni a lumii” fiind creaţia 
model şi supremă trebuie să rămână neatinsă, gândul autorului ar 
putea continua în spirit teologic: asemenea psalmistului, omul de 
rând ori de geniu are căderea să se bucure, să laude şi să cânte în 
versuri minunile lumii. Într-adevăr, „lumea e o cântare”, scrie 
Blaga în poezia Biografie din Lauda somnului .

Grupul de versuri: „şi nu ucid/ cu mintea tainele, ce le-ntâl-
nesc/ în calea mea” trebuie raportat direct la: „Lumina altora/ 
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns/ în adâncimi de întuneric”, 
întrucât pun în evidenţă un sens distinct: se conturează un cuplu 
advers la nivelul creaturii, după modelul mai înalt Dumnezeu-
Lucifer, pe de o  parte, poetul inspirat de divinitate care trăieşte în 
lumina dintâi, printre minuni, şi sporind tainele lumii, pe de alta, 
pozitivistul care  ucide „cu mintea tainele”. Aceasta trăieşte în 
„lumina altora”, fără nici un raport cu „cea dintâi”. Repetăm: nu 
ne gândim la flăcările iadului, ci la lumina raţiunii. Aceasta 
geometrizează cosmosul şi nesocoteşte tainele. Citim în lucrarea 
lui Ion Pop: „Căci, chiar atunci când în faţa privirii interogative 
universul pare a-şi fi pierdut geometria originară, reveria restaura-
toare construieşte, de la distanţa înstrăinării, liniile unui spaţiu 
ideal ce caracterizează o adevărată obsesie, mai limpede sau mai 
indirect exprimată”³. Teoria geometriei originare apare la Sf. 
Augustin şi, peste secole, la Leibnitz, cel din Monadologie. Este 
adevărat că şi Blaga şi-a însuşit multe idei cărora le-a dat însă 
accepţie personală. Să ne amintim de eşecuri dezastruoase ale lui 
Manole din prima parte a piesei: zidurile mânăstirii se surpau 
sistematic pentru că se bazau pe calcule şi măsurători. Unui 
creator din lumea de jos nu-i este îngăduit să repete ceea ce s-a 
făcut odată, sus. Înseamnă că Dumnezeu a geometrizat în geneză? 
Nicidecum. El a valorificat propria faptă cu „e bine”. În acest fel a 
măsurat şi a cântărit. Este o geometrie morală, nu pozitivistă. Se 
poate spune, cel mult, că a creat un tip de artist (poet, zidar, 
cântăreţ), care, trăind în „lumina dintâi”, s-a abătut în „lumina 
altora”. Schimbarea de destin existenţial a creat situaţii dramatice, 
ca în Meşterul Manole, sau crize de conştiinţă ca în Am înţeles 
păcatul ce apasă peste casa mea. 

De regulă, poezia Vreau să joc, a treia în ordinea numerotării 
din Poemele luminii, se citeşte aşa: „O, vreau să joc, cum nicioda-
tă n-am jucat!/ Să nu se simtă Dumnezeu/ în mine…” Versul urmă-
tor: „un rob în temniţă, încătuşat”, fiind mai criptic, rămâne în 
surdină. Ar ieşi în evidenţă două idei, ambele la fel de eronate: 
presupusa dorinţă de joc a poetului şi atenuarea („Să nu se simtă”) 
prezenţa divinităţii, ca şi cum ar fi incomodă. Însă sarcina seman-
tică majoră o poartă versul trecut pe plan secund. „Spre lumină 
deci, spre primul element al creaţiei şi cel mai apropiat de firea 
creatorului, spune Tudor Vianu, se îndreaptă delirul sacru al 
poetului. Dansul lui dionisiac, proiectat în nemărginirea cerului, 
este ca o încercare de restituire a divinităţii din om elementului 
său primordial, ca actul unei eliberări esenţiale din prizonieratul 
strâmtei forme individuale”4. Prin geneză, Dumnezeu sălăşluieşte 
simbolic în fiecare din noi. El rămâne viu sau încătuşat în funcţie 
de trezia sau de adormirea noastră. Nu de joc este vorba, ci de 
efortul gigantic de conştientizare a prezenţei divine în noi şi de 
eliberare a energiilor creatoare în formele dintâi, sub zodia 
luminii: „să nu mai văd în preajmă decât cer”. S-ar putea întâmpla 
ca aici să se resimtă un ecou al mitului lui Shiva; unele mitologii 
concep cosmogonia ca un dans sacru. Dar,în vreme ce zeul indian 
făcând paşi cosmici distruge viaţa ca s-o renască, în Vreau să joc 
triumfă năzuinţa de înălţare („săgeată vreau să fiu”), în cea mai 
bună tradiţie creştină. Un vers ca „Pământule, dă-mi aripi” extinde 
gigantismul cosmic din Vreau să joc spre alte poezii înrudite ca: 
Dar munţii – unde-s?, Daţi-mi un trup, voi munţilor, Linişte între 
lucruri bătrâne, Cerească atingere, Monolog etc.
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Cele mai reprezentative creaţii din Poemele luminii se pretează 
la analize asemenea celor efectuate aici, cu condiţia să fie aplicat, 
în limitele posibilului şi adevărului, un instrument tehnic adecvat. 
Operaţia poate fi extinsă şi asupra celorlalte  volume, unde 
imaginaţia poetică este purtată, de regulă, de emoţia religioasă, fie 
că autorul evocă personaje ori momente evanghelice, de regulă 
Vestirea şi Naşterea, fie că scrutează, în stil propriu, profunzimile 
şi marginile adevărului de credinţă. Volumul de debut este dominat 
de idealismul mistic al luminii. Fără ca acest motiv să dispară 
vreodată, deşi nu mai cunoaşte configuraţii atât de pregnante, 
autorul a adăugat altele noi în ciclurile ulterioare,marcând mutaţii-
le sensibile din interiorul său sufletesc. Identificarea acestor 
motive, ca şi cel al luminii din primul volum, poate aduce un spor 
în cunoaşterea poeziei în ansamblul ei şi fixa mai bine coordonate-
le portretului liric. Nu întreprindem noi prima dată această acţiune. 
Alţi cercetători ne-au premers studiind un bogat repertoriu poetic 
precum: muntele, apa, cerul, dealul, somnul dorul, etc.), dându-li-
se o interpretare strict literară şi pozitivistă. Seria poate fi comple-
tată, iar în  ce ne priveşte, după motivul luminii, mai relevăm încă 

trei dintre cele mai frecvente. Ele sunt căutarea, îndoiala şi 
păcatul, în înţelesul lor teologic:

a. Căutarea. Cele mai reprezentative în această privinţă sunt: 
Ioan se sfâşie în pustie, Lumina de ieri, Tristeţe metafizică, Sapă, 
frate, sapă. Pot fi citate, mai mult cu titlu ilustrativ, şi altele: 
Psalm, Un om s-apleacă peste margine, Scrisoare, Epilog, 
Biografie. Textele pot fi urmărite începând cu volumele În marea 
trecere şi Lauda somnului, până la ultimele creaţii cuprinse în 
ediţia îngrijită de George Gană. De observat că motivul căutării 
aşa cum încerc să-l înfăţişez de îndată, nu se găseşte în volumul 
Poemele luminii şi nici în Paşii profetului. Din primul poate fi 
citat, cu mari rezerve, doar Pax magna (aici teama căutării se 
împleteşte cu alta, a îndoielii), iar din al doilea Leagănul. Această 
distribuţie poate da dreptate celor care observă că religiozitatea lui 
Blaga a început să se opacizeze de la o vreme; lumina se stinge, 
apele se tulbură, se înmulţesc semnele apocaliptice. Aşa stau 
lucrurile dacă le lăsăm numai pe seama discursului literar,dar 
poate fi depăşită această înţelegere, până la un punct perfect 
plauzibilă. 

Despre Ioan se sfâşie în pustie, Ov. S. Crohmălniceanu, care 
l-a executat sângeros pe autor în timpurile proletcultismului, este 
de părere că reprezintă o aspiraţie mistică de contopire cu divinita-

tea „şi totodată o neputinţă tragică de realizare a acestei aspiraţii. 
Identificându-se cu Ioan, care se sfâşie în pustie,  poetul exclamă: 
„Elohim…?” Cuvântul mistică însemna o mare acuză pe vremuri. 
În context, situaţia devine agravantă prin  presupoziţia că poetul ar 
tinde să se contopească cu dumnezeirea, dar aceasta se refuză prin 
„diferenţiale divine”. Omul însuşi şi-a anulat căile de acces 
constituind „categorii abisale”. Nică- ieri în creştinism nu se 
pomeneşte de „contopire”, problema fiind respinsă ca o imposibili-
tate; cel mult o anumită linie naturistă pledează pentru direcţia 
inversă a itinerariului, şi anume coborârea şi risipirea zeului în 
propria creaţie, până la anularea de sine. O asemenea idee eretică 
inspirată din religiile primitive rămâne sterilă în practica religioasă 
contemporană. Blaga a utilizat-o cu succes din necesităţi poetice, 
începând cu În marea trecere şi a realizat un stil propriu în 
peisajul liricii interbelice; însă trebuie cercetat cu atenţie în ce 
cazuri a exersat în sensul păgânizării şi unde a încreştinat, împotri-
va aparenţelor, peisajul mundan. Pe de altă parte, Blaga nici nu se 
„identifică” cu Ioan şi nici nu contemporaneizează legenda biblică. 
Există un pasaj destul de lămuritor care trebuie recitit: „noi sfinţii, 
noi apele,/ noi tâlharii, noi pietrele”. Ca şi în pasajul: „Căci eu 
iubesc/ şi flori şi ochi şi buze şi morminte”, unde am descifrat 
„corola de minuni”; în Ioan se sfâşie în pustie, autorul construieşte 
seria retorică în numele creaturii, şi o face în spirit cristologic, în 
numele Mântuitorului. A-i cita pe tâlhari alături de sfinţi pare un 
gest neinspirat. Şi Iisus se înconjoară de aleşi, de ucenici, însă şi 
de păcătoşi, de slăbănogi, de „bolnavi”, de femei căzute, pentru că  
aveau mai mare trebuinţă de Dânsul. Chiar când se afla în chinuri-
le de pe cruce, a mântuit un tâlhar. A fost invocat numele lui Ioan 
Înaintemergătorul, nu apostolul, pentru a tensiona drama căutării. 
Dacă eul poetic ar fi renunţat la căutare încheind aventura împăcat 
şi cuminte, ne îndoim că poezia ar mai fi prezentat vreun interes 
literar. I-ar fi lipsit mişcarea internă care s-o anime; cu siguranţă, 
aşa s-ar fi pierdut cu totul emoţia religioasă, cu tristeţe şi deznă-
dejde, exact ceea ce i se reproşează autorului de critica simplifica-
toare. Este exact situaţia personajelor lui Dostoievski: ele sunt 
păcătoase, spune Berdiaev, dar nu iremediabil pierdute pentru că 
au conştiinţa vinovăţiei lor; de aici încolo, poate fi întrezărită calea 
de îndreptare. Atâta timp cât Elohim este dorit cu disperare, 
înseamnă că poate fi bănuită apropierea lui. Un cuvânt patristic ne 
învaţă: „cu cât te străduieşti să-l cauţi pe Dumnezeu mai departe, 
cu atât trebuie să te aştepţi că se află mai aproape de tine”. Versul: 
„Drumul întoarcerii nu-l mai ştiu” poartă cheia poemului: dorinţa 
exprimată a eului este nu să „vadă” chipul lui Dumnezeu, să-l 
pipăie şi să se contopească, ci să i se arate drumul pierdut, calea. 
Căci esenţa creştinismului se rezumă în cuvintele lui Iisus Hristos: 
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”. S-ar putea replica: din ce 
cauză a fost pierdută calea, nu cumva pentru că Dumnezeu n-are 
de unde să se arate? O asemenea întrebare îl îndreptăţeşte pe cel 
obişnuit cu ordinea riguroasă şi fără sfârşit a cauzalităţii. 
Răspunsul, însă, e simplu: păcatul în disperare de cauză cere ajutor 
celui de sus, nimic altceva nu mai contează în cele sufleteşti.

b. Îndoiala. Oprindu-se şi asupra poeziei Tristeţe metafizică, 
Ov. S. Crohmălniceanu, regretând din nou „reprezentările mistice”, 
crede că trebuie să i se aplice criteriile de valorizare ale luptei de 
clasă, foarte la modă în anii negri: „Sunt – cum se vede – îngemă-
nate aici de mentalitatea socială pe care am semnalat-o, atât 
speranţa în miracol a unei lumi condamnate, cât şi  luciditatea 
critică a unei părţi din intelectualitatea ei, în măsură să-şi dea 
seama de proporţiile dezastrului, dar nu să-şi frângă integral optica 
deformată de clasă. Accentul autentic omenesc îl aduce în aceste 
versuri refuzul afectiv opus unor concluzii speculative dezolante. 
Poetul din Blaga, atât cât vibrează profund uman – şi aceasta se 
întâmplă aproape întotdeauna cu o sinceritate zguduitoare – mi-
nează prin tristeţea sa construcţiile metafizicului, le scoate în 
evidenţă natura inacceptabilă. Ceea ce mintea e dispusă să admită 
provoacă în suflet nu împăcare ci criză”6. Nu se înţelege absolut 
nimic. Se pare că autorul studiului acuză „tristeţea” de „falimen-
tarea” sistemului metafizic elaborat de Lucian Blaga; dincolo,  
când  punea la punct poezia Ioan se sfâşie în pustie, îşi aducea 
aminte că vinovate pentru aceeaşi pricină ar fi categoriile abisale. 
Nu apare limpede ce este cu „accentul profund omenesc”, în ce 
sens şi în ce cadru reuşeşte să se opună „unor concluzii speculati-
ve dezolante”. În orice caz, cuvântul criză face parte din aceeaşi 
familie inchizitorială ca şi mistica. „Mintea” nu este dispusă a 
admite, după părerea ideologului proletcult, decât o conştiinţă 
scriitoricească împăcată, robustă, nu măcinată de crize şi de 
fantasmagorii mistice ori burgheze.
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Dar, ca să redevenim serioşi, poezia Tristeţe metafizică a fost 
dedicată lui Nichifor Crainic şi a apărut în volum în 1929 (Lauda 
somnului). Deşi între cei doi a avut loc, mult mai târziu, cunoscuta 
polemică pe chestiuni de principii, religiozitatea poeziei nu a fost 
contestată de directorul „Gândirii”. Un  motiv în plus s-o abordăm 
tocmai din această perspectivă. Ceea ce frapează din capul locului 
este suita de vorbe la persoana întâi, pe care poetul o dezlănţuie 
într-un ritm puternic, la începutul aproape al oricărui vers. Ele 
reprezintă metafore ale căutării: am cântat, am ridicat (de două 
ori), am zăbovit, am aşteptat (de două ori), m-am zvârcolit, mi-am 
deschis ochiul cunoaşterii, m-am rugat, am visat. Alte verbe, la 
prezent, nu se înscriu în tema căutării, însă sunt destinate să 
potolească iureşul retoric tot mai accentuat în ultimele versuri 
(„M-am rugat cu muncitorii în zdrenţe,/ am visat lângă oi cu 
ciobanii/ şi-am aşteptat în prăpăstii cu sfinţii”) şi să ridice situaţia 
de moment a eului”: „Acum mă aplec în lumină/ şi plâng…” 
Totdeauna la Blaga lumina, fereastra, apa (Sapă, frate, sapă) 
înseamnă deschidere, salvare. Dar se vede că aici nu se mulţumeş-
te cu o soluţie simbolică;  vrea minunea, arătarea chipului, semnul 
de recunoaştere. De aceea urmează pasajul dezolant, o clipă, ca şi 
în Ioan se sfâşie în pustie: „Oh, nici o minune nu se împlineşte,/ 
Nu se-mplineşte, nu se-mplineşte!...” Cum se obişnuieşte să-şi 
traducă singur simbolurile (după modelul „corola de minuni” = „şi 
ochi şi buze şi morminte”), transferându-l pe unul în altul, (pentru 
a –şi respecta propria-i lege poetică de a spori „a lumii taină” cu 
„largi fiori de sfânt mister”), şi aici minunea este aşteptată, îşi 
găseşte un corelat în „corăbii încărcate/ de miracol străin”. Deci 
poetul a cântat cu pescarii, a visat cu ciobanii în preajma oilor, a 
aşteptat cu sfinţii în pustiuri, într-un cuvânt, ca şi în Ioan se sfâşie 
în pustie, a pornit în marea aventură a cunoaşterii „cu toată 
creatura”. Iată cum simbolul religios, dacă este corect decriptat în 
faldurile imaginii, poate stabili corelaţii directe între poezii aparent 
disparate, ca Tristeţe metafizică şi Ioan se sfâşie în pustie sau 
Sapă, frate, sapă.

Din perspectiva conceptului ideologic de Îndoială, Tristeţe 
metafizică mi se pare o poezie completă, în sensul că se întemeiază 
pe termenii necesari şi constitutivi, negaţie-afirmaţie. Situaţia „pe 
teren” nu este însă niciodată aceeaşi. Se poate ca alt text să sfârşeas-
că în spiritul negaţiei, ori să cuprindă doar un singur segment 
constitutiv al îndoielii. În asemenea cazuri, se cuvine să manevrăm 
tehnicile de lucru în aşa fel încât să nu punem pe seama fragmentului 
ceea ce suportă numai întregul, să corelăm părţile ca să ne permitem 
judecăţi totalizante, în cercuri hermeneutice. De pildă, Pax magna 
(Poemele luminii) începe în spirit afirmativ: „De ce-n aprinse 
dimineţi de vară/ mă simt un picur de dumnezeire pe pământ/ 
şi-ngenuchez în faţa mea ca-n faţa unui idol?”, pentru că se încheie 
cu un presupus contract cu diavolul. S-a lansat ideea, intens specula-
tă, că autorul şi-ar introduce subversiv în cetate forţele dizidente. Nu 
s-a observat funcţia stilistică a lui „pesemne” care proiectează 
îndoială, menţinând acut dialogul neterminat dintre da şi nu.

c. Păcatul. Există o îndoială salvatoare, dar şi alta care poartă 
semnul pierzaniei. De abia aici poetul este copleşit de tristeţe şi 
are conştiinţa amară a păcatului. De regulă, el îşi mărturiseşte vina 
ca în faţa unei instanţe divine şi se vrea pedepsit. „Cineva a-nveni-
nat fântânile omului./ Fără să ştiu mi-am muiat şi eu mâinile/ în 
apele lor. Şi-acum strig:/ O, nu mai sunt vrednic să trăiesc printre 
pomi şi printre pietre./ Lucruri mici,/ lucruri mari,/ lucruri sălbati-
ce – omorâţi-mi inima!” (Din cer a venit un cântec de lebădă). Ce 
să însemne lucrurile „mari”, „mici” ori „sălbatice”, aceeaşi corolă? 
Limbajul poetic devine din ce în ce mai enigmatic. Mai mult ca 
oricine, artistul de geniu are nenorocul unei existenţe dramatice 
printre semeni, fiind veşnic ispitit să forţeze marginile cunoaşterii 
imediate şi să se abată de la ritualurile ce au fost stabilite odată cu 
lumina dintâi. În Noi, cântăreţii leproşi, se aminteşte de geniul lui 
Schopenhauer care, nefericit pe pământ, are totuşi bucuria, încă 
neîmplinită, că peste timp va veni recunoaşterea mult aşteptată: 
„dar fiicele noastre vor naşte pe Dumnezeu/ aici, unde astăzi 
singurătatea ne omoară”. În Am înţeles păcatul ce apasă peste 
casa mea, există un pasaj cheie cu care poate începe lectura 
textului: „Astfel mă iubesc de-acum:/ unul din mulţi”. Acest grup 
de versuri divide compoziţia în părţi distincte şi justifică întinsa 
lamentaţie care începe cu „O, de ce am tălmăcit vremea şi zodiile/ 
altfel decât baba care-şi topeşte cânepa în baltă?”, şi care pregăteş-
te principiul afirmativ din partea a doua, după tehnica ştiută din 
Tristeţe metafizică. Se presupune că eul a comis grave infracţiuni 
morale, de unde şi avertismentul pe care şi-l administrează în titlu.

Critica literară a comentat într-o manieră destul de „veselă” 
grupul celor două versuri, semnalat mai sus: poetul s-ar fi decis să 
devină un om obişnuit, adică „util” societăţii. Este o deturnare a 

sensului dorit de autor. De fapt, lamentaţia din prima parte ne 
dezvăluie regretul său de a fi un orgolios,  propunându-şi să iasă 
din ordinea firească. În morala creştină, orgoliul trece drept primul 
păcat de moarte, în ordinea gravităţii. Din orgoliu nemăsurat şi 
dintr-un egoism bolnav, Lucifer a încercat să-l doboare pe 
Dumnezeu. Amintindu-şi de aceasta, poetul se reintegrează în 
mulţime; dar nu pentru a se stinge fără sens în anonimat, ci, 
întrucât preferă o altă idealitate,  să devină o părticică, o cărămidă 
din biserica vie a lui Hristos. Căci noţiunea de biserică cunoaşte 
un sens arhitectonic şi unul spiritual: mulţimea adunată să se roage 
şi să mărturisească într-un singur gând; poetul se doreşte a fi „unul 
dintre mulţi”, slujitor al lui Hristos: „Sângele meu vrea să curgă pe 
veacurile lumii/ să-nvârtă roţile/ în mori cereşti”. Dacă reuşim să 
facem corelaţii corecte, această imagine ce ţine de gigantismul 
cosmic specific lui Blaga, ne este familiară încă din lectura poeziei 
Daţi-mi un trup voi, munţilor, de asemenea înfăţişată adeseori 
simplist în manualele şcolare ori în critica de specialitate.

Problematica păcatului a solicitat autorului un grup de poezii 
care se individualizate, în raport cu celelalte, printr-o imagistică 
apocaliptică. Ele apar începând cu volumul În marea  trecere şi se 
grupează îndeosebi în volumul Lauda somnului, mărturisind 
apetenţa autorului pentru noua poezie germană. Valorizările criticii 
şi istoriei literare sunt corecte în această privinţă şi pot fi acceptate 
în întregime. Tipică mi se pare poezia Paradis în destrămare, pe 
care un autor, dorind să arate cât l-a citit pe Eliade, o raportează la 
nostalgia originilor. Însă acest mit nu se întemeiază nici pe 

credinţa alterată şi nici pe conştiinţa păcatului. Din aceeaşi 
categorie fac parte Semne, Echinocţiu, În munţi, Peisaj transcen-
dent, Veac, Tăgăduiri, Vrajă şi blestem şi altele. Cauza păcatului, 
ca în literatura absurdului, nu mai este explicată. Se văd semnele. 
Dacă în Semne Apocalipsa e încă prorocită, reactualizând viziona-
rismul biblic, în Paradis în destrămare şi-a făcut deja prezenţa, ca 
o veste neliniştitoare, ca în celelalte să cuprindă, încet şi treptat, 
întreaga creaţie. Este doar una dintre ficţiunile poetice ale lui 
Lucian Blaga, ce nu trebuie singularizată în această nouă etapă a 
creaţiei sale. Paralel, a continuat să cânte muntele vrăjit, naşterea, 
satul minunilor, răsăritul magic, câmpul şi mirabila sămânţă.Dar 
trebuie să le privim în ansamblu, nu separat, pe unele în defavoa-
rea celorlalte, pentru a nu ne hazarda în speculaţii sterile.

Note: 

1. Ion Pop, Lucian Blaga. Universul liric. Ed. Cartea 
Românească, 1981, p. 120.

2. Ion Pop, lucr. cit., p. 212.
3. Ion Pop, lucr. cit., p. 118.
4. Tudor Vianu, loc cit.,p. 306.
5. Ov. S. Crohmălniceanu, Lucian Blaga. Editura pentru 

Literatură,  Bucureşti, 1963, p. 128-129.
6. Ov. S. Crohmălniceanu, lucr. cit., p. 151.
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I. Ipoteza de lucru. Obiectivele cercetării. Metodologia

I.1. Conceptele de transdiferenţă şi de transdiferanţă

O abordare ştiinţifică şi pedagogică a operei argheziene 
înseamnă o reproiectare a ei pe noi coordonate. 
Dintr-o ţară a făgăduinţei (Dorobăţ, 2000, 111-268) 

Tudor Arghezi ni se relevă şi ca adept al literaturii americane 
precum şi ca traducător al câtorva scriitori: Ella Wheeler Wilcox, 
Blis Carman, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman.

Îl simt pe Tudor Arghezi rousseau-ist: rebel, plebeu, mic 
burghez revoluţionar (nu lipsit de contradictorii atitudini). Anii de 
formare l-au făcut să răsfoiască mai atent Discursul asupra originii 
şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni, Emil, Contractul 
social, Discursul asupra ştiinţelor şi artelor. A preluat de la 
Rousseau o religie civilă, învăţământul concret, dezvoltarea 
personalităţii copilului pe baza respectării a ceea ce natura pune 
bun în el, a înlăturării oricărei prejudecăţi, a cultivării raţiunii etc. 
(Rousseau, 1958, in integrum, pp.7-200).

I-au fost date marelui interbelic şi modernist epoci de criză: a 
B.O.R., a capitalismului, a regimurilor de dictatură (carlistă, 
antonesciană, proletară, legionară). Andrei Marga le zice în 
general crize ale societăţii moderne şi pendulează între o abordare 
neoclasică şi o alta utopică, încă una financiară, o alta culturală.

Eminentul filozof ia în calcul o transdiferenţă (adică transcen-
derea diferenţelor din perspective transdisciplinare) (Marga, 2010, 
95).

Diferenţa nu se depăşeşte sau dizolvă – ci – la modul ideal – se 
naturalizează din punct de vedere politic-practic. Pe de altă parte, 
şi în opera argheziană „diferenţele sunt supuse unei continue 
traduceri. ”În comunicarea interculturală şi intraculturală – se 
pronunţă Andrei Marga – „se face mereu transcenderea diferenţei, 
adică legarea diferenţei cu ceea ce o depăşeşte” (Marga, 2010, 95).

Am enunţat deci unul din conceptele pe care se bizuie lucrarea 
de faţă. M-am lăsat mereu în voia captării a ceea ce trece inevita-
bil dincolo de/ sau dincoace de diferenţă/ diferanţă, ivindu-se 
astfel şi noul termen de transdiferanţă.

Bibliografie:
1. Dumitru Dorobăţ: Din Ţara Făgăduinţei. Receptarea literatu-

rii americane în România; Institutul European, Iaşi, 2000, pp.130-
163

2. Jean-Jacques Rousseau: Discurs asupra originii şi fundamen-
telor inegalităţii dintre oameni; Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1958

3. Andrei Marga: Criza şi după criză; Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 
2010

I.2. Reinterpretări pentru mâine

Astfel că, dacă Andrei Marga utilizează termenul meta- / 
trans- teoretic de transdiferenţă [bazată pe transdisciplinaritatea lui 
Basarab Nicolescu, magistrul transmoderni(şti)lor (Theodor 
Codeanu, Ion Popescu-Brădiceni, Cassian Maria Spiridon, Adrian 
Dinu Rachieru, Lucian Gruia, George Mirea, Andrei Marga, Silviu 
D. Popescu ş.a.)], voi recurge la o adecvare la un nou orizont de 
aşteptare, care să fie ba transgresat ba contrazis, ba mutat de 
dincoace dincolo şi vice-versa [vorba lui I.L. Caragiale (Caragiale, 
2003, 385-397)].

Voi enunţa deci noţiunea de transmetodică/ transdidactică/ 
transpedagogică (explicând că retopite pe principiul transdiferen-
ţei/ transdiferanţei/ cele trei discipline se lasă recoagulate şi 
reintegrate într-o nouă (trans)paradigmă).

Iar Tudor Arghezi e un asemenea uluitor scriitor, opera lui 
oferă, transfinită, prilejul de (re)interpretări, de „traduceri” (trans)
critice, de abordări, desigur, prin prisma unor exegeţi iluştri ca 
Perpessicius, Cioculescu, Streinu, Călinescu, Manolescu, Simion, 
Zamfir, Micu, Negrici, Rotaru, ş.a.

Am prevăzut întreprinderea de faţă cu o bibliografie parţial 
„inedită”, încercarea mea fiind o cercetare desfăşurată în bibliote-
ca judeţeană din Târgu-Jiu.

În „Istoria” sa, Ion Rotaru îl socoteşte pe Arghezi „cel mai 
mare poet român al veacului al XX-lea”, mai ales prin „Flori de 
mucigai” care-s atât de originale şi atât „de altceva”, căci n-au 
similitudine printre străini (Rotaru, 1972, 381-428).

Debutând deja matur complet, la 47 de ani, cu celebra culegere 
„Cuvinte potrivite” e aproape hazardat să vorbeşti de evoluţia 
operei sale, ori de faze, etape, cronologie ci poate de restructurări 
tematice/rematice (Genette, 1994, 89-113).

Astfel că acelaşi Rotaru apreciază poezia lui Arghezi ca fiind 
„rezultată din scânteia geniului şi travaliul asupra cuvântului”. 
Cartea e treaptă pentru viitorime, iar expresiile din ea – sibilinice 
totuşi – obscure din pricina greutăţii gândului poetului cu ochiul 
aţintit spre piscul perenităţii absolute – sunt mărci stilistice 
rezistente la orice atac al lui Cronos (sub formă de curente 
literare). Scriitura argheziană – repet – este transcurentică, promo-
veaază ea însăşi un model de-sine-stătător, autotelic şi idiomatic/
idiolectic.

Despre aceste aspecte – reliefate în acest mic subcapitol – va fi 
vorba în cele ce vor urma.

Cu câteva menţiuni:
– Tudor Arghezi este întruchiparea unei dialectici: paideic-ludi-

ce.
– Opera lui e tetradică: poet, prozator, dramaturg, traducător.
– Cele două „temporalităţi” sunt una „externă” şi o a doua 

„internă”.
– Cele două „spaţialităţi” sunt Europa şi Mărţişorul.
– Cele două atitudini sunt pe de o parte revolta/ pe de cealaltă 

înţelegerea.

Bibliografie
1. I.L. Caragiale: Opere; Editura – Grai şi Suflet – Cultura 

Naţională, Bucureşti, 2003, ediţie îngrijită de Marcel Duţă, cu o 
prefaţă şi cronologie de Şerban Cioculescu.

2. Gérard Genette: Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţiune; 
Ed. Univers, Bucureşti, 1994; trad. şi pref. de Ion Pop

3. Ion Rotaru: O istorie a literaturii române (II), Ed. Minerva, 
Bucureşti, 1972.

I.3. Grădinarul melancolic

Recitită în contextul secolului XXI (2000-2010), opera lui 
Tudor Arghezi este şi nu este una a „cuvintelor potrivite” a 
lirismului voluntar. Înaintea uitării, poezia argheziană reprezintă o 
victorie a retoricii. Un vector al rezistenţei la mode şi timpuri 
rămâne stilu-i magistral, estetica-i inconfundabilă, bazate pe 
dominanţa urâtului căruia Umberto Eco i-a dedicat un album de 
artă în secolul trecut.

Limbajul poetic arghezian oferă valori artistice, dublate de 
exegeţi cu perspective analitice din ce în ce mai inedite şi neaştep-
tate. Fenomenul arghezian e… nobelian căci cu temeinice motive 
Laurenţiu Ulici l-a înlocuit pe Bertrand Russel (din Anglia) 
încununat cu Nobelul pentru literatură în 1950 cu… românul 
Tudor Arghezi. Argumentele lui Ulici sunt irefutabile. Russel 
fusese doar un pacifist matematician, filosof şi logician, dezvolta-
tor al logicii simbolistice şi al teoriei tipurilor (Ulici, 1983, 331) 
deci total în afara teritoriului strict literar (?!).

Ulici selectează pentru antologia-i „Nobel contra Nobel”: 
Psalm, Mîhniri, Poate că este ceasul, alt Psalm, Nehotărâre, Între 
două nopţi, Restituiri, Duhovnicească, Rada, Dormi?. Mă uit, ca 
fiind nişte capodopere al căror mister de perfecţiune n-a fost încă 
suficient elucidat (Ulici, 1988, 554-565).

Ba Marian Victor Buciu îl înscrie pe Tudor Arghezi printre 
modernii semnificativi ai secolului XX, iar Marian Bucur îi 
reexploatează opera din perspectiva triadei tipologice poezie-des-
tin-dramă. Gheorghe Bulgăr îl trece sub egida clasicităţii tot într-o 
triadă de data aceasta auctorială, alături de Sadoveanu şi Eliade. 
Ov. S. Crohmălniceanu ia în calcul un veritabil miracol iar Z. 
Cârlugea îl identifică realist cu spiritul Olteniei. Radu Cernătescu 
depistează ceva ocult şi ceva luciferic, ca şi la Blaga şi Barbu, în 
opera de căpătâi a lui Arghezi. Iosif Cheie-Puntea subliniază o 
palingeneză a valorilor iar Dumitru Chioaru poetica temporalităţii. 
Livius Ciocârlie, în nişte „Eseuri critice”, remarcă postura lui 
Arghezi de „traducător” a lui Baudelaire. Constantin Ciopraga 
identifică suportul popular al modernităţii scriiturii iar Mihai 
Cimpoi vizionarismul intrinsec al ei. Ilie Constantin găseşte o 
alegorie deloc tautologică văzând în Arghezi un faur care posedă o 
nemaipomenită unealtă de scris. Acest faur ar trăi într-o Arcadie 
imaginară, Dan Cristea situându-l pe poet undeva între margine şi 
nemărginire, într-o existenţă mereu marcată de opoziţia dintre o 
utopie pozitivă şi o alta paralelă: negativă. 

Iar eu îl amplasez undeva între expresionism şi absurd, între 
matricea mitică şi o actualitate infernală, între ideal şi ireal, 
Arghezi fiind acel intransigent conciliator. Gabriela Danţis 
reliefează motive htonice în lirica argheziană, iar Sergiu Pavel Dan 
aspecte de fantastic doctrinar. Eugen Dorcescu depistează în 
simbolul artistic o poetică non-imanentă iar Ştefan Aug. Doinaş îşi 

face câteva note despre ştiinţa versului în arghezianismul ca atare. 
În nişte reflecţii asupra formelor analogice Gabriela Duda, Ion 
Lotreanu, Victor Felea şi alţii reflectează asupra metaforei arghezi-
ene întresituate la hotarul dintre un profund umanism şi o 
înţelepciune cu trainice rădăcini în antichitate.

În fine, Florea Firan încearcă să deseneze treptele devenirii 
operei argheziene de la tradiţionalism la urmuzianismul cel mai 
anticipator de nou curent pe tărâm românesc. Alexandru George 
recurge şi el la o alegorie. Astfel Arghezi ar fi Marele Alfa, angajat 
– ne încredinţează Ovidiu Ghidirmic – într-o extraordinară 
aventură spirituală între două infinituri: cel mare şi cel mic. Doina 
Grăsoiu evocă „bătălia” în efortul magnetic de impunere a geniului 
arghezian, maestru şi al imaginarului erotic.

Alţi autori nu uită să evidenţieze comicul prozei, pamfletaris-
mul ei, funcţionalismul polivalent, diada artă-inspiraţie ori figura-i 
paradiziacă de grădinar melancolic.

După anul 2000, Gorjul istoric, pitoresc, cultural şi literar a 
ţinut anual un Festival Internaţional de literatură Tudor Arghezi, 
ajuns la a XXXVIII-a ediţie, laureaţii fiind cei mai cunoscuţi 
scriitori români şi europeni (ba chiar şi din alte continente) 
contemporani. În aceşti 18 ani, lirica argheziană a fost tradusă în 
cele mai importante limbi balcanice şi europene cu destul succes.
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I.4. Marile curente ale criticii literare

Tudor Arghezi a fost un cronicar al mai multor vremuri, iar 
treptele devenirii sale nu sunt bruşte ci doar de o discontinuitate 
nesincopată căci lirismul său modern de sinteză ori teatralitatea 
pamfletului său ca produs al unui ochi ciclopic ne scot mereu pe 
promontoriul european ori pe dunele de nisip ale Asiei în faţă o 
oază paradiziacă. Dacă nu-i, Tudor Arghezi o inventează inebran-
labil.

Atitudinea sa a pendulat între experienţa vizualului şi până la 
anatomia unei negaţii de ordin politic, între a-şi reprezenta 
originea socială şi a fi caligraful propriei familii. Ba de la un 
moment dat a practicat un intertextualism de frontieră, un stil 
mozaicat, un format nereligios şi corintic, coroborat cu nocturnul 
genezelor, magia artistică şi ritualurile universale. Faţa ascunsă a 
universului se vrea temă de studiu la un examen de ucenici, 
amplasat el însuşi sub dubla efigie a paideiei şi a ludusului.

Dar lucrarea de faţă se vrea întâi o abordare a diversităţii 
operei argheziene din perspectiva criticii ştiinţifice, din aceea a 
metodei de cercetare şi dinspre metodologia literară. Dintre marile 
curente ale criticii literare – deschise unei reale dinamici a 
valorilor literare, îmi mărturisesc interesul pentru sociocritică, 
pragmatică, teoria deschiderii (Umberto Eco), poetică, stilistică, 
semiotică şi îmi asum responsabilitatea agreării ponderate a criticii 
psihanalitice (genetice), tematice ori a formalismului, structuralis-
mului, naratologiei[1] etc.

În definitiv, Tudor Arghezi a fost un scriitor mare. În acest caz  
poate fi recitit şi goldmannian. Tudor Arghezi este un individ 
excepţional care reuşeşte să creeze într-un anume domeniu un 
univers imaginar coerent. Poezia sa comentează fapte sociale 
(1907 – Peisaje, Cântare Omului), iar viziunile sale asupra lumii 
sunt fapte înscrise pe semicercul individual-social. Romanul său se 
comportă de aceeaşi manieră: se mişcă între biografia unui individ 
problematic spre imaginea autorului şi evoluează spre dispariţia 
eroului într-un context determinat economic. Pierre Macherey 
sugerează că literatura nu se reduce la altceva decât la ea însăşi, 
iar în opera argheziană – una deschisă tuturor interpretărilor – spe-
cificitatea efectelor ideologice ca şi modul producerii lor oferă 
hermeneutului semantopragmatic piste inepuizabile. Pierre 
Barbéris pledează în eon pentru textul deopotrivă mister care 
rezidă în elementul socioistoric prin ceea ce nu se poate manifesta 
altfel decât estetic, spiritual sau moral[2]. 

În ceea ce mă priveşte, am optat pentru demersul – analiză a 
textului care mobilizează o paletă de abordări: lingvistică, formală, 
tematică, intertextuală. Evident că opera totală a lui Arghezi 
(poezie, proză, publicistică, dramaturgie etc.) are ca loc propriu un 
câmp literar (câmpul producţiei culturale definit ca univers social 
autonom – Pierre Bourdieu). Prin urmare ispita punerii accentului 
pe conţinutul textelor analizate ca discurs nu mi-am reprimat-o. 

Ion POPESCU-BRĂDICENI  / Tudor Arghezi în contextul secolului XXI (I)
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Dimpotrivă, mi-am extins-o spre revigorarea operei ca instrument 
şi construcţie analitică, şi ca ţesătură semnificantă sau – dacă e să 
ne ghidăm după Charles Mauron, opera argheziană poate fi 
catalogată şi ca organizare de simboluri ori ca asociere a ideilor 
involuntare dincolo de structurile concertate şi concentrate ale 
textului ori dincolo de mitul personal, şi acesta ca viaţă recitită 
(Matei Călinescu) în lumina operei[3].

Structurile originale devin la Arghezi structuri repetitive şi deci 
se înglobează într-o construcţie simultan critică[4].

Psihanaliza existenţială ar scoate în relief şi metoda textanali-
zei bazate pe descentrare. Această descentrare postulează existenţa 
unor forţe inconştiente proprii doar limbii române, forţe care nu au 
nici o legătură motivată cu subiectul şi care dezlănţuie resorturile 
unei expresivităţi involuntare (Eugen Negrici), sensibilă şi la 
materialitatea cuvintelor, şi la cea a intertextului. Aşa că în „Ochii 
Maicii Domnului”, ipoteza lui Freud se vădeşte validabilă, căci 
romanul reproduce o fantasmă deja romanţată – copilul frustrat de 
tată şi marcat de o prea posesivă iubire a mamei (fiul ei este şi 
singurul ei „bărbat” în casă – n.m.)[5].

Tudor Arghezi ilustrează tipul de scriitor cu o concepţie 
spiritualistă şi dinamică a actului creator; în care un destin 
spiritual se realizează prin creaţia vie. Stilul nu reprezintă o 
chestiune de tehnică, ci o chestiune de viziune. Consecinţă: opera 
amestecă percepţia unei lumi unice cu materialul lingvistic care o 
constituie. Critica tematică i-ar reevalua diferanţa dintre mitul 
personal şi temă, ocupându-se de elementele textului ca expresie 
guvernată de imaginaţie. Am fost deci uneori „criticul ca lector 
simpatetic”, aşezat în orizontul de aşteptare al operei şi 
împărtăşindu-i mişcările. Procedând ca Jean Rousset, autorul 
„Cărţii cu jucării” aplică principiul operei de artă ca dezvoltare 
simultană a unei structuri şi a unei meditaţii imanent-transcenden-
te. Forma poemelor din „Cântare omului” şi din „Prisaca” este o 
linie de forţe, o tramă de prezenţe sau de ecouri, o reţea de 
convergenţe într-o remă, într-o ficţiune / dicţiune. De aceea am 
percutat profitabil ca fiind necesară realizarea unei (re)lecturi 
globale. În acest sens, n-ar fi deloc rebarbative şi alte grile de 
receptare, inspirate din modelele europene: Jean Starobinski (un 
du-te-vino dialectic între punerea în evidenţă a conştiinţei operei 
prin creaţie şi construirea de parcursuri secrete sugerate chiar de 
textul în-de-sinea-sa), Jean Pierre Richard (opera se naşte din 
tăcerea care o precede şi o susţine, în care ea se instituie pornind 
de la o experienţă umană singulară), Gilbert Durand (opera 
stabileşte un raport între arhitectura mitică a operei şi firul 
povestirii ei, pe de o parte, şi, pe de altă parte, a universului 
imaginar al lectorului)[6].
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I.5. Dinamica valorilor argheziene

Ideea de „text ca obiect” poate fi în contextul secolului XXI 
utilă (ci nu futilă – n.m.) oricărei pagini argheziene. 
Arghezianismul a parvenit – între timp în România anilor 2000-
2018 – la nivel de paradigmă, de model, de pattern indiomatic. 
Acest idiolect renaşte din următoarele raporturi:

– dintre fabulă şi subiect,
– dintre temă şi motiv,
– dintre naraţiune (care guvernează subiectul) şi acţiune (care 

priveşte fabula),
– dintre structura basmului fantastic şi legi/ funcţii etc.
– dintre normativitatea conştientă şi transformarea mesajului 

verbal în artisticitate a operei (Todorov, 1983, 443 p.)
În opera lirică dar mai ales pamfletar-satirică, cele şase funcţii 

jakobsoniene sunt omniprezente (cele şase funcţii de comunicare 
sunt: referenţială (cognitivă, denotativă), expresivă (emotivă), 
conativă, fatică, metalingvistică, poetică)).

În textul arghezian, fiecare element lingvistic se află convertit 
în figură de limbaj poetic, iar poezia lui T. Arghezi este o 
strălucită ilustrare/aplicaţie a proiectării principiului de echivalenţă 
al axei selecţiei (cea paradigmatică) pe axa combinaţiei (cea 
sintagmatică).

Moda structuralistă şi TelQuelistă pe de o parte, retorica 
(transretorica) plus deconstrucţia şi naratologia pe de altă parte 

sunt mult prea pregnante în memoria umanităţii să nu-şi fi dovedit 
oportunitatea şi în „scotocirea” tuturor „cotloanelor” prozelor 
argheziene şi poeziei pentru copii a lui Tudor Arghezi (Popescu-
Brădiceni, 2016, 43-66).

De pildă opera argheziană – fie ludică fie absurdă – ilustrează 
ideal/formal relaţia sincronie (punerea în joc a elementelor, la un 
moment dat, corespunzătoare) / diacronie (punerea în aplicare a 
elementelor aparţinând unor stări diferite / şi diferante / de 
dezvoltare a limbii) (Saussure, 1998, 421 p.).

Într-un succint „compendiu”, Gengembre ne avertizează că 
poetul trebuie întâi să afle cum e posibil sensul, cu ce preţ şi după 
ce reguli. Dinspre aceste sisteme teoreticopractice, Tudor Arghezi 
e un homo scriptor, iar opera sa e o scriitură textuală (locul 
acţiunii dintre practica scripturală şi teoria sa) în care figuralitatea 
constituie poeticitatea: „Limbajul poetic aboleşte opoziţia conform 
căreia A nu este non-A. El descalifică contradicţia şi, prin urmare, 
o suprimă” (Gengembre, 2000, 41)

Şi o descalifică transdisciplinar şi cuantic prin axioma terţului 
inclus: există un al treilea termen T care este A şi non-A. „În 
logica terţului inclus opuşii sunt mai curând contradictorii: 
tensiunea dintre contradictorii clădeşte o unitate mai mare care le 
include” (Nicolescu, 1999, 39).

În triada de terţ inclus, cei trei termeni coexistă în acelaşi 
moment al timpului. În triada hegeliană ei se succedau în timp şi 
deci opuşii nu realizau concilierea. În logica includerii un baston 
are întotdeauna două capete. Odată cu introducerea noţiunii de 
niveluri de realitate (s.m.), al treilea dinamism, cel al stării T, se 
exercită pe un alt nivel de Realitate, unde ceea ce părea dezunit 
(undă sau particulă) este de fapt unit (cuanton), iar ceea ce apărea 
ca fiind contradictoriu este perceput ca non-contradictoriu” 
(Nicolescu, 1999, 38).

Astfel că un exeget precum Constantin Trandafir poate consi-
dera că starea poeziei argheziene e proteică şi că ea face să 

coexiste, într-o armonioasă alcătuire a contrastelor, teluricul şi 
spiritualul, materialitatea frustă şi ascezele sufleteşti, intuiţia pură 
şi luciditatea constructivă.

Iar Poetul e şi el când o voce a divinităţii când un modest 
meşteşugar. Hermeneutica lui e dublonoetică: ba înţelege poezia ca 
o stare de divinaţie (cu regim autarhic – n.m.) sau ca o stare de 
fantezie absolută ba o consideră o manifestare a onticului cotidian/ 
firesc.

Imaginarul e mereu în perechi antinomice dar nerupte. El e 
mereu dialectic şi/sau trialectic „lutul” şi „safirul”, suavul şi 
macabrul se reunesc pe un alt nivel de realitate şi dau un nou 
întreg unitar, care ia forma unei vaporări ideale (s.m.), a unei 
colaborări între inefabil şi exprimabil, a lacrimei extrasubţierii 
sufleteşti, dar toate pendinte de personalitate (Trandafir, 1983, 
77-81).

La rândul său, Nichita Stănescu socoteşte fenomenul arghezian 
un taifun ancorat cu o geană în elegie şi cu o sprânceană în umorul 
involuntar. Şi acum iată-l pe poetul necuvintelor definind „efectul 
terţului inclus”: „Balansul între dulce şi amar, între florile de 
piatră şi florile de mucegai a impus viziunea argheziană ca pe una 
de tip antinomic mult spaţializată, încăpătoare de posibilităţi de 
expresii poetice noi…” (Stănescu, 1990, 238-239).

Tudor Arghezi ca un autentic alchimist îşi obţine modernitatea 
scriiturii originale prin sinteza de tradiţie şi noutatea spirituală şi 
expresivă. Poetul are în vedere începutul, construcţia „pentru 
întâia oară”: „Scrisul născocit de oameni, ca o zămislire a lumii 
din nou, are o putere egală cu aceea exprimată de geneză” 
(Arghezi, 1941, Dintr-un foişor). Creatorul supune realul imagina-
rului şi elogiază imaginaţia care include şi sentimentul şi intuiţia 
intelectuală. Tudor Arghezi are mereu în el o năzuinţă mult mai 
complexă: să reconstruiască pe un palier superior actul reconstrui-
rii în înţelegere cu natura şi societatea.
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I.6. Dascălul generaţiei de poeţi dintre anii 1900-1923

Miraculos, dar extrem de util, Tudor Vianu consideră că 
metoda de cercetare este ceva ce ţine de reflecţia practică aşa cum 
este şi morala. Tudor Arghezi însuşi a publicat în 1946 un „Manual 
de morală practică” (Arghezi, 1946, 153 p.). Dar metoda se aplică 
unor aspecte teoretice; şi este un ansamblu de principii de compor-
tare în ştiinţe, în cazul de faţă şi ale literaturii şi ale pedagogiei. 
Cercetarea ca atare e o formă de viaţă. Peregrinările lui Tudor 
Arghezi ba prin Elveţia (Fribourg, Geneva), ba prin Franţa (Paris, 
Dijon), ba prin Anglia (Londra), ba prin Italia (traversând peninsu-

la până la Messina – n.m.), ba prin Austria (Viena) ca să-şi 
primească, în 1965, la împlinirea vârstei de 85 de ani, premiul 
Gottfried von Herder, prin Universitatea vieneză, ce altceva să fie 
dacă nu dobândirea unei culturi ontologice şi experimentale, 
grefată pe „estetica pragmatistă” (racordată la arta în stare vie 
– n.m.), acea în care arta şi teoria acesteia pendulează cu succes 
între experienţă şi practică; arta este aşadar o practică social-cultu-
rală şi astfel a redefinit-o şi Tudor Arghezi. Nu intru în conţinutul 
tratatului lui Schusterman (2004, 19-64) căci zăbovirea ar fi 
fastidioasă, dar e bine de reţinut că Arghezi a posedat şi arta de a 
trăi „periculos” sau, cum ar afirma Wittgenstein, deopotrivă mistic 
şi inefabil, absolut şi fericit, trist şi vesel, îngândurat şi relaxat 
(Wittgenstein, 1991, 121). În existenţa terestră a lui Arghezi 
estetica şi etica sunt acelaşi lucru; el a contopit într-un întreg 
superior imaginaţia populară cu filosofia academică.

Pe aceste aliniamente oarecum postmoderniste şi transmoder-
niste, opera lui Arghezi, în totalitatea ei, ajunge la profesor şi la 
cercetător spre a le oferi posibilitatea să se întrunească în una şi 
aceeaşi personalitate. Citez din Cursul lui Vianu cu tot respectu-
mi: „Profesorul se întregeşte, în chip firesc, prin cercetător. Între 
cele două tipuri profesionale nu există opoziţie” (Vianu, 1976, 10).

Ca atare etapele elaborării unei lucrări – arată Tudor Vianu 
– sunt alegerea temei de cercetat, iniţierea în bibliotecă, încadrarea 
filologică şi istoricoliterară, analiza şi sinteza, atitudinea critică 
faţă de actualitate (este domeniul criticii şi al metacriticii literare 
– n.m.). Şi totuşi ca să înţeleagă o operă a actualităţii criticul 
trebuie s-o lege de antecedentele ei istorice, de un curent literar 
anume. „Înţelegerea şi caracterizarea unui mare poet se fac prin 
ataşarea lui la mai multe serii istorice ale culturii, care se 
încrucişează în el şi constituie elementele unei creaţii noi”. Aşa 

trebuie procedat şi cu Tudor Arghezi, cel care este considerat de B. 
Fundoianu dascăl al generaţiei de poeţi dintre 1900-1923, poezia 
lui fiind „o şcoală de modestie, pe ale cărei bănci o generaţie a 
trecut, smerită, şi care-şi tace dascălul fiindcă nimeni nu-l ştie” 
(Fundoianu, 1923, 3).
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I.7. Căutarea limbii perfecte

Precizarea unei teme presupune două acţiuni simultane: una de 
excludere, alta de concentrare. Am făcut ceea ce Tudor Vianu ştia 
că se cuvine. În bibliotecă lucrările incluse la «filologie» nu sunt 
decât oarecum nişte simple linii de start / pante de plecare. Acestea 
solicită pe traseu intervenţii care ţin de acribia textelor, de proce-
sul relecturii (Călinescu, 2003, 124-136), identificarea specificului 
limbii autorului (Munteanu, 2005, 259-297). Un cercetător 
superficial, neatent la faptele de expresie poate aluneca uşor către 
generalitatea superficială şi spre frazeologia impresionistă. În 
privinţa limbii române a lui Arghezi, ca şi aceea a lui Eminescu 
(Caracostea, 2000), – crede şi D. Caracostea (pp. 142, 233, 16-17, 
93-94, 119-121 etc.) expresivitatea limbii române fie ea voluntară 
(Caracostea, 2000, 9-324), fie ea involuntară (Negrici, 1977, 5-48) 
s-a vădit a fi transfinită (Lupasco, 1982, 141-180) şi totodată o 
problemă a semnificaţiilor şi a valorilor extremelor.

Dar, ajuns la stilistică, textul literar se situează între ea şi poeti-
că şi deci stilistica afectivă se întemeiază pe conceptul de expresi-
vitate, la a cărei origine stă şi fantezia. Paradoxul operei arghezie-
ne constă – repet – în reducţia opoziţiei dintre expresivitatea 
spontană, firească, afectivă şi expresivitatea voluntară, artificială, 
estetică. Mai precis, Tudor Arghezi practică structurarea prin 
acumulare de sens (care devine structurare ca frustrare de sens 
(sens definit))(Negrici, 1988, 67).

În poezia-i gratuită – aceea care face loc spectacolului 
paradiziac al copilăriei –, comentată excelent de Negrici – Arghezi 
năzuie a (re)găsi limba perfectă fie ea una magică, redescoperită 
sau construită „care aspiră la o perfecţiune ori prin efabilitate 
mistică ori prin secret iniţiatic” (Eco, 2002, 10) fie ea fictivă (în 
cazul lui Arghezi poetică şi romanescă – n.m.), gândită pentru 
finalităţi satirice (de la Rabelais la acel Newspeak al lui Orwell) 
ori poetică (precum limbajul transmental al lui Hlebnikov) sau 
limbile fantastice ale unor populaţii la Tolkien iar la Arghezi în 
celebra Horă de băieţi (Arghezi, 1990, 194).

Dumitru Irimia defineşte stilul beletristic prin instituirea 
funcţiei poetice ca funcţie dominantă în procesul de structurare a 
textului. La Arghezi sunt valabile ambele variante: ludic şi narativ 
(Irimia, 1999, 136-137).

Iar Tudor Arghezi, cu stilu-i fie „vechi” fie „nou”, a reuşit să 
atingă perfecţiunea stilistică: în vers, în proză, în eseu, în pamflet, 
în epigramă, în tabletă, în „bilet” etc.

Datorită recitirii – de fiecare dată din perspectiva altei mişcări 
literare – opera-i – una deschisă – poate fi periodic revalidată 
paradigmatico-sintagmatic şi diacronico-sincronic.

Un asemenea exerciţiu se vrea şi lucrarea de faţă. Exerciţiile-
mi semanto-pragma-hermeneutice îmbracă simultan haina analizei 
şi pe a sintezei, aşa cum de altfel şi Tudor Vianu recomanda în eon 
„socialist”.
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5. Umberto Eco: În căutarea limbii perfecte; traducerea: 
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6. Tudor Arghezi: Cuvinte potrivite. Versuri (I), pref. de Liviu 

Papadima, antologie şi tabel cronologic de Mitzura Arghezi şi 
Traian Radu; B.P.T., 1990, Ed. Minerva, Bucureşti

7. Dumitru Irimia: Introducere în stilistică, Ed. Polirom, Iaşi, 
1999.

 (Va urma)

...Tudor Arghezi în contextul secolului XXI
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Cu formația sa științifică, David Dorian ar fi putut scrie 
un doct studiu despre fractali, descoperire relativ nouă 
care vine să cuprindă o zonă mai ciudată a formelor 

din natură. Poetul a ales explorarea cu instrumentarul oferit de 
sensibilitatea care îmbracă viața în diafanul rostirii poetice. Dacă 
este adevărat că și pictura este poezie-ut pictura poesis-, cum 
spuneau latinii, corespondența cea mai la îndemână între volumul 
la care ne vom referi, ,,Fractali” (Editura ,,Charmides” Bistrița, 
2018) și pictură, o găsim cu lucrarea ,,Marele val” de la 
Kanagaawa de Hokusai, pictorul, ,,cel nebun după pictură”, cum 
își spunea. Valul provocat, probabil, de un tsunami, este reprodus 
la scară mică de ,,fragmentele” de apă, de picăturile oricât de mici 
care copiază forma, profilul marelui val. Pentru poet, valul este 
chiar viața, miracolul pe care îl recapitulează rescriindu-l prin 
florilegiul evenimențial, selectat după afinități interioare secrete, 
de neexplicat logic, dar absolut coerent la nivel de existență 
poetică. Materia volumului este, de fapt, suma unor momente 
grațioase, de celebrare a frumuseții pe care viața, reprezentată de 
forma masivă, dură, ca imensă stea, le lasă ,,vederii noastre”, 
atente la ceea ce se poate desprinde și își poate dobândi autonomia 
de fapt poetic, ce rezidă în concretețea desenului auctorial, compus 
deopotrivă din tușele raționalității semnificând o trezire, și cele ale 
mirării, ale admirației. 

Volumul este împărțit în două secțiuni, întâia, ..Nostalgii” 
cuprinzând zece poezii, o veritabilă incursiune sentimentală în 
trecutul, dobândind trăsături paradisiace, prin recrearea afectiv-po-
etică. Sub stratul obișnuinței este descoperită frumusețea unei lumi 
tinere, firești, neevidențiată de o inconștiență a vârstei și mai ales 
de grăbitul cotidian, presat de densitatea faptelor din prima parte a 
vieții. De pildă: ,,Pielea ta de culoarea castanelor coapte/colora 
tristeți colosale./Valurile măturau plajele goale. Respiram aerul cel 
mai absent; dezbrăcam/ visul până la piele/(...) Eram cavalerul 
ce-ți cântă adierea sălbatică./Părul îngândurat. Dispariția subacva-
tică.../Dacă lipseai din odăița ta prăfuită,/ îți sărutam pantofiorii de 
cenușotkă,/ îți miroseam cu evlavie; inspiram mireasma lor 
castă?”(,,Emoția frigului”). Exaltarea tinereții - ,,Verdele curgea 
liniștit în spatele casei.”- este secvențială în ,,Pe bicicletă: Mândră 
și băiețoasă, zeiță de cartier pedalai/ nărăvașul pegas, îmbujorată 
când șaua îți despica/ frumosul șezut. Sălbatică nostalgie a verilor/ 
de demult.../”; ,,O țigancă tânără face baloane de gumă./Le sparge 
de cerul gurii. Cerul are culoarea zmeurii,/ Fața ei se lungește ca o 
seară de vară, când pe nisipuri/asculți risipirea; nu doar a mării./- 
Efigie”; în ,, Spiridușul”, expresie a viului nedemințit este ,,Mersul 
pe bâjbâite prin lanuri de amintiri;/” și ,,Păcatele bătrâneții ca o 
holdă coaptă,/în care secerătorii vor intra cântând/ recviemul 
pentru oboi, clarinet și flașnetă.” 

Explorator al trecutului, ,,vârstei de aur”, eul poetic trece în 
,,Nostalgii” prin ,,Verile de altă dată (ce) se joacă de-a v-ați 
ascunselea;(...) Verile de atunci. Ziduri introvertite”, sau în ,,The 
long hot summer: În amintirea ta mă întind/ în iarba aspră. În 
trupul strâmt/ cât o cămașă de forță.” Inconfortul trupului material 
și perisabil, incendiat de frumusețea tinereții, amintește versul 
blagian ,,Dați-mi voi munților un trup...”

Al doilea ciclu al cărții, ,,Fractali”, desfășoară treizeci și trei de 
secvențe trecute și prezente, aparent cotidiene, trecătoare cu ,,clipa 
cea repede ce ni s-a dat”, dar de aceea, semnificative și atât de 
pregnante, prin veridicitatea conținutului și a valorii vieții pe care o 
incumbă prin investirea pe care autorul o realizează. Scenarizarea 
pe osatură epică a poeziilor evidențiază capacitatea poetului de a se 
reinventa de la un text la altul, de a crea ineditul pulverizator de 
clișee. Imagismul, coordonata constantă a ,,Fractalilor”, încep 
șiragul nestematelor vizuale cu ,,Dimineața îmbătrânită pe ferestre-
le marketului”, sugerând o secvență dintr-o succesiune a unei 
reprezentări condensate, abreviate, a problematicii volumului. 

Fiecare poezie se originează în acel moment al trecutului, 
biografic sau inventat care este marcat de entuziasmul generator al 
textului, chiar dacă uneori pastelat cu pixeli ai pesimismului, cu 
penumbră, autonomia construcției poematice este susținută de 
puterea semnificativă a detaliilor proaspete, dirijate în simfonia 
întregului de bagheta mustind de creativitate a unui dirijor stăpân 
pe corelarea armonioasă a părților cu întregul. Urma în memorie a 
lecturii are impactul armonic al unei orchestre după o execuție 
perfectă a  partiturii, bogată în sugestii deopotrivă imagistice și 
auditive, iar arhitectura poeziilor, a textului, este un veritabil fapt 
de civilizație vizuală. Cităm: ,,Respiram zilele de odinioară. Mă 
sufoca fericirea parfumului/ ieftin./ Ieșit ca un duh. Din sticluță în 
formă de mașinuță, păstrată/ în buzunarul lodenului. Cumpărat de 
mamă. În rate./ Țin minte magazinele de furnituri (la tejgheaua 
îngustă între/ nădușit la ziduri.../(...) Și era primăvară, betoanele 

Victor ȘTIR /,,Fractali” - cartea vieţii şi poeziei

fremătau,/ cofetăriile ofereau prăjiturele./ Cafele./ La măsuța de 
nichel.Talgere de aramă. Tutungeriile etalau/ mărci de țigări,/ 
Dispărute...Tutunul umplea spațiile înguste. Amestecând/ arome 
cerneluri. Liniști răsfoite domol. Degetul umezit. Filă cu filă./ Și 
noi, imberbi, inspiram zațul aspru./” spune poetul în ,,Fractali II”. 

Sunt inedite, proaspete, secțiunile peisagistice, uneori scurte, 
percutante și dense ale poeziilor cum în fragmentele: ,,Seară aspră. 
Învelită în lâna norilor. Sufletul/ se întâlnește pe drum. Cu cel de 
odinioară. Tânăr./ Încrezător.” (Fractal XX) sau ,,Aerul tihnitei 
singurătăți. Seara/ căzută devreme. Pe străduțe înguste./ Mirosul 
de secol. Îndoliat./O imagine zdrențuită. in sepia./Neoane întind 
umbre tăioase./Pe ziduri galbene. Ființe prelungi.../ Este adevărat, 
..in sepia”, cum și viața prezentată: ,,Iau cina frugală: ceai rusesc, 
pâine neagră./ Cu marmeladă./ Umori și sânge , viața în care te 
naști./ Dăinuie o vreme încolțită de teamă./ Și frumusețea arde...” 
(Fractal XXI). 

Neîndoienic, cartea este și o meditație asupra vieții, iubirii, 
existenței în general, practicată de David Dorian cu dexteritatea 
unui familial al ideilor și profunzimii. Fractal XXXI oferă 
sensibilității cititorului reverberațiile constatativ-tragice ale 
versurilor: ,,Linia vieții tale. Nu a întâlnit nicicând/ dâra vieții. 
Adevărate. Au călătorit alături/ Cum șinele unui marfar. De 
noapte./” Este sugerată uniformizarea vieții în societatea care-i 
este dată și care îl privează pe existent chiar de sine, de împlinirea 
după aspirații niciodată atinse.

Cartea are mai multe niveluri de semnificație; sub crusta 
epidermică a celor treizeci și trei de poezii, câți ani a numărat 
viața Domnului, se ascunde o ințiere secretă în învățăturile vieții 
Mântuitorului, o ..imitatio Christi”: ,,Și ce rămâne din păpădiile 
primăverii/ când intrăm în singurul anotimp?” Sau: ,,În apele 
cerului. Îngerii cu chip de pește. Aprigă urmărire./O dimineață. 
Luată în dește. Ultima tânguire.” Aproape fiecare ,,fractal” 
descoperă o fațetă a iubirii de aproapele; nu spune textul biblic: 
,,Dumnezeu este iubire” sau ,,Multe ți se vor ierta pentru că mult 
ai iubit!”- Fenelon, aproximând un citat din Scriptură?

Finitudinea ființială este exprimată în registrul tragic, decantat, 
rafinat până la seninătatea unei neutralități în care eul se 
contopește ca în budism, cu totul - în același timp nimicul: ,,Va fi 
rece la adâncime/ Cerul tot mai departe/ (...) Numai nimicul. 
Frământă memoria./Dincolo de nimic/ stelele bolborosesc/ Același 
nimic/”. O imagine cosmică a unui univers într-o frământare 
veșnică, sugerează ,,Fractalul XXXIII” care încheie cartea vieții și 
a poeziei ca pe angajamentul uman total.

Încercând aproximarea ,,Fractalilor”, se cuvine evidențierea 
luxurianței imagistice și a bogăției lexicale, stăpânite activ de 
remarcabila inteligență poetică a autorului, David Dorian, unul 
dintre cei mai importanți scriitori ai generației sale, și, în același 
timp, unul dintre cei mai creativi ai literaturii noastre de azi. 
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Lazăr Popescu este un om al literaturii. Universitarul din 
Târgu-Jiu este totodată poet, romancier, dramaturg, 
traducător, istoric şi critic literar. Al nouălea al său 

volum de poezie(Kilometrul zero al iubirii, Cluj-Napoca, 2017) ne 
arată un poet matur şi aşezat atât în ce priveşte construcţia literară, 
cât şi în ceea ce înseamnă vibraţia trăirii lirice şi punerea acesteia 
în discurs. Este un «poet de mare fineţe», cum îl caracterizează 
Ion Hirghiduş în cronica la cartea de faţă (în «Vatra veche», 1, 
2018 ). 

Structural, volumul se edifică din două seturi de poezii, 
subsumate unor secţiuni distincte. Primul set se compune din 14 
poeme, este scris în 1987 şi poartă titlul «Prinsoare pe fluturi». Al 
doilea set este alcătuit din 47 de poeme datate 2016 şi stă sub 
denumirea de «Gramatica dragostei». În total avem 61 de poeme 

care voluntar sau nu bat exact cu vârsta actuală a poetului. 
Avem desigur un admirabil volum de poezie de dragoste. 

Decodificarea, descifrarea şi înţelegerea volumului în raport cu 
titlul său se poate sprijini pe trei poeme «Kilometrul zero al 
iubirii», «Banca de succes» şi «Ce-i de făcut». Kilometrul zero al 
iubirii este o bancă din parcul din Târgu Jiu. În plus, rezultă că 
vibraţia lirică a cărţii vine ca un fel de nostalgie a unei iubiri care 
acum, după 29 de ani, a devenit dragoste: «La kilometrul zero al 
iubirii/Din Târgu Jiul de septembrie copleşit. Aşa trecut-am prin 
parc/(…)Şi mai apoi am privit îndelung banc ape care am stat» 
(«Kilometrul zero al iubirii»); «E-o bancă simplă dintr-un parc» ( 
«Banca de succes»);»Ce-i de făcut atunci când cifra/ lui 29 ne 
guvernează?» («Ce-i de făcut ?»). 

Obiectul erotic şi subiectul liric ce antrenează cele două 

Ştefan VLĂDUŢESCU

Banca din parc

secţiuni sunt constante, bine individualizate, unitare. Ele se 
confruntă cu ele însele la un interval de 29 de ani: din 1987 în 
2016. În carte îşi dau întâlnire două moduri de a iubi, două tipuri 
de strategii erotice, două discursuri lirice îndrăgostite. «Prinsoare 
pe fluturi» este iubirea ingenuă, directă, fără ocolişuri, fără 
stratageme, prinsă într-un discurs liric inocent. Eul liric scrie 
spontan, se transcrie şi se transmite, se pune în scenă îndrăgostit, 
fără nicio măsură de precauţie: ‘Iubirea invizibilă se strecoară 
uşor/prin faţa ochilor verii, privirea/adastă un singur punct şi 
acela/nu se lasă rostit. Vorbesc ca şi cum/cuvântul ar fi suficient/
(…)/ Numele tău/face cu ziua prinsoare pe fluturi» («Prinsoare pe 
fluturi»); «Scriu pentru tine în zarea nefiresc de reală» («Aievea 
sau valsând»); «Să-ţi spun cuvinte încete, iubita mea» («Să-ţi 
spun»). Acest discurs, valsând liber, este o imaculată spunere 
erotică. Nu presupune şi nici nu implică vreo îndoială, vreo 
combinaţie anexă sau vreun motor liric suplimentar. Această iubire 
«de la un capăt la altul/ea se spune singură»(p.32). 

«Gramatica dragostei» porneşte de la situaţa erotică iniţială şi 
este impregnată de unele dintre iradiaţiile spunerii erotice directe.  
Dragostea nu este spunere directă, ci strategie. De evidenţiat 
opinia criticului literar Tudor Savin care susţine că întregul volum 
se remarcă printr-o «vădită directeţe»  («Portal Măiastra», 4, 
2017). Spunerea dragostei este modelată şi modulată de tăcere şi 
tăceri: «Gramatica dragostei din tăcere tot vine/ şi spre tăcere se 
îndreaptă» («Gramatica dragostei»). Dragostea este iubire fără 
declaraţie de genul «te iubesc», este iubire gramaticalizată, iubire 
cu dedesubturi, cu contorsiuni, cu strategii şi stratageme, cu 
securizare şi autoprotecţie. Iubirea are declaraţie ş verb, este, am 
spune, iubire verbală, adică iubirea este «te iubesc». În schimb, 
dragostea este substantivală : ea nu are o declaraţie proprie. 

Spre deosebire de spunerea valsând a primei secţiuni, în cea de 
a doua secţiune apare necesitatea stimulării prin intertextualitate. 
Găsim că avem de a face cu două categorii de intertextualitate : 
prima este de tip autoprovocare prin motouri preluate din propriul 
text. Cumva, secţiunea a doua pare în mare parte provocată de 
câteva nuclee de sens din secţiunea de deschidere. Citind dus-în-
tors volumul, lectorul angajat să radiografieze toate liniile de 
articulare ale volumului va constata că poemele semnificative ale 
secţiunii secunde pornesc cu motouri recognoscibile ca versuri din 
poezii ale secţunii întâi. Câteva exemple : poezia «Extaz tăcut» are 
drept moto primul vers din poezia «Neaşteptată ploaie»; 
«Gramatica dragostei» reţine ca moto un vers din «Ca o mângâiere 
cuvântul»; «Gramatică şi dragoste» este modulată de un vers din 
«Ne mângâie viaţa». 

Al doilea tip de intetextualitate la care se recurge este un fel de 
hetero-intertextualitate. Astfel în text sunt atrase versuri emines-
ciene binecunoscute sau stimulativ-reverberante versuri populare : 
«Cu mâine zilele-ţi adaogi» (în «Lecţia lui Saturn»), «Te-oi iubi 
până la moarte/Şi de-acolo mai departe» («Şi iarăşi îmi spui că 
exagerez»), «Lasă-mă să pătimesc/Că n-am ştiut să iubesc» 
(«Banca de succes»), «Dar noi n-am avut noroc/Să fim amândoi 
pe-un loc» («Porţia ta de suferinţă»).

În raport cu iubirea, dragostea aduce «a amintire şi a livresc» 
(«Scrisoare către Muza din Occident»). Ea se dezvoltă prin extaz 
şi alchimie către o karma de neevitat : «Rămâne extazul tăcut al 
plimbării prin parc/ (…)/Alchimia nopţii reluată» («Te iubesc, 
doamnă doctor !»). La ceasul dragostei, eul liric are timp să se 
privească pe sine şi să se reproiecteze : «Visez la o metafizică a 
tăcerii/şi la o alchimie a serii» («Un fel de aşteptare»). 

Cu acest remarcabil volum care leagă poetul tânăr de poetul de 
astăzi, Lazăr Popescu se reconstruieşte pe sine şi aduce lirica de 
inspiraţie directă în consonanţă cu instrumentarul de tehnică 
poetică al celui care la propriu ţine la universitate cursuri de 
poezie. 
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TRADUCERI

Olimpia IACOB  / Lewis HYDE
Lewis Hyde este poet, eseist, traducător, critic cultural, 

profesor de “creative writing” la Universitatea  Harvard. În 1983 a  
publicat Darul / The Gift, carte care l-a consacrat. Scrie proză şi 
poezie : Şmecherul, făcătorul acestei lumi/Trickster Makes This 
World (1998) ; 

Această greşeală e semnul dragostei/ This Error is the Sign of 
Love (1988); Obişnuit ca aerul/Common as Air (2010); Iniţiere în  
uitare /A Primer for Forgetting, etc.)

Hoțul din du Lac  

Hoţul din Hotelul du Lac! 
Punguţa noastră cu bani —
pierdere curată acum  ori
câştig curat:
greu o să mai treacă o lună.   
Nu irosesc fantezist 
acele hârtii —vitrina din Verona:
un covoraş oriental, o lampă de birou şic
la care scriu grabit 
pe foi galbene cu creion moale 
despre lecţiile de saxofon,
despre profesor şi familia lui 
care încet-încet s-a mutat la noi, într-un  dormitor, şi despre tot 
ce s-a întâmplat după aceea, sângele, aurul, bebeluşii,
oh, Hoţule din du Lac, adevărata bogăţie
e greu de găsit.

Iulie, 1991, Bellagio, Italia

Pe Grey Wolf River 

Micuţă mierlă,
sub 
stânci de lavă în formă de perne,
deasupra 
vârtejurilor 
gheţarilor verzui,
ar trebui, oare,
să mă întorc la universitate,
sau ce să fac?

Lui Pablo Neruda, mort în Chile

Zilnic plouă de când ai murit.
E  octombrie în Virginia de Vest, cu munţi şi calcar, şi apă ce 
curge peste tot, cu râul aproape de casă, răsunând ca o cascadă, cu 
apă în camera mea, apă ce curge pe perete,  ascuns sub un pled, cu 
stropi pe hârtiile şi cărţile mele, cu apa din pielea de urs care a 
prins miros şi pe care am aruncat-o sub pat. 
Mă gândesc la tine când totul va fi noroi.
Mă gândesc la tine când merg în oraş şi văd chipurile durdulii ale 
oamenilor fără bani, la  băiatul idiot numărându-şi degetele în 
spălătoria automată, la casa bogatului cu copacul crescând în 
living şi ieşind prin acoperiş.
M-am gândit la tine când caii au ieşit de pe păşune, venind să 
mestece tinda putredă.
M-am gândit la tine când m-am trezit din coşmar, rămas singur în 
pat. 

Mi-ai spus că tatăl tău a fost înmormântat  în cimitirul din Chile, 
în care plouă cel mai mult. 
Îţi doresc acelaşi lucru.
Sper  să-ţi putrezească sicriul şi să pătrundă apa în el, să se îmbibe 
în linţoliu şi haine.
Sper  să-ţi mănânce apa trupul.
Sper să vină şi să-ţi spele pleoapele de reptilă obosită, 
şi să-ţi spargă oasele şi dinţii,
şi să-ţi ducă părul  plutind asemenea unui cuib.
Vreau să-ţi dizolve gura albă
şi să te poarte pe Râul Mapocho,
cu gunoaiele şi fructele şi trupurile bătute
într-o uşoară mişcare de rotaţie spre mare,
acolo unde până la urmă e loc şi timp destul. 

apoi îşi iau zborul, rotindu-se cu un fâlfâit de aripi, într-un  salut 
parcă.
Mi-a luat inima uşor ca o respirare a ei, 
ca un huruit al maşinii ei de spălat, simplu , nu ca acel
papagal de un verde acrylic,autoritar ţipând papá,
dar păsările colorate, cocoţate pe acoperiş,
unde plăcile de ţiglă cu noroi se îndoaie, parcă topite,
unde cântecul duce—îmi ia inima, torsul,
sângele nestăvilit —şi porumbeii se plimbă, 
toţi umăr şi piept sub capul plecat, aprobator.

Această greşeală e semnul dragostei 

„Omul trebuie să-l caute pe Domnul în greşeală, în
uitare, în nesăbuinţă” 
Meister Eckhart

Această greşeală e semnul dragostei, 
crăpătura din gheaţă  prin care  respiră vidrele,
lacrima care îl salvează pe om de putere,
norul de fum ieşind  pe horn într-o dimineaţă, şi bărbatul cel 
văduv oftând şi renunţând la singurătate,
rândurile transpuse în dorinţă, pe stâncă, văduva împrăştie 
bănuţi,aşadar, în loc de cenuşă, şi se mărită din nou, din dragoste,
muţenia îndrăgostiţilor siliţi să-i dea pace în timp ce acesteia îi dă 
primul lăstar palid, asemenea unei cepe încolţind în cămară,
această greşeală e semnul dragostei. 

Scobitura din cuib, gaura din sicriu,
crăpătura din farfuria desenată pe care fata o umple cu viaţa ei 
ascunsă doar ca să reziste ciclului primar,
gemenii cu retard care, mâncând,  îşi doresc casă lângă casă, până 
când vecinii sunt vecini.
Metehnele dascălului şi elevii care cresc,
criza lui Luther în cor, dispepsia lui Darwin, băieţii bâlbâindu-se  
în
magazinul de arme, 
plictiseală, fâstâceală, disconfort trupesc ca nişte şiruri lungi de 
pietre albe pe  marginea drumului, 
garnituri de cap sărite, locurile întunecate ale corului, săruturi 
furate, 
această greşeală e semnul dragostei.

Moneda de cinci cenţi din aparatul de bătut untul, velocipedul din 
prăjitură,
primele ritmuri reggae asemenea crăpăturilor de sezon dintr-o 
clădirea de guvern,
instrumentul afectat de ploaie, care ne-a învăţat melodiile emoţiei 
negre şi roşii, dar şi ale emoţiei galbene,
bula de energie erotică scăpată dintr-o căsnicie, la o săptămână 
după aceea , soţia visează un tigru,
albina care zboară în chitară, rămâne ţintuită în sunet până când 
umezeala dispare cu totul şi astfel o porneşte în călătorie  pe 
vântul cel înalt spre Galapagos,
această greşeală e semnul dragostei. 

Crăpătura din adâncul mării unde peştii zăbovesc şi se împere-
chează,
semnul din naştere care o distinge pe fată şi peste ani doar ea 
dintre surori îşi află chemarea, 
Fratele idiot al lui Whitman, pe care l-a hrănit ca pe noi, restul,
în acele câteva clipe Bréton a adormit şi a visat o groapă de nisip 
cu apă gata să curgă,
axa pământului tremură lăsând anotimpurile să zburde —sămânţă 
aşteptând cele şase luni de secetă, flori cu forma limbilor de molii, 
perioada verii 
şi lumina polarizată a morţii laolaltă sub oglinda uleiurilor 
Florentine,
această greşeală e semnul dragostei. 

Cerşetorul înmormântat în catedrală,
golul de înţelepciune din faţada bibliotecii,
furtună cu grindină într-un oraş din Dakota de Sud care a pornit 
Societarea Fermierilor în 1933,
Marea Sargasso care îi amăgeşte pe marinari iar ei navighează, 
dând peste  o lume nouă, 
coşul de picnic care  alunecă peste bord şi duce la inventarea 
prinderii homarilor,
singurul vers vlăguit dintr-un poem în care ascultătorul se relaxea-
ză şi deodată poemul ajunge  în inima ta 
ca viespea într-un măr,
această greşeală e semnul dragostei ! 

(Lewis Hyde. This Error is the Sign of Love. Published in 1988 
by Milkweed Editions of Minneapolis, Minnesota, USA)  

Pustiu
 
„Trebuie să fim în pustiu 
fiindcă el, cel iubit de noi, lipseşte.”
Simone Weil

Dimineaţă devreme, şi ceaţa, saturată de lumină, 
alungă din zare cablurile electrice . Întuneric jilav,
şi, totuşi, pustiu: păsările, în zborul lor către el,
îşi pierd trupurile şi supravieţuiesc
asemenea cântecelor lor, şi salcâmul  cel mai înalt
e doar foşnet de frunze.
Agale soarele taie şi arde negura,
întruchipând din nou totul într-un somn palid, istovit.  

Hotel cu păsări
                            (Mexic)

Dincolo de curte, din balcon,
porumbeii se plimbă pe ţigla roşie
a hotelului, vălmăşag de conducte
şi hornuri, ghivece de flori, plăci de ţiglă,
becuri fluorescente aruncate. . . 

Plăci de ţiglă nefixate.
Aerul fierbinte se ridică printre ele,
şi ploaia se scurge. O streaşină 
leagănă somnul porumbeilor. 

Coboară pe marginea rotundă a butoiului de lemn, 
se apleacă să bea apă, ridicându-şi cozile 
ca mâinile când salută.

Sunt păsări care ne seamănă, stăruind în curtoazie 
şi cânt îngânat pe lângă tufişurile dragostei.
Mi-am dăruit inima iarna aceasta. O ţinusem
între degetele de la mâini atâta vreme, muşchi de lut roşu, greu
trezindu-mă obosit dimineaţa.
Ce grazavă pornire într-un alt trup, 
şi revenire! Îmi simt picioarele 
uşoare ca ale unei fete dansând în camera ei,
ca vrabia de ieri, furişându-se pe uşă,
năpustindu-se în camera noastră, şi plecând apoi, fără să atingă 
pereţii.

Vrăbii cafenii cuibărite în razele
inundând balconul. Ţopăie printre 
barele coliviei papagalului,
şi îi beau apa, îi ciugulesc mâncarea.

Am văzut lebedele negre pe lacul din parc,
legănându-şi capetele, uguind, cântecul, 
 adiere între trupurile lor, fără cuvinte auzite,
doar un anume nonsens, prins în noduri armonice,
lăsat liber peste ape murdare şi coji de arahide. 

Unde am aflat această frază despre inimă? Acum îmi   
amintesc de Reverendul Francisc, în atelierul lui de tâmplărie, 
plictisit,
ascultând-o pe femeia care se plângea că fiul
„nu-i încredinţează lui Iisus inima lui « (şi Francisc
da din cap, se legăna pe scaun, lăsând-o cu ale ei).

Anul trecut şedeam de unul singur, şedeam şi citeam
în biserica comunităţii vorbitoare de limbă spaniolă. La un altar 
lateral
o gravură veche în alb şi negru
a Pruncului cu un braţ plin de inimi,
ţinând încă una în mâna stângă, îndreptată înainte.

Picături de sânge. Micile fotografii  
ale copiilor rămaşi în jurul imaginii,
mulţumind ori cerând.Chipuri solemne,
atmosferă sobră într-un  atelier foto.
Afară, curte şi copaci cu trunchiuri 
pe jumătate văruite. Păsări şi praf.

Plăci de ţiglă pe acoperişul hotelului, poroase, din lut, de culoare 
roşie, asemenea ghivecelor de flori. Puse acolo, fără mortar, 
absoarb lumina soarelui şi căldura.
Porumbeii se mişcă încrezători , piciorele lor    sârmă răsunând  
în mişcare. Se opresc uguind înaintea oricărui lucru de mărimea 
lor,
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marți, 4 decembrie 2018. 

Sper că există în România și în diaspora românească acele forțe 
politice și economice care să răspundă campaniei de provocări 
tipic iredentiste lansate de UDMR, o asociație care a reușit să fie 
confundată cu un partid politic, intitulată 100 de ani în Ardeal. 
100 de ani în România, cu o alta, formulată astfel, Majoritari. În 
Ardeal pe pământul nostru. 

Așa se acționa de către guvernele maghiare, chiar și cel al 
«revoluționarului» colonialist, kominternistului, comunistului 
evreu Kuhn Bela, tot prin provocări, după 1919, pe teren propa-
gandistic, în presa comunistă și occidentală. Se înființau reviste 
speciale pentru a demonstra că românii sunt venituri. 

Provocărilor li se poate răspunde prin vorbe dar ar fi bine să li 
se răspundă prin fapte. Renaționalizarea integrală a pădurilor și 
munților, interzicerea exportului de materii prime. Interzicerea 
vânzării pământului direct unor străini și verificarea tuturor 
întreprinderilor legate de producția agricolă care, prin lege, trebuie 
să fie sub control românesc. Relansarea cooperativizării agricultu-
rii, firește nu prin mijloace coercitive ca pe vremea comunismului, 
cu sprijin de credit exclusiv celor care lucrează pământul și nu 
arendașilor. Suntem în apărare. Trebuie să trecem la inițiative 
economice și juridice pe baza priorității etnice, altfel ni se vinde 
sau fură pământul de sub picioare. Sper că nu este prea târziu. 

Maghiarii din Ardeal vor trebui să înțeleagă că existența lor 
depinde de a românilor ardeleni și că oricât se străduiesc să se 
închidă în ghetoul visat al așa-zisului Ținut secuiesc, granițele 
unei astfel de entități inventate nu sunt, nu au fost și nu vor etanșe. 
Dacă Viktor Orban speră să ferească nația maghiară din Ungaria 
de invazie, construind un zid, similar celui de la Berlin sau celui 
care separă un Israel de o Palestină imaginare, în centrul României 
o astfel de izolare, perifrastic numită «autonomie», nu este 
posibilă. Natalitatea secuiască este departe de a fi suficientă. Iar 
dacă o minune sau încurajările monetarizate ale natalității locale ar 
da roade, efectul ar fi sufocarea unei comunități care, prin liderii 
ei nepricepuți, etno-utopiști, speră să evite orice contact cu 
dușmanul ereditar. Nimeni, nici o comunitate nu a reușit asta.

Iar Kelemen Hunor, liderul UDMR, ar putea înceta să replice 

mereu, în situații de criză, cu fraza standardizată, că maghiarii 
(nimeni,cum zice el) nu vor să ia Ardealul. Prea se crede șmecher 
și prea crede că (toți) românii sunt naivi sau inculți. Ardealul nu 
trebuie alipit Ungariei ci doar controlat de etno-capitalul maghiar, 
așa cum se încearcă din 1990 încoace, ca să (re)devină o colonie a 
statului din vestul României. Cu efecte grave pentru economia 
globală a României, tolerate de vânzătorii (români și meteci) de 
neam și de țară din guvernele succesive de după 1990.

A se vedea situația prin prisma maghiară. 
CU ACORDUL COALIȚIEI PSD-ALDE. Ungaria, peste 77 de 

milioane de euro în 2019 în dezvoltarea economică a „ținutului 
secuiesc”

21 noiembrie, 2018 • Ungaria  

Potrivit agenției de presă MTI, în 2019 Ungaria va sprijini 
investiţiile mari din așa-zisul ținut secuiesc printr-un program 
cu un buget de 25 de miliarde de forinţi (peste 77 de milioane 
de euro), scrie în ediţia de marţi a cotidianului transilvănean 
Krónika, citând-o pe Mónika Kozma, director executiv al 
Fundaţiei Pro Economica, entitatea care va administra progra-
mul.

Vezi și UNGARIA. Consens politic total la Budapesta în 
privința autonomiei

Mónika Kozma a susţinut la Sfântu Gheorghe o conferinţă de 
presă despre detaliile programului, împreună cu liderii UDMR 
Tamas Sandor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, şi Antal 
Arpad, primarul din Sfântu Gheorghe.

Mónika Kozma a reamintit că în 2019 guvernul ungar va aloca 
50 de miliarde de forinţi (peste 155 de milioane de euro) pen-
tru programele de dezvoltare economică din afara graniţelor 
Ungariei, iar jumătate din sumă, 25 de miliarde de forinţi, va 
ajunge în Secuime.

Vezi și EXCLUSIV. Gest al coaliției PSD-ALDE dedicat 
Centenarului: imobil din centrul Bucureștiului, cedat gratuit pe 49 
de ani Ungariei

Premierul Viktor Orban a declarat vineri, 16 noiembrie a.c., că 
are acordul statului român pentru programele economice adresate 
comunităților maghiare din România – mai cu seamă în zona 
județelor Harghita și Covasna, potrivit agenției maghiare de presă 
MTI preluată de G4media.ro.

Vezi informația în limba română pe situl maghiar. 
https://www.hirado.hu/2018/11/30/centenarul-romanesc-guver-

nul-ungariei-continua-sa-sprijineprogramul-1000-de-ani-in-transil-
vania-100-de-ani-in-romania/

https://www.hirado.hu/2018/12/03/udmr-a-initiat-legiferarea-
dispozitiilor-privind-minoritatile-dinrezolutiunea-de-la-alba-iulia/ 

O COMUNITATE CARE NU EXISTĂ : LGBT

Ar trebui să fim mai atenți la folosirea expresiilor pe care ni le 
impun alții. De pildă de unde a apărut expresia «comunitatea 
LGBT»? Nu există nici o comunitate de acest fel. Manifestațiile 
stradale organizate în Statele Unite, apoi în alte țări, în zone urbane, 
nu indică existența unei comunități ci aceea a unei manipulări de 
masă. Minoritarii care se află în spatele acestui discurs ideologic pot 
fi ușor identificați. Sunt unii dintre aceia care au avut mereu statut 
de minoritari, o comunitate de migranți fără țară, de indivizi 
traumatizați, de fără nume, cu o identitate subsecventă de natură 
religioasă, care se prezintă sub diverse etichete și măști. Minoritari 
care au recurs adesea la o masă de manevră destabilizatoare, pe care 
o recrutează pe unde pot, dintre alți minoritari.

Contestatari? Nu, doar pescuitori în ape tulburi. Unii dintre ei  
au lansat la finele secolului al XIX-lea proiectul unei țări. Un 
program social și politic colectiv, care contrazice o tradiție 
milenară, escatologică, care refuză și acum să devină politică. 
Altneuland este Țara care a fost construită prin rapt, imigrare 
insinuantă, cumpărarea organizată de terenuri agricole de 
subzistență ale unor oameni săraci împinși spre emigrare, sub 
pretextul recuperării unor drepturi milenare, 

Rămâne să ne dumirim de ce se admite această idee antisocială, 
dictatorială, că niște minorități (indiferent ce fel de minorități!) au 
dreptul să dicteze legi, să conducă țări, să-și satisfacă exigențe, 
care sunt de fapt privilegii.

Dan CULCER /Majoritari, în Ardeal pe pământul nostru

DIN JURNALUL UNUI VULCANOLOG

Iată o sinteză care pune accentele unde trebuie: 
Sursa:http://inliniedreapta.net/boicotul-referendumului-pentru-

familie/?utm_source=Newsletter+ILD&utm_
campaign=fbe6e10a56-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_
medium=email&utm_term=0_b2dfe8ba3a-fbe6e10a56-166463537

«Minoritățile sexuale au tot dreptul să-și exprime dezacordul în 
legătură cu definiția tradițională a familiei, și să trăiască în 
dezacord cu ea, dar nu au voie să se exprime în locul majoritarilor 
asupra a ceea ce ar presupune o noua definire a ei. (Re)definirea 
din punct de vedere juridic a căsătoriei este o chestiune de ordin 
public și nu de ordin privat, așa cum ne sugerează în continuu 
intelectualii iluminați de logica „progresistă”, pentru că efectele ei 
se răsfrâng asupra întregii societăți. Dacă minoritarii ar fi singure-
le ființe din lume care se „căsătoresc”, atunci societatea nu ar avea 
nici o dilemă de rezolvat, după cum, până la momentul punerii în 
discuție a legalizarii căsătoriior dintre persoanele de acelasi sex, se 
știa foarte bine ce înseamnă căsătoria și nu era nevoie de nici o 
clarificare a termenului.

Deocamdată, comunității LGBT nu i se refuză nici un drept, 
și-l refuză ea singură. Cu dreptul la căsătorie e ca și cu dreptul la 
muncă: nu poți pretinde că ți-a fost refuzat, pe motiv că nu ai 
profitat de el. Sub pretenția că se ocupă de solicitarea unui drept 
universal, ea cere de fapt anularea actualei definiții a căsătoriei, 
care s-ar produce automat în momentul în care ar include termenii 
minoritarilor. De ce nu se pot căsători minoritățile sexuale? 
Simplu, pentru că nu acceptă definiția actuală a căsătoriei. Ca 
atare, problema trebuie cautată în modul în care este definit un 
drept și nu în acordarea/neacordarea lui.

Ce șansă au avut minoritarii în fața majorității? În principiu să 
devină convingători, raționali, să nu mai confunde merele cu 
perele, și mai ales să n-o mai facă intenționat. Adică aceeași pe 
care au avut-o în celelalte democratii ale lumii. Ce-i drept, șansa 
de a-i convinge pe majoritari că se înșeală în problema legalizării 
căsătoriilor homosexuale este la fel de mare ca și aceea a majorita-
rilor de a le demonstra celor dintâi că au luat-o razna…

Cu cât ne apropiem mai mult de momentul referendumului, cu 
atât mă conving mai tare că trebuia organizat. Modul mizerabil în 
care organizarea acestuia este asociată cu satisfacerea intereselor 
actualului lider PSD, pentru a-i falsifica miza în ochii electoratului 
antipesedist, îmi dovedește încă o dată că nu trebuie să am nici o 
încredere în scrupulele formatorilor de opinie „progresiști”. De 
altfel, cred că românii au apelat la soluția referendumului tocmai 
pentru că și-au pierdut încrederea în buna credință a politicienilor 
și a „deontologilor” care le predau religia corectitudinii politice. 
Și, în mod real, pentru că nu se mai simt reprezentați aproape de 
nimeni.»

CARE SUNT INTERESELE NOASTRE NAȚIONALE?

Care sunt interesele naționale? O listă simplă, expusă într-un 
interviu, de profesorul univ. Corvin Lupu, conține de fapt singure-
le criterii esențiale din programul de redresare a României. 
Conducătorii României ar trebui să fie selectați de popor, de 
electori în baza unor proiecte de țară (s.m.) care să le conțină. Cu 
precizarea că va trebui să li se ceară acestor conducători să 
convingă nu prin simpla recitare a acestor criterii ci prin prezenta-
rea metodelor, legilor și resurselor cu ajutorul cărora aceste 
principii vor fi transformate în realitate.  

« Când spun interese naționale de termen lung și foarte lung, 
mă refer la asigurarea teritoriului național, menținerea majoritară a 
etniei române, respectiv menținerea României ca țară a românilor 
(așa cum a fost ea constituită la 1859 și, mai ales, la 1918 și 
recunoscută internațional), apărarea resurselor naturale pentru a fi 
menținute și exploatate numai în interesul românilor, stoparea 
exodului populației țării de etnie română, apărarea pământului și a 
pădurilor țării, apărarea mediului, apărarea suveranității și 
independenței naționale și altele.» (Corvin Lupu) 

Sursa :
https://www.academia.edu/31965703/Corvin_LUPU_-_

Adev%C4%83ruri_pe_care_nu_o_s%C4%83_
le_g%C4%83si%C8%9Bi_%C3%AEn_presa_sistemului_I_-_VII_

Corvin Lupu deranjează fiindcă gândește liber și clar. Interviul 
realizat de  Marius Albin Marinescu a apărut în revista Justițiarul. 
(http://www.justitiarul.ro/10402-2/)
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Sorin Lory BULIGA / Pasărea sfântă: întâlnire între poetul-filosof Lucian Blaga şi sculptorul-filosof Constantin Brâncuşi

Continuare în pag. 20

Corespondența modernism / tradiționalism la Blaga și 
Brâncuși

Lucian Blaga, estetician şi poet, se află printre cei care au 
recunoscut de timpuriu în Constantin Brâncuşi pe reformatorul 
sculpturii1. Lucian Blaga venise de timpuriu în contact cu arta lui 
Brâncuşi, dacă se ţine cont că Luceafărul sibian începuse de prin 
1907 să publice în mod constant informaţii şi, în premieră, 
reproduceri după unele opere brâncuşiene. Luceafărul va adăposti 
şi articole elogioase privind expoziţiile Tinerimii artistice din 
Bucureşti (în 1908, când Brâncuşi participase cu bronzurile 
Supliciu şi Cap de copil, şi în 1910, când acesta a expus 
Cuminţenia pământului, care a stârnit vii controverse) şi ale 
Salonului de toamnă de la Paris, asupra căruia trimite articole 
Otilia Cozmuţă, cunoscătoare a artei brâncuşiene (vezi Cârlugea, 
a, pp.19-20). 

Lucian Blaga a studiat la Viena, între anii 1914 și 1919, iar mai 
târziu a fost ataşat de presă şi diplomat în mai multe capitale 
europene. Acolo s-a familiarizat cu arta modernă şi expresionis-
mul, fiind, de asemenea, la curent cu aprecierile din presă privitoa-
re la modernitatea incontestabilă a artei brâncuşiene. Se pare că, 
încă din studenţie, poetul a fost iniţiat în opera marelui sculptor de 
către scriitorii Octavian Goga şi Octavian Tăslăuanu, iar după 
1918, la Bucureşti, de Adrian Maniu şi Ion Vinea (vezi Zărnescu). 
Tot în această perioadă, el a tins, ca şi Brâncuşi, spre o artă moder-
nă, eliberată de pitoresc şi decorativ, căutând esenţialul, transfigu-
rativul și ideaticul. 

Un alt element care-l apropie puternic de sursa artei 
brâncușiene îl constituie faptul că poezia pentru care militează 
(după cum mărturisea), deşi „ultramodernă”, este „mai tradiţiona-
listă decât obişnuitul tradiţionalism, fiindcă reînnoieşte o legătură 
cu fondul nostru sufletesc primar, nealterat nici de romantism, nici 
de naturalism, nici de simbolism”. Iar exemplul pe care poetul îl 
dă este chiar arta lui Brâncuşi: „Acest artist reia o tradiţie cu mult 
mai veche decât aşa-zisa sculptură tradiţionalistă, înnodând firul 
cu fondul nostru primitiv bizantin”. „Pentru această artă sunt şi 
eu”, concluziona filosoful, adică pentru „un fel de tradiţionalism 
metafizic”, care face „legătura cu elemente mai primare ale 
fondului nostru sufletesc” (Valerian). Se poate constata, de aici, şi 
crezul mai vechi al poetului într-o „îndreptăţită interferenţă a 
artelor” (Blaga, a, p.1), care pleacă de la  observarea unor cores-
pondenţe şi analogii între poezie şi pictură, între sculptură şi 
pictură, pe temeiuri de viziune, sensibilitate şi spirit.

Și în alte ocazii, Blaga a conectat opera lui Brâncuşi la fondul 
primar al neamului românesc. De exemplu, el a afirmat într-o 
discuţie – după cum ne asigură Ovidiu Cotruş – că sculptorul e 
mare „prin participarea artei sale la fondul ancestral, mitic, al 
neamului său. Schimbul de taine cu strămoşii este singura garanţie 
de vigoare şi autenticitate” (apud Cârlugea, a, p.28). De aseme-
nea, într-o discuţie consemnată de diplomatul Vintilă Russu 
Şirianu, Blaga l-a elogiat astfel: „El este un geniu al forţei folclo-
rului! Rudă mai mare în scânteieri şi răsărituri cu George Enescu 
şi Bela Bartok. Aceştia au exprimat colosala putere a folclorului 
– în muzică şi în poezie. El, Brâncuşi – în marmură şi bronz [...] 
Constantin Brâncuşi este cea mai înaltă ridicare a spaţiului 
mioritic” (apud Zărnescu).

Într-un număr al revistei Patria din anul 1923, Blaga își 
informa cititorii că marele sculptor român Constantin Brâncuşi, 
care trăieşte la Paris, are „o prea elogioasă caracterizare a persona-
lităţii sale în cadrul artei franceze. La noi, fireşte, opera acestui 
sculptor ar stârni încă mirarea şi indignarea tuturor. Ori Brâncuşi a 
fost unul din marii revoluţionari în sculptură, care încă prin anii 
1908-1909 expusese lucruri de o îndrăzneală hotărâtoare în 
evoluţia artei. El este un premergător, şi poate numai extrema sa 
modestie şi calitatea sa de român au fost până acum piedica de a 
avea o popularitate tot aşa de mare ca Picasso sau Archipenko”. 
Este pus accentul și pe dimensiunea europeană a operei acestuia: 
„Brâncuşi e deci cel dintâi artist român care joacă un rol european 
în evoluţia artei. Vremea cea mai apropiată va descoperi desigur 
tot câmpul său de influenţă, deoarece el a făcut artă modernă 
binişor înainte de apariţia unui Picassso, Archipenko, Belling. 
Românul C. Brâncuşi cu înfăţişarea de urs muncitor ne duce 
triumfători în marea artă” (Blaga, b).

Lucian Blaga îl elogiază din nou pe Brâncuşi, în anul următor 
(1924), când apare lucrarea Probleme estetice. Comentând princi-
palele stiluri şi curente în artă, Blaga susţine ca atitudini funda-
mentale: naturalismul (reproducând „individualul”), idealismul 
(centrat pe ideea „tipicului”) şi expresionismul (reflectând lucruri-
le sub „specie absolută”). 

Blaga considera expresionismul într-un sens larg (deoarece aici 
el include toată generaţia postimpresionistă) și aprecia că acesta 
face abstracţie de individualitatea lucrurilor, dar şi de noţiunea 
tipică de specie, deschizând însă o nouă perspectivă ce transcende 
realitatea. Acesta are „relaţii cu cosmicul, cu absolutul, cu ilimita-
tul”, iar artiştii „noului stil” sunt preocupaţi de „spiritualism” şi de 

1 Istoria interferenţelor între vieţile şi operele acestor mari artişti români este 
necunoscută până în anul 1976, când, în revista Tribuna, apar articolele lui 
Domiţian Cesereanu şi Mircea Popa.

„esenţializare”. Dar, chiar poezia pentru care militează Blaga (prin 
opera căruia s-au manifestat tendinţele expresioniste cele mai 
puternice din cercul Gândirii), deşi „ultramodernă”, este „tradiţio-
nalistă”, în același timp. În acest fel se explică de ce 
expresionismul, prin Blaga, se „linişteşte”, se „clasicizează” sau se 
„meridionalizează”.

În contextul acestei „arte noi”, expresioniste, el îl încadrează şi 
pe Brâncuşi, așa cum se constată în articolul Stiluri, din opusculul 
teoretic Probleme estetice (1924): „Mişcările moderne, de la Van 
Gogh și Matisse până la arta lui Picasso, Brâncuşi şi Archipenko, 
încearcă să taie drum spre absolut. Absolutul, ca gând vag presim-
ţit, trece prin toate frâmântările artei noi” (Blaga, h, p.76).

Şi în articolul Noul Stil, din opusculul Fețele unui veac (1926), 
Lucian Blaga îl menţionează pe Brâncuşi între artiştii preocupaţi 
de spiritualism şi esenţializare (împreună cu Archipenko, Barlach, 
Marc şi Belling). După el, zorii noului stil prind a se arăta în jurul 
anului 1910, „această pornire spre esenţial” fiind „una din trăsătu-
rile caracteristice ale epocei noastre”. Este menţionat nu numai 
sculptorul, dar şi a sa Pasăre Măiastră: „Pe la 1910 prind a se 
arăta semnele unui nou stil. Printre cei dintâi chemaţi să găsească 
în sculptură noul drum, socotim neapărat şi pe acel ciudat român 
care de atâta timp şi-a părăsit ţara, fără de-a părăsi însă şi legende-
le şi amintirile bizantine ale acesteia: Brâncuşi. O apropiere între 
Pasărea sfântă, de-atâtea ori realizată în metal orbitor, şi o veche 
catedrală se impune cu insistenţă şi fără de voie. Acelaşi extaz 
abstract se întruchipează în liniile prelungi ale miraculoasei păsări, 
ca şi în spirituala înălţare a unei biserici. Ghicim o bărbătească 
tăgăduire a realităţii în acest extaz, care transfigurează gândurile şi 
vedeniile lui Brâncuşi, ca şi ale altor sculptori contimporani” 
(Ibidem, p.145). 

Lucian Blaga a meditat asupra operei brâncuşiene și în anul 
1945, în revista Discobolul. Aici,  el consideră că Oul brâncușian 
reprezintă Oul cosmic: „Acelaşi sculptor a cioplit şi a cizelat un 
ou, preocupat exclusiv de problema figurilor fundamentale, şi 
totuşi, depăşindu-se, el a întruchipat oul cosmic, ce aminteşte nu 
se ştie ce teo- şi cosmo-gonie orfică”. În aceeași revistă face 
referire și la Păsări: „sculptorul Brâncuşi a încercat să reducă la 
forme şi linii ultime o pasăre şi a creat o stranie divinitate a 
extazului”. Urmează o întrebare retorică: „Cu ajutorul cui opera de 
artă reuşeşte să-şi întreacă propriile intenţii? Cu ajutorul întregului 
univers, mai puţin conştiinţa autorului ei” (apud Cârlugea, a, 
pp.26-27). 

Coordonatele culturale pe care se întâlnesc cei doi geniali 
creatori români sunt tradiţionalismul şi expresionismul, ambele 
având în comun dimensiunea metafizică, exprimată prin căutarea 
esenţialului, a spiritualului, a transcendentului, a absolutului. Aşa 
se explică şi atracţia lor fundamentală spre mituri, tocmai pentru a 
înţelege „originarul” şi pentru a accede la sensurile ultime ale 
existenţei, ca apoi să le „tălmăcească” prin intermediul operelor 
lor: sculpturală, la Brâncuşi, filosofică şi lirică, la Blaga. Ambii 
fac astfel trimitere la cosmogoniile mitice, făcând să transpară 
forţele cosmice primare, transcendentul, lumea de dincolo, 
absolutul, „fiinţa” lucrurilor etc.

Metafora lui Blaga, de natură revelatorie, conţine întotdeauna 
„un sâmbure mitic”, reprezentând modalitatea artistică prin care 
poetul face „saltul” de la realitatea empirică la transcendent. 
Relaţia între poezia şi filosofia lui Blaga (care împreună formează 
o unitate a operei sale) se explică prin chiar legătura dintre 
metaforă şi metafizică.

Prin „setea de absolut”, poetul-filosof se raportează şi la 
tradiţia artistică a Orientului şi, mai ales, a vechii Indii, acoperită 
chiar de conceptul stilistic blagian al „tendinţei spre absolut”. 
Atracţia puternică pe care Brâncuși și Blaga au avut-o pentru 
gândirea indiană (în care artistul şi-a regăsit „înţelepciunea 
milenară” şi faţă de care poetul nutrea „o pasiune şi o dragoste cu 

totul particulară”) vine în special din consonanţa care există între 
sensurile arhaice ale folclorului românesc şi rădăcinile spiritualită-
ţii indiene, ambele aduse în actualitate de curentul înnoitor al 
expresionismului, ce „aspira spre absolut” (vezi detalii privind 
influența gândirii indiene asupra lui Lucian Blaga și Constantin 
Brâncuși în Buliga, a). 

Semnificaţia metafizică a Păsării sfinte
Lucian Blaga a văzut o variantă a Pasării Măiastre la expoziţia 

din anul 19242, organizată din iniţiativa revistei de avangardă 
Contimporanul3. El a fost obsedat de această lucrare, dedicându-i 
poezia Pasărea sfântă, publicată iniţial în revista Gândirea, în 
anul 1926 (Blaga, c) şi apoi în volumul Laudă somnului, din anul 
1929. Așa cum s-a văzut, marele filosof al culturii îl vedea pe 
Constantin Brâncuşi ca pe o culme a spiritului românesc și îl 
încadra în contextul „artei noi”, expresioniste sau în „noul stil”, 
care considera că începea în jurul anului 1910, atunci când 
sculptorul plăsmuia prima Pasăre măiastră. 

Într-o scrisoare din 1930, poetul își afirma cu claritate 
expresionismul din Laudă somnului 4: „Expresionismul meu, dacă 
vrei cu orice preţ să-l numeşti aşa, e – mai ales, în ultima fază a 
Laudei somnului – un ce atât de organizat şi tinde aşa de mult spre 
cristal, încât i s-ar putea cred da şi atributul de neoclasic” (apud 
Cârlugea, b, p.17). Așadar, ținând cont că expresionismul este un 
numitor comun operei lui Brâncuși și liricii din Laudă somnului, 
era firesc ca Blaga să fii inclus Pasărea sfântă în acest volum. 
Fapt ce denotă, de altfel, factura expresionistă a acestui poem.

Poezia Pasărea sfântă este dedicată sculpturii brâncușiene 
Pasărea Măiastră, realizată în bronz, sau, posibil, lucrării Pasărea 
de aur (care este o variantă mai stilizată a Păsării Măiastre), 
deoarece se referă la acea variantă „întruchipată în aur de sculpto-
rul C. Brâncuşi”. Chiar dacă Lucian Blaga a văzut Pasărea 
Măiastră la expoziţia din București, este cert că el știa cu mult 
timp înainte și de alte variante ale acesteia5, și îndeosebi de cele 
realizate în bronz polisat6, fapt ce reiese din chiar cuvintele lui: 
„Pasărea sfântă de-atâtea ori realizată în metal orbitor...”.

Datorită denumirii sale, Pasărea sfântă face imediat trimitere 
la lumea miturilor, la sacralitate, arhetip şi transcendenţă. Prin 
simplul fapt că pasărea este asociată zborului, ea a servit, în 
diverse tradiții, ca „simbol al sufletului” sau al „nemuririi sufletu-
lui” (Chevalier, Gheerbrant, p.25) şi de asemenea este un simbol 
general al relaţiilor (în speţă al intermedierii) între cer şi pământ.

2 Conform mărturiei lui V. G. Paleolog, poetul ar fi vizitat chiar și atelierul lui 
Brâncuși, în vara anului 1938, când a văzut, „pe lângă Păsări, cele cinci Coloane 
fără sfârşit, din lemn, şi o alta, în gips” (apud Zărnescu).
3 Numărul 52, din anul 1925, al revistei de avangardă Contimporanul a fost 
dedicat, în întregime, lui Brâncuși, pe coperta lui fiind reprodusă o imagine a 
atelierului parizian al artistului. Sunt incluse aici articole dedicate marelui sculptor, 
de M. Iancu, I. Vinea și Milița Petrașcu (aceștia vor reveni cu alte mărturii 
referitoare la Brâncuși și creația sa, în numere din 1926 și 1929 ale revistei). Ion 
Vinea publică în acest număr omagial poemul Pasărea măiastră, scris anterior, în 
anul 1920 (vezi Vinea).
4 Dar, mai multe articole ale sale (aşa cum ar fi de exemplu Noul Stil), se pot 
constitui în adevărate mărturii de credinţă pentru apartenența sa la această orientare 
artistică.
5 Constantin Brâncuși a sculptat Pasărea măiastră în 29 de variante, începând cu 
anul 1910, preocupat în a reda „esența zborului”. Este vorba însă despre un zbor 
mistic (adică ascensiunea la ceruri, temă centrală a multor mituri din diverse 
tradiții), ceea ce denotă aspirația lui Brâncuși către spiritualitate și transcendență. 
Denumirile lor diferă, o dată cu perfecționarea operei respective, de-a lungul 
timpului, în variante progresiv stilizate: Măiastra (1910 în marmură albă, 1911 și 
1912 în bronz), Pasărea de aur (1919 în bronz), Pasărea în văzduh (1922-1923, 
1931-1936, în marmură și bronz).
6 Au fost identificate și localizate mai multe versiuni ale Măiestrei din bronz. De 
pildă, Măiastra realizată în anul 1911 se află în galeria Tate Modern din Londra, iar 
cea realizată în anul 1912 se află la Muzeul Guggenheim din Veneția. O Măiastră 
din marmură albă, creată în anul 1910 (când debutează, de altfel, ciclul Păsărilor 
brâncușiene) se află la Museum of Modern Art din New York. Pasărea de Aur din 
1919 este la Institutul de Arta din Mineapolis.
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”Orice sculptură e o formă în mişcare.”

Urmare din pag. 21
Ideea de sacralitate a acestei „făpturi” („ființe”) este accentuată 

prin utilizare unor termeni sugestivi în acest sens, folosiţi în 
descrierea ei. Astfel, pasărea este comparată cu un „clopot prin 
lume purtat” sau cu un „potir fără toarte”, obiecte sfinte care fac 
trimitere la lăcaşurile de cult şi la credinţele religioase. De altfel, 
Blaga a mai menționat apropierea între Pasărea Măiastră (pe care 
o numea direct Pasărea sfântă) şi o veche catedrală, datorită 
„extazului abstract” (ce tăgăduieşte realitatea) întruchipat „în 
liniile prelungi” ale „miraculoasei păsări”, forme ce sugerează 
ideea de „spirituală înălţare”, întocmai ca o biserică. 

Sfinţenia Pasării este subliniată de faptul că este binecuvânta-
tă, „hieratic”, din înălţimile sacrosancte ale „Orionului”, această 
constelație având, în diverse tradiții, o semnificație transcendentală 
certă, simbolizând, mai ales, trecerea spre „lumea de dincolo”7. 
Faptul că Orionul, cu geometria sa „înaltă și sfântă”, o „binecu-
vântă” și „lăcrimează” deasupra ei, sugerează nu numai ideea de 
sfințenie a Păsării, dar și „transcendentul care coboară”, concept 
fundamental în filosofia blagiană (vezi Spațiul mioritic, în Trilogia 
culturii; Blaga, e, pp.58-64)8. „Lacrimile” pot face trimitere și la 
dragostea divină care se pogoară din înalt, asupra Păsării. 

Această manifestare a transcendentului (o epifanie) are loc 
într-o atmosferă de religiozitate cosmică: „În vântul de nimeni 
stârnit”. Această sintagmă, cu care Blaga își începe poemul, poate 
desemna Spiritul („Duhul lui Dumnezeu”), în ipostaza sa creatoa-
re. În opera lui Blaga există conceptul unei entităţi supreme și 
misterioase, infinite şi eterne, posedând cunoaştere absolută şi 
nelimitată, suprem cenzor şi centru de graţie, ce transcende 
omenescul, numite metaforic „Marele Anonim” (vezi Blaga, g, 
pp.178-183). De aceea, termenul de „nimeni” îl poate semnifica pe 
„Marele Anonim”, adică divinitatea primordială, omnipotentă şi 
omniprezentă (echivalentă cu Dumnezeu-Tatăl din religia creştină, 
cu Iehova din iudaism, Brahman din Rig-veda etc.), aflată în 
centrul ontologic al lumii. „Vântul” reprezintă, în acest caz, 
suflarea sau energia divinității , care a dat naștere Cosmosului și 
viaţă făpturilor9. Astfel, în viziune poetului-filosof, „vântul” 
devine o metaforă e energiei divine creatoare sau, posibil, a 
Sfântului Duh.

Pasărea sfântă posedă o înţelegere intuitivă profundă şi 
supremă, dincolo de raţiune şi de limbajul discursiv, deoarece 
ghiceşte „în adâncuri toate misterele” şi ascultă „revelaţii fără 
cuvinte”. Ea nu este numai omniscientă, dar şi omniprezentă: a 
trăit „în funduri de mare”, a ocolit focul solar „pe de-aproape” și 
se află în văzduhul „boltitelor amiezi”, de unde poate cunoaşte 
toate misterele „adâncurilor” şi se poate înălţa „fără sfârşit”. 

Prin înseşi calităţile ei, miraculoasa făptură poate trăi în medii 
perfect opuse, nefiind afectată de elementele contrarii: apa mării/
focul solar, funduri de mare/văzduhul cel mai înalt (sau, altfel 
spus, adâncuri abisale/înălţimi supreme). Este astfel sugerat faptul 
că însăși ființa ei întruchipează o adevărată coincidență a contrarii-
lor (coincidentia oppositorum), care trimite la o realitate suprasen-
sibilă și suprarațională, de natură divină10.

Spaţiul în care Pasărea dăinuie (care adăposteşte toate cupluri-
le de contrarii) are o anumită structură, sesizabilă prin faptul că ea 
veghează în văzduhul „boltitelor amiezi”, văzduh care, la rândul 
său, fie că este echivalent, fie că se încadrează într-un spaţiu mult 
mai extins, cu o geometrie „înaltă şi sfântă”. Această „geometrie” 
creează și imaginea unui Cosmos sacralizat, văzut ca un templu 
sau ca o biserică, ale căror acoperiș este chiar bolta cerească. Iar în 
mijlocul bolții, la zenit, se află stelele strălucitoare ale Orionului, a 
căror lumină este una de natură transcendentală, care coboară din 
sacrele înălțimi. De altfel, lumina care intră într-o biserică, de sus 
în jos, trimite la lumina divină a sfintelor începuturi („Fiat Lux!”, 
Geneza, 1, 3)11. Un văzduh boltit şi/sau un spaţiu sacru creează 
7 Prin mijlocul constelației Orion (sau Vânătorul, deoarece numele ei vine din 
mitologia greacă, de la un vânător din timpuri primordiale, care era în căutare 
Pleiadelor) trece ecuatorul ceresc, fapt care o face vizibilă din orice punct al Terrei. 
În componența ei se regăsesc șase dintre cele mai strălucitoare cincizeci și una de 
stele de pe bolta cerească. Aceste aspecte i-au conferit, de-a lungul timpului, un 
prestigiu aparte, în toate culturile antice. Constelația este citată în Odiseea și Iliada 
lui Homer și în Eneida lui Virgiliu, apărând și în Biblie (în Cartea lui Iov, 38, 31).
La egiptenii antici, stelele sale erau asociate cu Osiris, zeul morții și al Lumii de 
jos. Conform mitologiei lor, zeii descind din centura de stele a lui Orion și Sirius 
(cea mai strălucitoare stea de pe cer). Mai precis, zeii Osiris și Isis au venit în 
formă umană și au creat rasa umană. Se pare că Marea Piramida a lui Keops, 
Piramida lui Kefren și cea a lui Mykerinos sunt dispuse aidoma celor trei stele 
strălucitoare din centura lui Orion (ceea ce fascinează mulți savanți). 
8 Blaga prezintă acest concept astfel: „Transcendentul care coboară ca să se arate, 
ca să se materializeze, e un gând metafizic [...] Omul bizantin are despre raportul 
dintre transcendenţă şi lumea concretă viziunea sau sentimentul că transcendenţa 
coboară, de sus în jos, putându-se face vizibilă [...] Stilul bizantin corespunde 
desigur cel mai mult spiritualităţii ortodoxe” (Blaga, e, pp.78-79).
9 În Biblie se spune că „Duhul lui Iahve”, cel „dătător de viaţă”, schimbă nu numai 
spiritual, dar şi psihic şi material, pe omul care beneficiază de el. Personaje biblice 
ca Otnia, fiica lui Ieftae, Ghedeon, Samson sau apostolii devin eroi sub influenţa 
duhului Domnului. Profeţii au fost de asemenea beneficiarii acestui duh divin 
(Osea numeşte profetul „omul inspirat”).
10 Există un text biblic foarte enigmatic, care sugerează, mai degrabă, faptul că 
divinitatea are o dublă natură, bărbătească și femeiască: „Şi a zis Dumnezeu: «Să 
facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, 
păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot 
pământul! » / Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui 
Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.” (Geneza, 1, 26-27). Se poate 
înțelege, astfel, de ce teologul, savantul și filosoful Nicolaus Cusanus (considerat 
drept cea mai importantă personalitate în cultura europeană a secolului al XV-lea) 
considera coincidentia oppositorum ca fiind definiţia cea mai adecvată a lui 
Dumnezeu. 
11 În Spațiul mioritic, Lucian Blaga credea că transcendentul care coboară, ca 
„gând metafizic”, poate fi surprins „şi în funcţia pe care, în arhitectura bizantină, 
spre deosebire de cea gotică, o are lumina. Intrând într-o biserică bizantină te 
impresionează, în obscuritatea spaţiului închis, fâşiile de lumină care ţâşnesc prin 
ferestrele tăiate la baza cupolei, fâşii de lumină, pe care le poţi tăia cu spada. E aci 
parcă o lumină neterestră, care se arată invadând de sus în jos lăcaşul, o lumină de 
o materialitate mai pronunţată decât a luminii omniprezente a zilei. Această 

imaginea unei cupole celeste nu numai de natură materială, ci și 
spirituală, care face trimitere la mitul Oului cosmic (cu importanță 
centrală în miturile cosmogonice vedice)12 şi la mitul 
Androginului13. Ambele mituri se traduc, în fapt, prin dorinţa de 
reintegrare a individului într-o stare nediferenţiată, în condiţia 
paradisiacă a începutului și a „omului primordial”. 

Înțelegerea acestor mituri este importantă, mai cu seamă că 
Blaga a fost pasionat de India, așa cum reiese dintr-un articol scris 
în 1943: „Eu, din parte-mi, mărturisesc că n-am umblat pe subt 
zările Vedelor şi mai ales ale Rigvedei şi prin toată filosofia indică, 
de care m-am ocupat cu intermitenţe în lucrările mele, numai așa 
din trecere de vreme, ci dintr-o pasiune şi dragoste cu totul particu-
lară14, ce-o purtam spiritului indic” (Blaga, f). Această înțelegere se 
impune, în special, pentru a decripta semnificaţia Păsării sfinte, 
mai cu seamă că Lucian Blaga preciza foarte clar că Oul brâncușian 
(numit de către sculptor Începutul lumii) îi amintea de Oul cosmic, 
iar Pasărea de aur îi sugera o „divinitate a extazului”.

În ceea ce privește conceptul de coincidentia oppositorum,  
este de menționat faptul că în opera blagiană s-a observat, atât la 
nivel conceptual, cât şi în registrul poetic, „o dialectică a polarită-
ţilor, contradicţiilor şi antinomiilor de tot felul, principiul goetheen 
al «polarităților» fiind cel mai productiv-structurant” (Cârlugea, b, 
p.329). Acest „mod de gândire structurat pe antinomii, polarități, 
antiteze și contrarii, de un evident dinamism al imaginarului și 
coerent în emergența lui ideatică [...] va găsi în Lucian Blaga un 
adevărat virtuoz al dialecticii, în planul imaginarului conceptual și 
poetic. Autorul Eonului dogmatic [...] va înţelege antinomiile din 
dialectica hegeliană ca paradoxii, «care se bucură în acelaşi timp 
de privilegiile abstracţiunii şi de virtuţile concretului». Aşa se 
naşte ideea sintezei unificatoare – un «al treilea concept concret», 
– «postulată în transcendent», „ce-şi capătă un nou nume, antino-
mia dogmatică, a cărei tensiune se rezolvă de la sine prin transfi-
gurarea ideatic-iconică (de tipul Trinităţii Creştine), de unde şi 
teza antinomiei transfigurate, cu care operează gânditorul în 
cadrul filosofiei cunoaşterii” (Ibidem, p.320). 

Această tendinţă de „împăcare”, la nivel dogmatic, a elemente-
lor contrarii, care constituie existenţa şi căreia îi conferă acesteia 
dinamică, reprezintă o coincidentia oppositorum, care este esența 
celor două mituri amintite: al Oului cosmic și al Androginului.

Simbolismul soarelui15 ocupă și el un loc central în tradiţia 

material-potenţată lumină izbucnind în făşii groase ce se întretaie ca nişte drepte 
cascade e neapărat o parte integrantă a arhitecturii bizantine. Nu e această 
material-potenţată lumină o simbolică exemplificare a transcendentului care se face 
vizibil? În bisericile gotice lumina pătrunde numai scăzută şi modificată de colorile 
vitraliilor, pentru ca să se difuzeze în obscuritatea spaţiului. Luminii vulgare a zilei 
i se pune în gotic o surdină; ea e trecută printr-un mediu, care o spiritualizează. 
Faţă de această lumină spiritualizată coloristic, emanaţiile de lumină potenţată, 
culese ca într-un vas, de o biserică bizantină duc gândul la lumina originară făcută 
de Dumnezeu cu întâiul său cuvânt” (Blaga, e, p.78). 
12 Mitul „Oului Lumii” sau al „Oului primordial”, din care a luat naştere 
Cosmosul, este comun multor tradiţii de pe glob (din Polinezia, Indonezia, India, 
Iran, Grecia, Letonia, Estonia, Finlanda, vestul Africii, America Centrala şi vestul 
Americii de Sud), dar „centrul său de difuziunea trebuie căutat, probabil, în India 
sau Indonezia” (Eliade, p.378). De exemplu, în Chāndogya-upanishad, se afirmă că 
la început Universul era doar „ne-Fiinţă”. „Fiinţa” a intrat în devenire şi s-a făcut 
ou. Apoi oul s-a crăpat în două coji (cupe): „Cea de argint era Pământul, cea de aur 
era Cerul”. În continuare se specifică: „Ceea ce luă atunci fiinţă fu Soarele”, 
precizându-se că „Soarele este Brahman” (apud Al-George, 80). Aşadar, soarele, 
identificat cu realitatea supremă (Brahman), s-a născut din oul primordial. De altfel 
şi cosmologia tardiva indiană concepe Cosmosul în acord cu vechile cosmogonii 
vedice, având forma unui imens ovoid, denumit Brahmanda sau „Oul lui Brahma”. 
Se poate constata, deci, că în primordialul ou mitic al „nediferenţierii” sau al 
„totalităţii”, lumea exista ca potenţă şi nu ca manifestare. În acest fel, Oul Lumii nu 
constituie în fapt o reprezentare a Cosmosului în starea sa de manifestare deplină, 
ci a punctului din care va purcede dezvoltarea acestuia. Altfel spus, Oul Lumii este 
central în raport cu Cosmosul şi cuprinde în germene tot ceea ce acesta va cuprinde 
în starea manifestată pe deplin.
Totuși, acest ou mitic nu este niciodată în mod absolut primul, el simbolizând 
germenele primelor diferenţieri : „Oul Cosmic şi primordial este unul, dar el 
cuprinde şi Cerul şi Pământul, apele inferioare şi cele superioare; în totalitatea sa 
unică, el conţine multiple virtualităţi” (Chevalier, Gheerbrant, p.393).
Locul important pe care îl ocupă astăzi ouăle în celebrarea Anului Nou şi în 
sărbătorile morţilor din diverse culturi se justifică prin simbolul pe care îl 
întrupează oul: repetarea naşterii exemplare a Cosmosului (imitarea cosmogoniei). 
Ca şi imaginea arborelui, oul este şi el o emblemă a reînnoirii Naturii şi vegetaţiei. 
În acest fel se explică şi de ce oul poate simboliza moartea şi învierea lui Iisus 
Christos: deoarece acesta confirmă şi favorizează „învierea”, care nu reprezintă o 
„naştere”, ci de fapt o „întoarcere” sau o „repetiţie” (Eliade, p.379).
13 În mitul universal al Androginului, la care cele două sexe coexistau, se regăsește 
condiţia iniţială a perfecţiunii şi a totalității, în care contrariile sunt reconciliate. Ca 
o legătură cu mitul Oului cosmic, se ştie că Platon concepea androginul ca „sferic”, 
iar în concepţiile daoiste „suflurile” – care încarnau cele două sexe – erau 
amestecate şi formau un ou: „Marele Unu”.
14 După cum rezultă din consemnările sale memorialistice, India a fost descoperită 
în adolescenţă, perioadă în care domină existenţialul şi nu teoreticul.
15 Soarele este considerat o materializare şi o epifanie a luminii transcosmice 
(manifestările sale fiind atât spaţiul, cât şi timpul lumii noastre), ce se află dincolo 
de el. Soarele este elementul de mediere, locul de comunicare între absolut şi 
relativ, fapt pentru care el a căpătat denumirea de „poartă a lumii”, prin care 
„lumina luminilor” pătrunde în lume. Epifania este considerată ca maximă în 
poziţia cea mai înaltă a soarelui, când acesta se află la zenit. Despre această 
„lumină a luminilor”, Chāndogya-upanishad spune că ea „străluceşte acolo, 
deasupra tuturor, deasupra Totului, pe creştetul lumilor celor mai de sus, decât care 
nu există altele mai înalte”. Şi tot aici, prin omologările dintre lumină şi conştiinţă 
absolută, se va preciza că aceasta din urmă, atât sub formă ei obiectivă (Brahman), 
cât şi sub cea subiectivă (ātman) este identică, respectiv cu spaţiul exterior şi cu cel 
interior omului. Dar nu numai la indieni, ci la multe alte popoare soarele se 
înfăţişează ca o manifestare a divinităţii (fiind, astfel, o epifanie uraniană). Uneori, 
el este reprezentat ca un zeu sau, pentru orfici, el reprezintă inteligenţa lumii. 
Platon face din el o imagine a binelui, aşa cum se manifestă aceasta în sfera 
lucrurilor vizibile. 
Soarele este nu numai emblema lui Vishnu şi a lui Buddha, dar şi a lui Hristos, ale 
cărui douăsprezece raze sunt cei doisprezece apostoli. Hristos este numit și Sol 
iustitiae (Soarele dreptăţii), adică tocmai ca soare spiritual sau ca inimă a lumii. 

indiană și facilitează înțelegerea naturii divine a Păsării. Din acest 
punct de vedere, sintagma „boltitele amiezi” ale Păsării sfinte 
trimite, în mod cert, la identificarea acesteia cu soarele ca expresie 
a divinității, deoarece Păsărea este plasată în poziţia unui soare 
nemişcat, aflat la zenit, în „centrul cerului”. Conform simbolismu-
lui vedic, este vorba aici despre un soare spiritual, care mai este 
numit şi „inima” sau „ochiul lumii”, Atman sau Spiritul universal. 
El este sălaşul lui Brahma sau Purusha şi este sursa luminii 
transcendente care porneşte din „vârful lumii”. În poemul lui 
Blaga apare, așadar, aceeaşi identificare: Pasărea, care este și 
Soarele, reprezintă Spiritul universal, omniscient şi omniprezent, 
înzestrat cu cunoaştere divină și intuitivă. 

Motivul „Germenului de aur” (Hiranya-garbha)16 reprezintă o 
adevărată cheie de boltă pentru simbolismul religios indian, fiind 
prezent în Rig-veda (unde Germenul de aur, Oul cosmic și Soarele 
spiritual apar ca fiind strâns legate). În acest mit al genezei 
Universului, Cosmosul este înţeles ca o separare a oului cosmic în 
două  cupe (Cer şi Pământ), în momentul în care  „Germenul de 
aur” îşi actualizează latenţa şi se manifestă sub forma Stâlpului 
cosmic. Tot în acest mit se explică faptul că „Marea Pasăre” este 
Soarele (forma vizibilă a „Germenului de aur” și sinonim cu 
Stâlpul cosmic) şi, în același timp, conştiinţa absolută (Brahman). 

Din perspectiva acestor mituri cosmogonice și simboluri 
ancestrale sacre, se poate înţelege mult mai clar semnificaţia 
Păsării sfinte din poemul blagian (ca de altfel şi a Păsării 
Măiastre brâncuşiene, căreia îi este dedicat poemul respectiv). 
Când Lucian Blaga a creat imaginea unei Păsări sfinte, care „a 
trăit cândva în funduri de mare” şi a ocolit pe de-aproape „focul 
solar”, se referea la „Marea Pasăre”, adică la Spiritul suprem, care 
mai întâi a existat în interiorul Apelor primordiale şi apoi s-a 
„născut” în interiorul oului cosmic, ca „Germen de aur”, sau ca 
Soare, în sens spiritual.

Așadar, Pasărea sfântă reprezintă, în primul rând, Spiritul 
universal (Brahman, Dumnezeu), ca principiu ontologic suprem şi 
conştiinţă absolută. Dacă în faza precosmogonică, Pasărea sfântă 
exista difuz în interiorul Apelor primordiale, odată născută, instituie 
spaţio-temporalitatea şi întregul Cosmos sub forma sa manifestată. 
Astfel, ea se constituie într-un factor cosmogonic expansionist, 
deoarece se identifică cu Stâlpul cosmic, care separă şi sprijină cele 
două cupe ale Oului cosmic secţionat: Cerul şi Pământul.

Brâncuşi a numit „de aur” Pasărea sa, din acelaşi motiv: 
deoarece ea reprezintă Spiritul suprem. A prezentat-o însă în 
ipostaza sa solară, de lumină sau de foc sacru, aşa cum se pre-
cizează în Rig-veda („Marea Pasăre” este de fapt Soarele, iar 
ambele reprezintă forma vizibilă a „Germenului de aur”, care este 
Brahman în starea sa de latenţă). Sculptorul a reprezentat și 
Stâlpul cosmic în lucrarea sa monumentală de la Târgu-Jiu, 
Coloana fără sfârșit (vezi detalii privind semnificațiile ei mitice în 
Simbolismul mitic al Coloanei fără sfârşit, Buliga, b, pp.219-240).

Precizez că Brâncuși căuta să capteze lumina în lucrările sale, 
în diverse moduri. În Măiastra și Pasărea de aur din bronz, 
lumina este prezentă în suprafețe de reflexie, obținute intenționat 
de sculptor după îndelungi polisări (vezi Spiritul reprezentat prin 
„lumină” şi „foc” în ciclul bronzurilor lustruite, Ibidem, pp.212-
214). Blaga a fost, probabil, impresionat nu numai de culoarea 
aurie a Păsărilor brâncușiene, dar și de lumina reflectată de ele, 
care îi sugera lumina transcendentală a începuturilor.

 „Strigătul” prelung al Păsării deasupra întâielor ape reprezintă 
momentul originar de manifestare a Cosmosului, amintind de 
sfintele începuturi ale Creației, așa cum apare nu numai în Rig-
veda, dar și în Biblie17. 

Chrisma, monograma lui Hristos, aminteşte de o roată solară. Dar şi Marele Preot 
al evreilor purta pe piept un disc de aur simbolizând soarele. „Soarele răsare” este 
nu doar emblema Japoniei, ci însuşi numele ei (Nihon).
Dacă soarele este considerat mereu Yang, luna este Yin (deoarece soarele 
luminează direct, iar luna răsfrânge lumina acestuia). Soarele este, în acest fel, un 
principiu activ, iar luna, un principiu pasiv. De aici şi aplicaţiile simbolice ale 
acestei stări de fapt: „lumina fiind cunoaştere, soarele figurează cunoaşterea 
intuitivă, imediată; luna reprezintă cunoaşterea prin reflectare, raţională, speculati-
vă. Prin urmare, soarele şi luna corespund spiritului şi respectiv sufletului (spiritus 
şi anima), precum şi sălaşurile acestora: inima şi creierul. Cele două astre 
reprezintă esenţa şi substanţa, forma şi materia: tatăl său este soarele, iar mama îi e 
luna, poate fi citit în Tabla de smarald hermetică” (Chevalier, Gheerbrant, p.238).
16 Atât Germenul de aur, cât şi Oul cosmic au apărut din Apele primordiale ca 
factori cosmogonici. Un text din Mānava-dharma-shāstra (care prezintă în mod 
explicit tema „Oului de aur”) precizează că principiul ultrafenomenal plasează mai 
întâi sămânţa (bijā) în apele primordiale, care se va transforma ulterior în „Oul de 
aur”, în interiorul căruia principiul suprem se naşte ca Brahman. În interpretarea lui 
Sergiu Al-George, germenul de aur „reprezintă ca «germen» latenţa, iar ca «aur» 
principiul ontologic suprem (Brahman, Prajāpati), în ipostaza sa de lumină sau de 
foc sacru (Agni). În faza precosmogonică acesta se afla în stare difuză în interiorul 
Apelor primordiale. O dată născut, Hiranya-garbha, ca şi Stâlpul cosmic, instituie 
spaţialitatea dintre pământ şi cer” (Al-George, p.83). 
După Rig-veda, „Hiranya-garbha fu cel ce luă fiinţă la Început; născut, a devenit 
singurul stăpân al tuturor existenţelor, a sprijinit Cerul şi Pământul”. Tot aici, în cea 
mai veche dintre vede, se precizează că „Marea Pasăre” („Vulturul cerului”), adică 
Soarele (sinonim cu Stâlpul cosmic), este forma vizibilă a „Germenului de aur”.
Actul cosmogonic este înţeles ca o expansiune a spaţiului, a luminii şi a formelor. 
De asemenea, „Ātman-ul, sinele din spaţiul interior al inimii, era lumina interioară 
consubstanţială cu lumina absolută şi infinită. Lumina absolutului este pasărea de 
aur, sălăşluind în inimă şi în soare. Drumul omului către absolut este un drum al 
sinelui (ātman) către marele Sine (Brahman). Ātman-ul nu era numai pasărea de 
aur ci şi săgeata, iar ţinta ce trebuie atinsă era Brahman” (Ibidem, p.64). Acest 
cortegiu de imagini, comun ritualismului şi upanişadelor, „definesc conştiinţa 
ascensională drept pasăre de aur, săgeată sau coloană...” (Idem).
17 O cosmogonie relativ asemănătoare celei din Rig-veda o regăsim (şi) în Biblie: 
„La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. 
Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor. 
Şi a zis Dumnezeu: «Să fie lumină!» Şi a fost lumină. Şi a văzut Dumnezeu că este 
bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric. Lumina  a numit-o 

...Pasărea sfântă...
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,,Trebuie să urci foarte sus, ca să vezi foarte departe.˝

În vântul de nimeni stârnit
hieratic Orionul te binecuvântă
lăcrimându-şi deasupra ta
geometria înaltă şi sfântă.

Ai trăit cândva în funduri de mare
şi focul solar l-ai ocolit pe de-aproape.
În păduri plutitoare-ai strigat
Prelung deasupra întâielor ape.

Pasăre eşti? Sau clopot prin lume purtat?
Făptură ţi-am zice, potir fără toarte,
Cântec de aur rotind
Peste spaima noastră de enigme moarte.

Dăinuind în tenebre ca în poveşti
cu fluier părelnic de vânt
cânţi celor ce somnul şi-l beu
din macii negri de subt pământ.

Fosfor cojit de pe vechi oseminte
ne pare lumina din ochii tăi verzi.
Ascultând revelaţii fără cuvinte
subt iarba cerului zborul ţi-l pierzi.

Din văzduhul boltitelor tale amiezi
ghiceşti în adâncuri toate misterele.
Înalţă-te fără sfârşit,
dar să nu ne descoperi niciodată ce vezi.

Pasărea Sfântă întruchipată în aur 
de sculptorul C. Brâncuşi

Odată cu separarea Cerului de Pământ, are loc expansiunea 
luminii, a spaţiului, a formelor, adică manifestarea cosmică la care 
asistăm (și participăm) și astăzi. Acest „strigăt” (înțeles ca „sunet” 
sau „cuvânt” originar) face trimitere şi la prologul Evangheliei lui 
Ioan18.

În catrenul al treilea, Pasărea sfântă este comparată cu un 
„clopot prin lume purtat”, care cântă un „cântec de aur” peste 
„spaima noastră de enigme moarte”. Iar în următoarea strofă, 
Pasărea, „cu fluier părelnic de vânt”, cântă „celor ce somnul şi-l 
beu/ din macii negri de subt pământ”. Toate acestea sugerează, cu 
putere, „amnezia spirituală” a omului decăzut (și, cu precădere, a 
celui modern)19, care şi-a uitat natura esențială și divină20 sau, altfel 
spus, adevărul că el are un sine (ātman) consubstanțial cu marele 
Sine (Brahman).  Pe de altă parte, este evidențiată lupta Spiritului 
(Pasărea sfântă sau ātman) de a trezi oamenii aflaţi într-o stare de 
letargie (oarecum infernală), asemănătoare cu cea a drogaţilor, la 
adevărata lor realitate, de natură sacră. Cântecul său este comparat, 
de o manieră simbolică, cu sunetul clopotului care cheamă oamenii 
la biserică21 sau cu cel al unui fluier „de vânt” (de natură spirituală).

Faptul că Pasărea sfântă dăinuieşte „în tenebre ca în poveşti” 
evidențiază o nouă trimitere la lumea miturilor, acolo unde se află 
legenda ei, şi de unde ea „vorbeşte” mai departe oamenilor, 
reamintindu-le cine sunt cu adevărat. De altfel, Blaga considera 
cunoaşterea mitică un „organ de revelaţii disimulatoare prin 
excelenţă”, iar disimularea se face prin „icoane” (în fapt 
simboluri)22. 

În mitologia indiană, Agni este zeul focului şi, totodată, un 
vehicul al ofrandelor, mijlocind între pământ şi cer. Prin faptul că 
separă şi sprijină cerul deasupra pământului, în cadrul simbolismu-
lui ascensional, el este identificat cu o coloană. În Rig-veda, zeul 
este numit „Şoimul ceresc”, „Pasărea divină” şi „Pasărea de aur”. 
După S. Al-George, Agni şi epitetele sale, „care în fond exprimă 
insul (mai bine spus lumina conştiinţei acestuia) în elanul de 
înălţare spre zona realităţii supreme, aparţine în aceeaşi măsură 
mitologiei vedice cât şi celei brâncuşiene” (Al-George, p.58). De 
asemenea, pe „fundalul acestor mituri cosmogonice indiene, se 
poate ajunge la raţiunea coprezenţei celor două teme dominante 
ale repertoriului brâncuşian: Ovoidul şi Coloana” (Ibidem, p.84).

Poemul blagian se încheie cu un îndemn adresat Păsării: 
„Înalţă-te fără sfârşit”. Aşa cum am constatat, Pasărea sfântă 
sălăşluieşte atât în inimă (ca sine individual sau ātman), cât şi în 
Soare (ca marele Sine sau Brahman). Dar, după cum se precizează 
în Vede, sinele individual este atât ātman, cât şi „săgeata”, ţintind 
spre marele Sine. Aşadar, această „înălţare fără sfârşit” a Păsării 
sugerează traseul sinelui individual spre absolut şi infinit, adică o 
întoarcere (în sens pozitiv, de recuperare) la marele Sine, Brahman 
sau Dumnezeu. Un mesaj identic transmite Brâncuşi nu numai prin 
Pasărea măiastră (și îndeosebi prin Pasărea de aur), a cărei 
semnificaţie a intuit-o atât de bine poetul, dar şi prin alte opere ale 
sale, şi poate, mai ales, prin Coloana fără Sfârșit.

Sinele individual, văzut ca o conştiinţă ascensională ce tinde 
spre unitatea cu Spiritul universal (care este sursa celui individu-
al), poate face trimitere și la un alt concept fundamental al 
filosofiei blagiene: „imanentul care urcă”, poziționat în simetrie 
diametrală cu „transcendentul care coboară”. În acest caz, „ima-
nentul care urcă” poate fi echivalat cu sinele individual (ātman), 
iar „transcendentul care coboară” cu Spiritul universal (Brahman).

Analizând raporturile sufletul individual (jīva) cu Brahman23, în 
volumul Eonul dogmatic, Lucian Blaga consideră logice ambele 
soluţii care s-au dat acestei probleme în filosofia indiană, şi anume: 
fie că acest suflet este iluzoriu (un simplu un reflex al lui 
Brahman), fie că el „e și nu e identic cu Brahman, adică în sens 
abstract da (Brahman e principul sufletului individual; sufletului 
individual, cu cât se leapădă de tot ce-i aparține numai accidental, 
de toate însușirile care nu alcătuiesc esența lui, cu atât se identifică 
mai mult cu Brahman, fiincă el e însuși Brahman) – în sens concret 
nu (sufletul individual în plenitudinea sa concretă, adică sufletul 
identificat cu toate însușirile sale accidentale, își depășește princi-
piul)”. Încercând să împace textele Sutrelor indiene, el afirmă că 
„sufletele individuale sunt reale, ele emană din Brahman, dar rămân 
unite şi substanţial identice cu Brahman” (Blaga, f, p.78). 

În ceea ce privește paradoxul divinității, de tip „unul și 
multiplu”, filosoful face următoarele considerații: „Dumnezeu este 
sub raportul esenţialităţii unul şi multiplu în acelaşi timp” 
(Ibidem, p.51); „Dumnezeu poate să fie conceput, fără să întâmpi-

Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: 
ziua întâi. Şi a zis Dumnezeu: «Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape 
de ape!» Şi a fost aşa” (Facerea, 1, 1-6). Este vorba,  aşadar, despre o „lumină” de 
ordin cosmic şi despre „întâia zi” a Cosmosului, în forma sa manifestată. 
18„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era 
Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; şi fără El 
nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. 
Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o” (Ioan, 1, 1-5).
19 Devenit, astfel, o „enigmă moartă”. 
20 Deoarece este alcătuit „după chipul şi după asemănarea” lui Dumnezeu, 
creatorul său.
21 Despre sunetul clopotului, Brâncuşi spunea că este „o voce divină”.
22 Blaga făcea, în acest sens, următoarea apreciere: „Miturile vor să exprime în 
icoană sensuri smulse existenţei [...]; închiderea unui sens sub haina unor imagini 
concrete, redarea sensului prin personaje închipuite şi prin întâmplări simbolice, 
intervin ca factor în structura oricărui mit” (apud Al-George, p.227).
23 Care este acategorial, transcendent, antitetic.

năm vreo dificultate, «unul» ca fiinţă şi «multiplu» ca mod de 
manifestare” (Ibidem, p.42); „De fapt, în dogma Trinității 
Dumnezeu e afirmat «unul» şi «multiplu», dar din puncte de 
vedere diferite, adică unul ca «fiinţă» și multiplu ca «persoană»” 
(Ibidem, p.48). De asemenea, se poate afirma că „în Dumnezeu 
coincid termenii opuși” (Ibidem, pp.81-82).

Interdicţia finală, „să nu ne descoperi niciodată ce vezi”, 
trimite la misterul de nepătruns (pentru ființa umană) al conştiinţei 
absolute, impersonale şi infinite (Brahman sau ātman), care poate 
fi echivalată cu Marele Anonim din Cenzura transcendentă 
(Trilogia cunoașterii). După Blaga, impersonalul Ātman e caracte-
rizat prin „atribute contradictorii”, tocmai pentru  a se exprima 
faptul că acesta este incognoscibil: „Nu putem prin nici un cuvânt 
exprima «impersonalul» lucrurilor – despre Ātman trebuie să 
tăcem – și de aceea se zice printr-o întorsătură așa de caracteristic 
indică, că Ātman e tăcere. Absolutul, fiind incognoscibil, nu-i 
putem atribui nici o însușire de-a fenomenelor pe care le vedem, 
sau dacă totuși o facem, atunci o facem în chip simbolic. Cele mai 
întrbuințate simboluri sunt «intelectul», «eternul», «viața»...” 
(apud Al-George, p.199).

CONCLUZII
Ca o concluzie generală a acestui studiu, consider că „Marea 

Pasăre” din Rig-veda a fost denumită de către Brâncuşi Pasărea 
Măiastră (sau Pasărea de aur) şi de către Blaga Pasărea sfântă, în 
poezia de factură expresionistă cu același nume, dedicată lucrării 
brâncușiene de artă modernă, realizată în bronz polisat. 

Această constatare conduce la următoarele echivalări: Pasărea 
sfântă îl reprezintă pe ātman, conștiința absolută sub formă 
subiectivă (situată în inima omului), care este numit, în viziunea 
metafizică a lui Lucian Blaga, „imanentul care urcă”. Dar ātman 
(conștiința individuală) este consubstanțial cu Brahman, conștiința 
absolută sub forma ei obiectivă (omniprezentă în Univers), sugerat 
în poem sub forma „transcendentului care coboară”, un alt concept 
fundamental în sistemul filosofic blagian. Altfel spus, spațiul 
conștiinței interioare (subiective) este același cu spațiul conștiinței 
exterioare (obiective). Omologarea dintre microcosmosul uman și 
macrocosmos este specifică gândirii mitice, în general, și 
upanișadelor, în particular. 

Conștiința absolută (Brahman sau ātman) își poate găsi 
echivalentul în Marele Anonim al metafizicii blagiene.

Ambele opere, Pasărea măiastră brâncușiană și Pasărea sfântă 
blagiană, denotă atracția puternică pe care cei doi geniali creatori 
au avut-o pentru filosofia indiană și, de asemenea, aspirația lor 
spre absolut, aflată, însă, în perfectă consonanță cu tendința 
expresionismului de-a aduce în actualitate o astfel de orientare.
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