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Un mic tratat de estetică

Eseul lui I.L.Caragiale, Câteva păreri, poate fi şi trebuie considerat 
un mic tratat de estetică. Afirmaţia este destinată să şocheze şi asta 
din două motive. Mai întâi, din cauza noastră, a cititorilor. Sun-

tem obişnuiţi să credem, de la Baumgarten încoace, că un tratat înseamnă 
neapărat o lucrare voluminoasă, grea de pagini, care să cuprindă prob-
leme multe şi complexe! Un tratat sintetizează întreaga experienţă de idei, 
specifică unei generaţii sau unei lungi perioade de timp; mai înseamnă un 
moment distinct, un reper în însăşi dezvoltarea ştiinţei.

Petru URSACHE
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Creangă vede lumea printr-o abordare spectaculară: 
lumea în sărbătoare, ca joc, ca teatru, carnavalescă, 
lumea lui Dumnezeu şi lumea Diavolului…

Totul a pornit, ca să spun aşa, de la paralelismul Rabelais-
Creangă şi de aici, de la studiul lui M. Bahtin despre scriitorul 
francez. Acelaşi cercetător aduce noi elemente în definirea 
conceptului de carnavalesc, inclusiv în Problemele poeticii lui 
Dostoievski, aşa cum se întâmplase şi cu funcţiile monologice şi 
dialogice: „Dar carnavalul – spune Bahtin-  care constituie nucleul 
acestei culturi (populare, n, m.), nu este o formă pur artistică de 
spectacol teatral şi, în orice caz, nu se înscrie în domeniul artei, El 
se află la hotarul dintre artă şi viaţă”. Carnavalul nu cunoaşte 
împărţirea între interpreţi şi spectatori – toţi se află pe scenă. În 
plan literar – căci, totuşi, efectul carnavalescului în literatură este 
mare -  se remarcă atenuarea diferenţelor dintre epic şi dramatic. 
Şi încă Bahtin se referă pe larg la înrâurirea marilor serbări 
populare asupra literaturii, la filiaţiile dintre diferite genuri şi 
specii literare: dialogul socratic, menipeea, nuvela medievală, cea 
renascentistă, romanul filosofic iluminist etc. Caracterul de creaţie 
liberă, vitalist-barocă, defineşte cel mai bine literatura de acest fel. 
Creangă, asemenea lui Rabelais, de pildă, vine dintr-o sensibilitate 
populară străveche, dintr-o înţelepciune de tip popular, care are ca 
resort principal descătuşarea şi buna dispoziţie împinse până la 
limita de sus. Această viziune se bazează pe vestejirea lumii 
oficiale, abuzive şi consacrate, se situează pe „ţărmul 
dimpotrivă”,se bizuie pe dispoziţia de a da cu tifla şi pe amuza-
mentul copios.

Este aceasta o percepţie a lumii de-a-ndoaselea , „lumea pe 
dos”, cum îi spune însuşi Creangă („Lumea asta e pe dos / toate 
merg cu capu-n jos; / Puţini suie, mulţi coboară, / Unul macină la 
moară”). Potrivit acestei perspective parodice, totul iese din matca 
firească, se opune normalului. Sau cum afirmă cercetătorii, din 
înşiruirea de impossibilia se naşte un fel de monde renvsersé. 
Ernst Robert Curtius numeşte acest fenomen adynata, ca fiind 
specific evului mediu, dar şi cu o extindere nelimitată în timp. 
„S-a întors maşina lumii” avea să se convingă şi Eminescu, pentru 
el înţelesul fiind în consonanţă cu spiritul sceptic modern, departe 
de sensul propriu al carnavalescului (care, la marele poet, apare în 
Mitologicale).

Sărbătoarea în postura ei popular-carnavalescă reprezintă un 
„antract de confuzie  universală”, „durată suspendată a ordinii 
lumii”, dar şi un „remediu al uzurii ei” (Roger Cailloo). Înseamnă 
aceasta -  merită repetarea spusei -  afirmarea spiritului popular în 
deplină libertate, împotriva normalului convenţional, a ordinii 
prestabilite, a comunului searbăd. Imaginea „lumii pe dos” 
contravine, din voinţă imaginii cotitiene şi canoanelor oficiale. 
Până şi un ierarh ca popa Oşlobanu  nu se ţine de tipic, cum îl 
acuză părinţii Duhu şi Teofan, după care acuzatul aruncă, în chip 
burlesc, cu pravila şi cu un „sfeşnic zdravăn de alamă”… Dar 
lumea mai este şuie şi din cauză că aşa a fost croită. Dublă 
suceală! Interesează,însă, aici, spaţiul carnavalesc, care închipuie 
şi pune în mişcare o lume în răspăr, travestită, distorsionată. 
Creangă, aidoma lui Rabelais, creează un teritoriu imaginar, 
asemănător pieţei publice, unde, cum ar spune Nietzsche, domneş-
te „zgomotul marilor comedianţi”: o lume care vorbeşte mult şi 

tare, gesticulează enorm, îşi pune mască de bufon, se deghizează, 
se dedublează, râde straşnic. Scopul principal, aproape exclusiv,  
este acela de a produce buna dispoziţie.

Să mai observăm că lumea răsturnată are configuraţia barocă a 
artei populare, după opinia lui Eugenio d’Ors, reprezentând o 
formă de catharsis, manifestată la scara colectivităţii. Şi, bineînţe-
les, tot aceeaşi interpretare o dă şi spaniolul: lumea „pe dos” 
presupune o întrerupere a cursului vieţii obişnuite, o suspendare 
temporară a uzanţelor sociale. În acest univers uman răsturnat e 
posibilă orice libertate, până la deşănţare. Să reamintim că în 
timpul Saturnaliilor, sclavii aveau dezlegarea să-şi schimbe 
rolurile cu stăpânii: să fie serviţi de către aceşti la masă, să-i certe 
şi să-i înjure, iar ei să benchetuiască după pofta inimii: La jocurile 
bacanale masca avea un rol esenţial. Se cheltuia multă energie şi 
ingeniozitate pentru deghizare, pentru a obţine o cât mai bună 
contrafacere, un perfect contrast între realitate şi aparenţă. Dar 
masca şi travestiul trebuie considerate şi în afara accepţiei strict 
materiale a cuvântului, adică în sensul acele lumi à l’envers. Pe de 
o parte, exhibarea, voinţa de a ului cu orice preţ, pe de altă parte, 
arta disimulării aşa cum ni se înfăţişează la moş Nichifor 
Coţcariul, acest mare maestru al mistificării, care este o dedublare 
isteaţă şi veselă, un joc, de fapt fără nici o consecinţă malefeică. 
Masca populară, în accepţie proprie sau figurată, exprimă, nu mai 
încape îndoială, bucuria schimbărilor şi a „reîncarnărilor”.

Există, e drept, o lume a lui Dumnezeu, raiul, şi o împărăţie a 
„cornoraţilor”, iadul, pe unde trece şi veselul oştean Ivan Turbinca. 
Dar există şi o lume a lui Dumnezeu unde mereu îşi bagă coada 
Ucigă-l crucea. Se înţelege, aceasta e lumea noastră, cu antinomii-
le ei atât de flagrante şi, în definitiv, atât de pitoreşti. În această 
lume polimorfă se petrec întâmplări de o infinită ciudăţenie. Spre 
alt exemplu, un anume Mirăuţă din Grumăzeşti, excentric şi 
ghiduş, „umbla trela-lela, în puterea iernii pe la tărăbile jidoveşti, 
întrebând ba teacă de cosor, ba căpestre de purici, ba cuie de la 
corabia lui Noe, ba fragi şi căpşune pentru cineva care pornise 
într-adaos…”. Catrina din „coroziva” Povestea lui Ionică cel prost  
„se joacă” chiar sub ochii soţului său cu Ionică. Ambivalenţa şi 
umorul sunt la putere. Trăsnitul Dănilă „toate trebile câte le făcea, 
le făcea pe dos”, nu atât din prostie, cât din gigantică răstălmăcire 
a lucrurilor şi din nepăsare ce ţine de slobozenia carnavalescă. Iar 
în lumea basmelor totul pare altfel, o analogie la lumea de aici. 
Strâmbă-Lemne are ca unică preocupare sucirea copacilor, Ochilă 
vede totul aiurea: „Iaca, începu el a răcni ca un smintit, toate 
lucrurile mi se arată găurite, ca sitişca, şi străvezii, ca apa cea 
limpede: deasupra capului meu văd o mulţime nenumărată de 
văzute şi nevăzute; văd iarba cum creşte din pământ, văd cum se 
rostogoleşte soarele după deal, luna şi soarele scufundate în mare; 
copacii cu vârful în jos, vitele cu picioarele în sus şi oamenii 
umblând cu capul între umere…”

Carnavalescul se află la hotarul dintre artă şi viaţă. La Creangă 
prevalează umorul, joc al inimii, şi ironia, joc al spiritului. Între 
acestea e o strânsă conlucrare. Să fim atenţi la dubla funcţionalita-
te a ironiei, ca varietate a râsului în starea cea mai pură, dar şi ca 
mijloc al satirei subtile. Lumea pe dos este şi lumea strâmbă în 
sens propriu, de care nu poţi să te bucuri cu nici un chip. Lumea 
Diavolului: Puţini suie, mulţi coboară, / Unul macină la moară”.
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/„Amintirile de-o anumită anvergură sunt mituri personale”Gheorghe GRIGURCU

PAGINI DE JURNAL

Din prima tinerețe am simțit nevoia de-a mă apropia de 
cîțiva oameni în vîrstă, cel puțin din generația tatălui 
meu, dintre care unii m-au însoțit apoi ani destui din 

viață. Pentru mine ei întruchipau trecutul, erau o formă vie a 
acestuia, drept care îi ascultam cu maxim interes cînd îmi vorbeau 
despre trecut, orice mi-ar fi relatat în legătură cu trecutul de ei 
trăit. Enormă îmi era bucuria, fie și numai pentru acest fapt, cînd 
întîlneam autori care au avut prilejul a se întîlni cu Caragiale, 
Macedonski, Coșbuc, Vlahuță. Ba unul din ei l-a zărit pe însuși 
Eminescu: autorul Cuvintelor potrivite. Azi, cînd eu însumi sunt 
un om în vîrstă, constat că niciunul din tinerii pe care îi cunosc nu 
e dispus a mă asculta cu măcar o parte din atenția mea de odinioa-
ră, dacă risc, la rîndu-mi, a-i povesti cîte ceva din cele ce-au fost. 
Oare cum de s-a produs o schimbare atît de categorică a 
mentalității noilor veniți? O mutație? Prezentul îi confiscă pe 
tinerii actuali, prea posibil ca o urmare a epocii demisionare în 
care pătrundem tot mai adînc, deznădăjduit tehnice, copleșite de 
goana după un „divertisment” abuziv care constituie fața frivolă a 
declinului. Un politeism al valorilor prinse în dansul unui liberti-
naj speculativ nu duce decît la subminarea lor ce nu se lasă 
așteptată. Obsesia succesului momentan, pragmatic, ia mințile 
tinerilor de pretutindeni. De la o generație la alta, iată, imaginea 
tot mai limpede conturată a unei lumi ce se autodevoră sub 
aparența unei suspecte înfloriri. Nu doar trecutul, dar nici viitorul 
nu pare a-i mai atrage pe acești soli indolenți ai unei disoluții fără 
de remediu. E preferabil să nu ne gîndim mai departe… A. E.: „Și 
nu există excepții?” E firesc să existe, dar eu unul nu le-am 
cunoscut, așa încît merg pe o impresie generală, sper că fără a 
greși… 

 
„De 21 de ani, se pozează zilnic. Nu a ratat nimic: britanica 

Suman Bansal a făcut la 16 mai 2017 cea de-a 7.665-a fotografie 
din viața ei. (…) Să nu ratezi nicio zi din viața ta fără să faci o 
fotografie, e o performanță demnă de Cartea Recordurilor” (Click, 
2017).   

 
„Să fii pe locul doi înseamnă a fi primul care pierde” (Edgar 

Allan Poe).
 
A. E.: „M-a întrebat deunăzi cineva care mi se pare a fi 

tensiunea caracteristică a societății noastre prezente. Păi care să 
fie? Una defel metafizică, cea dată de, vorba lui Steven Sampson, 
«banii fără cultură» și «cultura fără bani». Cu toate surîsurile de 
rigoare, taberele sunt ireconciliabile”.

 
Amintirile de-o anume anvergură constituie mituri personale, 

întemeietoare ale ființei care nu e dată inițial în deplinătate, ci se 
întemeiază periodic, pornește la un drum ciclic din embrionii de 
mister pe care-i cuprinde, nu o dată sub straie minimaliste, 
anodine. Nașterea sa e urmată de replici revelatoare, conform 
paradigmei divine a acesteia. 

Evoluția: un simulacru al perenității. 
 
O dorință nebună: cea de-a te conserva. Adică de-a fi ceea ce 

ești oricum. E ca și cînd ai vrea să-ți pipăi chipul din oglindă.  

„Omul se află asaltat de o sumă de întrebări la care niciun om, 
pînă acum, nu se gîndise, filosof sau nu, savant sau nu; toată 
lumea este ca și surprinsă. Orice om ține deopotrivă de două ere. 
În trecut, în materie de noutate, nu am văzut ivindu-se decît soluții 
sau răspunsuri la probleme ori la întrebări foarte vechi, dacă nu 
imemoriale. Dar noutatea, care ne aparține, constă în ineditul 
întrebărilor înseși, și nu în soluții; în enunțuri, și nu în răspunsuri. 
De aici această impresie generală de neputință și incoerență care 
domină spiritele noastre, le ridică și le așează în acea stare 
neliniștită cu care nici nu ne putem obișnui și căreia nici nu-i 
putem prevedea un termen limită. De o parte, un trecut care nu 
este abolit și nici uitat, dar un trecut din care nu putem scoate 
aproape nimic care să ne orienteze în prezent și să ne dea de 
închipuit viitorul. De cealaltă, un viitor fără un chip anume. 
Suntem, în fiecare zi, la bunul plac al unei invenții, al unui 
accident, material sau intelectual” (Valéry).

 
A fi oportunist în raport cu tine însuți.

 De-ale stilului. Cuvîntul care caută cuvîntul, uneori într-o 
joacă delicioasă de-a baba oarba. 

 
O curiozitate. Întîlnind oameni bătrîni, de-o vîrstă cu cei pe care 

odinioară îi înconjuram cu o stimă afectuoasă, dar mai tineri acum 
decît mine, îi comasez cu bătrînii de atunci. În consecință, printr-o 
rotire temporală, mă simt cumva întinerit. Îi măsor ușor intrigat de 
ceea ce-mi pare un soi de spectacol teatral, din care eu însumi fac 
parte integrantă, în  care, prin grimă și costumație, personajele își 

schimbă vîrsta după plac. Cu acel amestec de gravitate și increduli-
tate pe care ni-l inspiră teatrul. Odată degajată, ficțiunea deschide 
ușa realului și face un pas jucăuș în spațiul acestuia. 

 
„Nu puterea marilor sentimente face pe oameni superiori, ci 

durata lor” (Nietzsche).
 
 Creștinismul senectuții: devii sărac cu duhul, fiind plin de duh.
 
A. E.: „Cunosc cîțiva autori buni care trăiesc sub stigmatul 

unei indiferențe sociale, a unui cvasianonimat pe care cu certitudi-
ne nu le merită. Să fie aceștia supuși unei penitențe în analogie cu 
cea a unor credincioși care vor străluci în final de răsfrîngerea 
sacralității? Sau e mult prea frumoasă o atare supoziție pentru a fi 
și realistă?”. 

„Biruința nu-i obligatorie. Obligatorie e lupta” (N. Steinhardt). 

„A fost cel mai simplu caz din isoria secției de poliție din 
Gillingham, Kent, Marea Britanie.  Hoțul care a spart casa unor 
pensionari a fost prins și trimis după bare, după ce papagalul 
african Rocky le-a servit anchetatorilor o probă ADN aparținînd 
infractorului. (…) A dat spargerea după miezul nopții, în iunie, 
cînd bătrînii dormeau. (…) Apoi i-au căzut ochii pe cușca papaga-
lului gri african Rocky. Și-a făcut un calcul și s-a gîndit că scoate 
pe papagal 500 de lire, așa că a înșfăcat cușca și a dat să sară pe 
geam. Însă a făcut o greșeală capitală: papagalul erou l-a mușcat 
(…) Acesta le-a livrat polițiștilor o bucată din degetul hoțului. 
Mostra ADN i-a ajutat să îl găsească rapid, pentru că spărgătorul 
era de mult timp în atenția organelor de ordine din Regatul Unit. 
(…) Așa că pungașul va sta după gratii peste 5 ani” (Click, 2017). 

 
Te simți integru atunci cînd te întrevezi așa cum ai putea fi în 

chip ideal, realizînd totodată puterea ta de a ceda în privința 
acestui ideal. 

 
E prea pedant pentru a putea iubi cu adevărat. 
 
„Chirilă e un om inteligent, citit, cultivat, dar nu se ridică pînă 

la personalitate. E ca un articol comercial lucrat cu fineță. 
Insuficiența lui stă în fond în aceea că, neputînd judeca propriu 
lucrurile, stilizează doar opiniile curente. Astfel eu îi zic: Chirilă, 
ochii mei sunt verzi! Atunci Chirilă lasă privirile în jos ca spre a 
mă cruța, fiindcă el e convins că am ochii negri, deoarece un 
oarecine a scris acest lucru absurd, și Chirilă e tiranizat de litera 
tipărită. Iată însă că cineva, privindu-mă drept în față, spune: dar 
ce văz, dumneata ai ochii verzi! Chirilă are deodată o iluminație și 
toată fața lui afirmă acum verzimea ochilor mei” (G. Călinescu). 

 
A scrie poezie înseamnă a te strădui să transformi invizibilul în 

vizibil și vizibilul în invizibil. 
 
Comedia apropierii față de semeni pe care ești nevoit s-o joci, 

acum cînd îți dai seama dureros de distanțele ce vă despart aidoma 
unei poveri implacabile pe care ești nevoit a o purta. A. E.: „Față 
de toți semenii?” Uite că nu m-am gîndit… 

 
Subordonarea e mai curînd ascetică, libertatea e mai curînd 

senzuală. 
 
„Oamenii se nasc egali. Încă de-a doua zi nu mai sunt” (Jules 

Renard). 
 
 Pe ce lume trăim. „Este cea mai nebună familie din lume! Au 

luat-o razna! Nikki (30 de ani) și Louise Draven (31 de ani) s-au 
căsătorit în ianuarie 2012, după ce și-au dat seama că se potrivesc 
de minune. Ambii voiau să-și schimbe sexul. (…) Tatăl a început 
tratamentul de schimbare de sex, se îmbracă în femeie, își face 
unghiile, merge la coafor și plînge la cea mai mică emoție. La 
polul opus, mama Nikki a începu să își ia în serios rolul de tată 
după ce copilul pe care l-a adus pe lume în 2013 i-a spus «da-da». 
Momentan se crede pan-sexuală (între două sexe). «Nici unul 
dintre noi nu depinde de sexul cu care s-a născut. Noi, ca părinți, 
ne schimbăm rolurile, iar Star-Cloud este un băiețel care se 
îmbracă în rochițe, se joacă la fel de bine cu mașinuțe și păpuși și 
care are libertatea de a fi de gen „neutru”, în funcție de cum vrea 
să fie strigat», a declarat pentru  «The Mirror», Louise, care s-a 
născut bărbat” (Click, 2017). 

 
Ficțiunea: o regiune sălbatică a spiritului, o junglă în care ființa 

simte nevoia să intre periodic pentru a se tonifia. 
 
Paradoxala sa adaptare la ambianță. Contrariat de ceea ce se 

realizează confirmîndu-l, satisfăcut de ceea ce se realizează 
negîndu-l. 

 
Teologul a ținut, la un moment dat, să-mi reamintească 

relevanța iubirii de sine în raza preceptului biblic „iubește-ți 

aproapele ca pe tine însuți”. Dar dacă ești nemulțumit de tine 
însuți? Dacă o atare decepție a căpătat un caracter cronic? Marele 
meu prieten de odinioară, V. L., îmi mărturisea exasperat: „mă 
simt un monstru”. Într-o asemenea împrejurare cred că se cuvine 
să-ți iubești aproapele, atît cît e posibil, pentru a te ameliora pe 
tine însuți, pentru a te purifica. Etalonul iubirii pentru semeni nu 
mai rămîne consubstanțierea acesteia cu cea pe care ți-o porți, ci 
iubirea ca atare. 

Pe ce lume trăim: „Kalimantan, cunoscută și ca Borneo, este a 
treia insulă ca mărime de pe planetă și este un dezastru. Mineritul 
a distrus dealurile, rîurile sunt poluate, iar animalele din pădurile 
tropicale defrișate sunt abuzate și ucise pe capete. Spre exemplu, 
femelele de urangutan sunt capturate, tunse de blană și rase pînă la 
piele pentru a fi vîndute pentru sex minerilor și tăietorilor de 
lemne. Aici s-a ajuns: la sclavagismul sexual animal în pauza de 
masă a omului distrugător de autosistem!” (Dilema veche, 2017). 

 Senzația de libertate pe care o încerci în cursul unei călătorii, 
schițează oare acea eliberare de timp și de spațiu pe care se zice că 

„Un copil m-a întrebat (…): ce înseamnă «dulce»? Întrebările 
acestea mă disperă” (G. Călinescu). 

 
Un personaj plin de sine pînă la refuz. Protocol livresc, morgă 

expresivă, vervă ostentativă. Dar în arțagul d-sale polemic îi 
lovește fără excepție pe cei de-a căror ripostă nu se teme, fie că 
aceștia nu mai sunt în viață, fie că ocupă un loc socotit minor în 
ierarhiile momentului. Și nu doar atît. E gata a produce unor 
semeni aflați în conflict impresia că e de partea fiecăruia. Nu ezită 
a trece de la o opinie la alta, cu aerul de-a fi găsit o subtilă 
asociere, o continuitate a lor care scapă profanilor. Un adevărat 
triumf și-l serbează trădînd o persoană pe care a adulat-o, în favoa-
rea alteia, precum o probă supremă a liberului arbitru. În deghiza-
ment senioral, un suflet de…, dar ar mai fi necesar un calificativ?

„Este mai ușor să înșeli oamenii decît să-i convingi că au fost 
înșelați” (Mark Twain).

 
Neputînd desfășura, așa cum nădăjduia cu ardoare, stindardul 

gloriei sale, îl înlocuiește cu fîlfîirea unei batiste. 
 
 Temperatura în nucleul Pămîntului poate fi și de 45 de ori mai 

mare decît temperatura apei care fierbe.  

 Extraordinara rîvnă pe care o depune în direcția a ceea ce nu 
poate face, a ceea ce n-ar putea face. Sfidarea golului pe care o 
resimte ca un obiectiv prin solicitarea idolatră a aceluiași gol. 

 
Renunți acum cu nesperată ușurință la lucruri la care odinioară 

ți s-ar fi părut incredibil să renunți. Indiferența aceasta nu e 
consolare, ci o malefică împotrivire față de cel ce ai fost în trecut, 
atît de dornic a le obține. Să fie o răzbunare a memoriei meschin 
contabilicești, plate, insensibile, împotriva amintirii celei înălțate 
în izbăvitoare ficțiune? 

 
„Dac-am putea deosebi dragostea adevărată de cea înșelătoare, 

așa cum  deosebim ciupercile comestibile de cele otrăvitoare! Cu 
ciupercile e foarte simplu… le sărezi bine, le pui deoparte și 
aștepți cu răbdare. Dar în dragoste, cum dai peste ceva care seamă-
nă pe departe a iubire, ești încredințat nu numai că e un soi 
sănătos, dar poate chiar singurul soi de ciuperci sănătoase și care 
n-a mai fost cules de nimeni pînă atunci. E necesar să dai peste un 
mare număr de ciuperci otrăvitoare ca să poți ajunge la concluzia 
că viața nu-i decît o ciupercă uriașă” (Katherine Mansfield). 

Păcatele pot fi ierarhizate, momentele virtuții supreme care e 
iubirea, nu. 

Orice iubire se află totdeauna la zenitul său. 
 
Într-o anume măsură, trecutul poate izbăvi grație simplului fapt 

că e trecut. 
 
„Unul din paradoxurile timpului de azi: se fac eforturi pentru a 

articula și exprima o concepție a omului care, pe de o parte, să 
pună în lumină autenticitatea individului – iar pe de altă parte să 
fie democratică, adică să se potrivească tuturor oamenilor. 
Disperată încercare de a găsi în masa oamenilor de rînd calitățile 
celor puțini” (Mircea Eliade). 

 
Rechinii au un excelent simț al auzului. Ei pot auzi mișcările 

peștilor în apă de la peste 500 m. distanță. 
 
Neîntîmplatul nu trece cu una cu două. De fapt, nu trece defel. 

Lasă urme în ființă, chiar dacă mai puțin vizibile și, dacă are o 
anume anvergură, o poate mutila.  
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BIBLIOTECA UITATĂ

Dumitru UNGUREANU
Barbu CIOCULESCU / Memoriile unei regine

În îndepărtate evuri monarhii deţineau în proprietate întinse 
provincii, lărgindu-şi  patrimoniul sau scăzîndu-l prin 
încuscriri, ori războaie. Regina Anne de Bretania stăpânea 

provincia al cărei nume şi-l însuşea, Ion fără ţară, rege al Angliei 
se deosebea de ceilalţi suverani prin aceea că poseda feude. Întru 
stăpânirea pământurilor sale, proprietarul ducea lupte la nevoie,  
câte o casă regală devenea imperială, prin căsătorii - vezi istoria 
familiei Habsburg, câteodată cădea pe câmpul de luptă - peste cel 
supranumit „Temerarul”. Şi mai adesea dreptul lui asupra pămân-
tului i se adaugă celor care-l locuiau.

Este de bănuit că monarhii din zilele noastre păstrează din 
tradiţionalele obiceiuri  pe acelea de a-şi cunoaşte ţara unde, 
constituţional, domnesc fără să guverneze.

Dintre membrii dinastiei casei noastre regale de Hohenzollern-
Sigmaringen îndrăgostiţi de pitorescul poporului românesc, 
cunoscut este, cu probatoriu, acel al reginei Maria. În trecutele 
vremuri ale domniei celor patru regi, de la Carol  I la regele Mihai 
– în prima domnie - şi Carol al II-lea, regina Maria a fost aceea 
care şi-a pus pe hârtie impresiile sale de drumeţie prin ţara pe care  
fără îndoială o iubea. La editura Humanitas din Bucureşti a apărut, 
recent, volumul „Ţara pe care o iubesc” memoriu din exil, tradu-
cerea venise în limba engleză, tipărită la Londra în anul 1925. 
Traducerea şi postfaţa aparţinând d-nei Maria Berna, de la care 
aflăm că inima reginei Maria, odihnind mulţi ani la Balcic, apoi la 
Bran şi din luna noiembrie a anului 2015, la Castelul Pelişorul din 
Sinaia, şi anume în salonul de Aur, acolo unde suverana a trecut 
pragul Tăcerii Veşnice. Cartea nu ştim dacă văzând pentru prima 
oară tiparul în limba română, are un anume istoric, nu lipsit de 
pitoresc cum  însuşi conţinutul ei - e un puternic dramatism, dacă 
putem alătura aceşti prea îndepărtaţi termeni. La Iaşi, în timpul 
primului război mondial, deci după seria de înfrângeri ce siliseră 
armata română - precum şi autoritatea statală să se retragă, în plină 
iarnă de lipsuri şi înfricoşate griji, legate de mersul unui război, 
până atunci pierdut, regina, antrenată în activităţi de ajutorare a  
răniţilor, primeşte sfatul profesorului, Nicolae Iorga de a scrie 
despre locurile dragi, cu jale părăsite, ca un bătrân truditor, pe 
care-l împărtăşea foiletonistic, un public foarte simţitor la 
ţinuturile smulse, evocate de regină. Ilustraţiile prezente în carte 
aparţineau fiicei reginei, ea însăşi, mai târziu regina Greciei, la 
vreme aceea o fetiţă - ce-şi iubea şi ea ţara!

Sunt rânduri scrise în ceasuri de grele nelinişti, scopul lor fiind 
anume, „să sfărâme această tăcere infernală, ce ne strângea 
făcându-ne să ne simţim deja morţi, uitaţi, excluşi din rândul celor 
vii”.

O înflăcărată retorică, la fel de vie în tălmăcire: „Am îndrăgit 
singurătatea ce mă înconjură, culorile strălucitoare ale cerurilor, 
ciudata melancolie a serii, aburul miresmat de rouă, înălţându-se 
lin din pământ, valul de colb ce plutea peste lume. Am iubit toate 
acestea, le-am iubit profund, le-am iubit cu ardoare”. 

Este mesajul unei firi pasionale, care nu se ascunde, şi se 
pronunţă: „cât de mult te-am iubit Cotroceni”, iar dacă cele ce 
consemnează această dragoste o face de pe o masă de lucru dintr-o 
casă din Cotroceni, semnalul este al unei fericite contagiuni, 
urmând unui real talent scriitoricesc.

În genul memorialisticii feminine și nu numai – al unei 
sensibilități a unei epoci pe care o putem înțelege, și mai greu 
resuscita, din partea a unui reprezentant al celei mai rare categorii 
de memorialistice: cei regali, căci regina mamă, spirit participativ 
dintr-un rezervor energetic cu totul remarcabil, ceea ce se impune 
de la primele rânduri ale poemului său memorialistic, este portre-
tul unei foarte puternice personalități.

Un lamento vibrant, o chemare a unor locuri atunci aflătoare pe 
cealaltă parte, a frontului, un itinerar marcând, poate și etapele în 
care o tânără domniță străină s-a fixat în  decor, însușindu-și-l.

Intervalul unei cunoașteri din succesive treceri  ale unei ființe, 
înzestrat cu o bogată fire emoțională, pe un fond rasial de tenace 
echilibru. De la florile Cotrocenilor la câmpurile din jurul 
Bucureștilor, la mânăstirea de la Comana, conacul de la Copăceni, 
la Sinaia bătrânului rege Carol, la drumurile de nisip al Dobrogei, 
se alcătuiește o Românie pitorească pe măsura celei a lui Vlahuță, 
o parte adoptată pe măsură să înlocuiască verzile pajiști, dacă nu 
parcurile cu gazon tuns secular, din ţara de naștere.

La tot pasul se dezvăluie reginei o nouă, surprinzătoare 
priveliște, cum ar fi un amurg cu soare de război - expresia îi 
aparține. Câmpurile de farmec melancolic ale Dobrogei o 
întâmpină cu aceeași deschidere precum codrii Bucegilor. 

Îi plac în aceeași măsură pustiurile aride pline de ciulini, care îi 
vor plăcea și lui Panait Istrati, la mare adastă zborul de aripi albe 
al pescărușilor, cerul de safir, amintind-şi pe când invoca insula lui 
Ovidiu că o duruse cândva, acolo, pe regina Elisabeta.

Într-o zi toridă de toamnă vizitase Histria, visând la forfota de 
altădată a orășelului. Ceva din sălbăticia locurilor dobrogene îi 
amintește de altfel de mai vârstnica regină, căreia îi și face 
portretul, ca având ceva din vijeliile naturii: „entuziasmele ei erau 
la fel de furtunoase, ca disperările redând de la o emoție la alta, îi 
trăgea după ea pe cei din jur, aprinzând-le imaginația, tulburând-le 
judecata”, și vom spune noi, cel puțin această calitate displăcea 
soțului ei. Cu mai puţină imaginație dânsul nu i-ar fi făcut compa-
nie soției: „ca un fluviu măreț, ale cărei ape trebuiau zăgăzuite – o 
imensă forță prea puțin stăpânită încât și verdictul memorialistei 
cuprinde asprime”, resping, prin urmare, mult din ceea ce ar fi 
putut fi întrebuințat mai cu folos”!

Un ochi lacom să suporte tot, disponibilitatea de a bate cu 
piciorul pretutindeni, încât ziarista poate nota, de pildă, ar fi 
navigat în lungul Dunării, pe toată porțiunea aparținând ţării 
noastre. Căci îi plac apele, sălciile care le stropesc cu frunzișul lor 
argintiu, călătorești cu yachtul, iar la sol are automobilul, memo-
rând, în Dobrogea, orientale denumiri de locuri: Anadalkiri, 
Aspakiri, mânăstirea Cilic-Dere.

Dispune, de altminteri, de o amănunțită cunoaștere a mânăstiri-
lor nu doar a celei din Sinaia sau de la Horezu - cea mai iubită 
dintre toate sau de la Polovragi. A călătorit mai peste tot în  patrie 
încât poate exclama fără urmă de reținere: „ţară iubită te văd în 
toată frumusețea, numai că în toate locurile de care vorbește, se 
află despărțită de o soartă cruntă - locuri pe care, în  Moldova 
armata noastră năzuia a le recuceri. În  momentul când scria se 
afla în refugiu la Iași, vine deci vorba, în final, despre orașul 
găzduitor, de altfel, care copleșit de refugiați, merita elogiul din 
aceeași inimă de fuziuni: „Iași, oraș al destinelor întoarse, oraș 
drag sufletului moldav, odinioară un centru îndrăgit și înfloritor”, 
iar mai apoi neglijat trăind din amintiri, ba până și părăsit de cei 
cel iubeau mai tare, dar care se stabilesc în capitală.

Regina îl vede ca pe femeia iubită pentru frumusețea ei cândva: 
„dar anii ce au trecut au trimis-o cu totul în  uitare”. Ea îi cunoaște 
trecutul istoric și-l evocă, din trecuţi secoli, la domnia lui Mihai 
Grigore Sturza (1834-1848) și la ceasul în care vestitul Potemkin, 
favoritul reginei Caterina cea Mare a Rusiei, murea la Iași. Soarta 
mai puțin favorabilă Iașilor, după UNIREA Principatelor este 
comparată cu iureșul de refugiați ai anilor 1917- termenii sună 
diplomatic: „Această invazie a fost aproape frustrantă, iar Iașiul nu 
o aprobă întru-un totul, preferând o monopolizare mai puțin 
violentă a solitudinii sale”.

În fuziune cu peisajul care i se confesează, supunând-i-se 
călătoarea, pe jos, călare sau din mersul mașinii, simte respirația 
pământului, miresmele văzduhului, cu o dăruire aproape religioa-
sa: „Frumusețe, frumusețe eternă, indestructibilă, frumusețe de 
farmec, culori, detalii, din nou ca o religie profundă pentru mine, 
ce mă face să cred în speranță, adevăr, bunătate, victorie asupra 
răului și a morții”.

Victorie de care știa desigur că ființa omenească nu are parte. 
La Cotroceni, unde se află expus catafalcul Regine Maria, am 
trecut copil fiind, în tăcerea lungului pâlc, ce se mișca încet, spre a 
vedea înfășurat în mătase violetă chipul unei femei vârstnice, cu 
urma de frumusețe pe trăsăturile cărora moartea întipărise cea din 
urmă seninătate.

La postul de radio am auzit epitaful pe care i-l aducea istoricul 
Nicolae Iorga, glas gutural, nesugrumat de emoție al unui om ce 
trăise în  compania atâtor oameni care nu mai erau, sfetnic al 
reginei în ceasurile acesteia de deznădejde.

Elev încă în şcoala primară, am remarcat, totuși, cum 
conferențiarul, în valul de oratorie, trecuse de la defunctă la Tudor 
Vladimirescu, într-o furtunoasă logică proprie, care m-a pus pe 
gânduri. Mai păstrează oare societatea de Radio discul din tehnica 
acelor vremuri? Căci filmul ne redă pașii reginei, prin profunzimea 
de flori al Balcicului.

În primul an de liceu cât se poate de energetic şi 
bucureştean, am locuit la o „gazdă”. Tata îmi arvunise 
şederea cu 600 de lei lunar. Suma tăia un sfert din 

salariul lui de atunci, dar amănuntul ăsta valora zero pentru 
mine. Fiind obligat să plec de-acasă, mă consideram cumva 
sacrificat. Şi nu pentru că îmi alocase una sută lei, tot lunar, 
pentru cheltuieli ordinare, neprevăzute. Puţini părinţi din satul 
nostru îşi permiteau luxul să ţină copii în liceu; colegii băieţi 
din clasele I-VIII savurau confortul căminelor-internat de 
şcoală profesională, unde ori plăteau ceva simbolic, ori 
beneficiau de burse. Cele şase sute achitate la soroc acopereau 
cazarea şi trei mese pe zi, plus întreţinerea - curent electric, 
încălzire, baie. Am huzurit un timp singur în camera cu 
intrare separată, din curte. După vreo lună, m-am pomenit cu 
un coleg chiriaş, muncitor într-o uzină. Dar s-a mutat rapid, 
nu-i convenea.

M-am simţit ostracizat din prima clipă la „gazdă”. 
Cuvântul avea pe-atunci o conotaţie peiorativă. La noi în sat, 
orice familie stăpânea casa proprie. Mai bună, mai cârpită, 
după cum erau de înstăriţi sau de sărăcani proprietarii. Nu-mi 
plăcea deloc perspectiva să locuiesc la „gazdă”, însă trebuia 
să suport: nu intrasem la liceu cu notă mare (ci al 64-lea din 
128, cu media 7), ca să am dreptul la cămin (existau vreo 
30-40 de locuri pentru elevii admişi din provincie). Tata 
câştiga mult peste suma stipulată a fi salariul de încadrare în 
categoria muncitorilor nevoiaşi, ai căror copii primeau ajutor 
de la stat în perioada şcolarizării. Ceea ce era motiv de 
mândrie pentru el devenea povară pentru mine, mai ales că 
- premiant întâi în sat, mă dovedeam mijlocaş în grămadă la 
oraş. Măcar să fi sesizat cineva potenţialul meu fizic, să mă 
îndrume spre sportul destul de puţin practicat printre români 
- rugby. Nici la tenis, unde vădeam oarecare dexteritate, nu 
m-a dus cineva, nici eu n-am insistat. Din singura bursă 
trimestrială primită în anii de liceu, mi-am cumpărat menghi-
nă şi coarbă de găurit, nu rachetă de tenis, cum visam... Şi, 
desigur, un teanc de cărţi. Pe care mi le-a înhăţat băiatul 
gazdei, maistru mecanic de meserie, la uzina Autobuzul. 

Nimerisem într-o casă tipică de mahala bucureşteană, 
undeva pe lângă Şoseaua Giurgiului, prin dreptul Cimitirului 
Evreiesc. Genul vagon, cu vreo şase camere şi dependinţe, 
locuinţa fusese ridicată cu truda de-o viaţă a proprietarului, un 
anume nea Dumitru, strungar în lemn la atelierul Cooperaţiei 
meşteşugăreşti. Acolo începuse ca ucenic la patron, se 
calificase meşter, având talent la şlefuit obiectele de serie, se 
căpătuise înainte de naţionalizarea din 1948, apoi trăsese mâţa 
de coadă alături de colegi, în regimul socialist, până la 
pensionarea din acel an, 1971. Soţia, mereu casnică, frumuse-
ţe locală în junie, îi născuse doi băieţi. Cel mic, leit mamă-sa 
la chip, călcase pe becul legilor valabile în anii 1960, căpă-
tând 5 ani de puşcărie pentru viol în grup. Cel mare, maistrul, 
tocmai scăpase nevasta din mână şi era preocupat, în afara 
serviciului, „să o facă pe târfă să plătească”, nu ştiu ce şi de 
ce. Domnul Dan, aşa i se spunea, şi aşa i-am zis şi eu, se arăta 
un asiduu cititor. Mi-a demonstrat-o în câteva rânduri, 
povestind pe scurt acţiunea romanelor tipărite din belşug în 
deceniul precedent, când regimul crăpase niţeluş uşa ideologi-
că. Deoarece se lăuda cu multe cărţi cumpărate, iar eu vedeam 
doar câteva în toată casa, am început să scormonesc. Gazdele 
apelaseră la mine în chestiunea dureroasă - divorţul de 
„pantahuză”, iar eu mă dovedisem de încredere; căpătasem 
permisiunea de-a umbla în voie prin locuinţă, şi-un supliment 
de sarmale. N-am abuzat, mâncarea lor îmi sta-n gât; însă 
n-am ratat meciurile de fotbal la televizorul Rubin, cu 
excepţia duminicilor, când mergeam să-l văd pe vărul Ment, 
la Grup Şcolar Chimie. 

Domnul Dan mărturisise o admiraţie puternică pentru 
gestul meu de-a cumpăra, în prima săptămână de licean, Fraţii 
Jderi, masivul op proaspăt apărut, ce cuprindea toate trei 
volumele romanului sadovenian, seria de autor broşată, 
începută la Editura pentru Literatură şi continuată la Minerva. 
Îl răsfoise, recunoscând că nu l-a citit, şi-i zărisem invidia în 
ochi. Sau mi se păruse? Era, ţin minte, întâia seară ploioasă 
pe care o trăiam în Bucureşti, dârdâind de frig, fiindcă soba 
nu fusese curăţată. În ziua aceea descoperisem unde ţine 
domnul Dan „biblioteca”: în podul casei. Iar gura podului se 
găsea în camera mea. Cum să o las neutilizată?

(va urma)

Biblioteca din podul gazdei
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/Daniel Drăgan şi „tema destinului” (II)Adrian Dinu RACHIERU

RECITIRI

Un avertisment jucăuş, deschizând tripticul romanesc 
dedicat vrednicilor logofani de pe Valea Cohalmului şi, 
desigur, ispitei satanice, cu mulţimea „minunilor 

necurate”, atrage atenţia asupra potenţialităţilor textului (labirintic, 
neapărat), descifrând, sub glazură ludică, un „caleidoscop de 
adevăruri” (ar fi zis U. Eco). Îndreptăţit, Daniel Drăgan refuză 
ideea că ar fi pus, „sub lupă”, problema specificului românesc şi 
încă la dimensiunile unui respectabil şi scorţos „tratat” de etnopa-
tologie, cum s-a insinuat. Scris după cele trei romane aşezate sub 
cupola Logofani-lor, Biedermeier (2011) ne asigura că există, 
pentru fiecare, o făgăduinţă; dar şi câte un „îngeraş viclean”, 
aducând, cu o diabolică satisfacţie, ispita. Nici suferinţa, nici 
fericirea nu sunt în stare pură. Lumea e un târg, „jurubiţa” de 
bunătate sau de lumină se împleteşte cu abjecţia, încât Puşa / 
Vladia (nume de scenă), fire romantică şi impetuoasă, simte 
nevoia spovedaniei. Deapănă, cu o bucurie liniştită, o poveste 
tulbure, tocmai pentru a se regăsi; se încredinţează lui Arvi, ca 
„teren neaflat”, falsificat, despovărându-se, într-un salvator 
„catharsis al fiinţei”, îmbogăţindu-se prin dragoste, ieşind din 
solitudine şi disperare. Confesiunea o purifică, suportând, astfel, 
pustietatea din jur.

În fond, toate cărţile lui Daniel Drăgan pun, din unghiuri mereu 
schimbătoare, astfel de teme, de explozivă încărcătură dramatică. 
Fie că discută despre exodul saşilor, într-un timp istoric „otrăvit” 
(cf. Ion Itu), convocând o arhitectură narativă de un simbolism 
fastuos (precum în Părintele Thom), fie că cercetează dramele 
transilvănenilor, căutându-şi „sinele mai larg”, cum observase 
Adrian Lesenciuc (vezi poemul epic Exodul, în 22 de cânturi), fie 
că îşi dezvăluie, mereu disponibil, înnoitor, o altă faţă scriitori-
cească, aducându-l, de pildă, în   prim-plan, pe intolerantul 
Mehmed, într-o seducătoare „poveste orientală”, Daniel Drăgan 
iubeşte metamorfoza, căutând, neobosit, caleidoscopia vieţii, oferta 
bogată a realului, pentru a-i descifra, cu iscusinţă, „tâlcurile”. Ivită 
dintr-un roman „cu cheie”, prezentând un cuplu diabolic (directo-
rul unei mari uzine, respectiv şefa de cabinet), umbra Mariei Suru, 
o femeie cazonă, de un dogmatism intratabil, casant, întruchipând, 
zicea Petru Poantă, feminismul maladiv, se întinde tiranic peste 
acest univers epic; este, negreşit un personaj antologic, reverbe-
rând şi în absenţă. Parcă ar fi moartă, constată cei care o vor 
conduce pe ultimul drum.

Sub aparenţe jucăuşe, în trilogia închinată „logofanilor”, 
Daniel Drăgan discuta despre pericolul logofanismului (regenera-
bil). Cele trei romane, „vegheate”, editorialistic, de Mona 
Mamulea, trase, în ediţii revăzute, la Bibliotheca târgovişteană, 
vorbesc, de fapt, despre o afacere drăcească. În Ciuma boilor 
(2005), o primejdie „fără chip” în povestirile celor bătrâni, devine, 
brusc, un pericol real, creând panică în micuţul ţinut al Logofaniei. 
Se revarsă, sub un pretext ritualic (cămaşa ciumei), „fluvii de 
vorbe”; mărunţeii trăncănici se risipesc în logoree şi invidie, 
răutate şi duşmănie, acuzând sminteala. Apar fapte „dincolo de 
fire”: carantina, groaza, avalanşa proceselor, fuga tinerilor etc., 
culminând cu mistuirea Arhivelor. Adică suspendarea Memoriei, o 
chircire mimetică, un destin umilitor, sigilând un teritoriu strict 
localizat, greu încercat, în extensie. Din acelaşi filon creşte şi 
Diavolul, aproapele nostru (2006). Descălecat în ţinutul logofani-
lor, incoruptibilul profesor de fizică Damian Adamescu vrea să 
„cureţe” Logofania. Aici va fi vorba de sminteala câştigurilor. 
Odată cu limuzina câştigată de Mitu Roth, vin pe bandă „pomeni 
otrăvite”, iscând – în viziunea ufologului local Sava Alexe – hip-
noza colectivă a îmbogăţirii. Dezlănţuite, forţele răului stârnesc 
îngrijorare: la cârciuma lui Werestoy, sătenii, puşi pe harţă, se 
încaieră, Emanuella vrea iubiri best (bestiale) şi viol cu fiori, 
Axente invocă teorii manipulatorii, liceencele creează, într-o 
şcoală lăsată de izbelişte, o Ligă Contra Gogoşeriei, într-un 
carusel – abil regizat – al întâmplărilor. Micile istorii derivate, 
aparent haotice, se leagă la final. Desprins din vis, profesorul, 
„scăpat” de „privirea vulturiană” a lui Miron Duţu, se leapădă şi 
de micuţa femeie din coasta lui, „ezoterica entitate” sălăşluind în 
însăşi fiinţa lui, ca siameză (femeia-anexă). Dar concluzia e falsă: 
seducţia pactului faustic, în plin turboconsumerism, în această 
frenetică goană achizitivă nu ne scuteşte de nota de plată. Iar 
„ciudata creatură” feminină, ştiutoare şi ispititoare, întreţine un 
freamăt dulce, provocând o melodie fierbinte. Încât romanul poate 
fi citit şi ca un imn erotic, Femeia adunând, ne previne prozatorul, 
„întreaga frumuseţe a lumii”.

Şi în Umbra Marelui Protector (2008) se furişează diavolul, 
întruchipat de agentul Marcel, de la o ciudată Societate de asigu-
rări. Matei vede în Marcel un complotist cinic, „unealta obscură” a 
Marelui Protector (cu a sa strategie protectivă) şi refuză categoric 
a-i fi client; bănuieşte că, dedesubt, se ascunde „o drăcovenie”. 
Refuzul lui Matei Filipescu de a semna „asigurarea absolută” ne 

invită, transparentizant, să examinăm societatea de azi, răvăşită de 
necrofagie culturală (cf. Virgil Nemoianu), o lume (de)căzută, în 
care păcatul este posibil şi Răul, pus în cârca Diavolului, e peste 
tot. Fără a cheltui erudiţie teologică (demonologică), autorul, 
într-o incursiune sprinţară, vervoasă, atenţionează asupra travestiu-
rilor umane. Fiindcă Dumnezeu rabdă răul în lume, dar „îndrăci-
rea” (maleficitate, abjecţie) e a noastră, a celor vanitoşi, ademeniţi 
de ispita satanicului, acceptând „năclăiala fără orizont”. Printre 
„braşoavele” lui Jojo şi alte fugace întâmplări, îşi taie vad ipoteza 
transferului demonic. Teoria „deficitului de densitate” ne face să 
cochetăm, bănuielnic, cu ideea că răutatea s-ar aciua în sferele 
înalte, „de la Belzebut mai sus”, diluând propria noastră responsa-
bilitate. Or, peste tot, descoperim „o noimă şi un mesaj”. Şi, 
desigur, propria vină, fără a obstrucţiona frumuseţea lumii. 
Aidoma lui Matei, privind-o pe Laura, Daniel Drăgan, ademenit, el 
însuşi, de umbra viselor, descoperă farmecul contemplaţiei, 
desluşind, în cărţile sale, dincolo de coaja anecdotică, o noimă şi 
un mesaj. 

În chip evident, odată cu Miţa (Editura Arania, 2016), impo-
zantul Jurnal intim al Mariei Suru („secret şi adevărat”), Daniel 
Drăgan se întoarce la eroina preferată, un personaj vital, monstru-
os şi memorabil, bântuind prin mai toate romanele sale. Prozatorul 
(1935-2016) căuta, neobosit, caleidoscopia vieţii, oferta bogată a 
realului, pentru a-i descifra „tâlcurile”. Umbra Mariei Suru, o 
femeie cazonă, de un dogmatism intratabil se întinde peste acest 
univers epic; este, negreşit, un personaj antologic, reverberând şi 
în absenţă. Parcă ar fi moartă, constată cei care o vor conduce pe 

ultimul drum. Or, chiar acest episod deschide cartea, Miţa, un 
suflet uscat, cu viaţă tumultuoasă, chinuită, aflând în jurnal 
„singurul prieten”. Crescută în „litera moralei proletare”, Miţa 
(Maria Suru) şi-a pus viaţa într-un jurnal, început la 14 ani, pe 
când era elevă la un Pension de domnişoare (la Turnu Măgurele) şi 
transmis, după moarte, prin intermediul lui Vasile Bică, fostul 
director general al Uzinei („mare cât un ocean”) unde Maria Suru 
oficia ca şefă de cabinet, fiului, ajuns un reputat medic. Sub 
pretextul acestui manuscris, început „sub pana crudă a unei 
şcolăriţe”, adăpostit într-un plic voluminos, transmis – ca datorie 
testamentară –doctorului Mircea Suru, parcurgem însemnările unei 
femei, cu certe calităţi de comandant şi „destin de împărăteasă”, 
ajungând, însă, după aprecierile fiului, pe „un drum înfundat”. 
Fiindcă Maria Suru se înrolase în oastea Partidului, slujind o 
cauză, credea, „invincibilă”; a avut un ţel (ideea comunistă), 
cunoscând sacrificii, eşecuri şi victorii. Iar Jurnalul, scris în timp 
real (aflăm), ca veritabil Jurnal de front, redactat cu fervoare, cu 
„foame de fapte” şi apoi cu lungi pauze, cu însemnări din ce în ce 
mai rare, se încheie, simbolic, la 15 noiembrie 1987, odată cu 
revoltele braşovene. Un jurnal ciudat, în care, deseori, protagonista 
se priveşte din exterior, dorindu-se un „pion curat” într-o epocă 
fluidă. O femeie singură, dură, cu un destin contorsionat, repri-
mându-şi feminitatea. Nu se va mărita, dar hotărând „însămânţa-
rea” va avea, ca unic părinte, un fiu de care se va ocupa maniacal. 
Tatăl-linie, atent „selectat”, a fost un bărbat iubit „o singură clipă”; 
fiul, asaltând-o cu întrebări, într-o relaţie complicată, devine o 
captură, în timp ce mama este, în ochii lui Mircea, în războiul 
acuzelor reciproce, o penală.

Jurnalul Miţei, un „roman”-acoladă, cu inciziile sale tăios-rea-
liste dezvăluie, de fapt, sfidând aparenţele, o femeie vulnerabilă. 
Orfana Miţa, vândută ca „sclav domestic” la Castelul Caliopilor, 
într-o familie de boieri „jegoşiţi”, traversează ani tumultuoşi, în 
care ţara o ia „în altă direcţie”. Marile schimbări, cu rechiziţii, 
confiscări, arestări etc., marchează o cotitură istorică, în pofida 
orizontului „în pâclă”. Miţa se va deştepta şi constată că are 
nevoie de un scop. Trage cortina, aşadar, peste lumea Caliopilor şi, 
zeloasă, înţelege, ajutată de un consilier sovietic (tovarăşul 
Vladimir), că lupta de clasă e motorul societăţii. Va munci „în 
draci” la Clubul Tineretului aplicând experienţa sovietică, va urma 
Şcoala de cadre şi, citindu-l pe Marx (Manifestul fiind „o comoară 
de carte”), se dedică, cu heirupism, urmând un „inventar de 
teme”, luminării poporului. Bătăioasă, mare cititoare, destupată la 
minte, tovărăşica Miţa-Maşa îşi apără „corpul delict” (jurnalul), 
înţelegând că în colivia acelei înalte şcoli se mişcă, riscant, 
într-un „mediu acid”; grijulie, va nota cu intermitenţe, constatând 
că şcoala de cadre nu i se potriveşte, recunoscând că Vladimir 
Sokolov (Vodolea) i-a marcat viaţa. E vorba, însă, de o relaţie 
castă, pur emotivă, Maria Suru neacceptând să-i fie insultată 
fiinţa, reprimându-şi fiorul erotic. Ia în mâini cravaşa şi, „locote-
nent cu caş la gură”, instituie un „control perfect” la Secţia de 
femei, alternând dragostea maternă cu apriga vigilenţă, pedepsind 
„deşeurile” luptei de clasă. În echipa de arestări-escorte, Miţa-
poliţista participă la întemniţarea familiei Prunache, făcând din 
Sofia-Domniţa (deţinuta 735), soţia lui Apolodor Prunache, o 
adevărată obsesie, care o va urmări toată viaţa. Vin „depeşe 
otrăvite”, ticluite de unchiul său, Nicu Suru, de la Pătârlagele, va 
fi exclusă din partid, în furtunoase şedinţe de „demascare”, află 
– bulversată – că scrisorile de la Vladimir i-au fost confiscate. Se 
refugiază la munca de jos în uzina-ocean, în Oraşul Stalin, se 
zbate, rezolvă, devine o prezenţă indispensabilă pentru directorul 
Papazian-Dumă şi apoi Vasile Bică, un ins energic şi imprudent. 
Femeie radicală, veghind devenirea fiului, lasă urme: pe unde 
trece Maria Suru, se vede, constată cei din jur. Încrederea sa 
(totală) în teoria luptei de clasă o împiedică să vadă fundătura, 
convinsă că acesta e drumul, în pofida întrebărilor care o asaltea-
ză. Şi a disputelor familiale cu Mircea, acesta  căsătorindu-se cu 
Nora Prunache, fiica rivalei sale de-o viaţă. După cearta cu 
fantomele (Sofiei-Domniţa reproşându-i tocmai feminitatea), după 
îmblânzirea lui Bică, o „fiară” ascultătoare şi mariajul cast cu 
Brătucu, devenind o soţie intangibilă, acuplarea fiind, în ochii 
Mariei Suru, „o mizerie biologică”, protagonista (autoarea?) 
Jurnalului, cu destin programat, nu şi împlinit, descoperă că „se 
zguduie ţara”; că ar fi nevoie de o altă revoluţie (comunistă), 
dispariţia ei coincizând cu revolta braşoveană din noiembrie 
1987. Încheiere simbolică, fericit aleasă de controversatul1*) 
prozator.

1*) Survolând, în excursul său monografic (2016), peisajul literar braşovean, poetul-
publicist Nicolae Stoie reconstituia incisiv, „din interior”, parcursul sinuos al 
semicentenarei reviste Astra, acolo unde Daniel Drăgan a fost o vreme secretar general 
de redacţie şi apoi redactor-şef (1981-1989), destituit de „revoluţionarii lui Gogea” 
(cf. M. V. Stanciu). Şi Vladimir Udrescu (în ProSaeculum, nr. 3-4/2017, pp. 118-
121) sancţiona „derapajele memorialistice” ale lui Daniel Drăgan, cândva „libretist 
doftangiu” (Trandafirii Doftanei, 1963, în tovărăşia lui Gheorghiu-Dej), „romanţând” 
şi „cosmetizând” propria-i biografie culturală.
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Gheorghe GRIGURCU / POEZIE
Vesperală 
Azi nimeni nu mai știe de unde pînă unde
copiii scrijelesc cu unghia cărămida zidului
jupoaie fără milă sensurile
cum coaja copăcelului de lîngă ușă 
și larma lor e-o baricadă azi nimeni nu mai știe 
de ce sunt alți copii în călușeii
Soarelui kitsch împodobiți cu violente
imagini tropicale cu buzele lor naive
sugînd cețoase dulciuri cu străine nume
pînă cînd vine seara pînă cînd între blocuri
își strîng micile aripi colorate cum creioanele
cu care-au desenat pe care le-au tocit. 

Semn de carte
O metaforă ca o gumă
de bună calitate care șterge ușor
scrisul stîngaci din maculator.

Nocturnă 
Inteligență plină de rîme cum un pămînt afînat
pe bordura balconului
te doare norul de pe ecranul tv. cum un picior reumatic
bomboanele cred încă în Paradis
deznodămîntul luminos perpetuează morala
ieși la fereastră în noapte: vezi hormonii plimbîndu-se 
asemenea unor minuscule nave pe un cer glauc.

Aspirație 
Să pleci în viitor (nu prea departe) 
și să te-ntorci cu un zîmbet jenat

ca și cum viitorul ar fi un strigăt neînsemnat
o pălărie purtată de colo-colo
de mîinile unui timid

o pietricică într-un recipient metalic
pe care-l agită cineva-n neștire

o jucărie defectă
pe care nimeni n-are timp s-o dreagă. 

Anotimp 
Și vara a plecat și norul ei sălciu
cum un ușor plescăit din buze

momindu-ne îndestulîndu-ne plictisindu-ne cu darurile ei
pe nesimțite pînă ne traversează inima

spre-a ieși din nou afară
în libertatea văzduhului în care plutește Utopia
cum o albină care-și șterge de pe aripi sudoarea. 

Amintire 
Un culcuș gol de cîine cum un cearcăn
din care ochiul a plecat

cum un nor pe care cerul l-a părăsit
azvîrlit în pubelă

cum o lacrimă aspră rostogolindu-se pe cîmp
o lacrimă alcătuită
din sîrmă ghimpată. 

În Parc 
Sunetul pianului neclintit cum un turn

bătaia de joc a vîntului cu miros de Soare

umbrit salcîmul de țipătul ciorilor 

răsună frunzele lui
cum țăcănitul unei mașini de scris

buclele necunoscutei vitale
arhitectura unui păr de sînge.

Cotidiană 
În timp ce strîngeau resturile de la masă ai spus
și n-ai făcut nimic

în timp ce se pregătea cu discreție o altă zi ai spus
și n-ai făcut nimic

în timp ce se pregătea aceeași zi de la capăt ai spus
și n-ai făcut nimic. 

Semn de carte 
Oamenii care traversează strada intră în magazine
își dau mîna zîmbesc se evită sunt oameni vii
oamenii care scriu sunt deja morți. 

Vernisaj 

Stai în expoziție stai cum se stă expus
lacrimi de paradă îți lunecă pe-obraz
dezlegate de propria lor explicație
lacrimi roșii albastre albe atît de urîte 
pe urma amețitoarei nebunii estivale
descoperind în treacăt solitara balansare-a balansoarului
umbroasa umbră a peretelui exasperat
spaima de spaimă te umple cu-ncetul cum se
umple de scrum o scrumieră
petalele se deschid în ploaie cu figuri de gimnastică
se mișcă mișcînd obiectele
în timp ce Soarele orbitor
brusc se exteriorizează-n exterior
și crește crește crește cum o lumină de far
proptită-n întunericul estetic al frunții tale. 

Final 
Și vine sfîrșitul vine nu se-oprește decît arareori
vine între pereții de lînă
cu scufia de noapte-a furtunii pe creștet

și vine și nu te-ntreabă nimic nu se-ntreabă
cu chipul uscat ridat cum aerul din oglinzi
chel precum Soarele la fereastră.
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Antologia schimbare de sânge  (Editura Grinta, 2017) 
alcătuită, selectiv, din primele două volume de versuri 
- Noi, cameleonul (1998) și Ce-i pe sus? Ceru-i pe 

sus... (2003) - plus un număr semnificativ de poeme inedite, de 
Gabriel Cojocaru îmi oferă temeiuri pentru o lectură ”corectată” a 
poeziei acestuia. Cu atît mai mult cu cît autorul a publicat relativ 
puțin și la intervale mari de timp, însă dublat fiind de un laborios 
editor, această activitate – avem ”semnele” acestea acum – a 
contribuit discret, dar ”în adânc”, la limpezirea și personalizarea 
poeticii sale. Pentru a argumenta această primă afirmație, voi 
compara evoluția poeziei lui Gabriel Cojocaru cu aceea a unui 
copac care, o vreme, pare a nu-și modifica arhitectura coroanei, 
dezvoltîndu-și, întărindu-și însă, nevăzute, rădăcinile. Pînă cînd, 
vine ”anotimpul” în care acestea vor fi hrănit îndestulător, pentru a 
le face mai vizibile, liniile de rezistență ale coronamentului. Este 
momentul în care poetul, ca și silvicultorul sau horticultorul, poate 
trece la ”toaletarea” arborelui său poetic. Imaginea nouă 
”trădează” o renunțare la ”ramurile” poetice, considerate de critică 
la data apariției ”lăstarului”, ”ușor infatuate”, favorizînd expunerea 
la lumina lecturii hermeneutice a ”ramurilor” care s-au dovedit 
”roditoare”. O simplă punere față în față a titlului primului volum, 
Noi, cameleonul, cu acesta, al antologiei, schimbare de sânge, 
sugerează deja această retragere a poetului dintr-o mască agresivă, 
asumată cu sarcasm ironic sub protecția unui plural al majestății, 
într-o impersonală, aproape smerită sine a sa redescoperită sau 
chiar renăscută, mai puțin spectaculară, dar mai apăsat oraculară.

Pentru a continua această prefațare pe care prietenul și fostul 
coleg de editură, poetul Gabriel Cojocaru mi-a oferit prilejul s-o 
fac la antologia lui, voi împrumuta (cu toată prudența și limitarea 
necesare) un concept explicativ teoretizat de criticul Virgil 
Podoabă: anume, experiența revelatoare. În cei cîțiva ani în care 
am lucrat împreună la editarea a zeci, poate sute de cărți, am putut 
observa o trăsătură care îl individualizează pe poet în asimilarea 
livrescului în propriul discurs. Pentru Gabriel Cojocaru au fost și 
au rămas esențiale nu numai lecturile din autori mai mult sau mai 
puțin ”consonanți”, dar și întîlnirile, uneori prieteniile și, în 
calitate de editor, editarea unor autori de care, apoi, în mod 
dramatic, a trebuit să se despartă  fizic, în această lume. Am să dau 
doar cîteva exemple: Ion Stratan (căruia i-a editat ultima antologie, 
prima alcătuită de autor dar care apare... postum); Simion Șuștic 

(pe care, după lungi insistențe și repetate amînări, îl ”debutează”, 
de asemenea, într-o neașteptată postumitate); Alexandru 
Hălmăgean (care ”cedează” greu să accepte publicarea unui 
adevărat volum de debut, după o primă încercare compromisă și 
apoi se ”retrage” și el în postumitate); la fel se petrec lucurile cu 
poetul, prozatorul și istoricul Marian Nicolae Tomi, cu prozatorii 
Gheorghe Crăciun și Alexandru Vlad (fiecare cu cîte un volum, 
sugerat și solicitat de editură, de eseuri critice dar și puternic 
îmbrăcate de un abur poetic); cu ”povestașul transilvan” Lucian 
Pop...  sau, în alt plan, colaborarea la  prezentarea grafică a unor 
cărți editate de el și prietenia cu regretatul lui (și al nostru) prieten, 
Emilian Nicula, graficianul „profan”, convertit la pictura de icoane 
și biserici, cel care avea să fie numit de presa italiană (după ce a 
executat pictura murală în mai multe biserici catolice din 
peninsulă) un „Giotto rumeno”... 

Toate aceste apropieri și aproprieri, urmate de dispariția 
autorilor, au lăsat în poetul Gabriel Cojocaru urme, nu răni, ci chiar 
epifania poetică a ”armelor” care le-au provocat: palmele lui nu 
sîngerează, ci în ele chiar ”cresc cuiele” răstignirii. Fiecare 
despărțire generează un haos, ca după o retragere a zeilor, poetul 
fiind nevoit să ”se mute” periodic ”într-o altă lume”, dar aflată 
mereu în același ceremonial de dezintegrare. O lume ce ”nu 
printr-un ochi de sticlă/ci cu un ochi de metal ar/trebui privită...”.  
Deși trimiterile ”bibliografice” - adesea directe, alteori sugerate -, 
nu lipsesc, aș spune, după Basarab Nicolescu, că avem în cazul 
acestei poezii de a face cu un translivresc, în care, de pildă, femeia 
e o creație geologică sau în care atît condamnarea la moarte cît și 
salvarea de la moarte pot fi ”pronunțate” în contumacie. 
Translivrescul este, în poezia lui Gabriel Cojocaru, un procedeu 
care-i permite să atașeze confesiunii personale sensul ascendent al 
sacrificiului întemeietor. Restabilește poetic integritatea unei ființe 
sfîșiate între a ”împinge iarba cu pieptul” și ”a dezlega Cerul”. O 
continuă tensiune antigravitațională se opune (de)căderii Lumii.

schimbare de sânge este antologia unor poeme, dar și o 
mărturisire autobiografică. O penitență. Sau, cum spune poetul, o 
”prismă cumințită de-adevăr”. Prisma, o replică micșorată ”la 
scară” și translucidă a opacelor și colosalelor piramide, ne ajută să 
vedem, cînd cu un ochi, cînd cu altul, arareori cu amîndoi  
rogvaivu’  vieții. 

Dacă în unele sporturi (cum ar fi ciclismul), transfuziile de 

sînge proaspăt, oxigenat la sportivii aflați în cursă se pedepsește 
aspru, pentru un poet înnoirea sîngelui e, cel mai adesea, salutară 
(în sensul originar al cuvîntului).

Dar și de salutat. Ceea ce, sper, am și izbutit în aceste cîteva 
cuvinte pregătitoare pentru cititor. Și, pentru a nu deveni cumva 
prea prețios, mă voi opri aici, sprijinit pe versurile poetului 
Gabriel Cojocaru:

”cu priviri de peşte academic
refuz momeala din preajma năvodului.”

(noiembrie 2016, Cluj)     

Biografia dramatică și spectaculoasă a unor pictori 
celebri a reprezentat, adesea, o fascninantă sursă de 
inspirație pentru scriitori, regizori de film sau de teatru. 

Acest dialog tainic dintre realitate și ficțiune este regăsit și în 
romanul Lisei Stromme, Fata cu fragi, care valorifică un episod 
din viața lui Edvard Munch, după cum se relatează în epilogul 
cărții. Acesta își petrecea verile la Asgardstrand, o mică și pito-
rească așezare situată pe malul mării, unde se refugiau și alți artiști 
plastici și muzicieni. În timpul muncii de documentare, în memori-
ile uneia dintre localnice, autoarea a descoperit câteva pagini 
despre povestea de dragoste tumultoasă trăită de Munch împreună 
cu fiica unui amiral, preț de o vară. Chiar dacă jurnalul pictorului 
nu confirmă adevărul acestei însemnări, posibilitatea existenței 
idilei a fost suficientă pentru a-i aprinde imaginația creatoare. 

Deloc întâmplător, acțiunea romanului este plasată la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, mai exact în 1893, în Asgardstrand, 
circumstanțe reale, atestate de documente, ale nașterii primei 
variante a uneia dintre cele mai valoroase creații plastice a 
artistului, „Țipătul”. De fapt, Lisa Stromme stabilește 
corespondențe între geneza acestei capodopere și povestea de 
iubire intensă și devastatoare pe care o trăiesc cele două 
personaje,Tullik Ihlen și Edvard Munch.

Martorul afectiv, reflectorul acestei mistuitoare pasiuni este o 
adolescentă de condiție modestă, Johanne Lien, care culegea și 
vindea fructe. Ea a dobândit oarecare notorietate după ce a fost 
ipostaziată în tabloul Fata cu fragi, realizat de Hans Heyerdahl. 
Perspectiva ei subiectivă asupra evenimentelor, oamenilor și 
peisajelor  relevă o prospețime încântătoare a percepției. 
Reflectată, uneori, în descrieri sinestezice: „Vara era în toi, își 
arăta întreaga putere, iar parfumul rodului în floare înmiresma 
aerul. […] Cuibărită între dealurile înalte, luminată de strălucirea 
soarelui, aici, la țărmul fiordului, vara își cânta fecunditatea pe mii 
de glasuri”. 

Devenită fată în casă, protagonista se împrietenește cu Tullik, 
mezina familiei Ihlen, față de care resimte o puternică atracție 
sufletească. Ambele tinere sunt fascinate de personalitatea boemă, 
controversată a lui Munch, în ciuda faptului că localnicii îl evită și 
îl numesc Păcătosul sau Smintitul. În comunitatea conservatoare 
din Asgardstrand, comportamentul acestuia și arta lui inovatoare 
erau considerate periculoase, degenerate, deoarece ultragiau 
morala tradițională. Pictorul respectabil și frecventabil era 
Heyerdahl, a cărui viață și creație nu sfidau canoanele acceptate.

Johanne este captivată de prezența și tablourile lui Munch, cu 
atât mai mult cu cât ea însăși este înzestrată cu talent artistic. 
Receptivă la vibrația și cromatica pădurii, a mării, ea ucenicește pe 
lângă un maestru atipic, al cărui mesaj verbal este într-un perfect 
acord cu picturile sale expresioniste: „Nu picta ce vezi, pictează ce 
simți”; „Viața din afară și cea lăuntrică sunt legate. Lumea 
exterioară se schimbă în funcție de sentimentele noastre”. Tănăra 
își trăiește propria dragoste și se maturizează pe măsură ce devine 
confidenta și aliata fiicei amiralului. 

Iubirea dintre Tullik și Edvard Munch, alimentată de frenezie 
afectivă și senzuală, a fost sortită eșecului. Nu doar pentru că 
prejudecățile, interdicțiile sociale și morale ale familiei erau de 
neînfrânt, cât, mai ales, pentru că pictorul era devorat de o 
chemare mult mai puternică decât cea a mariajului: „Am pus 
întotdeauna arta mai presus de orice altceva”. Regulile și 
responsabilitățile cotidiene ale existenței îi erau străine. Căsnicia îi 
părea o povară, o piedică în realizarea aspirațiilor sale creatoare. 
Dragostea n-a reușit să învingă forța sălbatică a creației. 

În viziunea Lisei Stromme, din sfâșierea neîmplinirii erotice a 
celor doi tineri a luat ființă prima versiune a „Strigătului” – expre-
sie artistică a suferinței vecine cu nebunia. Dacă, pentru Munch, 
pictura a reprezentat o cale de salvare individuală, o terapie, 
pentru Tullik, exploziva durere sufletească a despărțirii și a 
pierderii a dobândit proporții destrămătoare. Imaginea din tablou 

devoalează, în cheie alegorică, paroxismul disperării care desfigu-
rează ființa: „Silueta abstractă, nici bărbat, nici femeie, ajunsese 
acum aproape un schelet, cu un craniu în loc de cap și ochi goi, 
cufundați în orbite.

Își prinsese capul în mâini, acoperindu-și urechile cu palmele, 
iar din gura căscată părea că-i ieșea un strigăt. […] Înspăimântată, 
am văzut-o pe Tullik în tablou. Cerul în flăcări, roșu și portocaliu, 
era ca valurile părului ei. Fața aceea chinuită era întocmai cum o 
vedeam zi de zi; dârele verzui din jurul nasului și ale gurii erau 
semnele bolii care mi se arătau pe fața ei; felul în care-și ducea ea 
mânile la urechi semăna în mod straniu cu gestul personajului din 
tablou. Până și vârtejul sinistru din spate mă făcea să mă gândesc 
la o soartă iminentă, de care nu poți scăpa…”.

Edvard Munch, scindat între foarte omeneasca nevoie de 
fericire și blestemul creației, este portretizat sugestiv de confratele 
său de breaslă, Heyerdahl. Totodată, acesta schițează și tipologia 
artistului damnat: „ - Edvard nu e făcut pentru dragoste, Johanne. 
Nu pentru dragostea unei femei. El își iubește arta. E însurat cu 
arta lui”. În confruntarea tragică dintre artă și iubire, fatalmente 
există victime, de vreme ce ambele zeități pretind dăruirea totală 
și sacrificiul de sine. Totuși, Tullik reușește să se salveze și să-și 
transfigureze delirul suferinței, chiar dacă focul din inima ei nu s-a 
stins definitiv: „Edvard și cu mine vom fi întotdeauna împreună. 
Suntem împreună altundeva, deasupra oceanului și a cerului și, în 
același timp, în fiecare părticică din ele. Despărțirea nu există”. 

În vertijul de întâmplări și pasiuni incendiare al celor două 
povești, împletite prin fire empatice, scriitoarea norvegiană a 
oglindit atât parcursul educației sentimentale a Fetei cu fragi, cât, 
mai ales, destinul creatorului, Edvard Munch, incapabil să se 
împlinească prin dragoste, deoarece „arta îl copleșește, îi înghite 
sufletul”. 

Viorica GLIGOR  / Puterea mistuitoare a artei

ANAMNESIS

Vasile GOGEA / Cîteva cuvinte pregătitoare pentru o  
           schimbare de sânge
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/ Grigore Alexandrescu – cel mai mare poet înainte de EminescuAURELIU GOCI

Am putea spune că Grigore Alexandrescu încununează 
şi performează prima “şcoală târgovişteană” pe linia 
cronologică: poeţii Văcăreşti, Heliade, Vasile Cârlova 

– toţi născuţi şi afirmaţi în vechea capitală a Ţării Româneşti. 
Grigore Alexandrescu rămâne, de asemenea, primul creator pur, 
neînsoţit şi de omul de cultură, care a activat exhaustiv în univer-
sul cultural al epocii.

Personalitatea acestui poet exprimă în latenţă toate distincţiile 
care intră în componenţa tipologică a “geniului” – într-o perioadă 
în care nu se cunoşteau manifestările concrete ale acestei excepţii 
umane, apărute în diverse momente şi condiţii de viaţă: o descen-
denţă obscură, reticentă la constrângerile şi obligativităţile şcolare, 
absenţa recunoştinţei – totul i se cuvine, deci! – şi ingratitudinea 
amplificată până la cea mai odioasă manifestare. Aşa s-a compor-
tat Alexandrescu faţă de binefăcătorul său, Heliade, sau cel puţin, 
aşa afirmă ultimul, care a avut, într-adevăr, manifestări de 
Mecenna şi de conducător (şi fondator) de instituţii culturale.

Talent excepţional, cu şcoală puţină şi lecturi la nivelul comun 

al epocii, Grigore Alexandrescu inventează un limbaj poetic şi un 
discurs personalizat, superior celor folosite nu doar de Heliade, dar 
chiar şi de Alecsandri. Şi, întocmai ca şi alte genii, nu conştientiza 
prea profund ceea ce făcea.

Adolescenţa şi tinereţea lui Grigore Alexandrescu sunt o 
succesiune de schimbări ale protectorilor, de la Heliade la banul 
Grigore Băleanu, apoi la familia Ghica, apoi iar la Heliade cu care 
se ceartă ca mare vigoare. Ulterior trece prin casa lui Ion 
Câmpineanu, militar de profesie, care îl atrage pe Alexandrescu în 
armată, în 1834. Fiindcă scria urât, n-a făcut carieră prin cancela-
rii, aşa că a fost trimis vameş la apa Milcovului. În 1837 demisio-
nează din armată şi revine la Bucureşti ca întreţinut al unor boieri 
iubitori de cultură, ca Tache Ghica, sub protecţia căruia rămâne 
până prin 1844. Mai mult, în 1842 face, împreună cu acest boier, o 
călătorie la mănăstirile din Oltenia de sub munte. Lamartinismul 
său latent nu l-a făcut să descopere lacuri romantice, ci să se lase 
impresionat de marele râu patronimic al Olteniei. Aici a întâlnit 

istoria în forme exaltante, iar la Cozia chiar umbra veche a celui 
mai mare domn valah dinainte de Mihai Viteazul.

Istoria şi religia, patriotismul şi credinţa se împletesc în viziuni 
colosale diseminate în exprimări sentimentale delicate. Negreşit, 
“Umbra lui Mircea. La Cozia” este o capodoperă, cel puţin în 
prima parte: “Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate;/ Către 
ţărmul dimpotrivă se întind, se prelungesc,/ Ş-ale valurilor mândre 
generaţii spumegate/ Zidul vechi al mănăstirei în candenţă îl 
izbesc.// Dintr-o peşteră, din râpă, noaptea iese, mă-mpresoară:/ 
De pe muchie, de pe stâncă chipuri negre se cobor;/ Muşchiul 
zidului se mişcă... pântre iarbă se strecoară/ O suflare, care trece 
ca prin vine un fior.// Este ceasul nălucirei: un mormânt se 
desvăleşte,/ O fantomă-ncoronată din el iese... o zăresc.../ Iese... 
vine către ţărmuri... stă... în preajma ei priveşte.../ Râul înapoi se 
trage... munţii vârful îşi clătesc.// Ascultaţi!... marea fantomă face 
semn... dă o poruncă.../ Oştiri, taberi fără număr împrejuru-i 
înviez.../ Glasul ei se-ntinde, creşte, repetat din stâncă-n stâncă,/ 
Transilvania-l aude, ungurii se înarmez.// Oltule, care-ai fost 
martur vitejiilor trecute/ Şi puternici legioane p-a ta margine-ai 
privit,/ Virtuţi mari, fapte cumplite îşi sunt ţie cunoscute,/ Cine 
oar’ poate să fie omul care te-a-ngrozit?// Este el, cum îl arată 
sabia lui şi armura,/ Cavaler de ai credinţei, sau al Tibrului 
stăpân,/ Traian, cinste a Romei ce se luptă cu Natura,/ Uriaş e al 
Daciei, sau e Mircea cel Bătrân?// Mircea!, îmi răspunde dealul; 
Mircea! Oltul repetează./ Acest sunet, acest nume valurile-l 
priimesc;/ Unul altuia îl spune; Dunărea se-nştiinţează,/ Şi-ale ei 
spumate unde către mare îl pornesc.”

Tot ciclul de poeme istorice din volumul “Suvenire şi impresii, 
epistole şi fabule” (1847) are o simţire patriotică autentică şi o 
trăire a clipei unice în spaţiul sacralizat. Textul “Umbra lui 
Mircea. La Cozia” trebuie înţeles şi comentat în contextul reverii-
lor istorice: “Trecutul. La mănăstirea Dealu”, “Răsăritul lunei. La 
Tismana”, “Mormintele. La Drăgăşani”.

O capodoperă este şi “Anul 1840” în care se găseşte tot ce 
ulterior junimiştii vor interzice în poezie. Fără complexe, Grigore 
Alexandrescu scrie o poezie politică: “Cunosc patrioţi politici 
care-aşa exploateaz/ Simplitatea populară, şi ei singuri profiteaz”. 
Dar între istorie şi politică, uneori, Gr.Alexandrescu introduce 
meditaţia religioasă, însă “Rugăciune” pare inferioară celei 
aparţinând lui Heliade. Fabulele însă sunt superioare tuturor 
producţiilor din această specie, dar “Nebunia şi Amorul” nici nu 
cred că ar fi o fabulă: “În nişte fabuli un poet scrie/ Că Nebunia şi 
pruncu-Amor/ Se juca singuri pe o câmpie/ În primăvara vieţii 
lor.// (...) Ei dar odată se gâlceviră/ Pentru o floare ce întâlniră.// 
Striga Amorul în gura mare;/ Cealaltă însă, minut cumplit!/ Îl 
izbi-ndată atât de tare/ Cât de lumină ea l-a lipsit.// (...) S-adună 
sfatul cel fără moarte,/ Şi hotărâră în obştea lor/ Ca Nebunia în 
veci să poarte,/ Să cârmuiască pe orbu-Amor.(...)” Autorul se 
introduce în textul fabulei şi comentează propria istorie, în loc de 
morală.

În mod curios, dintre primii noştri poeţi, incluzând şi pe 
paşoptişti, Grigore Alexandrescu este singurul care nu este 
pasionat de teatru. Nu vorbeşte de această artă care a strălucit 
toată prima jumătate a secolului al XIX-lea. Dar Grigore 
Alexandrescu parcurge toate experienţele poetice posibile în epoca 
sa, cultivă în spirit clasic balada, satira, fabula, meditaţia, monolo-
guri, discursuri retorice. E vizionar, confesiv şi meditativ, dar 
complet lipsit de talent narativ. Fabulele sunt, multe dintrte ele, 
prelucrări după La Fontaine şi Florian, care şi ei, le prelucraseră 
pe antecesorii lor, până la modelul Esop.

Grigore Alexandrescu – poetul liric, meditativ şi melancolic – 
poate să-şi coboare spiritul epopeic  până la Homer. Cu toate 
acestea,  destul de greu ar mai putea găsi partizani pentru opera sa 
în zilele noului mileniu cel mai mare poet dinainte de Eminescu; 
însă fabulele sale încă mai luminează copilării, iar poemele 
istorice aşteaptă, cu încredere, zile mai mai senine, care să facă 
uitat faptul că spiritul patriotic a fost distorsionat în vremea 
comuniştilor, şi demonetizat, în mod aberant, în vremea Europei 
unite.
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Petru URSACHE / Un mic tratat de estetică

Eseul lui I.L.Caragiale, Câteva păreri, poate fi şi trebuie 
considerat un mic tratat de estetică. Afirmaţia este 
destinată să şocheze şi asta din două motive. Mai întâi, 

din cauza noastră, a cititorilor. Suntem obişnuiţi să credem, de la 
Baumgarten încoace, că un tratat înseamnă neapărat o lucrare 
voluminoasă, grea de pagini, care să cuprindă probleme multe şi 
complexe! Un tratat sintetizează întreaga experienţă de idei, 
specifică unei generaţii sau unei lungi perioade de timp; mai 
înseamnă un moment distinct, un reper în însăşi dezvoltarea 
ştiinţei. Nu îndeplineşte studiul Câteva păreri, doar de 40 de 
pagini, condiţii atât de aspre. Pe de altă parte,  cauza se află la I.L. 
Caragiale. Autorul şi-a intitulat lucrarea modest, probabil intenţio-
nat: nu-şi propunea să realizeze un tratat în accepţia tradiţională a 
cuvântului. Din contra, nici nu avea calitatea de a expune în chip 
dialectic şi sistematic principii şi concepte. Nu-i lipsea însă 
convingerea foarte fermă că are de susţinut „câteva păreri”, 
fundamentale pentru creaţia artistică, împotriva „tratatiştilor”. 
Dovadă stilul polemic, ironic, zeflemitor pe care îl adoptă. Mai 
există şi opinia, parţial însuşită de elitele intelectuale, dar în 
general răspândită prin manuale, potrivit căreia actul critic trebuie 
săvârşit numai de profesionişti, adică de către teoreticieni de 
vocaţie, capabili de judecată rece, imparţială. Titu Maiorescu 
dăduse tonul, cum se ştie, în această privinţă, şi era ascultat. Să se 
mai reţină că I.L. Caragiale trecea drept un autodidact , un scriitor 
cu studii modeste, ceea ce atrăgea uşor bănuieli în privinţa 
competenţei sale în a formula judecăţi mai înalte.

Problema are şi altă faţă, întoarsă decis în favoarea lui I.L. 
Caragiale şi e suficient să se semnaleze doar două aspecte. 
Pregătirea subdidactică nu era considerată o infirmitate la 1900. 
Benedetto Croce, spre exemplu, nu avea studii superioare şi, ca el, 
mulţi alţii. Caragiale însuşi nu se sfia să semnaleze goluri în 
pregătirea unor titraţi universitari. Diploma a contat întotdeauna 
pentru cel care a dorit să se consacre învăţământului. Pe Eminescu 
nu l-a interesat nici cariera universitară, nici titlurile didactice 
corespunzătoare. Dar, în privinţa achiziţiilor culturale, îi depăşeşte 
pe mulţi dintre titraţii cei mai pretenţioşi. Nici I.L. Caragiale nu se 
află departe de această realitate. Mai mult decât atât, secolul al 
XIX-lea, îndeosebi ultimele două decenii ale lui, a adus o noutate 
în recunoaşterea competenţelor, de unde şi un violent „conflict al 
interpretărilor”. „Tratatiştii” nu mai au aceeaşi credibilitate ca în 
epocile de glorie ale clasicismului. Creatorii, poeţii, prozatorii, 
pictorii apar în presă pentru a da lămuriri, din punctul lor de 
vedere, privind opera de artă şi destinul acesteia în lumea moder-
nă.  Curând, „mărturiile” scriitorilor şi jurnalele literare aveau să 
se impună cu autoritate în conştiinţa publicului cultivat. 

Fapt semnificativ la noi mi se pare apariţia articolului lui Titu 
Maiorescu, Poeţi şi critici. Nu pentru ce s-a spus: „critică judecă-
torească”.  Mi se pare o mică şi măruntă răutate a criticilor care au 
sărit să-l  minimalizeze pe junimist. Nici el nu era convins de 
arbitrarul separării formelor de judecată, dovadă o scrisoare 
adresată surorii sale, Emilia. Problema de fond e alta: prima dată, 
doi scriitori de valoare, Vlahuţă şi Delavrancea, iau în discuţie 
valoarea creaţiei unui confrate. Calitatea argumentelor poate fi 
discutabilă, din punctul nostru de vedere, după un secol. După ce 
am ascultat părerea ideologilor despre fenomenele invenţiei, a 
venit şi rândul celor mai îndreptăţiţi s-o facă, artiştii, aceia care  
cunosc fenomenul din interior, în amănuntele semnificative. 
Semnificativ, pentru francezi este că, începând cu Th. Gautier şi 
continuând cu Baudelaire şi Mallarmé, fără a-l uita pe Victor 
Hugo, poeţii îşi expun cu autoritate părerile despre litere şi arte, 
despre urât şi frumos. Imaginea tratatului se redimensionează. 
Studiul lui Maiorescu, O cercetare critică asupra poeziei române 
de la 1867, a fost considerat un „mic tratat de estetică a poeziei” 
(Mihai Drăgan). El cuprinde întreaga experienţă teoretică a unui 
critic de profesie. Şi tot aşa:cele două studii ale lui Edgar Poe, 
Filozofia compoziţiei şi Principiul poetic ,depun mărturie asupra 
fanteziei creatoare a autorului, în spiritul unui „mic tratat”. La fel 
stau lucrurile, în linii generale, şi în legătură cu I.L. Caragiale,cel 
din  Câteva păreri.

Studiul Câteva păreri s-a născut pe fondul şi ca reacţie la 
polemica dintre Alexandru Vlahuţă şi Anton Bacalbaşa privind 
principiile estetice, „artă pentru artă” şi „artă cu tendinţă”. 
Caragiale nu s-a lăsat câştigat nici de o parte, nici de alta, de aceea 
a păstrat o notă ironică şi mai mult decât atât, de-a lungul întregii 
sale  intervenţii. El nu respinge cele două principii, ci le condiţio-
nează de talentul scriitorului. Fie „artă pentru artă”, fie „artă cu 
tendinţă”, dar să se ştie că asupra amândurora decide talentul. 
Numai el asigură valoarea operei. Divina comedie a lui Dante este 
tendenţioasă, fie în sens politic (Infernul), fie în sens religios 
(Paradisul).Tendenţioasă este şi piesa de teatru Hoţii de Schiller. 
Se deosebesc prin aceea că prima este scrisă cu talent, iar cealaltă 
nu, drept  urmare rămâne în afara artei. Astfel, discuţia se mută din 

planul abstract şi teoretic în cel al concretului artei şi al experien-
ţei scriitoriceşti. Pentru susţinerea ideilor, el porneşte totdeauna de 
la exemple selectate cu maximă severitate, în baza experienţei de 
lectură şi a bunului gust. Pe această cale, unde intuiţia se întâlneş-
te fericit cu inducţia, se poate arăta pe viu dacă o operă este 
creaţie cu adevărat sau construcţie artificială după reguli prefabri-
cate. Aşa poate fi pusă sub control tendinţa, întrucât se poate 
urmări relaţia dintre intenţie şi realizare. Cât despre „artă pentru 
artă”, oricând se poate demonstra lipsa de suport real a acestei 
sintagme sofisticate. Autorul riscă să cadă în exagerare. Nu există 
artă pentru „ceva”, ci artă şi atâta tot. Cele două principii („artă 
pentru artă” şi „artă cu tendinţă”) nu sunt în contradicţie (tip 
coincidentia oppositorum) ori în dialog creator, ci extreme care nu 
reprezintă nimic sigur. Caragiale parodia versuri simboliste pentru 
că bănuia caracterul artificios şi epigon al multora dintre ele. De 
altfel, epigonismul poate fi surprins mai uşor în poezia modernă 
decât în cea clasicistă.

Un amănunt de istorie literară: formula „artă pentru artă” nu 
aparţine lui Titu Maiorescu, aşa cum au susţinut primele manuale 
proletcultiste, pentru a-l opune pe criticul junimist lui Gherea, în 
spiritul luptei de clasă. Am arătat în cartea mea, Titu Maiorescu. 
Esteticianul, că formularea respectivă a apărut, prima dată la noi, 
în polemica amintită dintre Vlahuţă şi Bacalbaşa. Maiorescu nu a 
utilizat-o în scrierile sale. De altfel, el era un adept al armoniei 
dintre conţinut şi formă sub îndrumarea clasiciştilor şi a lui Hegel. 
În această privinţă, Caragiale se ţinea aproape de Maiorescu. Când  
scria despre tânărul Eminescu, „…poet în toată puterea cuvântu-
lui”, Maiorescu avea în vedere tocmai talentul, înzestrarea natura-
lă, chiar dacă unele versuri nu-i erau pe plac.

Câteva păreri poate fi considerat „un mic tratat de estetică” 
întrucât dezvoltă un set de probleme,strict delimitate, ce ţin de un 
sector destinat al fenomenologiei creaţiei, personalitatea artistului. 
Estetica tradiţională, clasicistă îşi întemeia discursul pe terenul 
operei de artă. Nimic n-o interesa în afară de asta. Romanticii 
aveau să adauge, ca o nouă secţiune, personalitatea artistului, cu 
„facultăţile” lucrătoare, rămânând ca modernii, din a doua jumăta-
te a secolului al XX-lea, să încheie cu un capitol nou, pe care l-au 
consacrat problematicii receptării. Un tratat complet de estetică 
înglobează, în gândirea actuală, trei secţiuni fundamentale: opera 
– artistul – receptorul. În cea de a doua se integrează Câteva 
păreri, limitându-se la statutul de „mic tratat”.

Autorul pune în corelaţie talentul cu capacitatea de invenţie, 
pentru a se delimita de „artă pentru artă”, pe de o parte, şi de „artă 
cu tendinţă”, pe de alta. Totodată, talentul vizează în aceeaşi 
măsură şi artistul, ca  „facultate” naturală a acestuia (I. Kant). 
Termenii ecuaţiei se extind, de la talent şi invenţie la artist. În 
această accepţie a tripticului artist – talent – invenţie se fixează 
cadrele teoretice pentru ceea ce am numit cea de- a doua secţiune 
a unui sistem complet de estetică. Este suficient. Marii autori de 
sisteme pornesc adesea de la un cuvânt sau de la o idee. Hegel de  
la „ideea sensibilă”, Croce de la conceptul de intuiţie, fenomenolo-
gia lui Husserl de la „reducţia eidetică”, existenţialismul heidegge-
rian de la modalităţile de apariţie ale Dasein-ului etc. I.L. 
Caragiale şi-a propus doar „câteva păreri”, în acord cu artist – ta-
lent – invenţie. 

Ca descriere a textului, trebuie spus că autorul începe, cel puţin 
în intenţie, cu începutul:  încercarea de a formula o definiţie a 
talentului. Nicăieri în bibliografia de specialitate nu se poate 
semnala o definiţie general acceptabilă a talentului. Explicaţia 
există: talentul este o realitate spirituală difuză şi mult mai 
puternic străbătută de elemente de subiectivitate decât frumosul, 
de unde şi dificultatea cuprinderii lui în concept, utilizarea într-o 
definiţie provizorie şi negativă până la stabilirea uneia finale. 
Aşadar începe prin a explica ce nu este talentul, adică: „Lipsa de 
talent este incapacitatea de a găsi formula de comunicare intelectu-
ală exactă a simţirii ce ne-a produs-o împrejurările materiale”. O 
asemenea judecată nu convinge dacă este scoasă din context, din 
sistemul de relaţionări destinate să conducă la un sens urmărit cu 
ochi ager de autor. De altfel, partea tare a articolului stă în 
exemplificări expuse cu vervă, detaliat şi cu amuzament, cititorul 
fiind astfel dirijat să se convingă pe viu dacă o lucrare anume este 
scrisă „cu talent” sau „fără talent”. În înşiruirea exemplelor 
ilustrative, Caragiale se dovedeşte a fi mai curând un artizan decât 
un teoretician, forţa demonstraţiei fiind umbrită de seducţia 
punerii în scenă, a înfruntării dialogale între da şi nu.

Definiţia talentului vine după o serie de expuneri demonstrati-
ve: „Talentul este deci puterea de expresivitate ce o au îndeosebi 
unii pe lângă iritabilitatea ce o au toţi”. Se cuvine comentată 
această propoziţie. Până a ajunge aici, el a lămurit deja elemente 
ale propriei definiţii. Într-o propoziţie anterioară ni se spune că 
talentul este „puterea naturii şi a artistului”. Iată izvorul kantian: 

„Geniul este facultatea prin care natura dă reguli artei”. Deci talent 
înseamnă natură şi este o calitate a personalităţii creatoare. Când 
autorul afirmă că „unii” se caracterizează prin iritabilitate,asta 
înseamnă că marea mulţime se bucură de o înzestrare naturală 
limitată. Ea receptează şi poate să înţeleagă valoarea artistică, dar 
se opreşte aici. Puţini sunt cei care au capacitatea de a da expresie, 
adică de a da formă poetică emoţiei personale. Este vorba de 
oamenii de talent, creatori de opere frumoase şi viabile.

Definiţia citată are şi ea un caracter provizoriu, ca şi cea 
negativă, de la începutul textului. Autorul o trece printr-un alt 
filtru de exemplificări şi examinări critice, dându-i o nouă formă. 
O găsim pe ultima pagină: „condiţia esenţială a operei de artă este 
insuflarea pe care nu i-o poate da decât talentul”. Noutatea constă 
în introducerea unui substitut, „insuflare” pentru „putere” şi a 
conceptului de operă (era de preferat invenţie), în rotunjirea unei 
familii unitare de termeni, proprii unei secţiuni distincte dintr-un 
tratat complet de estetică. Oricât ar  părea de ciudat, dar formula-
rea definiţiei a posteriori, după ce au fost dezvoltate exemplifică-
rile şi argumentele, ţine de o strategie subtilă, practicată îndeosebi 
de autorii moderni. Tudor Vianu îşi rezervă momentul definirii 
disciplinei estetice la sfârşitul tratatului său; la fel procedează şi 
G. Călinescu în Principii estetice, în legătură cu poezia.

Dacă definiţiile au valoare relativă, în cel mai bun caz arătân-
du-ne modul de gândire al unui practician de geniu, cred că 
desfăşurarea lor în mai multe variante, în Câteva păreri, a consti-
tuit pentru I.L. Caragiale un pretext să-şi dezvolte opiniile proprii 
despre invenţia artistică. Chiar dacă talentul ne apare ca o noţiune 
difuză, dispune de forţa necesară ca să dicteze legi nescrise după 
care iau naştere formele frumoase. Ele capătă viaţă prin interme-
diul artistului. De aici se impune cu necesitate încă un concept 
pentru aprofundarea problematicii invenţiei : stilul. Am văzut că 
oamenii, în generalitatea lor, sunt „iritabili”, adică  în marea lor 
majoritate „fără talent” şi în cerc restrâns „cu talent”. Aceştia, la 
rândul lor, se deosebesc după stil, după manieră şi după ritm. 
Începe să se joace al doilea act, în continuarea aceluiaşi scenariu 
din Câteva păreri. Primul pune în rol tema talentului şi debutează 
cu o replică acidă la adresa adepţilor „artă pentru artă” ori „artă cu 
tendinţă”. Spre exemplu, prima frază, în stilul momentelor vesele: 
„Noi, românii, suntem o lume în care,  dacă nu se face ori nu se 
gândeşte prea mult, ne putem mândri că cel puţin se discută foarte 
mult”. Actul al doilea, consacrat stilului, începe şi el cu o notă 
satirico-polemică, de data aceasta la adresa vechilor tratate de 
retorică: „A! sfântă retorică!”

Cu multă pietate mi-aduc aminte de savantul Cours français de 
Rhétorique, prima ţâţă de la care am supt laptele ştiinţei literare”. 
Ca şi în „primul act”, unde se spune că participanţii la discuţia 
despre „artă pentru artă”/ „artă cu tendinţă” au abordat o mulţime 
de probleme omiţând-o pe cea mai importantă, talentul, şi tratate-
lor de retorică li se reproşează că dau poveţe în legătură cu fel de 
fel de stiluri, însă nu spun un cuvânt despre singurul care intere-
sează: stilul potrivit. Asupra lui insistă I.L. Caragiale pe parcursul 
mai multor pagini, cu observaţii  de fineţe şi de bun gust.

Studiul lui Caragiale dovedeşte afinităţi hotărât clasiciste şi 
trebuie judecat în acest context. Autorul pledează pentru forma 
armonioasă, pentru expresia aleasă, pentru respectarea adevărului 
natural. Opera poetică apasă ca o grea răspundere pe umerii 
creatorului ei. Câteva păreri ar putea să ne lămurească, măcar 
printre rânduri, de ce I.L. Caragiale a scris puţine opere, în special 
dramatice,în numele unei  judecăţi severe:  a sa, a cititorilor 
avizaţi şi a publicului instruit.
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Magda URSACHE / Între roman şi eseu

Sentimentul demn patriotic, firesc, în numele normalităţii 
nu presupune nici ură şi violenţă faţă de alt neam, nici 
trâmbiţe şi tobe, nici lătrături ideologice, de felul celor 

cu care ne asurzeau în fiece ianuarie, de zilele Ceauşeştilor, 
activiştii intraţi în delirul „adeziunilor”.

Cu patriotismul critic (Horia Vicenţiu Pătraşcu), da, sunt de 
acord, dar cu condiţia „să nu ucidă speranţa colectivă” (acad. 
Ioan-Aurel Pop). Cu sintagma maioresciană „observări critice”, da, 
însă nu cu dispreţul faţă de naţiunea-rădăcină. Şi nu, categoric, cu 
scopul de a de-mitiza, de a crea românilor o imagine rea, deloc 
onorantă: România, ţară defectă, cu un popor (numit, abreviat, 
popo), defect. Câţi intelighenţi  nu se declară sâcâiţi de etnie, gata 
să-şi dea demisia din ea, convinşi că nu mai avem soluţii naţiona-
le, ci transnaţionale. În zilele noastre, intelighenţii preferă să fie 
transetnici, adaptaţi la vechile/noile comandamente internaţionalist 
– globaliste Naţional terminal, titrează TRU, europarlamentarul 
băsesc. Adică finish? De aici până la întrebarea istoricului L. Boia 
n-a mai fost decât un lat de discurs: „Mai sunt românii o naţiune?” 
N-or să mai fie dacă renunţă să mai fie, dacă se lasă cuprinşi de 
amorţeală etică şi etnică, de nepăsare, de akedía.

Cu zel distructiv, se umblă la criteriile care identifică naţiunea: 
origini,cruce,limbă. Alt criteriu de identificare a unei naţiuni: reali-
zări în cultură şi civilizaţie. Or, „ noi n-avem”, necontând cine ştie 
ce Brâncuşi, Enescu, Eliade… Ni se spune că solul românesc nu-i 
productiv spiritual, negându-se excelenţa românească. Cantemir, 
Hasdeu, Eminescu, Iorga, Pârvan, Gh.I. Brătianu, Blaga nu 
înseamnă nimic?

Nu ajută deloc la dezvoltarea calităţii civice negarea continuă a 
ce înseamnă a fi român, mai ales a fi bun român. O spun fără să 
mă tem de miştocănii (tip Andrei Cornea) despre „vâna naţională” 
şi iţarii în vine. În pragul Centenarului, se dau palme celor 
obsedaţi, pasămite, de identitate, ca fiind înapoiaţi, încremeniţi în 
proiectul României Mari, când naţiunile sunt deja în metastază. Şi 
nu ne intră odată în mintea noastră ne-deschisă că avem o identita-
te neconturată, adică n-avem; că existenţa conştiinţei de neam a 
fost baznă, de scos din capul elevilor. La 10 ani de la Unire, în 
1929, au venit la sărbătorire 300.000 de români. E cifra cea mai 
mică, alte ziare estimând prezenţa a patru-cinci sute de mii. Şi nu 
numai la Alba Iulia au fost serbări, ci şi în Bucureşti şi-n alte părţi. 
În 20 mai, ‚29, la Alba, au defilat arcaşii Bucovinei, cortegii etno 
din toate provinciile. Lângă Iuliu Maniu, prim ministru din 
noiembrie ‚28, au stat Alexandru Vaida- Voevod, Ştefan Cicio Pop, 
Aurel Vlad, Ion Mihalache, Iorga, generalul Constantin Prezan…

E bine ştiut faptul că, prin program, o naţiune unită n-a plăcut 
kominterniştilor, că Internaţionala a 3-a s-a opus României Mari. 
Iar protoglobalizatorii Marx-Engels-Lenin-Stalin, cu „învăţătura” 

lor, stau la baza neo-internaţionalismului numit globalizare. Anul 
2016 a fost declarat în Rusia, de Partidul Comunist, Anul Stalin; 
oare PSD va declara 2018 Anul Brucan, care, în „Scânteia” din 
1947, cerea „osândă” pentru „capii PNŢ”, Maniu şi Coposu, „înve-
chiţi în rele”?  Profetologul Brucan, învechit în bune, ar trebui 
recuperat ca… avangardist globalizator?

Sechelele propagandei comuniste se văd la tot pasul: din şcoală 
până-n Parlament. Ultima ultragiere a rezistenţei anticomuniste, 
autor: senator Şerban Nicolae. „Doar sclavii, scrie Mircea Platon, 
nu îşi cunosc istoria, oamenii liberi au rădăcini”.

Cicerone Ioniţoiu estimează că victimele Tribunalului Poporului 
însumează cam 25 de milioane de ani de temniţă grea. N-a fost de 
ajuns? Dacă-n şcoli şi facultăţi măcar de Istorie s-ar preda cursuri 
de martiriologie şi – de ce nu? – de monumentologie, n-ar mai fi 
eroii de război îngropaţi în cutii de carton. Şi nu s-ar mai afirma că 
numai nişte astupaţi la minte se pot sacrifica pentru statul-naţiune, 
formă absolută. În alte cuvinte, stat etnic nu, partid etnic (UDMR), 
da. Iată de ce este imperios necesar să rememorăm, spre învăţătură, 
drama unioniştilor, dar şi a generalilor deveniţi „criminali de 
război”, vârâţi în puşcăriile comuniste pe „loturi”. Iuliu Maniu, 
arestat la 75 de ani, condamnat la închisoare pe viaţă, mort la 
Sighet în ‚53, târât de gardieni pe scări, într-un sac şi zvârlit la 
groapa comună. Iar doamna Rodica Palade (GDS) afirmă că a-i 
căuta oasele e „act blasfemiatoriu”, nicidecum creştinesc.

Cardinalul Iuliu Hossu a primit 20 de ani de închisoare, 
Domiciliu Obligatoriu la Ciorogârla, apoi la Căldăruşani; citise, la 
Alba Iulia, Declaraţia de Unire cu ţara.

Istoricul acad. Silviu Dragomir, arestat în ‚49, eliberat în ‚55; a 
murit la Cluj, în ‚62.

Istoricul Ioan Lupaş, arestat în ‚50, eliberat în ‚55.
Istoricul Ion Nistor, rectorul Universităţii Cernăuţi; a redactat 

Actul Unirii; arestat în ‚50, eliberat în ‚55.
Ion Mihalache, arestat după înscenarea de la Tămădău, în 14 

iulie ‚47, închis la Râmnicu Sărat şi mort acolo, la 81 de ani, în 
1963. Dr. Grigore Grigorovschi, militant pentru unirea Bucovinei 
cu România, mort la Văcăreşti, în 1950.

Ion Pelivan a murit la Sighet, lângă Gh. Brătianu şi Iuliu 
Maniu. Iar noi spunem că patriotismul e ridicol, deşi Iorga a 
folosit vocabula în alt context, avertizând: „suntem un popor 
ridicol şi criminal de tolerant” (subl.mele). Toleraţi, toleraţi, poate 
rămâne ceva! Acceptăm să fim umiliţi de Csibi Barna, refugiat în 
Ungaria: „Să se rupă România precum steagul din mâna mea”, 
blestema în iulie 2015. Şi-n decembrie 2015, Kelemen Hunor 
glăsuia: „Poate ar trebui altă zi naţională”. Şi alt imn: al Ungariei! 
Acelaşi Hunor îndemnase, în 2014: „Să aducem Catalonia şi 
Tirolul în Ardeal”. Expresiv îndemn, nu-i aşa? Doar a fost ministru 
al Culturii din România. De altfel, „regina independenţei”, cum o 
numeşte presa catalană pe doamna Marcela Topor-Puigdemont din 
Vaslui, a fost studentă la „Cuza”. Oare ce-o crede despre Unirea 
Mică? Parte a istoricilor ieşeni ştiu ce cred, de vreme ce virusează 
necontenit fiinţa naţională ghilimetând-o ,aşa cum ghilimetează şi 
voinţa colectivă majoritară.Minoritatea dă tonul şi face muzica!

Oare 16 ani de Regiune Autonomă Maghiară, impusă de Iosif 
Vissarionovici, nu ne-au ajuns? Regiunea Autonomă Maghiară, 
vecină cu Oraşul Stalin. Se mai văd pe Tâmpa urme din literele 
formate prin copaci plantaţi anume pentru a da numele tătucului: 
STALIN.Acum ,în Vrancea, B1Tv spune că se exploatează păduri 
întregi,  copacii fiind marcaţi în culorile steagului suedez.

Lamentabilul ins Al. Florian  ne trage pe dreapta, susţinând că 
politica naţională e nefastă, rasistă, extremistă, colorată în gri nazi 
sau în verdele Legiunii. Să nu-l discriminăm ca fiu de comunist 
pur-sânge? Ba să-l „discriminăm” puţintel, tăindu-i sălăriuţul oferit 
de statul român. Stat pe care îl trage de urechi Kelemen Hunor , cu 
„Steaua României” în piept şi cu Catalonia în inimă. Cică românii 
ar pune pumnul în gura minorităţilor. De unde o spune? Din 
Parlamentul României! Soluţia ar fi, după UDMR, să se micşoreze 
pragul de vorbitori de limbă maghiară, pentru a fi angajaţi la primă-
rii translatori pentru necunoscătorii de limbă română. O ţară de 
translatori, asta dorim? Un cetăţean român de etnie maghiară vine 
la interviu pentru un post, cu translatorul la purtător.

 Da, se insistă pe altă limbă decât româna, pentru că limba 
comună e alt criteriu de identificare a unei naţiuni. De ce presează 
ucrainenii, care au ucrainizat numele românilor: Buzatu – 
Buzatenko; Cherdevară – Kerdevarenko; Sandu – Sandulenko? 
Simplu: ca minoritatea românească să nu aibă drept la şcoală în 
româneşte. Iar informările lui Tökes, mergând cu pâra la Poartă, la 
Bruxelles, sunt dezechilibrate. Europarlamentarul, ales de români, 
i-a cerut lui Viktor Orban „protectorat pentru Transilvania”, cu 
„Steaua României” la rever (atunci o avea, cred) , uitând că în 
Ardealul celor trei naţiuni, unguri, secui, saşi, nu existau ca 
naţiune tocmai românii majoritari. Iar în Constituţia Dietei 
ungureşti, articolul 18, sta scris că era pedepsit cu 4 ani de 
închisoare cine vorbea ceva contra naţiunii ungare. I s-o fi replicat  
pastorului că mai rău decât maghiarii o duc în Harghita-Covasna, 
acum, minoritarii români?

Premierul din vecini, Viktor Orban, l-a liniştit pe Tökes: „Viitorul 
o să fie în limba maghiară”, viziune la fel de aberantă ca aceea cum 
că Iisus ar fi fost ungur. Iar un preşedinte al Parlamentului Ungariei 
susţinea că autonomia Transilvaniei e „porunca lui Dumnezeu”. Îţi 
pune Dumnezeu mâna-n cap? Mă îndoiesc, dacă n-are pe ce pune 
mâna.Naţiunea română e jignită pe teritoriul nostru.Nu mai există 
persona non grata? Sau adevărul gol-goluţ este că Orban ne jigneşte 
pentru că ne jignim noi înşine? N-a mai rămas unionist să nu fie 
hulit, dispreţuit, ironizat. Cuza? Un „ofiţeraş  muieratic”. Ne între-
băm ce-am fi fost fără nemţi, fără dinastia Hohenzollern-
Sigmaringen, fără Carol. Dar regele întâiu a avut inteligenţa să 
continue ce-a început Cuza, reformele lui: legea agrară, a instrucţiu-
nii, codurile penale… Oare de ce sigla UAIC este preferată primei 
universităţi române, Universitatea „Al.I. Cuza”? Abreviem, 
abreviem, până nu mai rămâne nimic! Leii Regulamentului 
Organic, puşi pe treptele UAIC de un rector neinspirat, rânjesc la 
trecători. Şi nu sunt deloc edentaţi în România edentaţilor, a celor  
cu „guri ştirbe”. N. Carandino avea zâmbet Colgate când a ieşit din 
temniţă? Cum,când i-au scos toţi dinţii în bătăi?

Rusia nu va abandona nicicând politica expansionistă, în timp ce 
noi pledăm pentru imigrare în defavoarea interesului etnic. Cum au 
procedat sovieticii? Dislocând populaţia românească,deportând-o.

Kelemen Hunor voia recuperarea pământului natal pas cu pas 
(Iohannis) şi ceas de ceas (Lenin). Şi câţi „dualişti” dintre românii 
neaoşi nu se găsesc! Nu mai avem Carpaţi ci… Alpii Transilvaniei. 
Cât despre Bucovina, cine mai ştie, dintre elevi, studenţi chiar, că e 
o provincie istorică? Marcă de apă chioară sau minerală, asta se ştie.

Maghiarii şi-l impun pe eroul lor, Kossuth (cu greu, la Târgu 
Mureş, strada Călăraşilor nu şi-a schimbat denumirea în Kosuth 
Lajos). Medievistul Vasile Lechinţan constata nu demult,în 2006,în 
„Formula AS”, ca referent la Arhivele Naţionale din Cluj-Napoca, 
faptul că se aplică Legile Dietei mai rău ca pe vremea iobăgiei. 
Din clădiri publice sunt scoşi români ai căror strămoşi au contribu-
it la ridicarea lor. Guvernanţii României n-or fi citit comentariile 
profesorului clujean, de vreme ce din Liceul Piariştilor, al cărui 
nume e legat de Inochentie Micu Klein, Gh. Şincai, Petru Maior, 
sunt scoşi românii? La fel din „Bastilia” (Colegiul Reformat), 
fostul colegiu unitarian. „Arhivele sunt pline de documente care 
demonstrează că românii sunt parte efectivă la toate aceste 
construcţii cedate acum”, scrie V. Lechinţan, specialist în instituţii 
şi edificii istorice din Transilvania. 

După cedarea Fundaţiei Gojdu (sau cu acest prilej), Gh. 
Piperea întreba: se mai ştie dacă în Cetatea Alba Carolina mai 
există Codex Aureus sau dacă n-a fost mutat la Budapesta? În faţa 
catedralei catolice din Alba, sub pajişte, se află ruinele basilicii 
bizantine distruse de maghiari în 1002, când au ocupat Apullum.

Gh. Brătianu a văzut un miracol în dăinuirea noastră etnică; 
altora le stârneşte pohta de pamflecăreală. Îl scoatem pe Mihai 
Viteazul ca jucător perdant la bursa de iluzii a românilor şi nici 
Baba Novac haiducul, care i-a stat alături (şi cum l-a hăituit pe 
Hasan Paşa!), personajul basmelor copilăriei mele, nu scapă de 
hulă: e înfăţişat ca trădător al lui Mihai. Că a fost prins şi ars pe 
rug la Cluj, în februarie 1601, n-are importanţă. Baba Novac este 
erou al sârbilor, la noi – trădător, cum susţine un soi de istorie. Dar 
câte motive nu găsim să facem haz! Miştocănia e-n trend. 
Kogălniceanu? Un destrăbălat gastronomic şi erotic, specialist în 
frigănele şi găluşti, care gătea bou à la mode şi zaharicale franţu-
zeşti. A cercat bucate şi femei, atâta tot. Doar arhivele nu  mai 
contează dacă ni le poate păstra Ungaria, aşa cum Moscova ne-a 
păstrat tezaurul. N-ai arhivă, n-ai toponimie, poţi contesta româ-
nismul în Ardeal, ceea ce se şi întâmplă.

De România lui Rosenthal se râde cum că pictorul ar fi fost 
evreu ungur şi că model, muză sau cum vreţi a-i spune i-a fost 
soţia lui C.A. Rosetti, o scoţiană, Mary Grant, sora consulului  
englez de la Bucureşti. Ca şi cum ar conta biografia modelului 
pentru o alegorie. Cine o fi fost Libertatea lui Eugène Delacroix 
(Libertatea conducând poporul, 1830) se întreabă cineva? Şi câţi 
gazetari dez-orientaţi sau bine orientaţi nu s-au opus denumirii 
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, deranjaţi de identita-
te, ca nemotivată, exagerată, demodată. Adio diferenţei etnice, în 
numele unei vocabule slobozite – culmea! – chiar de Ministerul 
Educaţiei: multiperspectivitate (sic!). Cât despre „perspectivitate”, 
un jurnalist l-a întrebat pe preşedinte: „Aveţi  un orizont de timp?” 
Şi lentul nostru preşedinte, vorbind o română mai lentă decât 
Ciorbea, a răspuns cu oarece întârziere : „Nu.”

Prioritar, se încearcă să se facă praf şi conştiinţa de neam, şi 
coeziunea socială. Un argument contra „hicleniilor” (vorbă de 
cronicar)? Într-un sătuc, Pinticu Tecii, numit şi Piciorul Iancului, 
ţăranii dintr-o mică aşezare au riscat, în Ungaria hortystă, după 
cedarea din ‚40, să-şi păstreze steagul lucrat manual, cu care au 
participat la Unire. L-au ascuns în turla bisericii , sub nişte 
scânduri. Fusese furat în ‚39, apoi recuperat şi ascuns în gunoier-
niţa satului, învelit cu grijă într-o piele de căprioară. Pe steag 
scria: „Acum ori niciodată”.
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1. Această veche-nouă carte a lui Lazăr Popescu redescoperă 
orfismul şi dictonul ut musica poesis. Ceremonialul vrăjit mlădiază 
limbajul liric şi emoţional, îl transformă într-o cântare intemplati-
vă, heraclitică în cele din urmă. Uzând de oximoron, Lazăr 
Popescu se reîntoarce transmodernist la modernitatea francogerma-
nă de sorginte mitosofică şi evident metafizică.

2. Metapoetician aplicat, autorul „Poemelor Danei” (1987) se 
revendică totuşi din cultură pentru eter, unul al transcendenţei 
reancorate în ontologia unui eros îmbătat de parfumurile tari ale 
tânjirii după corpul ideal al unei iubiri ca o „sărbătoare reluată pe 
lângă lume”. Iar „ca o mângâiere, cuvântul” „explozie înceată în 
ochiul invizibil al florii” caută „o gamă neştiută” de litere şi sonuri 
menite să redea imaginarul unei „mai mult ca realitatea”.

3. Oricum mi-e fermă convingerea unei redescoperiri a neoex-
presionismului de tip Georg Trakl, Lucian Blaga, Petre Stoica, 
numai că Lazăr Popescu e un apolinic nemântuit, un sedus mereu 
de „miracolul dilatat” al clipei scrise „în freamătul ierbii” şi 
trans-scrise sub semnul „lumii tremurătoare” şi al poveştii cu 
vrăbii semantice.

4. Elogiind precum Rilke ori Montale dicteul îndrăgostit de 
inefabil, poetul concepe actul poetic într-o simultaneitate aurorală 
cu „prinsoarea de fluturi” prin fâneţurile auguste ale memoriei 
precum Cezar Ivănescu ori Artur Bădiţa.

5. Vechi-noul Lazăr Popescu nu se teme de discursul de 
reciclare a unor toposuri doar aparent pierdute. Asemenea lui 
Marcel Proust ori Aurel Pantea, maturul columnist încă de la anul 
1987, cel de dinainte de „Amurgul traversat”, îşi reclamă rezidenţa 
într-o epocă suspendată, staţionară o vreme în „orele mirării”, 
„într-un cea translucid” „în sclipirea oglinzii” unde „s-ar mai putea 
scrie cu gânduri un poem” deci doar mental nu şi scriptural.

6. Tot scrutând „Zările noi, stanţele suspendate în frunze 
tremurătoare” ca poet fantezist-ironic, L.P. ascute cuvintele ca pe 
„neştiute pietre” ca să exclame oarecum excedat: „Ce reprezentare 
absurdă peste tot!” ca un Dorian Gray reîntrupat sub „negura de 
stele”.

7. Dublul vegetal funcţionează şi în textul lui Lazăr Popescu 
întocmai ca la Marin Preda numai că salcâmului îi este preferat 
ulmul, pentru conotaţia lui psihanalitică. Poemul în sine revalorifi-
că, repet, textualismul, dar clapele maşinii de scris par să fie şi 
clapele unui „pian lăuntric”. Astfel poezia poate fi acea „revărsare 
de ape aievea”, acea „articulare posibilă de cântec” cu – atât de 
frumos spus – „nostalgia unui sine strecurat tiptil pe uşa ce duce 
spre ieşirea din Casa Cuvântului”.

8. Atmosfera de nostalgie a unui tărâm şi a unui limbaj pierdut, 
rămas in illo tempore, se autogestionează prin «asemănare». 
Heteronimul Menalc îşi execută misiunea pe care Lazăr Popescu 
i-o încredinţează prin acest dialog chiar în faţa porţii de intrare şi 
ieşire din Republica Reinventării Marii Poezii. Dacă au stat, 
morile de vânt ale lui Don Quijote trebuie repornite. Căci ele 
alimentează cu energie inepuizabilă Dicţiunea edificată cu amăgi-
toarele cuvinte.

Niciodată nu-i târziu, nu, nu-i deloc târziu a te întoarce la 
„Kilometrul zero al iubirii”[1] cum niciodată nu-i prea tardivă 
„căutarea punctului zero”. Maurice Blanchot invocă un anume 
„consimţământ înalt” al scriiturii şi ne avertizează că această 
literatură scrisă nu-i simplă formă transparentă, ci este o lume 
aparte alterată, depravată, ocupată economic (poate şi social), 
prizonieră, într-o istorie deseori frustrantă/ ostracizantă.

Astfel că fiecare poet se simte însărcinat până la autosacrificiu 
să încerce a se elibera de această lume dominată de idoli falşi, a o 
nimici chiar spre a o construi din nou conform propriilor sale 
exigenţe auctoriale, una pură de orice folosinţă anterioară. „A scrie 
fără o scriitură, a duce literatura către acel punct de absenţă, unde 
dispare, unde nu mai avem a ne teme de secretele ei care sunt 
minciuni, iată ce înseamnă gradul zero al scriiturii”[2] – ne 
lămureşte acelaşi Blanchot. Iar Lazăr Popescu pare să-i calce pe 
urme, reînnoindu-şi limbajul (meta) şi (trans)poetic pornind – cum 
altfel? – de la „Kilometrul zero al iubirii”.

Certamente, şi pentru Lazăr Popescu, accepţiunea barthesiană a 
„gradului zero al scriiturii” e un miraj asumat cu o periculoasă 
luciditate: aceea a reinventării erosului despre care Georges 
Bataille afirmă că ar fi „aprobarea vieţii până şi în moarte”. 
„Activitatea erotică este… o exuberanţă a vieţii”. Ea este o 
„tulburare elementară”, este „ceva a cărui esenţă este o răsturnare 
a oricărei ordini prestabilite şi răscoleşte adânc”[3].

Volumul „Kilometru zero al iubirii” pare să se revendice, 
parţial, din „Aureola umbrei”, carte pe care i-am scos-o eu în 
calitate de consilier editorial la Editura Gorjeanul în 2005 [4]. 
Recitite într-o inerentă paralelă – ca urmare a citatelor prelevate 
din „Aureola umbrei” în proaspăta „Kilometrul zero al iubirii” – 
cele două opere se reconotează reciproc, părând două vase comu-
nicante.

Ambele s-ar putea trage din mantaua lui Odyseas Elytis, ceea 
ce-i perfect. În „Prinsoare pe fluturi”(ciclu mai vechi, rămas în 
sertar, din 1987), personajul feminin Dana îl melancolizează ca pe 
E.A.Poe pe poetul trăitor în căutarea cu toată fiinţa a perechii idea-
le. Intertextualizându-l pe Goethe – fiind un homo (trans)cultura-

lis, Lazăr Popescu procedează firesc când observă când „se opreşte 
cuvântul şi se transformă în curgere nemaipomenită de literă”. E o 
curgere heraclitică, de sorginte elină/ heladică, iar poezia se reduce 
pe sine, renunţă la cuvinte, păstrându-se doar ca muzică, întrucât 
în ea „sinele se fericeşte pe sine”. Crezând în miracol – precum 
edictează şi transmodernismul – Lazăr Popescu îl defineşte 
antologic ca fiind „un început de visare a târziului”. Versul i se 
confundă orficului lirosof cu eterul tocmai din pricina – repet 
– renunţării la scriitura ca atare prea densă, prea… arbitrară, ca să 
se poată baza direct pe numele originare desigur nelovite de 
nenorocirea arbitrarietăţii semnului lingvistic.

Un „Acrostih” – care e o formă fixă – împrăştie un parfum de 
cireş oriental, poposind oarecum şi prin preajma haiku-ului. 
Roland Barthes ar aprecia că şi cuvintele tari au o anumită 
moliciune ca şi ceasurile lui Dali. Iar romanul semiologic ai cărui 
protagonişti sunt poetul iniţial tânăr şi Dana cea reală, apoi cea din 
anamneză e unul al sensului unduitor, aventuros, erotizant până la 
acea saturaţie care are drept consecinţă o scriitură despre scriitură, 
ca nonscriitură. Întrucât ca metalimbaj dobândise „ceva asemănă-
tor freamătului… această forţă, această căldură care înalţă ştiinţa 
poienică şi prozodică, ritmică, stilistică, poezească etc.(oricât de 
riguroasă ar fi spre altceva, spre nescriitură (Nichita Stănescu o 
reinaugurase cu necuvintele sale în starea lor imaterială, spirituală 
– n.m.,I.P.B.)[Barthes, 1987, 50-67].

„Ca o mângâiere, cuvântul” – se vede cooptat într-o „gamă 
neştiută” de cristale sonore, iar „iubirea împresurând literele 
tăcută… închipuie sărbători pe sub brazi”. Rămâne „şoapta precum 
un cântec de pasăre”. Adică „Limba păsărilor” (Andrei Pleşu).

Brodând un limbaj şi o comunicare cât un erotikon, din imagini 
concrete, într-o suprarealitate, poetul evadează dintr-o pragmatică 
uzuală optând pentru răsfăţul într-un discurs îndrăgostit şi orfeo-
narcisiac, deci diadic/ triadic – cum ar insinua Charles Morris, de 
mi-ar fi cumva tovarăş la această recitire a mea implicată într-o 
hermeneutică oarecum îmbogăţită printr-o „explozie înceată în 
ochiul invizibil al florii”. Morris însuşi împărtăşise aspectul (trans)
retoric, deşi obiectase că insistenţa, pe regulile de întrebuinţare, a 
scriitorului se găseşte pe acelaşi plan cu deconstruirea lor [Morris, 
2003, 78].

Această nouă carte de autentică poezie a lui Lazăr Popescu e 
un fel de salt – primejdios/ profitabil? – într-un absolut al rostirii 
po(i)etice întrucât – cum indică şi Roland Barthes – poetul se 
instalează într-o situaţie revoluţionară. Căci scriitura lui L.P. are 
drept funcţie nu numai să comunice despre o iubire în doi timpi/ şi 
în două epoci/ sau să exprime nişte tensiuni teribile şi nişte emoţii 
mirabilizate, ci să impună „un dincolo al limbajului”, „singurătatea 
unui limbaj ritual” ca soluţie salutară a reinventării poeticităţii 
fruste, şi totodată rechemată în teritoriul literar-imaginar unde 
acest ordin sacral al semnelor scrise reconsacră iubirea ca instituţie 
a puterii secunde, dezvoltată de formă.

Ea fascinează, încântă, are iar consistenţă plină de secrete 
precum: cel al luminii despărţite de sunet, cel al ochiului care 
cuprinde miracolul dilatat (Aievea sau valsând); ori cel precum al 
numelui iubitei care „face cu ziua prinsoare pe fluturi”(p.15) ieşiţi 
din crisalide precum stilemele din morfologeme.

La un moment dat, Charles Morris defineşte interpretantul ca 
fiind „un gând sau concept”. Trăind „într-un ceas translucid, cristal 
mult aşteptat”, poetul columnist, fondator al Şcolii de Literatură de 
la Târgu-Jiu, aşteaptă vremea „când s-ar putea scrie cu gânduri un 
poem”. Însă această scriere este prezentă deja „din nou şi altfel 
totuşi” ca, de pildă, în celelalte nouă apariţii verslibristice: Alte 
secunde, alte ipoteze; Amurgul traversat, Aureola Umbrei, Omul 
care trece podul, Fachirul de scai, Scribul şi contesa, Cosmos în 
silabe, Amarul vector.

Cum procedează, de data aceasta, poetul şi în acelaşi timp 
poeticianul înalt instruit (i-am răsfoit biblioteca şi, mărturisesc 
spăşit, l-am invidiat: Pound, Pessoa, Girard, Blanchot, Barthes, 
Montale, Cohen, Eliot şi cu osebire cărţile, în franceză, netraduse 
încă – n.m.,I.P.B.)? Retrasează drumul de la gradul zero al scriitu-
rii cu o finalitate exact precizată: să îmblânzească limbajul (sincro-
nic) şi limba poezească (diacronică cu sau fără voia sa) fie ea şi 
după experienţe precum ale lui Valéry, Poe, Kavafis, Elytis, 
Seferis, Gide, Proust, Saint-Exupéry ş.a.

Ca Roland Barthes în „Fragmente dintr-un discurs îndrăgostit”, 
Lazăr Popescu resimţind întâmplarea de dragoste vrea să şi 
înţeleagă ceea ce se petrece cu eul său erou şi cu cel narator. Vrea 
să afle în dragoste însăşi materia verbală/ psihică/ pe calea căreia 
să-şi poată rosti discursul erotikonizat, autoreflexiv/ autoreferenţi-
alist. Conceptul de «iubire» izbuteşte a-l prinde în kairotice 
străfulgerări: „Fantezia lui ascuţea ironice şi neştiute pietre”, fiind, 
de fapt, „Fantezie fără licurici şi oceane”, în formule neaşteptate, 
regrupate în pasaje susceptibile de-o reverie a utopiei limbajului: 
„Încercată se vrea/ doar această articulare posibilă de cântec/ cu 
nostalgia unui sine strecurat/ tiptil pe sub uşa ce duce spre ieşirea/ 
din casa cuvântului, astfel şi asociat/ fiind unui soare nesigur şi 
rar, / luminător capricios pe deasupra îndepărtaţilor/ oameni şi 
ulmi”(Oameni şi ulmi, p.19). Dar şi prin alte surprize ale rostirii, 
incantatorie cumva, magicomitică, risipite în şuvoiul Imaginarului, 

al cărui loc prielnic vrea să prefacă însăşi conştiinţa într-un drog şi 
astfel să atingă viziunea totală a realului, marele vis limpede, 
dragostea profetică însoţitoare a deveninţei care printr-o nouă 
mişcare a spiralei se recuplează la ingenuitatea intraparadisiacă, 
evadamică. Şi, obligatoriu, cu-o nereprimată ambiţie, să abolească 
ceea ce ar fi ascuns, transaparentizându-l în cea mai transmoder-
nistă abordare.

Citez cu plăcere asemenea prelevări de laborator alchimic 
lazărpopescian: „ascultă între dealuri, izvorul limpede”; „dar nouă 
ne fu dat/ cuvântul, amăgitorul, sunetul,/ nostalgia şi celelalte 
asemănări” (Dialog în faţa porţii); „gândul meu încet străbate 
oraşul/ ca un submarin încărcat cu manuscrise”; „Te aştept într-o 
oră de mătase/ tăcut pe lângă ultimii crini…” (De ce?); „vara 
cununată cu frasinul”; „aş fi vrut acuma să-ţi scriu un vers/ în care 
să vezi/ nebănuitele stele pe treptele paltinului” (aici ecourile 
mitice „ne vizitează vieţile” la fiecare din noi – n.m.,I.P.B.).

Prima secţiune – cea din 1987 – intitulată splendid „Prinsoare 
pe fluturi” – îi dă eventualului cititor, cel concentrat deopotrivă în 
lectura-eveniment dar şi în sublimul dor de dragoste, într-o 
excitare asemănătoare desfătării: cheia semantică, de desţelenire a 
celei de-a treia dimensiuni: dimensiunea sintactică a semiozei 
transice [Morris, 2003, p.28]. O diseminez/ desemnez reciproc 
avantajos: „E poate un semn că existenţa odată apropiată de sensul 
proiectat întru dorinţa de a trăi. E clipa aceasta ca o… lămurire 
când omul trăieşte cu ochii şi mintea în prea fericita-i singurătate”. 

Iată deci tocmai v-am iniţiat în uimitoarea taină de la 
„Kilometrul zero al iubirii”: neogramatica dragostei al cărei 
specific consistă în arhitextualitate, în resuscitarea arhetipurilor 
din «illo tempore», în redescoperirea folclorului literar popular 
naţional, în reinventarea diferenţelor „atât de puţin înţelese şi în 
majoritatea cazurilor greşit”. Consecinţa: o strofă din „Poezie şi 
buze” e antologică: „O floare mai poate renaşte-n secundă/ în 
prelungi nelinişti de undă?/ Ale luncilor flori primăvara aşteaptă/ 
poate-n durere de linie dreaptă”. Motivul undei revine auroral în 
„Vino”, după un incipit tot sclipitor: „Vino să ne întâlnim în steaua 
Conopus, îţi cer./ Ori în Steaua Polară, pe cer/…/ Pe sub cer, pe 
sub cer/ mă mişc încet, încet şi cer/ în şoaptă dezmierdarea 
secundei/ în liniştea şi neliniştea undei” cuantice ori chiar 
subcuantice – bănui. 

Schimbarea la faţă a lui Lazăr Popescu rezidă – resemnalez – 
în întoarcerea la prozodia clasică, la ritm mecanic, la rima provo-
catoare de metafore vii ş.c.l., dar şi în reciclarea modernului topos 
blagian al misteriosofiei/ ontologiei deztabuizate din „rotaţia 
completă”. Citez finalul din „Vino”, unul apoteotic desigur: „Senin 
ar fi fost necuprinsul, se poate/ şi norii albi se-ntorceau pe o parte/ 
vor reapărea doar peste ani 29/ să ne spună bine-aţi venit nouă…/ 
Tăcere şi îmbrăţişare/ e mare misterul acesta, e mare,/ sub cerul 
când întunecat, când candriu/ eu nu ştiu, nu ştiu şi nu ştiu…/ 
Aştept un semn, oare nu-l vei da?/ Va fi sau nu va fi aşa?/ Şi-n 
steaua Conopus ori Steaua Polară/ ne-om reîntâlni iar şi iară,/ 
rotaţie completă, ani 29/ să nă spună bine-aţi venit nouă” 
(Popescu, 2017, p.30-31). Această „gramatică a dragostei” de la 
„Kilometrul zero” s-a reîmbibat de vechiul entuziasm dionisiac 
declanşat de reveria cu „ibovnica nemuritoare” – cum o numise 
Brâncuşi pe Margit, pe Pogani, desigur, / nemurind-o în carne şi-n 
piatră”. 

Într-adevăr scriitura lazărpopesciană izbândeşte ceea ce-şi 
propune: „nemuritoarea ibovnică (Dana – n.m.) se-nscrie-n 
cuvânt,/ nemuritoarea ibovnică se nemoare-n cuvânt”. Şi în meta- 
şi în trans-cuvânt universal, totalizator (Popescu, 2017, in inte-
grum)[7]. Lazăr Popescu afirmă ceva despre înţelepciunea tristă a 
magului care nu va fi niciodată. Şi mai afirmă ceva despre o 
aşteptare a unei scrieri vălurite şi cu multe labirinturi întoarse. Se 
pare că „povestea de dragoste” începuse încă din 2005 căci există 
în „Aureola umbrei” două citate explicite. Unul din Tudor Arghezi: 
„Apropiată mie şi totuşi depărtată/ Logodnică de-a pururi, soţie 
niciodată”. Şi celălalt din Mircea Eliade (Nuntă în cer): „Noi nu 
suntem o pereche din această lume…/ Destinul nostru nu se 
împlineşte aici pe pământ”[7]. Această sublimă iubire atinge noi 
culmi ale expresivităţii (auto)reflexive în această foarte recentă 
realizare artistică – repet – de mare emoţie interioară vibrotextua-
lă: „Kilometrul zero al iubirii”.
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Născut în 12 noiembrie 1976, absolvent al Universtităţii 
de Artă şi Design Cluj-Napoca, Secţia pictură, artistul 
Paul Târziu este profesor la Liceul de Arte Plastice 

„Corneliu Baba” din Bistriţa. A participat la 18 expoziţii de grup, 
în ţară şi străinătate, începând din anul 2004, de asemenea, are 
șase expoziții personale, la Bistrița, Cluj-Napoca și, cea mai 
apropiată, la Deva, abia ridicată de pe simeze. 
Membru al U.A.P., Filiala Interjudeţeană Cluj-Bistriţa, deţine 
Premiul Municipiului Bistriţa pe 2010.  

Aprecieri critice: Oliv Mircea - ,,Un gen al abstracţiei informa-
le, un exerciţiu al jocurilor cromatice, o încercare de a sonda 
Puterile tămăduitoare ale iluziei încearcă în lucrările sale Paul 
Târziu”.

Recent ați avut o expoziție la Deva... 

Da, o expoziție personală cu lucrări din ultimii ani. Obișnuiam 
până în acest an să prezint în expozițiile personale doar lucrări de 
un an. În această expoziție am revăzut și lucrări mai vechi.

Cum vă raportați la o anumită perioadă de creație, se simt 
acumulări, schimbări de la an la an în lucrări?  

Poate că mie îmi este greu să spun despre lucrările mele dacă 
se simt sau nu schimbări, poate un ochi care nu este obișnuit cu 
ele, un privitor din afară își dă seama mai bine despre acest lucru. 
În mod sigur există diferențe, pentru că și temele, în general, s-au 
schimbat la fiecare din expozițiile personale pe care le-am avut. În 
mod sigur, se simte că sunt eu în toate, dar se simt și diferențe.

Din ce zonă sunt temele care vă preocupă mai mult în 
ultimul timp? 

Temele lucrărilor sunt într-o strânsă relație cu experiențele mele 
personale, cu modul cum percep natura și relațiile mele cu cei 
apropiați, cu prietenii, cu oameni cu care vin în contact. Temele 
sunt legate, sunt apropiate de aceste relații.

Într-o perioadă ați explorat anumite teme pe spații largi, 
prin culoare. Am văzut una dintre expozițiile dumneavoastră 
de la Galeria ,,Arcade” din Bistrița, din urmă cu unul sau doi 
ani.  

Da, înainte am avut lucrări mai mari, însă începând cam de 
acum un an am trecut la proporții mai mici, la lucrări de 50 pe 50, 
dar în expoziția de anul acesta, de la Deva, am avut lucrări și mai 
mari, și mai recente, mai mici.

Este o ispită pentru artist exprimarea pe spații mai ample? 

Da, pentru mine să pictez pe spații mici este un chin, pentru 
mine contează foarte mult în pictură gestul și dacă am un spațiu 
mic, exprimarea devine sacadată. Acum lucrez în același atelier cu 
pictorul Radu Hangan și am spațiu să mă joc, dacă pot spune.

Gestul se regăsește într-un anumit fel în compoziție, în 
structura lucrării. Există o legătură între acestea?  

În tot ce pictez, gestul este foarte important, tușa lăsată de 
pensulă, chiar eroarea, pe care o vreau de fapt, o exploatez tot în 
relație cu gestul.

Care sunt pictorii ce v-au influențat, care au avut un rol 
important în formarea dumneavoastră ca artist?  

Este foarte greu să spun. Îmi place foarte mult Michelangelo, îl 

simt foarte bine în ceea ce lucrez eu despre corpul uman. În 
lucrările mele sunt foarte multe studii, foarte multă anatomie a 
corpului uman. Îmi place foarte mult de Koning, dar e foarte greu 
să-l evidențiez pe unul mai mult decât pe celălalt.

Dintre pictorii români, cu care simțiți că aveți afinități? 

Îmi place Corneliu Baba, care cred că este unul dintre pictorii 
mari ai României, și Grigorescu. Ei sunt cei mai aproape de mine, 
de sufletul meu.

Există în rândul artiștilor generației dumneavoastră o 
solidaritate bazată pe dragostea pentru artă, în mod sigur, dar 
grupuri cum între poeți, optzeciști, nouăzeciști, douămiiști?  

Mie nu îmi plac grupurile și nu voi face niciodată parte 
dintr-un grup, pentru că prefer să fiu liber. Dacă intri într-o 
grupare, firește, există ceva care te apropie de acești oameni, dar, 
în același timp, și ceva care te limitează, îți obturează anumite 
opțiuni. Una este să fii prieten și altceva să te incluzi în grupare. 
Nu îmi plac grupările!

Mă gândesc la vederi, opțiuni estetice apropiate...  

Ele există și grupările există, dar niciodată nu au durat mai 
mult de câțiva ani. În istoria artei putem observa - dar nu numai în 
istoria artei plastice, ci și a poeziei - au fost grupări care au durat, 
să zicem, zece ani, după care membrii s-au despărțit și au mers 
individual mai departe. Probabil că este nevoie la un anumit 
moment de grupuri, pentru că ai nevoie să fii aproape de căutările 
generației tale pe care le ai în momentul respectiv, după aceea 
trebuie să te desparți de starea respectivă, pentru că te încătușează. 
Cred că rostul grupărilor de azi este sprijinul reciproc.

În literatură, cel puțin mai nou, tinerii vor să-i scoată de pe 
scenă pe „bătrâni”. Există și în pictură rupturi între generații?  

Foarte greu să răspund la această întrebare. Mă gândesc la ceea 
ce se întâmplă în lume mai mult decât la noi. Într-un anumit fel, 
noi suntem rupți de lume. Ne învârtim tot în acest spațiu balcanic.

Acesta este un avantaj sau un dezavantaj? 

Un dezavantaj, în continuare suntem într-o lume comunistă 
închisă. Probabil că tinerii care intră acum în pictură, sculptură, în 
această lumea artistică, sunt un pic mai liberi, au prins oportunita-
tea ca de la o vârstă mai mică să meargă în străinătate și să vadă 
cum se mișcă acolo lucrurile. Cei care sunt la 40 de ani, sunt 
depășiți. Este, totuși, bine a avea sentimentul revoltei.

Revolta, omul revoltat, cum spunea Albert Camus, răzvră-
tirea, forma de protest duc la schimbare, progres... 

Este o chestiune particulară, fiecare artist este o individualitate. 
Dacă l-aș întreba pe un alt artist, acesta ar putea să fie mai pozitiv. 
Eu nu prea sunt pozitiv în această perioadă.

Cu ce artişti din generația dumneavoastră vă simțiți 
apropiat?  

În mod normal ai vrea să nu ai apropieri, dar sigur ai, mai ales 
acum, când vezi foarte multe. Trebuie să trăiești izolat pentru ca să 
poți spune că nu interacționezi cu nimeni. Dar probabil nici atunci, 
pentru că dacă ai trecut printr-un tip de educație, nu ai cum să 
rămâi izolat. Sunt foarte mulți artiști care-mi plac, și nu numai din 
pictură, ci și din sculptură, din dans. De pildă, Sasha, o coregrafa 
germană. Eu mă simt legat și de celelalte arte, de poezie, de pildă.

„Ut pictura poesis” - și pictura este poezie, spuneau latinii. 
Am văzut o carte realizată de dumneavoastră împreună cu 
poeta Andreea Gal, o carte de poezie foarte bună, cu ilustrații 
de excepție. 

Da, a apărut în urmă cu vreo doi ani, dar poezia este partea 
hard a cărții.

Sunteți un artist tânăr, în plină forță creatoare, și lipsa 
spiritului pozitiv, revolta, dau bine, sunt mobilizatoare.  

Lumea, lucrurile, arta sunt în curgere continuă. O știau vechii 
greci. Vom mai vedea și noi..

Victor ȘTIR / Interviu cu pictorul Paul Târziu: “Îmi place să mă exprim pe spaţii ample”

INTERVIU
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Lucian GRUIA

Mihai Gabriel Badea ne-a obişnuit cu poezie, proză şi 
eseuri de sorginte esoterică, în special cabalistică, 
provocatoate de meditaţie. Vom comenta în continua-

re, primul volum de eseuri, Cabalistul din strada Doamnei – Vol. I 
Atracţia începutului (Ed. Rafet).

Textele din primul volum de eseuri au ca obiect cunoaşterea, 
subtitlul indicându-ne preocuparea autorului pentru geneza univer-
sului. Pentru Mihai Gabriel Badea, lumea născută prin Big - Bang 
este hologramă, astfel încât, în viitor, Demiurgul va putea crea o 
nouă lume chiar dintr-o bulă de aer (în hologramă, orice parte 
conţine planul ansamblului). Autorul se mai întreabă ce am mai 
putea descoperi în legătură cu universul după ce am constatat că 
deplasarea spre roşu a liniilor spectral marchează îndepărtarea 
galaxiilor una de alta în urma marii explozii termonucleare menţio-
nate.  Există în concluzie trei posibilităţi: extinderea universului la 
infinit, urmată de moartea termică; readunarea materiei într-un 
punct generator al unei noi explozii; sau intervenţia divină pentru 
crearea unui nou univers dintr-un fragment. Cum moartea termică 
nu ar avea sens, creaţia urmând a se desfăşura la nesfârşit, rămâne, 
şi în aceest caz, a treia variantă. 

În ceea ce priveşte forţele creatoare ale omului, putem crea lumi 
imaginare prin puterea gândului şi putem transforma natura prin 
aplicarea tehnologiilor inventate.

Omul reprezintă un sâmbure dumnezeiesc sădit pe un sol 
animalic, un experiment nu prea reuşit, o jucărie: “Omul însă a fost 
conceput cu materialul avut la dispoziţie: din instincte libere prin 
spaţiu, sentimente luate de la animale, memorie şi inteligenţă de la 
îngeri, dar cu multă măsură. (…) Viaţa este antrenamentul continuu 
pentru marele meci cu moartea”. A fost dotat cu două sexe pentru 
supravieţuire, familia asigurând creşteera copiilor. Când dragostea 
dispare trebuie să rămână respectul. Concluzia autorului e clară: 
Mai trebuie lucrat la iubire.

Astăzi, omul dezvoltând tehnologii poluante şi distructive poate 
distruge planeta Pământ. Elementele vieţii, apa şi aerul sunt cele 
mai periclitate. Pentru atenţionarea semenilor, Mihai Gabriel Badea 
închipuie o scrisoare dramatică atribuită lui Dumnezeu, prin care 
atrage atenţia omenirii să se potolească (Povestea unui sfârşit de 
lume).  Scrisoarea ar trebui citită de fiecare dintre noi. 

Partea principală a cărţii o reprezintă eseurile gnoseologice care 
mi se par destul de sceptice. “A existat tot timpul un lucru unifica-
tor pentru ştiinţă şi religie: cunoaşterea, dar pe măsură ce fiecare 
din cele două s-au dogmatizat, căutându-şi un drum propriu, au 
devenit întâi diferite, apoi antagonice. Despărţite, s-au dovedit o 
pradă mai uşoară pentru monstrul politic, care nu iartă nimic, 
reuşind manipularea lor cu “mijloace specifice”; asmuţirea uneia 
împotriva celeilalte, în final confiscându-le.” 

Nici filosofia nu reuşeşte să descurce iţele: “ Filosofia grecească 
încearcă să lucreze în structura existent între om şi divinitate, dar 
cu şanse operaţionale minime, pendulând între micro şi macrocos-
mos noţiuni ce nu pot fi imaginate cu atât mai puţin vizualizate. În 
filosofia “europeană”, imaginaţia este limitată între barierele 
evidenţelor, în cea iudaică imaginaţia poate muta chiar desfiinţa 
barierele, ea neoperând niciodată cu categorii.” Heidegger şi Freud 

nu-i plac autorului dintr-un motiv subiectiv: au produs mode.
Nici logica, singură armă împotriva haosului din gândire, nu-l 

mulţumeşte pe autor. Logicianul este un fel de spadasin: “Dar cum 
noi trăim după logici complementare, uneori este posibil ca 
învinsul să iasă mai câştigar decât învingătorul.”

Aici s-ar putea adăuga faptul că se pot construi teorii false, 
perfect logice, dacă axiomele nu sunt adecvate realităţii. 

Neadecvarea metodelor de cercetare la obiect îl face pe Mihai 
Gabriel Badea să se îndrepte spre cunoaşterea dogmatică şi revelaţie. 
Cabala, în concepţia autorului, este cea mai apropiată de esenţe, aşa 
cum afirmă şi Moshe Idel: “Cabala este o cale spirituală prin care 
cercetătorul atinge realitatea.” Astfel se deschide ochiul interior.

Nici sistemul nu poate fi adaptat cunoaşterii, întrucât cel 
deschis nu se poate închide iar cel închis nu poate cuprinde totul. 
Iar mitul, care poate înghiţi totul, sfârşeşte în poveste. 

Simbolul reprezintă un mod convenţional de tratare a esenţei. 
Romanul cosmetizat nu satisface nici el pretenţiile de cunoaştere: 
“Numai că izbucnirea naturalităţii face să pălească orice formă de 
perfecţiune sintetică.”

În concluzie: “Am putea până la urmă defini cunoaşterea prin 
înţelegerea lucrurilor înconjurătoare, menţionând că mai există şi 
mulţimea vălurilor, iar din când în când se mai ridică unul, dacă 

este să se producă vreo revelaţie.” Aşadar Mihai Gabriel Badea 
optează pentru revelaţie. În teoria cunoaşterii , autorul se apropie 
de mitologia indiană în care lumea esenţială, adevărată, este 
învăluită în vălul aparenţelor (vălul Mayei). Întrucât autorul mai 
afirmă că pe măsură ce cunoaştem apar alte probleme mai misteri-
oase şi adânci, detectăm aici o apropiere de Cunoaşterea luciferică 
elaborată de Lucian Blaga. 

Un fel de cuvânt înainte, semnat de autor reprezintă un fel de 
sinteză a cărţii. Reţinem de aici că volumul  a pornit de la un fel de 
jurnal în care autorul nota divese străfulgerări. Cea care ar putea fi 
chiar un motto pentru carte, afirmă că: “A şti nu înseamnă neapărat 
a cunoaşte.” Propoziţia subliniază scepticismul autorului, de care 
am pomenit la începutul demersului meu exegetic. Mihai Gabriel 
Badea meditează profund asupra problemelor cunoaşterii. 
Concluziile conduc spre revelaţie. Ele sunt discutabile dar frumoa-
se. Provoacă meditaţii neliniştitoare. Iată ce doreşte autorul de la 
această carte şi nu numai: “Vreau ca tot omul, când ies din lumea 
mea dinăuntru, să găsesc pe cineva cu lungime de undă compatibi-
lă!” Să sperăm că îl va găsi printre cititorii săi.

În ceea ce mă priveşte, voi citi cu interes celelalte două cărţi de 
eseuri ale lui Mihai Gabriel Badea dedicate cunoaşterii.

/ Mihai Gabriel Badea – Cabalistul din strada Doamnei (Vol. I Atracţia începutului, Ed. Rafe)

Elena Bolânu – Pastel de culoare – Să 
învățăm, să recităm şi să colorăm 

La prima impresie, să scrii literatură pentru copii ar părea o 
treabă uşoară, dar când te apuci de ea îţi dai seama cât este de 
dificilă, întrucât trebuie să pătrunzi în sufletele prichindeilor, să 
priveşti lumea prin ochii lor inocenţi, să-ţi placă jocurile lor cu 
păpuşile, maşinuţele şi nu numai.

Elena Bolânu reuşeşte această performanţă în volumul de 
poezii Pastel de culoare – Să învăţăm, să recităm şi să colorăm 
(Ed. Delta Cart Educational, Piteşti, 2016), carte ilustrată cu har 
de Laurenţiu Roşu. Poeta, educatoare în localitatea Moviliţa, 
judeţul Ialomiţa, posedă o baghetă magică pentru deschiderea 
sufletelor copiilor. Titlurile celor şase capitole ale cărţii constituie 
totodată şi temele principale ale poeziilor adresate copiilor.

În capitolul Bucuriile naturii, aceştia primesc informaţii despre 
schimbările mediului în cele patru anotimpuri din ţara noastră. 
Primăvara vine cu ghiocei, iar păsările călătoare se întorc la 
cuiburi. Vara ne răsfaţă cu soarele ei binefăcător: „Te desprinzi 
din soare,/ Rază orbitoare!/ Ce-ar fi viaţa fără tine, oare?” (Rază 
de soare). Toamna umple cu roade cămările. Iarna, pe lângă 
jocurile specifice şi sărbătorile mult aşteptate, provoacă o gingaşă 
poezie legată de frumuseţea fulgilor de nea:  „Aşază-te pe ţara 
mea,/ Tu, fulg de nea/ Cu chip de bijuterie./ Lucrat în filigran,/ 
Alb şi diafan./ Decorezi tot ce atingi,/ Şi transformi în inedit.” 
(Fulgul)

Capitolul Despre mine aduce elogiul familiei, aşezată în 
centrul lumii copiilor: „Mama, tata şi bunicii/ Ocrotesc cu grijă, 
picii/ Să crească mari şi frumoşi,/ Sănătoşi şi viguroşi.” (Familia)

Elena Bolânu dedică mamei o emoţionantă poezie: „Tu, 
frumoasa mea făptură,/ În ochii tăi, găsesc căldură./ În tot locul 
mă veghezi,/ De rele mă protejezi,/ Fără să-ţi spun, în cuvinte,/ 
Ştii ce păsuri am în minte.” (Mama) 

Pentru prichindei, grădiniţa este magică, a doua casă: „Când 
ajung la grădiniţă,/ Nu mai am nici o dorinţă./ Pe loc, toate 

se-mplinesc,/ Că am tot ce îmi doresc.” (Acasă) Elena Bolânu le 
transmite copiilor şi regulile de politeţe şi de igienă corporală.

Comportarea frumoasă trebuie avută şi în raport cu jucăriile 
care nu trebuie stricate, ci îngrijite. Jucăriile se revoltă împotriva 
unui copil care nu ştie să le protejeze şi ca urmare: ”Au plecat la 
magazin/ Să le cumpere alt copil,/ care ştie să se poarte,/ Şi cu 
grijă să se joace.” (Eu nu sunt ca el)

În capitolul Obiceiuri şi tradiţii, pe lângă sărbătorile atât de 
dragi tuturor, copiii sunt învăţaţi să respecte drapelul nostru 
tricolor.

Jocuri şi jucării pentru copii este un capitol mult îndrăgit de 
prichindei întrucât le vorbeşte despre jocurile cu mingea, coborâ-
rea dealurilor cu sania, construirea omului de zăpadă, împodobirea 
bradului etc.  Învăţatul culorilor şi al gingăşiei cu care trebuie 
ocrotite florile se transmite copiilor în capitolul Flori, mii de 
culori. Ghioceii, crizantemele, macii, mărgăritarele fac reverenţe 
în ţaţa noastră. Mărgăritarele sunt: „Frumoase lacrimi de îngeri,/ 
Prelinse din duioase plângeri.” 

În sfârşit, capitolul Universul necuvântătoarelor le trezeşte 
interesul copiilor pentru animale domestice şi sălbatice: căţelul, 
pisicuţa, văcuţa, cocoşul, găina, curcanul, ariciul, şoricelul, 
vulprea, lupul, iepuraşul, ursul brun şi ursul alb, leul, elefantul şi 
zebra. 

Elena Bolânu îşi propune prin această carte să-i înveţe pe copii 
multe lucruri noi, folositoare, să-i înveţe să recite şi să coloreze, 
iar pe părinţi şi bunici să-i obişnuiască să le citească prichindeilor 
versuri, amintindu-şi astfel de propria lor copilărie.

Cartea se citeşte cu interes şi datorită ilustraţiilor colorate este 
atractivă pentru cei mici.

Bucuriile naturii

Belşugul toamnei, se culeg: mărul, para, gutuia, strugurele, 
legumele – tuturor le dedică frumoase poezii. 

O poezie dedicată hărniciei furnicii.
„au ieşit copii în sat/ Şi-au plecat la colindat/ cu gând de urat./ 

Au ieşit copii buluc/ Să se dea pe derdeluş,/ Unde e alunecuş./(...)/ 
Din poartă  lătra Lăbuş: - Stai că vin şi eu, acuş,/ Să mă dau  
pe-alunecuş!” (Jocuri de iarnă)

Dar vine primăvara cu ghiocei şi păsări călătoare care îşi vor 
construi cuiburile sub streaşina casei.

Despre mine
Păpuşile grădiniţei fascinează şi trebuie îngrijite.
Dragostea pentru familie, părinţi şi bunici.
Copiii învaţă să se ferească de viscol: „Să vă spun cum fac:/ 

Căciula stă pe cap,/ Fularul, la guriţă,/ Mânuşa pe mânuţă./ Pe 
spate, cojocel, Cu glugă la el./ Pantaloni de fâş/ Mă apără de 
vânt./ Iar ghetuţele-mblănite/ Sunt două sobiţe./ N-ai decât să 
viscoleşti,/ Că nu mă-mbolnăveşti!” (Am grijă de mine)

Dragostea pentru grădiniţă: Reguli de politeţe
Deprinderea Regulilor de igienă este importantă în educaţia 

copiilor. 
Copiii învaţă să se poarte civilizat: „Mama m-a-nvăţat,/ Să fiu 

educat./ Să mă port frumos/ Să fiu politicos,/ De când ies pe 
portiţă,/ Şi merg la grădiniţă.” (Politicosul)

Copiii primesc şi o educaţie patriotică Tricolor.
Jocuri şi jucării pentru copii
Sunt jocurile de iarnă cu săniuţa, de făcut oameni de zăpadă,de 

împodobit bradul pentru a-l primi pe Moş Crăciun aşa cum se 
cuvine. 

Flori, mii de culori
În acest capitol copiii sunt învăţaţi să iubească florile: ghioce-

lul, crizantema, mărgăritarele: Anotimpurile sunt cântate cu 
bucurie

Universul necuvântătoarelor:  căţeluşul, găina, cocoşul, vulpea 
cea şireată, lupul, pisica, şoricelul, văcuţa, iepuraşii, ariciul, curca-
nul, leul, ursul polar, ursul, elefantul, zebra.
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Adrian Frăţilă este un rebel al sensurilor pure. Libertatea 
este pentru el sinonimă cu fiinţa. Ea îl motivează să 
ceară socoteală lumii despre toate neîmplinirile 

dogmelor în care creatorul caută o esenţă a gândirii: 

„Era Pământul osândit pe rug 
Mult împietrise-n dogme Universul 
Când temerari care-au scăpat din jug 
I-au dezlegat curbura şi reversul 

Ca nişte sarcofage sub zăpezi 
Ard litere ce n-au fost încrustate 
Dezgroapă-le în taină şi-ai să vezi 
Cucuta are chipul lui Socrate.” (Erezii). 

Trubadur cu lira-i înveşmântată în mirt, poetul colindă lumea 
în căutarea unor sensuri ale acesteia, veşnic nemulţumit de 
sensurile cotidiene ale facerii, trăirii şi morţii: 

„Cu aripa din frunte-ncerc să zbor 
Aceea care vindecă făptura 
Dar căi ferate-mi fulgeră-n picior 
Mă încovoaie şi mă dau de-a dura 

Şi deraiez până devin cărunt 
Şi-ncep din nou cazanele să fiarbă
Priviţi-mă când trec prin gări; eu sunt 
Marfarul care-alunecă sub iarbă 

Mă-nşală la tot pasul un semnal 
La semafoare mă pândeşte clipa 
Şi-ajuns în dreptul punctului vamal 

Nu pot să-mi smulg din rădăcini aripa.” (Marfarul).

Spirit liber, oscilează între solitarul cercetător al naturii intime 
a lucrurilor şi fenomenelor cereşti, al propriului interior insondabil 
şi periculos de adânc, poetul scrie cu o dezinvoltură şi o libertate 
interioară uimitoare, el este exponentul unei clase nobiliare 
neîngrădite, al sângelui albastru poetic: 

„În noaptea asta greierii sunt beţi 
La ore fixe stelele mă muşcă 
Drept cârjă lângă ochi lungesc o puşcă 
Şi trag în cer cu nişte mici nămeţi 

Nu se aud ecouri ca-n pădure 
Vânatul meu nu-şi saltă nara-n vânt 
Răsare doar o rană în cuvânt 
Şi caută pe cineva s-o-ndure.” (Vânatul).

Asimilat prin propria-i natură plină de har Poeţilor Aleşi, nu se 
dezminte şi nu înşală aşteptările celor care văd în el profunzimea 
contopirii dintre înger şi demon, care văd în el fantasticul şi 
boemul călător printre astre, cititor în stele şi semne astrale 
neînţelese decât de magi, şamani, profeţi cugetători la adâncurile 
nesfârşite ale Universului. El cunoaşte sensurile ascunse ale 
lucrurilor, are viziuni fantastice ale mişcării Universului în 
alcătuirea sa, vede galaxiile în alcătuirea divină, înmărmuritor de 
frumoase dar înspăimântător de monumentale în măreţia lor, în 
dimensiunea covârşitoare a creaţiei.

Aceste viziuni impresionante, subtilitatea cu care poetul 
pătrunde în miezul lucrurilor, simplitatea viziunilor morţii şi vieţii 
laolaltă, creaţia divină în toată splendoarea sa, uimitoare în măreţia 
şi frumuseţea sumbră – toate acestea, pătrunse cu mintea poetului, 

cu intuiţia, cu harul său, îl duc pe culmi de creaţie puţin atinse de 
creatorul omenesc, îl transformă într-un titan cu viziuni cosmice.

Cunoscând poetul, în elementul său, ai crede că este un nobil 
scăpătat de la curţile apusene care s-a întors recent de la porţile 
gândirii Orientului. Aerul nepământean, forţa şi energia care îl 
însoţesc, sensibilitatea dusă până la viziune, inspiră cumva curiozi-
tate şi un aer mistic pe care îl poartă pretutindeni. Poetul este, în 
viaţa sa socială, un om discret, un dezinteresat de bogăţiile 
materiale dar un însetat de studiu, de alchimiile sufleteşti ale eului 
cosmic, al viziunilor paradisiace sfâşiate de demonul cunoaşterii. 
Această cunoaştere este, la Adrian Frăţilă, o cunoaştere mistică, 
bazată pe observaţie şi rezonare energetică a armoniilor cosmice 
dintre lucruri, şi mai puţin pe cercetarea în aparenţă a lumii 
înconjurătoare: 

„Din vechiul turnului mister
Pe urma umbrei cade seara 
Şi o măsoară efemer 
Aroma de tutun amara 

În vreme ce nimic nu-i clar 
Şi parcă mi-e de mine milă 
Orchestra ultimului bar 
Cântă o ploaie inutilă 

Târziu când pianiştii-s beţi 
După ferestre delirante 
Polenizate de pereţi 
Adorm domesticele plante.” (Ultimul bar).

Asemenea unui ascet tibetan, Adrian Frăţilă depăşeşte stările 
adolescentine de revoltă împotriva contradicţiilor fenomenelor, 
dintre valoare şi certitudine, spirit şi materie, revoltă împotriva 
piedicilor abstracte de gândire în aflarea adevărului, a multitudinii 
de feţe ale lucrurilor, a antitezelor dintre aparenţe şi esenţe. El 
trece peste acestea cu o anume sete de cunoaştere, cu calmul 
artistului care acceptă adevărul în momentul revelaţiei (sale), 
având credinţa că nu tulburând lucrurile cunoşti, ci ascultând 
ritmurile interioare ale acestora, muzica  nesfârşirii cosmice, 
rezonarea cu armoniile universale, refuzând acceptarea axiomelor 
filosofice:

„Se înalţă-n sinea mea un zid 
Care limitează două spaţii 
Cugetă-ntr-o parte Euclid 
Mă ţintesc de dincolo soldaţii 

Nu-nţeleg de cine-s condamnat 
Şi de ce în zid e-aşa răcoare 
Dar refuz la ochi să fiu legat
Cât aştept comanda următoare.” (Zid).

Frumuseţea şi eleganţa versurilor, claritatea imaginilor şi 
neobişnuita alcătuire sălbatică a viziunilor poetice, ritmul muzical 
încărcat de un lirism adânc, o combinaţie între romantism, simbo-
lism şi expresionism, toate acestea amestecate într-o contopire 
nouă cu un final poetic fericit, aduc în faţa lumii un creator care 
s-a depăşit pe sine, şi-a depăşit creativ limitele existenţei şi şi-a 
însuşit actul (divin) al creaţiei cu o conştiinţă artistică matură, cu 
valenţe de iluminare meteorică. Inovaţia constă într-o perpetuă 
prospeţime a privirii de ansamblu cu care vede lumea, mereu din 
unghiuri diferite în raport cu reperele existenţiale.

Fiecare revoltă a poeziei lui Adrian Frăţilă este calmă, se 
petrece mai mult la nivel de Idee decât la nivel de sistem nervos 
poetic, fiind doar o atitudine a gândirii, o reflectare în gândirea 
poetului a contradicţiei din lucruri şi a contradicţiei gândirii 
poetului cu gândirea divină. Poetul, prin harul său, ne aduce, cu o 
înzestrare lirică notabilă, în faţa marilor meditaţii ale unei poezii 
metafizice prin însăşi esenţa ei. Marile teme ontice – naşterea, 
viaţa, moartea – sunt readuse cu măiestrie, cu un mare apetit 
filosofico-poetic al dezbaterii problemelor existenţiale fundamen-
tale, a marilor mistere ale existenţei, faţă în faţă cu Eul creator.

Un puternic iz de simbolism răzbate din versurile poetului 
târgujian, cultivând călătoria, dorind depărtarea, aflându-se mai 
mereu într-o transcedere spre ceva depărtat, o călătorie mai mult 
închipuită decât voită, în stil aparent minulescian, însă călătoriile 
poetului nu au superficialitatea ideatică a lui Minulescu ci consti-
tuie incursiuni exploratorii ale poetului în Lume şi în Univers. De 
aceea, el depăşeşte faza spleen-ului, a alienării existenţiale, a 
căutării perpetue a altceva-ului, şi îşi fundamentează căutările cu 
natura rece a veşnicei probleme chinuitoare a întrebărilor universa-
le despre nesfârşire şi eternitate.

Alensis De NOBILIS / Adrian Frăţilă, un ascet revoltat
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Dan CULCER / Pietre de râu
„Încremenirea în proiect”. Dincolo de România Mare și 

dincolo de Ungaria Mare

„Unui lucru fără cale, cale dând, alte lucruri fără cale vor 
urma”

 (Dimitrie CANTEMIR)

Iată un exemplu de proiect marginal care poate deveni 
proiect central. În condiții pe care nimeni nu le poate 
anticipa. Dar care se supune principiului profețiilor autorea-

lizatoare, adică principiului lui Thomas, după numele ce i l-a dat 
sociologul Robert K. Merton, sau principiului Oedip, pe linia 
mitului grecesc.

Titlul dat acestor însemnări reia o formulă pusă în circulație de 
un publicist român. Nu interesează sensul dat de autor, ci sensul 
metaforic pe care i-l acordăm în contextul care ne interesează : 
PROIECTELE NAȚIONALE  ale românilor sau ungurilor acum. 
Dar nu mă gândesc doar la ele. Toată Europa de Est, incluzând 
țările din zona Mării Caspice și a Caucazului, poate fi subiectul 
unei reflecții similare.

Pornesc de la două scurte videouri sub-titrate în română, care se 
află pe Trilulilu: despre «accidentul» aviatic care a dus la decapita-
rea elitei politice a Poloniei, unul conține cuvântarea fostului 
președinte al Poloniei, Lech Kaczynski*, despre protejarea Poloniei 
și a intereselor ei specifice, în cadrul conglomeratului Uniunii 
Europene, în curs de organizare/impunere/osificare, eventual 
dezagregare pe fondul crizei. 

Mort într-un accident de avion, dacă vă mai aduceți aminte, 
dimpreună cu fratele său geamăn. Vom afla poate de ce, pe cine au 
deranjat. Când cineva contrazice dorințele celor puternici, care au 
valoare de ordin, riscul există și este asumat. 

Al doilea video conține opinia disidentului rus Bukovski, care 
compară Uniunea Europeană cu Uniunea Sovietică. 

Geopolitic, Europa de Est se află și acum între doi coloși, ambii 
cu picioare de lut, pentru moment. Din motive diverse.

Nu aici este locul unei discuții pe marginea unor analize 
privitoare la funcționarea Uniunii Europene și la relațiile statelor 
mici și mijlocii, cu cele mari și puternice, în acest cadru geopolitic 
central și est-european. Conceptul geopolitic al Europei de Est, 
cum precizam la început, nu se limitează la țările fostului Pact de la 
Varșovia, fiindcă privește și țările mici ale bazinului Mării Negre, 
inclusiv Caucazul. Dar din motive practice vom conveni că, pentru 
moment, ne referim mai ales la fostele state comuniste din Europa 
centrală, de Est și de Sud.

Lectura multor opinii negative privitoare la funcționarea 
Uniunii Europene și mai tot ce știm despre realitatea instituțională 
aUE, ne reamintesc fabula care pune în scenă un Dulău și un cățel, 
și descrie morala Dulăului : Egalitate, dar nu pentru căței ci doar 
pentru Dulăi.

Știm, nu doar de câteva decenii ci din practica socială curentă, 
că relațiile dintre cei puternici și cei slabi nu se bazează pe egalita-
tea reală, teoretizată dar niciodată practicată. Și mai știm că în 
România de după 1989, până acum, nici un guvern nu a reprezentat 
interesele poporului și a acționat sub presiuni de tot felul, cu o 
supușenie odioasă.

O mare cantitate de prostie se ascunde în spatele politicilor 
egotiste și «șmecherești», o lipsă de profesionalism și de cinste 
care nu mai pot fi ascunse. Chiar și formațiunilor politice etniste de 
tipul România Mare sau UDMR, în ciuda aparențelor, nu sunt mai 
cinstite, nu sunt adepte ale democrației, transparenței ci ale 
etnocrației și reprezintă victoria lozincardă a cleptocrației. Astfel de 
programe politice egotiste sau aparent naționaliste, duse de mai 
toate toate țările din Europa de Est, au expus aceste țări presiunilor 
și șantajului marilor puteri pentru care liberalismul fără frontiere se 
opune ideologic oricărui patriotism, acesta mereu transformat în 
sperietoare de ciori și de corbi. Singura ieșire din acest impas, prin 
stoparea neo-colonialismului est-vestic, este o politică de grup a 
acestor țări, dincolo de interesele imediate, aparente, zis-istorice, de 
fapt prost definite prin logica naționalismului nombrilist.

Sunt adeptul unui «naționalism» normal, care ține seama de 
existența «vecinătăților interioare» și «exterioare», de istorie dar 
mai ales de proiectarea spre viitor, a unei înțelegeri necesare, 
dincolo de gândurile ascunse și proiectele antagoniste. 

http://uk.geocities.com/gogastransylvania/Popovici/Cestiunea.
htm

Putem porni o discuție și de la articolele de analiză și de la 
proiectele expuse de politologul Aurel C. Popovici. Acesta a fost un 
patriot român ardelean care a avut curajul să se opună curentului 
dominant înainte de 1917, în gândirea și practica politică româneas-
că, ardeleană sau neardeleană, convins că se poate trece de la 
sistemul dualist austro-ungar, obsolet și inacceptabil, la sistemul 
confederativ și egalitar est-european al unei Austriei-Mari, pe care 
îl credea viabil și statornic, cu condiția respectării identității și 
valorilor fiecăreia dintre națiuni. 

Ar fi interesant de căutat în presa maghiară ecourile apariției 
cărții lui Aurel C. Popovici, Statele Unite ale Austriei Mari, dar 
și, mai ales, ecourile articolelor sale publicate în perioada de 
dinainte de 1919 în presa românească, adunate ulterior în volumul 
Naționalism și Democrație. Nu știu dacă textele sale sunt accesibile 
în limba maghiară. 

O scurtă notiță enciclopedică va completa cunoștințele cititori-
lor noștri.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Aurel_Popovici

Hărți etnografice, politice și religioase din jurul lui 1910, 
folosite ca ilustrație a articolului din Wikipedia. 

Planul lui A. C. Popovici, sub formă de hartă, a organizării 
Statelor Unite ale Austriei Mari. http://www.thomasgraz.net/glass/
map-ethn.htm

O hartă germană etnografică din 1915, care oglindește ponderea 
românilor în Ungaria, Transilvania, Bucovina și Basarabia. Toate 
nuanțele de violet corespund unei masive prezențe românești.  
Compararea cu hărțile actuale, în detaliu,  dovedește că raporturile 
etnice nu s-au schimbat în mod semnficativ într-un secol. (Colecția 
Dan Culcer)

Soluția federativă iugoslavă nu mai poate fi  considerată ideală 
și viabilă. Distrugerea acestei federații a fost o lovitură dată de 
Dulăi tipului de proiect pentru care pledez. Această distrugere a dus 
la slăbirea fiecăreia dintre fostele grupuri etnice participante și la 
crearea unei noi birocrații multiplicate, o nouă pătură de 
privilegiați, cleptocrați fără scrupule, deloc interesați de rezolvarea 
problemelor reale ale grupurilor etnice pe care le reprezintă, 
chipurile. 

În acest spirit contest reprezentativitatea UDMR-ului în raport 
cu interesele sociale ale populației maghiare din România și pot 
proba pe bază de texte că această populație este amețită cu lozinci 
naționaliste, așa cum fusese amețită cu astfel de lozinci o parte a 
electoratului român, de către Partidul România Mare, sau mai este 
amețită de alte grupări similare, intra sau extrapartinice. 

Mai mult, afirm că glissando-ul practicat de UDMR spre 
discursurile extremiste ale unor grupuri minoritare de unguri din 
interiorul României, din Ungaria sau din diaspora maghiară, sub 
presiunea acestora și în baza dependenței sale materiale de acestea, 
grupuri pe care le cunosc de cel puțin două decenii, afirm că acest 
glissando este contraproductiv, ducând la o tot mai evidentă 
radicalizare a unor grupuri de români din România spre o respinge-
re a unei colaborări cu etnicii maghiari, confundați în integralitate 
cu aceste tendințe extremiste care se exprimă exclusivist, dominând 
aparent câmpul politic.

Argumentul meu principal în susținerea acestei opinii, despre 
non-reprezentativitatea UDMR, este lipsa în cadrul discursului 
politic și electoralist, a unei analize sociale a situației comunității 
maghiare din România, înlocuită cu discursul etnist asocial 
uniformizator, care ignoră faptul, evident, că ungurii nu aparțin 
acelorași clase sau pături sociale, că eventuala sărăcie a ungurilor 
nu e de responsabilitatea românilor ca grup etnic, ci e produsul unei 
politici proaste a unor guverne din România, cu care UDMR-ul a 
colaborat, de la 1989 încoace, împărțind plăcinta. 

Relevă de confuzionsim și de lipsa lucidității, de temerea 
electoralistă că s-ar pierde voturi, evitarea unei delimitări clare a 
UDMR-ului de discursurile pe care orice orice cunoscător al limbii 
maghiare le întâlnește pe Internet, într-o îngrijorătoare reciprocitate 
de respingere, de altfel, atât la unii unguri cât și la mulți români. 

Ultimii se exprimă adesea pe bază de idei preconcepute, în 
necunoștiință de cauză, dar ar fi și mai violenți în respingerile lor 
dacă ar avea ocazia să citească ce scriu pe Internet unii unguri, pe 
tema destinului proiectat, de unii dintre ei, pentru România, pe care 
ar dori-o dezmembrată.

Ne înșelăm dacă credem că unii români nu vor reacționa 
agresiv, dacă li se taie terenul de sub picioare, în proiecții geopoli-
tice repetitive de la 1919 încoace,  pe temeiuri care nu mai au 
validitate, poate că nu au avut niciodată, de genul dreptul primului 
ocupant, al terenului depopulat sau al munților fără locuitori (toate 
ilustrate de mii de documente de propagandă pe care acum 
Internetul le face accesibile multora, hărți și cărți poștale cu 
Ardealul realipit Ungariei, cu Apusenii prezentați pe hărți demogra-
fice de propagandă sau falsificare, ca teren alb, nelocuit, etc. 

Trebuie să ne definim criteriile: ori acceptăm principiul 
naționalității și al majorității ca definitoriu pentru Dreptul statal, ori 
divagăm pe tema statului multi-etnic românesc. Se va observa că 
acest tip de divagație a servit o dată pentru dezmembrarea unitații 
statale austro-ungare, formațiune care îngloba nu minorități 
dispersate de trunchiul unei comunități ci adevărate popoare —
sârbo-croații, slovacii, cehii, ca să nu vorbim de români. Indiferent 
de tot soiul de manevre demografice românești sau ungurești, 
românii au fost de secole majoritari în Ardeal. (A se vedea statisti-
cile din LEXICONUL unguresc pe când posesia Ardealului nu 
părea periclitată de nimic.).  

Așa cum dezmembrarea Austro-Ungariei nu a fost acceptată de 
unguri niciodată, nici dezmembrarea României Mari, la 1940, nu 
este și nu va fi acceptată de români. 

Și atunci? Începem un alt conflict sau îl continuăm pe cel vechi, 
aflându-ne mereu în pericolul de a fi pradă, fiecare comunitate 
însingurată, slăbită de starea conflictuală, șantajului german nazist, 
sovietic, acum american sau european-unionist? 

Sau căutăm soluții viabile pe baza ideologiei gestiunii inteligen-
te a divergențelor legitime, fără să amestecăm în negocierile 
noastre și fără să cerem părerea «rabinului», adică unei autorități 
exterioare procesului de negociere, ca în bancul pe care nu-l mai 
citez aici, un intermediar de care nu avem nevoie și ale cărui intere-
se sunt diferite, nelegitime în raport cu ale noastre. 

Ce înțeleg prin gestiunea inteligentă a divergențelor legitime?

Gestiunea divergențelor legitime

Am ascultat, pe France Culture, un post de radio câteodată 

foarte interesant, o dezbatere despre unificarea Germaniei. Unul din 
participanți, fost ministru de externe al Franței, excelent diplomat, 
Hubert Vedrine, om de o inteligență acută, apropiat de François 
Mitterand, fostul președinte al Franței, a utilizat o expresie de mare 
interes pentru analiza unor situații și evenimente actuale : gestiunea 
divergențelor legitime.

Speram că diplomația română va ști să realizeze această 
gestiune în relațiile cu vecinii noștri din exterior și din interior. Cu 
Rusia, cu Ucraina sau cu Ungaria, pentru a face publice și a 
negocia pretențiile acestor state față de România actuală, atunci 
când ele exprimă divergențe legitime mascate de discursuri ilegiti-
me dar legitimiste. 

Și nu doar cu vecinii. Ci cu state unde trăiesc mulți foști 
cetățeni români. De pildă cu statul Israel, pe tema gravă a găzduirii 
prin imigrație, de către acest stat, a unor criminali din aparatul de 
represiune comunist, din anii 45-55, emigranți care nu au fost 
niciodată cercetați pentru faptele lor pe teritoriul românesc. Se 
cuvin formulate cereri de extrădare și judecare în România sau 
la Tribunalul internațional al «criminalilor de război civil», 
adică a celor emigrați din România în Israel sau alte țări, 
protejați de o imunitate bazata pe lipsa oricărui demers juridic 
în acest sens în ultimii 20 de ani, care trebuie să fie încununa-
rea justițiară a acțiunii numite Procesul comunismului.

Sau pe tema cercetării comparate a datelor demografice de 
emigrare și imigrare din perioadă 1939-1965, pentru a clarifica 
contribuția autorităților române la salvarea comunității askenaze 
(populației de religie iudaică și cultură mixtă, româno-idiș, în 
timpul războiului) ca și contribuția demografică a României la 
stabilizarea și dezvoltarea economică a statutului Israel, prin aflux 
de populație și de cadre de înaltă calificare produse de învățământul 
din România, ca răspuns la agresiva și manipulata descriere a 
«vânzării» evreilor din România de către regimul ceaușist. Teme de 
cercetare pentru oamenii de știință din cele două țări, care pot 
contribui la gestiunea echilibrată, pașnică și lucidă a divergențelor 
legitime.

Dar în așteptarea rezolvării pe cale diplomatică a unor 
divergențe legitime, în calitatea mea de cetățean al României, de 
român, de ardelean, de scriitor, de ziarist de traducător, de vorbitor 
trilingv, al românei ca limba maternă, al maghiarei ca o doua limbă 
de conviețuire, de prietenie și de colaborare, al francezei ca limbă 
de adopție, îmi exprim aici, maleabil dar ferm, opiniile cu privire la 
politica unor cercuri maghiare care sunt văzute de mine ca ireden-
tiste. Ardealul este al nostru, adică al tuturor celor ce îl locuiesc, în 
cadrul statului român, unde se află fiindcă s-a unit cu România în 
baza dreptului la autodeterminare națională a unei popolații 
majoritar românești. Ardelalul nu doar al lor, repet, ci al nostru.

Problema nu este tendința iredentă ci lipsa de înțelegere și 
inexistența dialogului dintre români și unguri ca și incapacitatea 
guvernelor bucureștene de a evita electoralismul și de a dezactiva 
etnicismul politic a cărui acceptare a fost o gravă greșeală în 1990, 
din ambele părți de altfel, adică și din partea celor care au nădăjdu-
it că astfel pot gestiona corect frica panică de asimilare, de 
dispariție, care domină comunitatea maghiară (nu doar cea din 
România), dar și din partea celor care nu au prevăzut limitele 
mereu mișcătoare ale revendicărilor maghiare. 

Nu cred că este convenabilă atitudinea politică de escamotare 
rușinoasă a contradicțiilor. Dimpotrivă se cere deplasarea discuțiilor 
spre aspectele practice, analiza concretă a consecințelor unora 
dintre revendicările acestor cercuri, definitiva integrare în discuție a 
aspectului divergențelor legitime, contextualizate nu doar în cadrul 
etnic ci și, mai ales, în acela social, economic. De pildă, este 
ilegală recuperarea unor proprietăți de mii de hectare în Ardeal- în 
numele respectului proprietăților nobiliare (nu maghiare ci nobilia-
re) răscumpărate legal juridic și moral prin concluziile proceselor 
optanților. Ignorarea istoriei de judecători români inculți și de 
avocați maghiari care corup autoritățile statului român trebuie 
înlocuită cu evocarea oficială a istoriei, la nivel de raporturi 
interstatale. Istoria dominatorilor nu poate fi invocată în fața 
dominaților, în numele unor abuzuri străvechi devenite prin uz 
drepturi juridice medievale. Nu ne întoarcem la Evul Mediu. 

Repet : Nu cred că Ardealul gestionat de unguri ar fi mai 
prosper ca Ardealul actual. Unde sunt probele bunei gestiuni? În 
pădurile exterminate pe coastele Carpaților ardeleni? Fondurile cu 
care s-a făcut ceva bine sunt fonduri dirijate politic din exterior și 
nu produse ale prosperității generate de comunitate maghiară 
ardeleană.  Regionalizarea pe criterii etnice este un anacronism. 
Ințeleg foarte bine, pe baza rezidualei nostalgii autocratice a unor 
elite medievale sau dualiste maghiare. Dar nu aprob, desigur, 
mentalitatea și visurile acelora pentru care Ardealul este, istoric, un 
teritoriu unguresc în care românii sunt considerați venetici, veni-
turi. Dar e prea tîrziu și mai ales inutil să fie invocate astfel de 
«drepturi» perimate.

Se va recunoaște poate de către liderii maghiari și de către o 
parte a comunității incitate cu vane visuri de mărire reconstituită, 
că situația nu este reversibilă. Trebuie abandonate visurile de 
refacere a Imperiului dual. Regionalizarea pe temeiuri istorico-etni-
ce care conduce la insularizare trebuie abandonată deasemenea și 
înlocuită cu proiecte de cooperare. 

Continuare în pag. 16
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Am arătat la o conferință din Franța, organizată la La Sallette, 
că unul din proiectele de cooperare se poate construi pe baza 
economiei Carpaților, care leagă Sârbia cu Slovacia pe linia colonai 
vertebrale montane.

În fața fluxurilor migratorii actuale, ungurii și românii sunt 
frunze în vânt. Se poate imagina că secuii vor realiza regiunea 
autonomă la care unii manipulatori îi îndeamnă să viseze. Dar 
insularizarea lor astfel accentuată nu va produce miraculos bunăsta-
rea promisă prin eliminarea factorului decizional centralizat 
românesc. Administrația etnistă a secuilor bogați va putea impune 
eventual un numerus clausus pentru a-și feri domeniul de o 
ipotetică revărsarea demografică românească. Prin emigrare și prin 
scăderea natalității, creșterea morbidității globale și a mortalității 
infantile, românii nu mai au aceiași dinamică demografică ca acum 
patru decenii. Dar nimeni nu va putea opri revărsarea sudică sau 
estică a altor sărăcimi hetero-etnice. Așa că, poate, în fața unui 
pericol comun, vom găsi mijloacele de a gestiona pozitiv 
divergențele legitime.

Rămâne deci să căutăm formarea, în cadrul fiecărei comunități a 
unei reprezentări legitime, nu etnocentrice ci socialo-centrice, care 
să accepte să-și asume gestiunea divergențelor legitime nu pe baza 
prost definită sau chiar nedefinită a unor așa-zise interese naționale 
trans-sociale, ci pe baza intereselor legitime ale majorității, aceea 
care este poporul și nu pseudo-elita bazată pe «tagma jefuitorilor», 
ca să folosesc expresia lui Tudor Vladimirescu.

Cum se poate face asta? Analizînd și discutând, de pildă, propu-
nerile proiectului Partidului Poporului, înființat recent în România de 
economistul Constantin Cojocaru, proiect care conține toate elemen-
tele pentru a satisface și interesele cetățenilor maghiari ai României, 
dincolo de etnie, dar în folosul ei. Precizez că nu trebuie confundată 
structura politică și proiectele legislative ale lui Constantin Cojocaru 
cu acelea ale unui uzurpator nerușinat care a profitat de influența pe 
care i-o asigura o televiziune proprietară pentru a se erija în autor și 
profitor al ideilor și acțiunii fondatorului acestui partid, dr. economie, 
Constantin Cojocaru. (http://www.variantacojocaru.ro/)

Ar fi util dacă comunitatea maghiară din România, prin clasa ei 
de mijloc și de jos, ar cunoaște acest proiect, în loc de a se îmbăta 
cu apă rece, ascultând gângăveala politică a unor inși din păturile 
de sus, privilegiați, lipsiți de proiect, întârziați în proiect, lipsiți și 
de inteligență, care o orientează spre închidere, izolare și etnism. 

Nu e vorba de renunțarea nici la limbă, nici la cultură, nici la 
identitate sau la conștiința istorică ci de ridicarea proiectelor 
noastre sociale și politice la un nivel superior, al interesului 
reciproc, al alianței durabile și al construcției locale, autonome și 
colaborative.  Sunt optimist, fiindcă din fericire, prin cunoașterea 
limbii române, ungurii din România sunt mai bine pregătiți intelec-
tual de a păși pe un astfel de drum decât românii din aceeași 
generație, tânără, dintre care prea mulți se complac într-un nombri-
lism al autosatisfacției agresive. Din păcate.

Economiile țărilor din zona evocată de la Laita, la granița cu 
Austria, la Elbrus, în masivul caucazian, se pot considera comple-
mentare. Eliminarea conceptului euro-asiatic din logica politică a 
țărilor mici și mijlocii se bazează pe eliminarea din joc a principiu-
lui hegemonic, reprezentat aici de politica statului celui mai 
puternic din această zonă, Rusia. 

Alexandr Dugin, ideologul, este un geopolitician care judecă în 
cadrul principiului hegemonic rus. Românii care se lasă atrași de 
așa zisă comunitate de interese orotodoxă nu cunosc istoria 
relațiilor dintre Patriarhia moscovită și bisericile zise autocefale, 
deloc egalitare. 

Dar România, Ungaria, Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, 
Bulgaria, Sârbia, Croația, Muntenegru, Ucraina, Belarus, Grecia, 
Cipru, Armenia, Georgia, Turcia chiar, sunt toate europene prin 
permeabilitatea actuală a granițelor iar prin întinderea lor teritorială 
redusă pot construi relații de cooperare bazate exclusiv pe principii 
și realități în care similaritatea domină. În acest context, nici un stat 
nu poate aspira la hegemonie. O astfel de soluție trebuie pregătită. 
Prima mișcare ar fi construirea unor linii de comunicare, șantiere 
care vor absorbi local forța de muncă excedentară neutilizată și 
exportată acum spre vest. A doua concomitentă ar fi pregătirea unor 
translatori și interpreți pluricalificați, care vor asigura negocierea 
liberă a unor contracte de cooperare și schimburi comerciale, unde 
comerțul Bizanțului poate servi de model. Ar fi de la sine înțeles 
refuzul oricărei limbi hegemonice intermediare, inclusiv a englezei, 
francezei sau rusei. Băncile vor fi naționalizate, va fi reintrodusă 
acoperirea cu aur a monedelor, în locul fabricii americane de hârtie 
fără valoare reală. 

Două mări rămân deschise, Marea Neagră și Marea Baltică, căi 
navigabile libere spre două oceane planetare. Petrolul de la Marea 
Caspică poate asigura, dimpreună cu gazul celorlalte țări, o relativă 
autonomie energetică pe durată medie. Zonele montane au econo-
mii similare. Cele plate de asemenea. Se poate organiza o planifica-
re negociată, fără impunerea unor specializări forțate, poate fi 
reînviat modelul CAER-ului, prostește abandonat, în loc să fie 
adaptat prin eliminarea factorului hegemonic. Astfel, poate, 
conflictele armate potențiale din zonă ar deveni inutile iar manevre-
le etnocentrice de insularizare devin ridicole. (D.C.)

...Pietre de râu
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S-a născut la 11, decembrie,1941, în San Marcos, Texas. 
Este poet, scriitor și pictor american. A urmat studii 
universitare (BA at Southwest Texas State University, an 

MA at State University of New York at Buffalo; a PhD at Boston 
University). Scrie în spaniolă și engleză. Temele predilecte ale 
poetului rămîn amintirea, dorul și istoria. Este autorul cîtorva 
culegeri de versuri, incluzînd  Hay Otra Voz: Poems(1972);Scene 
from the Movie GIANT (1993), distinsă cu prestigiosul premiu 
American Book Award; So Spoke Penelope (2013). A tradus 
volumul lui Luis J. Rodríguez,  La Llaman América (1998). 
Poemele lui au fost traduse în italiană, franceză, germană, 
portugheză, greacă și coreeană. Lucrările de artă apar  în Green 
Mountains Review, Tri Quarterly, şi Parnassus. A fondat Imagine 
Publishers, Inc., și a editat Imagine: International Chicano Poetry 
Journal și antologia Chicanos: Antología Histórica y 
Literaria (1980).Universitatea Texas State University-San Marcos 
i-a acordat premiul Distinguished Alumnus Award pentru lucrări-
le cu caracter academic, păstrate în Wittliff Collections, Texas 
State University. A desfășurat o îndelungată activitate de predare 
la Wellesley College și Boston University.Locuiește în Boston.

Povestea unei mame

Cu ochii închiși,
apăsam și împingeam, gîfîind,
... și împingeam tot mai mult.
Atunci din pîntecele meu s-a ivit un soare matinal

- aşa s-a-ncununat Telemah, s-a înălţat din mine,
- frumos, printr-o naștere fără dureri. Însutit le-am binecuvîntat pe 
Divina Eileithyia, pe Artemis cea divină;
şi în brațe mele, fiul meu.
Un singur gînd aveam: să crească înalt cît uşa, cum tatăl lui,
cu umeri lați, asemenea lui.
Și dragostea toată i-am dăruit-o, legîndu-mă să-l fac să prindă drag
de datini aheene.
Deplîng soarta mamei canonindu-se să-şi crească fiul, bărbatul 
fiindu-i la război.
- Am făcut ce mi-a stat în putință.

„Luați seama să nu-l copleşiţi cu prea multă dragoste.” Era vocea 
desluşită a Eurycleei, din celălalt capăt al încăperii.
Desfăcea gheme cu fir violet, negru și galben,
le așeza apoi în coșuri diferite, spre trebuința mea.
„ Să nu-l mai țineți sub privirea grijulie, iubită regină,
vegheați să fie stăpîn peste vrerile lui.”
I-am înţeles vorbele,consimțind să-i îngădui să zburde,
să cutreiere locurile din preajma palatului, pajiştile din
apropiere,
alături de jucăușul Argos, sărindu-i la călcîie.

Băieții ca băieții:
la opt ani meşterea din bețe și pietre un arc mic
şi o săgeată de trebuinţă în jocurile lui ;
s-a urcat în pom— să fi avut vreo doisprezece ani—
şi întinzînd mîna după perele mari, strălucind pe creanga cea mai 
de sus,
a căzut, julindu-şi brațul, şi, s-a pornit, cu lacrimi în ochi, să 
lovească pămîntul cu pumnii.
Puţin mai tîrziu, deja copilandru,
a plecat să-l ajute pe Laerte la înălţarea unui zid de susținere,
la ferma lui cu terenuri bine arate.

„Toată acea ridicare, piatră pe piatră, nouă zile la rînd,
mi-a făcut brațele și umerii puternici,” a zis el la întoarcere.
“Mîinile-mi sunt vrednice acum. . . priveşte-le cît sunt de aspre.
Mamă, cînd tata se va întoarce într-o bună zi,
voi fi negreşit mîna lui dreaptă . . aşteaptă numai şi-ai să vezi.”

Telemah. . .fiu iubit, Telemah,
—dragostea mea toată am dăruit-o acestui copil, sînge din sîngele 
meu,
os din osul meu.
Pricina tulburării mele apăsătoare, plecarea lui în Sparta și Pylos,
îmboldit la douăzeci de ani
să afle unde îi este tatăl.
Ar fi trebuit să bănuiesc asta încă de zilele trecute
cînd,şezînd pe locul tatălui său, s-a adresat oamenilor cetăţii,
luînd poziție înaintea pețitorilor sărind asupra mea

ca nişte cîini de vînătoare după un pui de căprioară,
apoi mi-a poruncit să stau departe de treburile lui.

Telemah. . . Telemah. Și, iată-l plecat şi pe el.
De două ori împovărată şi singură, eu, Penelopa,
stau şi aştept doi bărbați— bărbați pe care îi iubesc nebuneşte.

Phemius, bardul

Phemius, bardul,
cînta astăzi unei adunări de pretendenți.
Îl auzeam din camera de sus,
cîntînd despre popoarele războinice de altădată,
continuînd cu biruitorul,biruitul,
cei căzuți la pămînt și omorîți,
dregîndu-și vocea, înecîndu-și-o pentru efect,
dînd notelor durerea
cuvenită.
Nici bine nu încheiase cu trecutul
că ne-a purtat spre prezent, făcîndu-ne
să simțim cîmpul de luptă din Troia—
îndoieli că nu ştia cîntecul nu aveam.
Phemius nu înțelege că-i de prisos
să dea frîu liber potopului de vorbe;
oamenii nu au gustat întotdeauna războiul,
şi furia zăngănitului de arme îmi frînge inima.
De ce ai cînta despre carnea sîngerînd,devenită hoit
pentru păsări şi pentru cîinii fioroşi mîrîind?

Și lira lui cu corzi întinse
nu-i chip să o aud din nou.
Nicio notă nu rătăcea, chiar o făcea să se tînguie de două ori,
asemenea unei inimi sfîşiate.
Spusă cum se cuvine, povestea scurtă sau lungă,
întreține muzica şi ritmul,
dar mie îmi fusese de-ajuns cîntecul lui zdrăngănit.
Pînă la urmă, mînie mi-au trezit notele joase,
şi chiar şi el, cînd apăsa pe anumite cuvinte:

Iute a fost împunsătura suliţei,
zburînd de-ndată gîtul războinicului,
prăbuşindu-se gemînd;
şi sîngele lui. . .

Pe scări coborînd, urmată de două însoţitoare,
i-am cerut să se oprească.
Nemulțumit s-a supus,
lăsînd neterminată povestea
pe care o țesea.

Visare

În aceste zile merg pe un drum
care mă duce spre visare.
Vîntul se înalţă, eu mă scufund,
îmi imaginez o corabie neagră uşor plutind,
apropiindu-se de Ithaca.
Vîntul se domoleşte şi eu încă visez,
aud paşi apropiindu-se mai mult:
el trebuie să fie, colindă încăperile,
el, credinciosul Argos, care latră în urmă.

Un alt an se apropie de sfărşit,
și în marile meandre ale minții
încerc să înțeleg de ce soțul meu nu s-a întors
la vremea cuvenită.
Să mă duc nu am unde, doar să cred
că Ulise se plimbă prin palat,
soț iubit cum nimeni altul.
Plecarea lui, lacrimi îndărătul ochilor mei.

Fiecare noapte se joacă cu mintea mea,
fiecare noapte păleşte odată cu ivirea
zorilor trandafirii.
Curînd mă va învălui lumina puternică
a soarelui de amiază,
domolindu-se mai tîrziu, cînd culorile amurgului
se arată ochilor mei. Apoi întuneric din nou. . .întuneric.

La ce bun—zilele mele irosite astfel.
Niciun vînt nu-mi mai aduce anii din vremurile apuse.

Cu speranța slăbită la culme, vreau
să se sfîrşească ziua de astăzi.
Dă-i drumul, neînduplecate arcaş, divină Artemis,
fă-le să răsune prin aer
să lovească de-ndată—
o tolbă cu săgeți slobozite din arcul tău de argint
să-şi găsească ținta
aici,
în inima mea.

Douăzeci de ani de așteptare 

Cînd am ajuns să cred că stelele dragostei
nu mai străluceau pentru mine şi că am rămas singură,

femeie, trăind mai mult tînguindu-se decît sperînd,
am coborît în hol să-l văd pe cerșetorul 

care îmi apăruse în faţă 
cu o zi înainte şi care nu mai cerşea,

fiind chiar Ulise, omul pe care îl iubesc, așa cum iubeşte o femeie
prima dată. Cînd împreună am pășit în odaie,

într-o îmbrățișare revendicativă, cu ochii plini de lacrimi,
bucurîndu-ne de  atingere brațelor înlănțuite, inima mea de soaţă 

a simţit că,  în sfîrşit, sunt acasă, cu soțul meu, 
că agonia dragostei se încheiase.  

Îndrăgostiţi  şi departe unul de altul mult timp de, am băut și 
iarăşi am  băut, apoi  ne-am oprit. . .și iarăşi  am băut din  
săruturile noastre. 
Zeilor şi mării le-am mulțumit de trei ori.  Apoi m-a copleșit 
dorinţa, genunchii  mi s-au înmuiat, mantiile de pe noi au alunecat 

lîngă patul din lemn de măslin—
cu trupul treaz asemenea pasării din colivie care,

fluturîndu-şi aripilor,  își amintește de  zbor. Amară mi-a fost 
inima
la nesfărşit, dar  înțeleaptă înaintea bărbaților

și a zeilor tăinuindu-se. Acum omul îndelung aşteptat
a eșuat la țărm, în odaia mea: am deschis ochii 

și, dincolo de tavan, am văzut întinderea cerului,
şi l-am văzut şi pe Ulise, navigînd fără preget deasupra mea. În 
viața 

a două trupuri, unul îl pune în mișcare pe celălalt,
şi împreună,  într-o  mişcare de soţ şi soaţă 

după douăzeci de ani de aşteptare. Și şoaptele noastre 
au dus la o dragoste  mai mare, înălţînd-o pe culmile 

încîntării unde doar cei doi îndrăgostiți se auzeau
în odaia plină de dragoste,

cînd soțul și soaţa, înlănțuiți în clipa de extaz absolută, imaginată, 
aşteptată, 
de dincolo de vorbele, dulce, pe  gustul nostru 

vremelnic. O, inimă uimită, arzînd, priveşte: speranța de dincolo 
de speranță și-a primit răsplata. M-am dăruit lui toată astă-nopte. 

Atena a înhămat caii zorilor, alungînd noaptea. 
Zorii zilei —și primele tușe de culoare ne-au aflat

îmbrăţişaţi, tăcuţi, înțelepţiţi că dragostea, 
ca totdeuna, este lumina prin care trăim. 

(Tino Villanueva. So Spoke Penelope, Publisher: Grolier Poetry 
Press, 2013, USA)

Olimpia IACOB / Tino VILLANUEVA
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NR. 48, noiembrie / 2017,,Deviza mea (de artă şi de viaţă) a fost: totul sau nimic!˝
PARADIGME BASARABENE 

Flori BĂLĂNESCU  / Vasile Ţepordei un preot român-basarabean în GULAG (1908-2002) (II)

În ianuarie 1941, după „rebeliunea legionară”, Cercul 
basarabean, al cărui membru era, a adresat conducătorului 
statului, Ion Antonescu, „un mesaj de felicitări, mulțumire 

și fidelitate”. Același mareșal, numit „al nădejdilor noastre”, care 
semnase hârtii prin care atâția civili din România redusă teritorial, 
de origine evreiască și romă, au fost trimiși la suferință și moarte. 
Gestul basarabenilor putea să aibă cel puțin două interpretări: 
distanțarea ideologică de Mișcarea legionară, totodată, susținerea 
regimului Antonescu; pe cale de consecință, încrederea că regimul 
militar era singurul ce avea șanse să recupereze Basarabia în 
situația creată de confruntarea ideologică și militară dintre comu-
nism (Stalin) și nazism (Hitler).  

În iulie 1941, Vasile Țepordei devine director al cotidianului 
editat de Ministerul Propagandei Naționale, intitulat „Basarabia”. 
La Conferința de la Moscova (18 oct.-11 nov. 1943), Uniunea 
Sovietică și-a reiterat poziția de putere cu nevoi și ambiții globali-
zatoare, „Moscova vrea să domine întreaga Europă și-apoi întregul 
glob”, scria preotul la 28 noiembrie 1943. Evenimentele ulterioare 
i-au dat dreptate. „Declarația celor patru națiuni asupra securității 
generale”, exprimând punctul de vedere al URSS, Chinei, Marii 
Britanii și Statelor Unite ale Americii, a fost un eufemism pentru 
stabilirea regulilor jocului din perspectiva intereselor blocului 
sovietic și a celui aliat. Preotul s-a înșelat într-o singură privință: 
purtat de prea multe efuziuni, a crezut că basarabenii vor fi 
învingători în cauza lor, în cele din urmă, alături de frații români, 
la sfârșitul războiului. 

După recuperarea Basarabiei în 1941, avea să constate că 
Basarabia e o ruină, nu doar arhitectonic, „ci mai ales sub raport 
social și familial”, întreaga provincie oferă un spectacol îngrozitor: 
Bălțiul, Româneștii, Căușenii, Hânceștii, Chișinăul, „fabricile 
basarabene, morile, magazinele din toate orașele și târgurile au 
fost prefăcute în aceleași mormane de pietre necuvântătoare”, 
jumătate dintre familiile intelectuale au fost deportate sau distruse, 
de la sfârșitul lui iunie 1940, până în iunie 1941. „Ceea ce ne 
interesează însă pe noi, sub raport românesc, este secerarea 
majorității absolute a intelectualilor moldoveni și fruntașilor 
gospodari. Tot ce a avut orașul și satul basarabean mai bun, mai 
curat și mai integru, a fost șters de pe fața pământului. (…) Peste 
tot, pe unde conștiința românească a încercat să reacționeze, a fost 
înăbușită prin exterminare”.1 Cei peste 100 de ani de stăpânire a 
Imperiului i-au împiedicat pe români, după spusele sale, să-și 
creeze propriile modele culturale și politice, „fără carte româneas-
că și drepturi naționale”. Așa încât: „Este adevărat că generația 
tânără de la noi nu are o tradiție culturală, nu are o generație 
înaintașă de la care să învețe cele necesare. Dar golul nostru îl 
completează generația provinciilor surori, de la care tineretul 
nostru basarabean se poate îmbogăți cu nectarul experienței și al 
culturii”.2  

Cu toate că discursul său este pregnant marcat de emoție și 
efuziune patriotică, în spiritul epocilor istorice și evenimentelor pe 
care le-a trăit, Vasile Țepordei scrutează critic tot ce vede și 
trăiește la București. Operează distinct între „mistica basarabeană” 
(există o „mistică națională” și o „mistică religioasă”, spune 
preotul) ce nu se poate împlini decât în România, pe izvoarele ei 
culturale și spirituale, și, pe de altă parte, neajunsurile societății 
românești. Sesizează o boală similigenetică a românilor: lipsa rigo-
rii doctrinare în opțiunea politică, substituită de dorința „înfruptării 
din ciolan”, motiv pentru care niciun proiect economic sau cultural 
nu a fost viabil, cu urmări benefice pe termen lung, cu precădere 
în mediul sătesc. Așa s-a ajuns ca „legăturile dintre școală și 
biserică, dintre administrație și societățile culturale” să fie „simple 
utopii, menite să rămână scrise pe hârtie, destinate alimentării 
șoarecilor”.3 

Întâlnirea cu doi teologi englezi îi suscită o revelație funestă, 
pe care și-o asumă, revelație ce-și va fi dezvelit surprizele până în 
zilele noastre: „România-i cunoscută de toți numai când vin și-i 
concesionează telefoanele, chibriturile, petrolul, sarea, pielea de pe 
bietul cetățean și tot ce are bun de mâncare și de exploatare. 
Încolo, ioc Românie. Românii îs niște naivi, niște bătăuși, oameni 
fără căpătâi. Veți întreba: «de ce?» Foarte simplu: fiindcă așa 
ne-au făcut cunoscuți reprezentanții națiunii în această materie: 
miniștrii de externe. (…) vorba asta n-am auzit-o numai de la 
englezul cu pricina. Am auzit-o și de la toți românii care au trecut 
granița și pe care, când îi vedeau străinii, își ascundeau buzunare-
le. Este o rușine nemaipomenită. La legațiile noastre din străinăta-
te funcționează ca «rumâni» fel de fel de certați cu poliția și cu 
siguranța statului, pentru propagandă «comunistă»”4. Toate aceste 

1 Prin Basarabia ruinelor, în „Raza”, 2 noiembrie 1941, în Vasile Țepordei, Scrieri 
alese…, pp. 331-332.
2 Unirea Basarabiei, „Raza”, 3 aprilie 1938, în ibidem, pp. 244-246.
3 Despoliticianizarea, „Raza”, nr. 481, 31 martie 1938, în ibidem, pp. 241-243.
4 Semnat cu pseudonimul Vasile Dascălu, România ignorată, „Raza”, nr. 411, 3 
oct. 1937, în ibidem, pp. 231-232.

considerații le-a făcut încă din a doua jumătate a anilor 1930 și în 
anii războiului, mereu din perspectiva basarabeanului aflat la 
răscrucea diverselor încercări și forțări de integrare, dovedite tot 
atâtea prilejuri nefericite de dezintegrare, până la urmă de dezarti-
culare, de dislocare și deznaționalizare care au vizat cea mai mare 
parte a semenilor săi înghițiți de Gulag sau rămași pe loc, dar și 
bună parte a acelora refugiați, supuși ulterior „repatrierii” forțate 
în Gulag, deportărilor și detenției în interiorul României.

Refugiat pentru a doua oară la București, în martie 1944, Vasile 
Țepordei asistă neputincios la încetarea celor două publicații, 
„Raza” și „Basarabia”. Activitatea apostolică și publicistică 
reprezintă adevăratul motiv al periplului său concentraționar. În 
urma unei note informative, acuzatorul public Ion D. Ioan îi cere 
acuzatorului public șef Avram Bunaciu la 29 mai 1945, pe adresa 
Ministerului Justiției – Tribunalul Poporului, din bd. Ferdinand nr. 
92, București, să fie cercetat Vasile Țepordei. O rezoluţie pusă pe 
document cere „de la Academia Română colecțiile ziarului 
«Gazeta Basarabiei»”5. Nota informativă, pe care o putem citi în 
format dactilografiat la fila următoare, este, cel mai probabil, a 
unui coleg sau apropiat, după cum deducem din aspectele 
evidențiate. Acesta reclamă decizia Ministerului Educației 
Naționale, publicată în MO nr. 41 din 20 febr. 1945, prin care 
preotul-profesor este numit la post (liceul comercial de fete 
„Domnița Bălașa Brâncoveanu” și la liceul comercial de fete 
„Ecaterina Teodoroiu”), exprimând îngrijorarea că ministrul Ștefan 
Voitec nu a avut cunoștință de activitatea lui V. Țepordei. Aceeași 
notă este retrimisă în iulie 1945 și la Tribunalul Poporului, 
Cabinetul 10. În iunie, acuzatorul public Ion D. Ioan ceruse deja 
directorului general al Siguranței verificarea de urgență, în baza 
Legii 312/ 1945 pentru urmărirea și sancționarea celor vinovați de 
dezastrul țării. După încheierea războiului a început vânătoarea 
„criminalilor de război” și a „dușmanilor poporului”. A fost nevoie 
de o singură notă informativă pentru a se deschide dosarul nr. 
46/1945, la Curtea Specială pentru criminali de război, Cabinetul 
acuzatorului public, pentru a distruge, astfel, viața unui om și a 
familiei sale. Potrivit unui Referat al Secției I-a, Brigada a II-a 
Siguranță, din 28 iunie 1947, redactat de comisar-ajutor Pavel 
Constantin, reies informații neconfirmate la data redactării, 
precum aceea că preotul Țepordei „este acuzat că în timpul când 
Basarabia era anexată la U.R.S.S., el trecea peste Prut, făcând 
spionaj”; dar și că „Este antisovietic și anticomunist”; „a fost 
judecat în anul 1945, de Tribunalul Poporului, Cabinetul 9, pentru 
faptul că a scris articole de ziar contra U.R.S.S., totodată fiind 
acuzat și că în anul 1940 a fost director la ziarul «BASARABIA». 
A avut dosarul nr. 46/945, cu ordonanța nr. 838 din 26.XI.1945. 
Dosarul a fost clasat prin acuzatoul public SILVIU RACOTEANU, 
la nr. 838/945 și nr. 46/945. 

Sus-numitul – azi – se bucură de o reputație printre colegii săi, 
totodată fiind și membru în P.S.D. Rădăceanu, din anul 1945, 
luând parte la toate manifestările B.P.D.-ului. De la 23 August 
1944 nu a fost dovedit cu nici o activitate contra U.R.S.S. sau 
contra actualului guvern.

Propuneri: Opiniem – față de cele mai sus arătate de noi – ca 
lucrarea să fie clasată la dosar, întrucât susnumitul, în prezent, nu 
este cunoscut pentru activitate politică potrivnică siguranței 
Statului”6.  Nu poate fi o coincidență că peste alte două file din 
dosar citim într-o notă informativă din mai 1947 că preotul „este 
antisovietic și anticomunist”. În dosar sunt reproduse ca probe 
împotriva acuzatului câteva texte apărute în „Raza Basarabiei”, din 
anii războiului, texte urmând linia oficială, însă nu este obligatoriu 
să fi fost toate scrise de Vasile Țepordei, în ciuda semnăturii. 
Redactate în timpul războiului, odată cu victoria Aliaților, în speță 
a Uniunii Sovietice, articolele au devenit potențial periculoase 
retroactiv pentru cealaltă tabără ideologică, iar autorii lor „bănuiți 
de dezastrul țării”, nu doar de „crime de război”. Scuturate de izul 
momentului, ele susțin fără excepție drepturile basarabenilor la 
viață, identitate și respect.

În ciuda clasării acțiunii din 1945, notele informative și-au 
atins țelul. Potrivit unui mandat de arestare (nr. 6115/ 1948), emis 
de Parchetul Curții București, Cabinetul I Instrucție Criminali de 
război, prim-procurorul general al Curții de Apel din București 
ordona arestarea preotului Vasile Țepordei, în vârstă de 41 de ani, 
„acuzat că a săvârșit crime de răsboi, prin aceia că a contribuit 
prin scris la realizarea scopurilor politice ale hitleriștilor și 
fasciștilor punându-se în slujba acestora prin aceia că în calitate de 
director al ziarului «Raza» a publicat în cursul anului 1943-1944 
mai multe articole cu caracter rasial și antisovietic”. Inculpatul era 
acuzat de fapte prevăzute de „art. 2 lit. a comb. cu art. 4 Legea 
207/1948, din legea de  urmărire și sancționarea celor vinovați de 
crimă de răsboi sau împotriva păcii ori umanității, cu Nr. 291/ 947, 

5 DP, vol. 1, f. 161.
6 Dosar Penal (DP) nr. 6164, vol. 2, f. 94..

publicată în Monitorul Oficial nr. 189 din 18 august 1947, și se 
pedepsește cu muncă silnică pe viață”7. 

Potrivit Rechizitoriului de urmărire nr. 378, emis de Parchetul 
Curții București, Cabinet Crime de răsboi, la 10 iulie 19518, se 
redispunea trimiterea în judecată a preoților Vasile Țepordei și 
Sergiu Roșca. Dosarul Țepordei strânge file disparate, fie despre 
persoana sa, fie despre a coinculpatului Roșca, în vârstă de 39 de 
ani la data arestării, profesor suplinitor de religie, căsătorit, cu un 
copil, fost colaborator al publicațiilor „Raza” (Chișinău) și 
„Basarabia” (București). Într-un proces-verbal de interogatoriu din 
16 iunie 1951, acesta își motivează activitatea publicistică din 
timpul războiului, astfel:

„Am fost salariat al Ministerului Propagandei Naționale și 
articolele le-am scris conform dispozițiunilor primite, la ziarul 
Basarabia. Ziarul Raza era sub directivele Mitropolitului Gurie și 
le-am scris conform dispozițiunilor verbale date de către 
Mitropolitul Gurie”9.

În spiritul criticii și autocriticii, pr. Țepordei insistă în 
Autobiografie că a intrat mai întâi în PSD (în 1946 nu se primeau 
preoți-profesori direct în PMR!), dorind să aprofundeze marxis-
mul. Citează multă literatură marxist-leninistă, pe care ar fi citit-o. 
La intrarea în PSD i-a fost verificat trecutul (pentru a fi depistată o 
eventuală adeziune legionară sau cuzistă) și a fost găsit curat. 
După „topirea” din 1948 a PSD, preotul a ajuns în PMR. 
Adeziunea la comunism pare mai degrabă un alibi al fugii din 
calea pericolului „repatrierii” în URSS. De care nu a scăpat, 
ajungând direct în Gulag. 

„De mic copil, de la 6 ani, am început să lucrez sau mai bine 
s-ajut în curte și la câmp. Am învățat toate muncile câmpului și ale 
gospodăriei, deoarece altfel n-am fi avut din ce trăi. Din cauza 
primului război mondial am început școala primară propriu zisă în 
1918. Din clasa I primară și până am terminat universitatea am 
fost primul elev. Dar tot din 1918 și până în 1944 am stat perma-
nent pe banca acuzării, pe motiv că eram basarabean10. Ori de 
câte ori mi se punea coroana pe cap pentru premiu, mi se repeta: 
«păcat că ești basarabean11». Acest refren l-am auzit și după 
absolvirea facultății de teologie.”12 

7 Ibidem, vol. 1, f. 193.
8 Ibidem, ff. 207-209 r-v.
9 Ibidem, f. 205 r-v.
10 subl. lui V.Ț. 
11 subl. lui V.Ț.
12 Autobiografie, 21 octombrie 1948, în ACNSAS, DP nr. 6164, vol. 2, ff. 25-31.
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NR. 48, noiembrie / 2017 ,,Când ştii, asta e ceva şi când eşti, asta e altceva.˝

Ajuns acasă, Solomon se duse direct în dormitor pentru 
a-şi limpezi gândurile. Nu ştiu cât timp să fi trecut 
până când auzi o bubuitură puternică în uşă. Era 

nevastă-sa, care mirosise, nu ştiu cum, că acesta venise acasă fără 
să-i dea de veste. Femeia avea şi ea drepturile ei! După ce 
Solomon lipsise atâta timp – nimeni nu ştie cât -, ar fi fost firesc 
să-i fi spus ceva. Nu că ar fi priceput ceva, dar măcar aşa de ochii 
lumii, că nu degeaba vecinii începuseră să cam intre la bănuieli, 
inventând tot felul de poveşti care mai de care mai bizare. Însă 
frământările astea era doar ale neveste-si. Pe Solomon îl frământau 
cu totul alte probleme. Dispariţia părintelui Nicoară era principala 
sa preocupare. Faptul că muntele îi ascundea acestuia urma îl lăsa 
pe bietul Solomon aproape fără nici o speranţă. 

Cu gândurile răvăşite, bombăni ceva şi deschise uşa. În faţă îi 
apăru mutra acră a neveste-si. Fără să-i adreseze nici măcar un 
cuvânt, vădit fiind faptul că era supărată pe el, îi întinse un plic 
alb imaculat, se întoarse pe călcâie şi plecă glonţ pe scări în jos.  
Cum Solomon era obişnuit cu atitudinea femeii sale, nu fu deloc 
mirat. 

Fără să-nchidă uşa, se aşeză pe primul scaun întâlnit în cale şi 
deschise plicul. Era o scrisoare de la D. Poate că e mult spus o 
scrisoare, câteva rânduri scrise cumva în grabă, care sunau cam 
aşa: 

Dragă Solomon,

Ştiu că te frământă dispariţia fără de urmă a părintelui 
Nicoară. Trebuie să-ţi mărturisesc că îmi este cunoscută relaţia 
voastră de prietenie. M-am gândit deseori că fără părintele 
Nicoară viaţa ta, în acest sat uitat de lume, nu ar fi avut nici un 
rost. Acum sunt ferm convins că prietenia ce te leagă de părinte 
este un dar de preț. Toate întâmplările petrecute în sat se datorea-
ză unui fapt ce ar putea părea de neînchipuit în contextul unei rea-
lităţi ce de multe ori o ignorăm cu toţii. Cred că eşti de acord că 
în jurul nostru se petrec lucruri pe care nu le vedem pur şi simplu. 
Ei bine, părintele Nicoară avea acest dar de a se opri asupra 
lucrurilor pe care alţii le treceau cu vederea. Considera această 
vedere un har de la Dumnezeu. Privindu-te, nu-şi fixa mintea doar 
asupra unei făpturi oarecare, ci pătrundea într-o realitate ce 
alcătuia un întreg. L-am surprins uneori într-o profundă stare de 
contemplare. N-ar fi spus nimic despre lucrurile la care medita, 
dacă gesturile sale n-ar fi lăsat să se întrevadă ceva din ceea ce îl 
frământă. Cred că era deseori ispitit de făpturi nevăzute. Cu toate 
astea, nu se lăsa antrenat în jocuri fără noimă. Cred că plecarea 
sa nu este decât un fel de a face posibil misterul care ne înconjoa-
ră, taina în care ne cufundăm, fără ieşire deocamdată.   

Nu este, oare, această experienţă trăită de noi, aici la poalele 
acestui munte, o adâncire în propriu nostru mister? Tocmai de 
aceea, este foarte posibil ca dispariţia părintelui să fie datorată 
acestui fapt. Cu cât se adâncea mai mult în propriile sale medita-
ţii, cu atât el cobora mai mult în misterul în care colcăim cu toţii 
ca nişte peşti într-o nemărginită mare! 

D.

Cu aceste cuvinte, scrisorica lui D se întrerupse brusc. Aceasta 
nu avea decât să-i sporească starea de nelinişte şi nesiguranţă. 
Starea lui Solomon era evidentă, fapt ce-l determină să rămână 
câteva clipe cu hârtia în mână fără să se gândească la nimic. La ce 
s-ar fi putut gândi, însă, atâta timp cât D nu-i spunea nimic nou 
despre părintele Nicoară! Nici măcar un semn că ar fi ştiut ceva 
despre locul unde s-ar afla părintele, despre eventualele întâmplări 
petrecute în acest răstimp, de când părintele Nicoară dispăruse, 
fără urmă, în pustiul muntelui. 

Stând aşa neclintit pe scaunul acela, parcă de când lumea, la un 
moment dat îl străfulgeră un gând. Trebuia să meargă de urgenţă la 
biserică. Nu se putea ca părintele să nu fi lăsat un semn, ceva, care 
ar fi putut dezlega misterul dispariţiei sale. Un indiciu de care să 
se fi legat, şi de la care se putea porni o investigaţie.  

Aşa se face că Solomon sări repede în ghete şi o zbughi pe uşă, 
fără să vadă nici în stânga, nici în dreapta, cu atât mai mult să o 
vadă pe nevastă-sa, cu mutra ei acră, care-l privea strângând din 
dinţi din dosul perdelei ce acoperea fereastra dormitorului ei cum 
pleacă din nou fără să dea un semn. 

Ajunse la biserică în câteva clipe. Mai mult alergând, decât 
mergând la pas. Uşa era întredeschisă, luminile stinse şi numai 
într-un colţişor, mai puţin vizibil, ceva care pâlpâia ca o lumânare. 
Solomon se duse ţintă către locul cu pricina şi nu mare îi fu 
mirarea să descopere acolo, în partea de jos, pe pardoseala de 
lemn, un sul de hârtie veche legat cu un sigiliu. 

Lumina care pătrundea pe fereastra din apropiere era proiectată 

Doru STRÎMBULESCU  / Muntele care coboară
(fragment)
direct pe sigiliu, creând senzaţia de strălucire. Ce să fie, se întrebă 
în sinea lui Solomon? O mulţime de întrebări îl năpădiră. Toate 
aşteptau un răspuns, creând în mintea lui o serie de reacţii contra-
re. O mulţime de nedumeriri îi trecură prin cap. De îndoieli. Faptul 
că acesta ar putea fi un indiciu care să-l conducă la un răspuns, în 
privinţa dispariţiei părintelui Nicoară, îl învioră însă. 

Poate că acum era mai puţin important de unde a ajuns acest 
misterios sul de hârtie sigilat aici în biserică, cine l-a adus şi cu ce 
scop mai ales, important era că acele bilet, scrisoare, manuscris ce 
o fi fost, ar fi putut dezlega misterul  dispariţiei părintelui. Cam 
asta era în mintea lui Solomon. Nu s-a gândit nici o clipă la 
altceva. La faptul că acel sul de hârtie ar fi putut spori şi mai mult 
misterul în care se scăldau toate lucrurile, cu oameni cu tot, din 
acest loc de lume. 

Cu mâinile vădit tremurânde apucă sulul de hârtie, îi rupse cu 
repeziciune sigiliul şi îl deschise.  Uimirea sa fu însă fără margini. 
Rămasă câteva clipe fără gânduri, încremenit ca o statuie pe soclu. 
Nu-i venea să creadă. Nu i-ar fi trecut nici o clipă prin minte că 
acel sul de hârtie, o scrisoare, de altfel, scrisă îngrijit cu cerneală 
violet, într-o perfectă limbă cultă, îi era adresată lui nevastă-sa. 
Ce-l frapă cel mai mult era, nu atât elocinţa scrisului, cât persoana 
celui care semna, Gherasim. Despre Gherasim nu mai ştia nimic 
de multă vreme. Şi el dispăruse la fel de misterios ca şi părintele 
Nicoară. Fără urmă. Se zvonea prin sat că ar fi la un schit, mânăs-
tire ce o fi fost, undeva în munte. Nimeni însă nu ajunsese până 
acolo vreodată. Şi-atunci, de ce i-ar fi scris acesta nevesti-si? De 
unde şi până unde, nevastă-sa avea legături cu misteriosul 
Gherasim? Ce anume îi lega pe cei doi, fără ca el să nu ştie nimic? 
În ce se băgase femeia lui? Ce se întâmplase în perioada cât el 
fusese plecat? 

Scrisoare începea cu nişte semne ciudate, pe care Solomon nu 
avea cum să le descifreze, şi suna cam aşa: 

Am ştiut din prima clipă în care te-am văzut că tu vei fi aleasa. 
Sub masca asta pe care o afişai mereu, eu am reuşit să descopăr 
un suflet de o nobleţe rar întâlnită prin aceste locuri. O frumuseţe 
stranie, învăluită într-o mare taină. Nici Solomon şi nici părintele 
Nicoară nu au văzut asta. Era nevoie de o anume iniţiere ca să 

poţi pătrunde dincolo de aparenţe. Ca Solomon să te fi descoperit 
aşa cum eşti tu în esenţa fiinţei tale, ar fi trebuit iniţiat pentru a 
înţelege lucruri atât de subtile. Ştiinţa asta nu o găseşti în nici o 
carte, ea îţi este transmisă pe cale iniţiatică de maeştrii ordinului 
nostru. 

Faptul că ai acceptat să colaborezi  este pentru noi o mare 
onoare. Misiunea ta va fi una plină de sacrificii. 

Gherasim

Lui Solomon, nu-i venea să creadă. Femeia aia urâcioasă, o 
zgripţuroaică nu alta, care pe-deasupra îi mai dăruise şi o fată, 
părea mai degrabă indiferentă la ce se întâmplă în sat şi mai ales 
în lungile şi costisitoarele urcări pe munte ale lor. Nici la biserică 
nu prea o trăgea inima, cât despre relaţia cu părintele Nicoară, cu 
Gherasim sau cu D, nici vorbă. Şi-atunci?

Nici prin cap nu-i trecuse vreodată că nevastă-sa ar fi putut 
face parte dintr-o societate secretă, sau doar ar fi avut legături cu 
unii dintre membrii acesteia. Dar, acum era limpede. 

Cu gândurile răvăşite, complet derutat, Solomon se întoarse 
spre casă cu aceeaşi repeziciune cu care venise către biserică. 

Găsi poarta larg deschisă, câteva lucruri lăsate anapoda prin 
curte, iar când intră în casă, cu gândul să dea de nevastă-sa, 
surpriză, nici urmă de femeie. Se aşeză pe primul scaun apărut în 
faţă şi rămase aşa nu ştiu cât timp. La un moment dat sesiză că 
afară se lăsase întunericul. Ieşi în curte, închise poarta şi se duse 
direct spre dormitor cu gândul să aştepte acolo până ce-şi va face 
apariţia nevastă-sa.

Când intră, pe pat văzu scrisoarea de la D, iar lângă un bileţel. 
Recunoscu scrisul inconfundabil al neveste-si. 

Lipsesc pentru o vreme. Nimic nu este ce pare. Vei găsi 
răspunsul în carte. 

Aceeaşi!

Atât şi nimic mai mult. În mintea lui Solomon se lăsă dintr-o 
dată o linişte de mormânt. Era încă mult până la ziuă. 
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NR. 48, noiembrie / 2017”În durere există, întotdeauna, un fior de plăcere.”

(Urmare din numărul trecut)

„În plan universal, balada “Miorița”, cu cele aproape o mie de 
variante ale ei, justifică spiritual, etic și estetic poporul român cu 
aceeași putere și cu același adevăr al expresiei cu care epopeile 
antice justifică în desfășurarea culturii umane, pe inzi ori pe 
greci.”

(Zoe Dumitrescu Bușulenga - “Miorița”, 1972, p. 2)
“…în loc să se gândească la a-l goni pe dușman cu forța, poetul 

popular se mulțumește să aștepte în toată liniștea ca acela să plece 
de bună voia lui…” 

(Liviu Russu - “Le sens de l’existence dans la poesie populaire 
roumaine”, Paris, 1935, p. 34)

“… forța personală a omului nu influiențează de loc asupra 
cursului lucrurilor, iată cauza pentru care rolul acțiunii este abia 
perceptibil în poezia populară românească.” 

(Ibidem, p. 76)
“Destinul trebuie să se împlinească, deoarece armonia lumii 

este atât de perfectă încât nu e nici o posibilitate să te sustragi 
rigorii implacabile a legilor sale.” 

(Ibidem, p. 78)
“Armonia perfectă, echilibrul ideal, este însă și nimicirea 

acțiunii, este moartea. Deci, idealul suprem al vieții sale nu se 
realizează la gradul cel mai înalt decât prin moarte.” 

(Ibidem, p. 107)
“…de mare valoare, care depășind limitele patrimoniului 

național, au intrat în patrimoniul general al culturii.” 
(Mihai Pop)

“Poporul nostru - ca toate popoarele - are față de moarte o 
reacție firească, sănătoasă, considerând-o drept un fenomen 
natural, pe care experiența sa milenară de viață l-a integrat printre 
legile firii… Etica morții, a disperării, nu poate fi esențială 
atitudinii etice a poporului, care iubește viața, o prețuiește, luptă 
din răsputeri pentru a o ușura și înfrumuseța, care cântă cu 
admirație și încântare viața, dând pilde supreme de vitalitate și 
dragoste de viață. Poporul nici nu se “resemnează”, nici nu 
primește cu bucurie moartea; el o acceptă numai, ca pe un feno-
men firesc… A ști că moartea este un fenomen firesc și a accepta 
fenomenul ca o lege a firii este cu totul altceva decât dorința de 
moarte și glorificarea morții, pe care o predică ideologia burghezi-
ei în descompunere.” 

(C. I. Gulian - “Sensul vieții în folclorul roânesc”,
București, 1957, p. 224)

“Faptul că această variantă (varianta Alecsandri, n. n.) este și 
cea mai frumoasă și cea mai vestită nu trebuie să ne acopere 
semnificația etică a baladei, așa cum ne-o relevă majoritatea 
variantelor.” 

(Ibidem, p. 229)

“Reprezentarea nunții, asocierea ei cu moartea, în folclor, ne 
apare deci ca o consecință firească a dezamăgirii, a contrastului 
dintre dorință și realitate, dintre viitorul luminos, așteptat de flăcău 
și fete, și evenimentul sfâșietor al morții.”

(Ibidem, p. 232)
“Dar în ceea ce privește “Miorița” este timpul să recunoaștem 

în dragostea de muncă, dragostea de natură, dragostea de viață, iar 
nu anacronice tendințe mistice, expresia unui pesimism incompati-
bil cu optimismul genuin al eticei oamenilor muncii.” 

(Ibidem, p. 234)
“Aucun désir de résistance, aucun mouvement de protection de 

sa vie, soumission entiere au fait accompli “déjà” du meurtre et 
assume comme tel, résignation, préoccupation exclusive du sépul-
cre… Ainsi, le lyrisme de la première scène est déjà en soi 
une décision d’accepter le sort d’une manière passive, fataliste, 
lyrique, de substituer a l’atrocité de la mort, la mort en beauté, la 
mort au sein de la nature.” 

(Leo Spitzer - “L’archetype de la ballade Mioritza et sa 
valeur poetique”. “Romanische Literaturstudien, 1936-1956”, 

Tubingen, 1959, p. 839)

“…il fait toujours se méfier un peu des folkloristes dissertant 
sur une oeuvre d’art particulière; ils sont aptes a en méconnaître le 
sens artistique, et a noyer dans le général ainsi que dans le fait 
folklorique brut.” 

(Ibidem, p. 812, nota 1) 
“… atachemment a son devoir, a ses bêtes, a ses flutes, a 

sa mers - et a la nature qui prend la place de la bien-aimée…” 
(Ibidem, p. 848)

“… le pastoreau impose sa volonté a la nature par une sorte 
de procède magiques: il charme par ses  paroles, la nature, les 
objets familiers, les animaux etnaturellement sa mers - peut-être 
aussi ses assassins.” 

(Ibidem, p. 857)
“Întâlnirea temei sacrificiului pentru Imolare cu legenda lui 

Dedal și Icar, motiv care n-a circulat niciodată oral în folclorul 
balcanic și n-a putut să pătrundă, prin urmare, în varianta 
românească decât prin lecturi mitologice, indică ea însăși un 
moment de renaștere românească târzie. Balada subliniază, 
deasemenea, un astfel de moment de renaștere, prin descrierea 
fastuoasă a cortegiului voievodului care caută un loc potrivit 
pentru viitoarea mănăstire, în descrierea intențiilor ambițioase ale 
voievodului care dorește să întemeieze o mănăstire și să restaureze 
un monument mai vechi și ordonă ca noul edificiu să depășească 
în frumusețe pe toate celelalte de dinainte. Dar mai mult decât 
aceste descrieri, maniera perfectă, utilizată de baladă pentru a reda 
frământările sufletești ale meșterului artist ca și conflictul dintre 
dragostea sa și dorința de a-și realiza opera, fac să se întrevadă un 
moment de înflorire culturală.

Toate aceste evenimente situează variantele clasice nu numai la 
o mare distanță de tipurile mai vechi, ci și pe un piedestal artistic 
cu mult superior acestora (…)

Ținând seama de datele etnografice privind riturile construcției, 
care menționează imolarea copiilor, dar nu citează niciodată 
imolarea nevestei, putem presupune că tipul occidental este mai 
vechi, în timp ce tipul balcanic nu este decât o realizare literară 
îndepărtată de vechile rituri și credințe. (…) Cum s-a întâmplat în 
atâtea alte momente ale culturii populare, poporul român, la fel ca 
celelalte popoare din zona de interferență, realiza în aceeași 
manieră o sinteză culturală între Orient și Occident.” (Mihai Pop 
- “Nouvelles variantes roumaines du chant du maitre Manole 

(Le sacrifice de l’emmurement)”, în “Romanoslavica”, IX, 
Asociația slaviștilor din R.P.R., București, 1963, p. 441-445)

“Materialul analizat a dovedit că legenda nu este un produs 
autonom al fanteziei artistice, ci se bazează pe o puternică bază 
etnografică, de unde își trage înțelesul și pe care o reflectă în 
esența sa ideologică, în imagini mai mult sau mai puțin adecvate. 
În forme deosebite ce țin de loc, timp și de specific național, 
obiceiul și superstiția apar ca fenomene general umane, născute în 
mod necesar pe aceeași treaptă de dezvoltare a societății omenești 
și a conștiinței sociale. Formele deosebite pe care le-am întâlnit țin 
de dezvoltarea inegală și contradictorie a diverselor culturi. Este 
de presupus și o acțiune reciprocă de influiențare în timp și spațiu, 
deoarece nici un popor nu a trăit atât de izolat, încât să nu fi 
împărțit, la rândul său, asemenea sugestii; nevoile interne sunt însă 
cele care au avut rolul genetic primordial. (…)

(…) Despre vitalitatea legendei în primele secole ale erei 
noastre în aceste părți ale lumii vorbește faptul că părți din ea au 
intrat și în alte cicluri de legende, ca viața lui sf. Ioan Teologul sau 
legenda rezidirii templului din Ierusalim, legată de viața lui Iulian 
Apostatul. Nu peste tot unde se întâlnesc obiceiul și superstiția 

există și legende corespunzătoare, însă nicăieri nu am întâlnit 
legendă fără ele; iar unde le întâlnim pe amândouă, nu avem nici 
un motiv să nu le asociem genetic. Menținându-ne numai la teza 
aceasta generală, afirmăm cu tărie că legenda sud-est europeană 
despre “jertfa zidirii” s-a născut în zona teritorială pe care o 
acoperă, dezvoltându-se direct, în modul cel mai firesc, din propria 
sa bază etnografică.  

(…)
În zona sud-estului european se merge însă pe ideea 

sacrificiului maxim, ceea ce reprezintă un pas atât de mare asupra 
etnograficului, încât poate fi considerat un adevărat salt calitativ, o 
creație ab inițio. Într-adevăr, aici nu plătește un feudal oarecare și 
nici comunitatea, ci însuși constructorul. Jertfa afectează direct 
destinul său și capătă înțelesul simbolic al sacrificiului în slujba 
idealului suprem al umanității: creația în folosul comunității. Cu 
idealul nu se face târg. Substituirile - mai mult sau mai puțin 
magice - nu sunt cu putință. Meșterul constructor pune în zidul 
cetății, podului sau bisericii ce are mai prețios, dragostea, 
îngropându-și soția și odată cu aceasta partea cea mai aleasă și mai 
bună din sine însuși. Aceasta este soluția aflată de popoarele 
balcanice, de secui și de ceangăi. Românii au dus procesul de 
sublimare artistică pe o treaptă și mai înaltă, meșterul Manole 
plătind nu numai cu inima, ci cu însăși viața. În versiunile balcani-
ce, secuiești și ceangăiești, cu toată admirabila interpretare etică a 
dramei meșterului, centrul de greutate rămâne totuși destinul soției 
jertfite, la români centrul acesta se deplasează spre destinul 
meșterului însuși, anvergura simbolului căpătând aripile cele mai 
întinse și semnificațiile cele mai cutremurătoare. Meritul versiunii 
românești este de a fi dus procesul de sublimare până la capătul 
său superior de evoluție. Versiunea românească clasică (varianta 
moldo-munteană) este deci la cea mai mare depărtare cu putință de 
baza sa etnografică, procesul artistic autonomizându-se complet, 
funcția textului fiind exclusiv de ordin estetic. “Jertfa zidirii” este 
numai canavaua pe care se țese drama sensului activ al existenței 
omenești în perspectiva unei finalități eroice absolute. 

(…)
Ce a provocat această fermentație, care a dus la reelaborarea 

legendei și la revalorificarea ei pe planuri superioare de conștiință, 
și de ce acest fenomen s-a petrecut în zona sud-est europeană e o 
problemă încă nesoluționată. Dar pare probabil că o cercetare 
atentă a substratului traco-dac ar putea să furnizeze în viitor o 
explicație. Cel puțin către o asemenea soluție înclină cercetătorii 
români contemporani ai problemei. (…) Dar, desigur, nu puțin a 
contribuit la această fermentație și existența în această parte a 
lumii a unei îndelungate și ample tradiții de viață eroică și de 
creație orală, până la dimensiunile marilor poeme epice. Să nu 
uităm și că textele cele mai valoroase din materialele extrabalcani-
ce s-au dezvoltat în aceleași condiții favorabile create de existența 
unei bogate tradiții epice orale: versiunile caucaziene, cele mordvi-
ne și resturile versificate ale unei eventuale versiuni poetice 
franceze, trăind din seva puternică a marilor epopei locale. Privită 
în acest sens, se elimină și pseudoproblema genezei unice sau 
poligenezei legendei în zona sud-estului european.” 

(Adrian Fochi - “Situarea materialului sud-est european în 
acest complex”, reprodus din studiul: ”Versiuni extrabalcanice al 
legendei despre “jertfa zidirii”, “ Limbă și literatură”, an XII, 
1966, p. 413- 418)   

“Munții bejeniilor românești de milenii, munții hălăduirilor 
noastre păstorești sub biciul catastrofelor istorice (care nu ne-au 
fărâmat), munții criminalei uneltiri din Miorița (despre care 
blajinii cred că-i poezie bucolică, dulce, când ea cuprinde tot 
amarul luptelor fractricide seculare),…” 

(Ion Frunzetti - “Munții” în “Steaua”, nr. 2, 1975, apud Ion 
Frunzetti - “În căutarea tradiției”, editura “Meridiane”, București, 

1998, colecția “Biografii.Memorii.Eseuri”, p. 89)
“Mă apuc de articolul despre “Miorița”. Întâi îl voi scrie în 

românește, pentru “Cuvântul”, apoi îl voi rezuma, în franțuzește, 
pentru Enciclopedia pe care o îngrijește V(intilă) Horia, la 
Hachette. Aș vrea să reiau teza lui C. Brăiloiu, corectând-o și 
completând-o. Brăiloiu se trudește să demonstreze că “Miorița” nu 
e <pesimistă> și nici nu cuprinde cine știe ce filozofie înaltă: e 
doar o expresie a apărării de morți și de strigoi, deci o afirmare a 
vieții. Teza e primară - pentru că “Miorița” nu poate fi redusă la 
comportamentele și credințele magico-religioase pe care le 
implică. Dar sunt de acord că balada nu e <pesimistă>  și că cioba-
nul, vorbind de moarte ca de nuntă îndată ce află din gura mioarei 
ce-au pus la cale tovarășii, nu e un laș, nu e <contemplativ>. În 
fond, mioara rostește un oracol - și soarta revelată oracular nu 
poate fi schimată. Ciobanul știe că va muri, orice ar face. ,

Vlad CIOBANU / Mioriţa (III)
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NR. 48, noiembrie / 2017 ”Toate dilemele se rezolvă prin unificarea contrariilor.”
Nu e vorba, deci, de lașitate sau <contemplație>, ci de senină 

resemnare în fața destinului. Va trebui să explic toate acestea pe 
îndelete. Să comentez <liturghia cosmică> implicată în moartea 
văzută ca o nuntă. Etc. etc.

Dar mai important mi se pare că elitele culturale românești s-au 
recunoscut în destinul ciobanului. Nenorocul în istorie etc. Și 
încercările desnădăjduite ale creatorilor și intelectualilor români de 
a răsturna acest nenoroc în istorie, continuând să creeze și să 
creadă în cultură ca și cumistoria n-ar exista, gata să-i sfarme și 
să-i anihileze. Actul creator românesc e comparabil strigătului 
ciobanului din “Miorița”, care-și exaltă moartea în termeni 
nupțiali.

“Miorița” e importantă mai ales pentru ce au văzut în ea 
intelectualii români de un secol încoace.” 

(Mircea Eliade, “Jurnal”, Vol. I, 1949-1969, ediție îngrijită de 
Mircea Handoca, Humanitas, București, 1993, p. 468-469)

“Desigur, această decizie de a accepta destinul nu trădează o 
concepție pesimistă a existenței, nici pasivitatea de care atât s-a 
vorbit de la Alecsandri încoace. Criticile lui Caracostea, H. H. 
Stahl și Brăiloiu erau întemeiate. Dar este în zadar să 
caute “optimismul” “Mioriței” în dragostea păstorului pentru 
munca lui, sau în apărarea celor vii împotriva strigoilor. Nu se 
poate vorbi despre optimism pentru că este vorba de o revelație 
tragică. Mesajul cel mai profund al baladei îl constituie voința 
păstorului de a schimba sensul destinului său, de a preface 
nefericirea lui într-un moment al liturghiei cosmice, 
trensfigurându-și moartea în “nuntă mistică”, chemând pe lângă el 
soarele și luna și proiectându-se printre stele, ape și munți. (…) El 
reușește să prefacă un eveniment nefericit într-o taină a nunții, 
pentru că moartea unui tânăr păstor necunoscut se transformă în 
celebrări nupțiale de proporții cosmice.

    Mai ales semnificația acestui episod a fost mai puțin 
cunoscută. Pentru a măsura consecințele unei asemenea voințe de 
transfigurare a unei condamnări la moarte într-o “nuntă mioritică”, 
e de ajuns s-o comparăm cu unele reacții tipice ale societăților 
moderne. Aflând că soarta i s-a decis, păstorul nu se lamentează și 
nu se abandonează desperării, nici nu încearcă să anuleze sensul 
lumii și al existenței, “demistificându-l” cu turbare iconoclastă și 
proclamând nihilismul absolut ca singur răspuns posibil dat 
revelației absurdului. În alți termeni, păstorul nu se comportă ca 
atâți reprezentanți iluștri ai nihilismului modern. Răspunsul său e 
cu totul altul: preface nenorocul care-l condamnă la moarte într-un 
mister al tainei nunții maiestuos și feeric care, în cele din urmă, îi 
permite să triumfe asupra propriului destin.” 

(Mircea Eliade - “De la Zalmoxis la Genghis-Han”, Editura 
științifică și enciclopedică, 1980, p. 248)      

“Având la bază un conflict pastoral (un omor pus la cale între 
ciobani), ea poate fi plasată istoric în perioada descompunerii 
obștei gentilice, a unor formații prefeudale sau de instaurare a 
feudalismului. Documente de la sfârșitul secolului XVlI și începu-
tul secolului XVIII confirmă istoric atari conflicte, atestate în 
secolul XVI nu numai la noi, ci și în Franța, etc. Păstorii din sudul 
Franței se luptau cu cei din Pirinei care veneau spre Franța. Mai 
mult, chiar în Biblie (Geneza 26, 12, și Cartea lui Iov 24, 21) 
răpiri de turme și certuri din cauza pășunilor arată că “ între 
ciobani, de când există viață păstorească, împrejurările erau astfel 
încât să se ivească certuri” arată Ovid Densușianu, explicând “ca-
drul epic, de epopee al baladei”, atmosfera din care s-a putut 
naște “ Miorița”, vechimea ei imemorială.”

(Alexandru Husar - “Miorița”)

“Poetul Alecsandri a intuit cu mare putere mesajul artistic 
al “Mioriței”.

Realizând-o în formă populară, cizelată și perfecționată până a 
deveni model neîntrecut - capodoperă a liricii române - Alecsandri 
a păstrat cadența de simplitate extremă a versului, a dezvoltat 
asonanțele în rime apropiate de regulile versificației populare, 
îmbinând în compoziția operei procedeele expresive ale liricii și 
epicii, îmbogățite cu viguroase procedee dramatice. Alecsandri a 
potențat,așadar, calitățile modelului popular.

Nu atât de izbutită este, în schimb, explicarea reacției 
ciobanului. Într-o notă care însoțește balada, interpretul-Alecsandri 
motivează atitudinea ciobanului prin “ credința mângâietoare că 
așa i-a fost scris ! așa i-a fost zodia ! așa i-a fost să fie etc.”, deși 
textul nu cuprinde nici o indicație în stare să justifice o asemenea 
înțelegere a lui. Elementele fataliste în viziunea despre lume a 
poporului din perioada de formare a “Mioriței” sau mai târziu nu 
se pot contesta în genere. Nu este îngăduit a se neglija, totuși, că 
în cântecul nostru bătrânesc acceptarea posibilității obiective a 
morții, sau “resemnarea (resignacion) omului în fața evenimentelor 
iremediabile” (L. L. Cortes, “Antologia de la Poesia Popular 
Rumana”, Salamanca, 1955, p. 40), nu are loc pe un fond mistic 
sau mitic, pe care fatalismul îl presupune obligatoriu. “Miorița” se 
menține pe planul unei concepții naive, dar realiste, fără vreun 
indiciu de “mitizare a accidentului” (R. Queneau - “Encyclopedie 
de la Pleiade. Histoire des litteratures”, vol I, Paris, 1955, p. 20), 
fenomen frecvent în literaturile orale. Introducerea episodului “ 

munții”, cu elemente arhaice ale sentimentului de contopire cu 
natura, care indiscutabil a fost interpolat în motivul fundamental, 
reprezintă ce-i drept, un salt în domeniul fabulosului, dar este 
precedată de marcarea apăsată a trecerii de pe planul realității pe 
planul presupunerilor (De ar fi…). Există apoi un argument 
deosebit de puternic împotriva motivării fataliste, deci mistice, a 
atitudinii ciobanului. Dimpotrivă, prezentarea acțiunii, caracteriza-
rea personajelor și logica desfășurării epice se mișcă pe un plan de 
tipizare și stilizare realistă, necontaminată de interpretări mistice 
sau mitice, proprii viziunii fataliste. De altfel, ideea poetică, 
mesajul “Mioriței”, care comandă întreaga arhitectonică artistică a 
baladei, exclude și ea o asemenea interpretare. Analogia presupusă 
de Alecsandri între seninătatea eroului în fața morții și indiferența 
pasivă, de origine fatalistă, se datorește - foarte probabil - surprizei 
provocate de absența deznodământului epic. Chiar dacă se admite 
că insensibilitatea sau seninătatea ciobanului în fața morții conti-
nuă o tradiție dacică, lipsa oricărui element supranatural în 
motivarea atitudinii eroului mioritic și în întregul context liric sau 
epic al versiunilor actuale reprezintă o probă indiscutabilă de “de-
sacralizare” a acelui presupus fatalism mistic originar. Or, “fata-
lism desacralizat”, adică demistificat, încetează a mai fi renunțare 
mistică la lupta împotriva voinței zeilor, care impun sau prescriu 
moartea eroului. Atitudinea eroului mioritic înseamnă doar 
admiterea realistă a caracterului inevitabil al morții în anumite 
împrejurări concrete, pe fundalul concepției populare că moartea 
constituie un fenomen firesc.” 

(Pavel Apostol - Introducere la Adrian Fochi, “Miorița”, 
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1964, p. 

28-29).
“Cercetarea atentă a textelor versiunii colindului din 

Transilvania în lumina celor cunoscute astăzi despre vechimea, 

rosturile și importanța riturilor de inițiere, ca și a altor considerente 
cu privire la studierea <textelor> folclorice, ne asigură să putem 
afirma cu deplină convingere că “Miorița”-colind, și îndeosebi în 
forma pe care Adrian Fochi o consideră tipul <clasic>, este prin 
<rădăcinile> sale istorice, poezia unui scenariu inițiatic - dispărut 
din practica vieții pastorale -, poezie oglindind ritualul de primire 
în ceată a ucenicului păstor. (…)

Practica respectivă a putut da naștere unui anume cântec 
comentariu descriptiv, strâns legat de acest obicei (precum 
cântecul miresei și al mirelui din ritualul nunții) acesta putând fi, 
de pildă, un cântec ritual la sâmbra oilor și măsurișul laptelui.

Pe măsură ce obiceiul respectiv și-a pierdut rosturile sale 
arhaice, iar practica însăși a început să fie părăsită și dată uitării, 
acel vechi cântec ritual, dezarticulat funcțional și intrat în 
desuetudine, a pătruns, fiind preluat în tematica obișnuită a 
cântecelor cetelor de feciori, din zilele colindatului (…)

Cântecul păcurarilor celor mari și al micului ucenic mânător, 
căpătând impulsul unei noi înfloriri și largi răspândiri, s-a 
perpetuat astfel, recondiționat și asimilat în rândul colindelor, 
începând din părțile nordului Transilvaniei (…)

În sudul Transilvaniei, problema fundamentală adânc 
răscolitoare a vieții pastorale fiind, în ultimele veacuri, problema 
transhumanței cu lungile și grelele peregrinări și peripețiile sale 
ivite pe drumuri și coclauri străine, aceasta a putut face ca vechea 
<motivație> inițiatică, a <conflictului> din colindul păcurarilor, 
cu înțelesul ei întunecat și pierdut, să fie treptat înlocuită cu 
ecoul, tot mai viu, al atâtor gelozii și lăcomii între stăpânii de 
turme.” 

(Al. I. Amzulescu - “Noi observații despre “Miorița”-
colind”, în “Revista de etnografie și folclor”, tom 24, nr. 1, 

1979, p. 44) 
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”Orice sculptură e o formă în mişcare.”

Sorin Lory BULIGA / Documente privind etapa preliminară edificării Ansamblului Monumental de la Târgu-Jiu

S-au scris numeroase cărți și nenumărate articole, mai mult 
sau mai puțin științifice, privind edificarea de către 
Constantin Brâncuși a Ansamblului Monumental la Târgu-

Jiu, în perioada 1937-1938. Ultima dintre ele, publicată chiar la 
Târgu-Jiu de Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare 
„Constantin Brâncuși”1, prezintă documentele de arhivă preluate de 
la Arhivele Naționale ale județelor Gorj și Dolj, Arhivele Naționale 
Istorice Centrale și din arhiva Sorana Georgescu-Gorjan, acoperind 
perioada 1937 – 1989 (Buliga, Andrițoiu, 2017).

Prezentul studiu își propune să clarifice, atât pe baza mărturiilor 
(scrise) celor care l-au cunoscut pe Brâncuși în mod direct, cât și pe 
baza unor documente ale căror imagini le prezint acum în premieră, 
etapa preliminară edificării capodoperei brâncușiene din perioada 
1934 – 1937.  Menționez că în Arhivele Naționale ale județelor Gorj 
și Dolj nu am identificat documente privind corespondența dintre 
Liga Națională a Femeilor Române din Gorj și Constantin Brâncuși, 
referitoare la invitarea artistului pentru a realiza un monument al 
eroilor gorjeni la Târgu-Jiu. Lipsa datelor respective am constatat-o 
și în dosarele Gheorghe Tătărescu, Aretia Tătărescu și Sanda 
Tătărescu Negroponte, pe care le-am cercetat în arhiva CNSAS2. 
Această lipsă are următoarea explicație, cunoscută exegeților operei 
lui Brâncuși: „Scrisorile aflate în arhiva Tătărescu au fost distruse în 
anii ’50 de către Securitate, odată cu întreaga arhivă, astfel încât nu 
le putem verifica” (Sorana Georgescu-Gorjan, pp. 26-27).

De asemenea, nu au fost găsite nici documente legate de momen-
tul expunerii proiectului Monumentului Eroilor de către Brâncuși în 
fața membrilor Ligii. Din aceste motive și pentru o mai bună 
înțelegere a etapei premergătoare realizării ansamblului, voi prezenta 
mai întâi date din literatura de specialitate, având însă surse docu-
mentate și credibile.

Ștefan Georgescu-Gorjan, colaboratorul tehnic al lui Brâncuși la 
realizarea Coloanei fără Sfârșit, relatează în cartea sa întâlnirile pe 
care le-a avut cu marele sculptor în atelierul parizian al acestuia din 
Impasse Ronsin nr.11. Prima a fost „la sfârșitul lui decembrie 1934” 
(Șt. Georgescu-Gorjan, p. 30) când inginerul îi ducea lui Brâncuși 
„urări de bine” din partea tatălui său, Ion Georgescu-Gorjan, prieten 
bun cu artistul încă din perioada studiilor sale la Școala de Arte și 
Meserii din Craiova. 

A doua întâlnire a fost în data de 7 ianuarie 1935, în urma 
invitației sculptorului: „Vino la 7 ianuarie, vom fi împreună toată 
ziua și o să-l sărbătorim aici, la Paris, pe Ion” (apud Șt. Georgescu-
Gorjan, p. 31). Cu această ocazie, artistul a vorbit cu inginerul 
despre Coloana infinită și i-a „explicat de ce aceasta nu poate avea 
nici soclu, nici capitel, cum au coloanele antice: ea nu are nici 
început și nici sfârșit. Repetarea elementului identic al coloanei îi 
conferă acesteia, printr-o analogie matematică, același caracter pe 
care îl au unele curbe – de exemplu cele reprezentând funcțiile 
trigonometrice -, de a se putea repeta și prelungi spre ambele 
infinituri. Două sinusoide în opoziție, desenate în jurul unei axe 
verticale, au un vag aer de familie cu silueta Coloanei infinite și 
reprezintă justificarea strict matematică a denumirii date de Brâncuși 
coloanei sale” (Șt. Georgescu-Gorjan, p. 34). 

Brâncuși a făcut referire la Coloana infinită pe care el „spera să o 
poată ridica în țară” (Ibidem, p. 35). Inginerul face următoarea 
relatare asupra acestui subiect: „Am discutat despre modalitățile de 
realizare a coloanei la scară mare, cu care prilej i-am arătat lui 
Brâncuși cum s-ar putea rezolva tehnic diversele probleme puse. 
Vădit interesat, artistul m-a întrebat dacă nu mi-ar surâde să colabo-
rez cu el la realizarea Coloanei infinite de la Târgu-Jiu. Răspunsul 
meu afirmativ a însemnat începutul viitoarei noastre conlucrări, din 
anii 1936 și 1937” (Ibidem, p. 36). 

Se pare că Brâncuși intenționa să vină la Poiana-Gorj (unde era 
locuința familiei Tătărescu) în vara anului 1935, așa cum reiese din 
scrisoarea Miliței Petrașcu, datată 9 iunie 1935: „Scumpe Maestre / 
Cu toții aici ne-am bucurat de vestea pe care ne-ai trimis-o despre 
venirea Matale în vara aceasta. Doamna Tătărescu te anunță că iulie 
și august va sta la Poiana, că vei avea mașina ei la dispoziție, pentru 
a merge spre a alege locul monumentului pe care îl vei face acolo. Te 
așteptăm / Cu dragoste / Milița”3 (apud Lemny, Velescu, p. 296). Nu 
se știe însă dacă Brâncuși a fost în România în anul respectiv.

Din interviul realizat de scriitorul Paul Anghel cu Milița Petrașcu 
(ucenica lui Brâncuși, care a creat Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu 
din Târgu-Jiu, în anul 1935), aflăm de la sculptoriță că Aretia 
Tătărescu i-a propus acesteia, „încă în vara anului 1936” (?), să 
conceapă „un grandios ansamblu monumental care să celebreze jertfa 
eroilor de pe Jiu”. Răspunsul artistei a fost următorul: „I-am mărturi-
sit, chiar când mi-a făcut propunerea, că ideea mă depășește. O 
asemenea idee se cuvenea sugerată, spre înfăptuire, celui mai mare 
sculptor român, lui Constantin Brâncuși. I-am și scris lui Brâncuși, la 
Paris, iar scrisoarea lui de răspuns se află la Academie, printre 
puținele documente care ne-au parvenit de la el. Primindu-se 
consimțământul de principiu al artistului, discuțiile s-au purtat în 
continuare, prin corespondență, între Aretia Tătărăscu și Brâncuși” 
(apud Anghel, p. 30).

În același interviu, Sanda Tătărescu face câteva precizări 
referitoare la activitatea lui Brâncuși la Târgu-Jiu, evidențiind și 
acțiunea mamei sale, Aretia Tătărescu, care a fost „inițiatoarea 
ansamblului” și care s-a aflat „sub presiunea a cel puțin trei forțe 
centrifugale: situația delicată a unui ministru, neînțelegerea 
publicului, intransigența lui Brâncuși...”4 (Ibidem, p. 32). Această 
1 Instituție unde lucrez pe post de consilier, specializat în exegeza operei lui 
Constantin Brâncuși.
2 Menționez că am consultat documentele din dosarele respective atât în format 
fizic, cât și electronic la sediul instituției (pe baza atestatului de cercetător CNSAS) 
în data de 4.07.2017.  
3 Textul este transliterat.
4 În acest punct trebuie amintit și climatul politic incandescent din România anilor 
1937 și 1938, în care Brâncuși ridica ansamblul de la Târgu-Jiu (considerat astăzi ca 
fiind capodopera artistului și una din cele mai grandioase opere artistice din toate 

intransigență reieșea chiar din corespondența artistului cu președinta 
Ligii, unde se poate constata că el „a pretins o libertate desăvârșită în 
ceea ce privește concepția monumentului și realizarea lui” (Ibidem, 
p. 30).  Brâncuși a sosit la Târgu-Jiu și apoi la Poiana, ca invitat al 
familiei Tătărescu, în iunie 1937. Încă de la început a făcut următoa-
rea precizare: „Nu vreau să mă angajez cu ceva, vreau să știu despre 
ce e vorba; poate plec cum am venit” (Idem). Chiar și în privința 
locului de amplasare a coloanei a fost foarte categoric, avertizând-o 
pe Aretia Tătărescu: „Să nu-mi faci parc în jur” (Ibidem, p. 32). 

Sanda Tătărescu consideră că „Brâncuși a început lucrul pornind 
de la piesa-cheie a întregului ansamblu monumental – Coloana 
infinită. A urmat apoi Poarta sărutului și abia la urmă a făcut Masa 
tăcerii. Este greu de spus dacă această calendaristică a construcției a 
urmărit chiar ordinea în care s-a definit ideea întregului ansamblu” 
(Ibidem, pp. 32-33). 

V.G. Paleolog a realizat o documentare care, „pe lângă amintiri 
personale, se sprijină pe dosarul cu acte (din Arhivele Statului din 
Craiova) ale Uniunii Doamnelor Române5, privitor la înălțarea 
«monumentului», pe relația scrisă, de care dispunem, a 
vicepreședintei secției gorjene a acestei asociații, Aretia Tătărescu, 
precum și pe documentarul tehnic alcătuit de Tretie Paleolog” 
(Paleolog, p. 18). Plecând de la amintirile Aretiei Tătărescu reies 
următoarele: „La începutul începutului, și Brâncuși și comitetul nu 
intenționau să ridice decât un singur «monument». În ședința 
hotărâtoare a comitetului, «cu o voce blândă și în contrast cu ieșirea 
lui violentă (care uluise comitetul), Brâncuși spune, după ce 
desfășoară o fotografie: - Am hotărât la Paris ca monumentul să fie o 
coloană fără sfârșit. Iat-o! Ochii celor prezenți privesc uimiți 
fotografia care pentru ei nu reprezenta decât un stâlp țărănesc»” 
(apud Paleolog, p. 18). Toate acestea s-au întâmplat „prin iunie 
1937”, în satul Poiana. V. G. Paleolog redă mai departe amintirile 
Aretiei: „Câteva zile după aceea: «Liniștea patriarhală a micului oraș 
Târgu Jiu fu oarecum tulburată de prezența unui bătrâior străin care 
era văzut când sus la cazărmi, când la fântâna Sâmboteanu, când pe 
digul Jiului în grădina publică» [...] proiectul definitiv al Coloanei 
Nesfârșite nu este gata. S-ar putea că în viziunea artistică a lui 
Brâncuși se înfiripează un gând mai larg. A fost un moment hotărâtor 
în evoluția operei brâncușiene când el se hotărî să execute un 
monument – un Portal de piatră. Tot atunci el decide ca acest portal 
să fie legat de coloană printr-o stradă ideal dreaptă care să poarte 
numele de Calea Sufletelor Eroilor. Prietenii lui simt măreția și 
sumele necesare unei duble lucrări sunt spontan adunate»” (Ibidem, 
p. 19). După V.G. Paleolog, această „mărturie a memorialului” ar fi 
dovada „că așezarea semnelor semantice sculpturale din Târgu Jiu a 
fost precugetată și că trasarea axei «perfect liniare» dintre Masă și 
Columnă a fost ideată și chiar botezată simbolic de Brâncuși (n.n. 
– Calea Sufletelor Eroilor), cu gândul precis de a dota frusta așezare 
umană din Târgu Jiul de altădată, cu o axă spirituală, cu o Via Sacra» 
(Paleolog, p. 19).  

Deschid seria documentelor de arhivă din acest volum cu textul 
scrisorii de răspuns a lui Constantin Brâncuși către Milița Petrașcu6, 
scrisă din atelierul său la data de 11 februarie 1935, prin care acesta 
își dă consimțământul de principiu în ceea ce privește realizarea unui 
monument dedicat „eroilor de pe Jiu”: „Dragă Madame Patrașcu / 
Am primit scrisoarea Dtră cu multă plăcere și m-a bucurat foarte mult. 
Vă rog să mă iertați că vă răspund atât de târziu. Fiindcă în loc de 
răspuns vreau să vă fac o surpriză cu venirea mea însăși. / Mi-era așa 
dor să revăd câmpiile noastre albe cu zăpadă pe care nu le-am văzut 
din copilărie. / Și în același timp vroiam să văd dacă s-ar putea să fac 
o expoziție la București. Însă, în ultimul moment m-am îmbolnăvit și 
o sumă de încurcături m-au împiedicat în urmă să viu. / Acum sunt 
hotărât să viu în luna lui mai și nu vă pot spune cât de fericit aș fi să 
pot face ceva la noi în Țară. / Vă mulțumesc și de asemenea doamnei 
Tătărascu pentru privilegiul ce vrea să-mi dea. În prezent, toate 
lucrurile începute de atâta vreme sunt spre sfârșit și eu sunt ca un 
ucenic în ajunul de a deveni calfă. Așa că propunerea nu putea să 
cadă mai bine. / În așteptarea de a vă vedea, vă trimit mult drag, de 
asemenea lui Pătrașcu și Cocoanei Mari. / Brâncuși / Vă trimit 
catalogul din urma expoziției de la New York. / B /” (Fig. 1, 2). 
Prezint aici și imaginea plicului (față/verso), în care a fost trimisă 
scrisoarea lui Brâncuși către Milița Petrașcu7 (Fig. 3, 4).

Această scrisoare a fost prezentată de Milița Petrașcu, spre 
timpurile). Această situație complexă și violentă, care anunța cea mai mare 
conflagrație din istoria Europei și a omenirii în general, a făcut și mai dificil 
mecenatul familiei Tătărescu, datorită riscului și sacrificiului implicate aici. Mai 
precis, scena politică autohtonă s-a inflamat puternic încă din toamna anului 1937 
(chiar din septembrie, când începea edificarea ansamblului brâncușian), deoarece 
urma să se încheie legislatura liberală, pe perioada căreia fusese prim-ministru 
Gheorghe Tătărescu (3. 02. 1934 – 28. XII. 1937). După înfrângerea liberalilor în 
alegeri și instalarea guvernului Goga-Cuza, manifestările antisemite și violențele 
dintre legionari și trupele Ministerului de Interne deveniseră aproape cotidiene. În 
urma destituirii guvernului de la începutul anului 1938, Gh. Tătărescu a deținut însă 
mai departe funcții importante (devenind consilier regal și apoi ambasador al 
României la Paris), ceea ce i-a permis ca și în anul 1938 să aibă o influență 
considerabilă, atât în plan național, cât și în plan local, deoarece el era și deputat de 
Gorj. Climatul politic tensionat și faptul că Gheorghe Tătărescu nu mai avea puterea 
de decizie și de influență ca în perioada în care era prim-ministru, au fost probabil 
factori determinanți în ceea ce privește plecarea precipitată a lui Brâncuși la Paris în 
septembrie 1938, chiar înainte de inaugurarea din 27 octombrie a capodoperei sale. 
În plus, artistul trebuie să fi fost conștient, ca mulți alții, de  faptul că izbucnirea 
războiului era iminentă, ceea ce pe el l-ar fi blocat în România, departe de atelierul 
său parizian. Dar, ceea ce probabil nu știa, era că atunci se încheia ultima etapă crea-
tivă majoră din viața sa și că nu mai avea să se întoarcă vreodată în România.
5 Am verificat existența dosarului cu acte la care face referire V.G. Paleolog, la 
Serviciul Județean Dolj al Arhivelor Naționale. În Lista Fondurilor și Colecțiilor 
date în cercetare de către S. J. Dolj (care apare pe site-ul instituției) nu există nicio 
referință la „Uniunea Doamnelor Române”. Personalul serviciului respectiv a 
verificat suplimentar această informație și răspunsul a fost, de asemenea, negativ 
(mai precis, există doar trei dosare ale Comitetului Doamnelor din Craiova).
6 Biblioteca Academiei Române, cabinetul de manuscrise, carte rară, secția 
corespondență, Mss 146912. Textul este transliterat.
7 Biblioteca Academiei Române, cabinetul de manuscrise, carte rară, secția 
corespondență, Mss 146912. 

achiziționare, președintelui Academiei Republicii Socialiste 
România, în data de 4 iulie 19668: „Tovarășe Președinte, / Vă prezint 
spre achiziționare scrisoarea semnată de C. Brancuș anul 1935. 
Împrejurarea în care am primit-o a fost următoarea: Aretia Tatarescu, 
soția primului ministru G. Tatarescu plănuise ridicarea unui monu-
ment la Târgu Jiu în memoria căzuților în războiul 1914. / Eu i-am 
sugerat ideea că acest monument trebuie realizat [de] către Brancuș. / 
În consecință a urmat scrisoarea mea9 și răspunsul lui Brancuș care 
este exprimat în scrisoarea pe care v-o prezint. / Trăiască Republica 
Socialistă Română ! / Milița Petrașcu / Strada Pictor Negulici 19 / 
Raionul 30 Decembrie / Tel. 583735 / 4 Iulie 1966 / Tov. Președinte 
al Academiei Republicii Soc. România” (Fig. 5).

În ceea ce privește corespondența dintre Brâncuși și Liga 
Națională a Femeilor Gorjene, prin președinta ei, Arethia Tătărescu, 
există două documente-ciornă (nedatate), păstrate actual în Fondul 
Brancusi, la Biblioteca Kandinski din cadrul Muzeului Național de 
Artă Modernă al Centrului Georges Pompidou din Paris. Ele au fost 
publicate în volumul Brâncuși inedit (autori: Doina Lemny și 
Cristian-Robert Velescu)10. După C.-R. Velescu, cele două ciorne 
„trebuie datate 1937, după ce sculptorul părăsește România, unde s-a 
aflat în timpul verii” (Lemny, Velescu, p. 395). Redau în continuare 
textele transliterate al celor două ciorne:

1. „Mult stimată Doamnă Prim Ministru/ Vă trimit schița de 
proiect pentru poartă – aș fi vrut s-o trimit mai din vreme, dar n-am 
putut. Vă rog să credeți, proiectul este făcut cu intenția de a fi pus la 
o mică distanță în interiorul grădinii, cu un târcol proporționat 
împrejur/ părțile laterale/ și cu o bancă de piatră la dreapta și la 
stânga. Dacă ar fi pusă la marginea trotuarului, cum hotărâsem, ar 
avea mai puțin rost, fiindcă n-ar putea servi nici de utilitate pentru 
închiderea grădinii și nici n-ar putea fi văzută ca objet aparte. Dacă 
dimensiunea vă pare prea mare ori prea mică – o putem mări ori 
micșora proporțional. Georgescu îmi scrie că Dstre mi-ați scris și nu 
ați primit răspuns. Eu n-am primit nimic. Georgescu îmi spune că 
Dstră mi-ați scris și nu răspund. Vă rog să credeți că n-am primit 
nimic și ne pare rău. Vă rog să recomandați scrisorile dacă scrieți. C. 
Brancusi 11 Impasse Ronsin Paris 15e (152 rue de Vaugirard) 
Telephon Segur 77-67. Vă trimit o fotografie ca să vedeți felul cum 
are să fie pocumpul porții pentru friza de sus. Lucrez la un model pe 
care îl voi trimite. Aproape sigur voi veni eu cu el sau poate...” (apud 
Lemny, Velescu, p. 414). 

2. „Stimată Doamnă Prim Ministru/ Cum v-am trimis ieri, am 
trimis în tren încă două schițe simple de proiect și o fotografie ca să 
puteți să vă dați seama de felul cum are să fie tăiată piatra. Proiectul 
este făcut ca să fie pus la o mică distanță în interiorul grădinii. 
Fiindcă dacă punem în marginea trotuarului, nu poate îndeplini nici 
rolul de închizătură și nici ca să poată [să] fie văzută ca obiect în 
sine. Dacă o punem puțin în interior, putem să facem un târcol 
împrejur și să punem în părțile laterale câte o bancă în piatră. N-am 
avut vreme să fac proiectul complet, însă peste câteva zile voi fi în 
fața locului cu modelul pentru cioplit piatra. În schițele pe care le-am 
trimis ieri e o mică eroare de dimensiune a blocurilor care constru-
iesc friza de sus, de aceea vă trimit azi o schiță cu măsurile juste ca 
să puteți comanda piatra. Gorjean îmi spune că Dstre mi-ați scris și 
nu ați primit răspuns – vă rog să credeți că n-am primit nimic. De 
aceea vă rog când îmi scrieți să recomandați scrisoarea pe adresa C. 
Brâncuși 11 Impasse Ronsin Paris 15e (Telephon Segur 74-67). 
Sperând că totul va merge bine, vă sărut mâinile cu omagii respectu-
oase. / C. Brâncuși” (Idem).

În volumul menționat sunt publicate și trei telegrame în limba 
franceză, trimise de Arethia Tătărescu lui Brâncuși în toamna anului 
1937, pe care le prezint traduse din franceză în cele ce urmează: 

1. „trimiteți de urgență dimensiunile pietrelor porticului = Arethie 
Tatarescu” (21 septembrie, 1937) (Ibidem, p. 415); 

2. „mulțumesc pentru telegramă și proiecte aștept scrisoare 
Petroșani avans = Arethie Tatarescu” (26 septembrie, 1937) (Idem). 
După Sorana Georgescu-Gorjan, ultima parte a acestui text trebuie 
interpretată în sensul că Brâncuși „așteaptă scrisoarea și că lucrul la 
Petroșani avansează” (Sorana Georgescu-Gorjan, p. 27); 

3. „comandat piatră Deva primul transport sosește 25 octombrie 
Targujiu = Arethie Tatarescu” (4 octombrie 1937). Tot aici apare și o 
invitație „strict personală” (în limba română), adresată de Arethia 
Tătărescu lui Brâncuși, deja aflat la Târgu-Jiu: „Vă rugăm să 
binevoiți a lua parte Dumineca 7 Noembrie ora 1, la Masa ce va avea 
loc în Saloanele Cercului Militar după Sfințirea Bisericii Sfinților 
Apostoli./ Președinta, Arethie Tatarescu/ Costumul national Tg.-Jiu,/ 
2 Noembrie 1937/ Rugăm a prezenta aceasta Carte la intrare 
Domnului Maestru Brâncus” (apud Lemny, Velescu, p. 415). 

8 Biblioteca Academiei Române, cabinetul de manuscrise, carte rară, secția 
corespondență, Mss 146912. Textul este transliterat.
9 Nu s-a găsit însă această scrisoare printre documentele păstrate de Brâncuși la Paris.
10 În cartea Brâncuși inedit, autorii fac următoarea precizare: „În anii cincizeci, 
[Brâncuși] se hotărăște să numească în calitate de legatari universali pe tinerii 
artiști români Natalia Dumitresco și Alexandre Istrati, veniți în 1947 cu o bursă la 
Paris. Viitorilor săi moștenitori, sculptorul le-a facilitat închirierea unui atelier 
vecin cu al său” (Lemny, Velescu, p. 6). Atelierul lui Brâncuși din Montparnasse 
(Impasse Ronsin) a fost demolat și a fost reconstituit „în fața Centrului Georges 
Pompidou din Piața Beaubourg din Paris, unde Muzeul național de artă modernă a 
fost instalat în 1976. O dată cu redeschiderea atelierului în noua sa formă, întreg 
inventarul său de la acea dată a fost publicat și comentat. Catalogul operelor din 
atelier, cât și arhiva existentă au apărut pentru întâia oară în volumul L’Atelier 
Brancusi” (Ibidem, p. 9). După decesul Nataliei Dumitresco din iulie 1977, 
„nepotul acesteia, Theodor Nicol, devine succesor legal și decide să cedeze 
printr-un act de dațiune întocmit în favoarea Muzeului național de artă din Paris 
arhiva aflată până atunci în păstrarea moștenitorilor desemnați de Brâncuși, Natalia 
Dumitresco și Alexandre Istrati. Hotărârea lui Theodor Nicol a fost un adevărat act 
cultural, pornit din convingerea sa că numai în felul acesta cercetătorii vor putea să 
aibă viziune de ansamblu asupra vieții și creației artistului român. Astfel, în 
noiembrie 2001, dațiunea a fost oficial acceptată. A fost propus un proiect de 
expoziție în incinta Centrului Georges Pompidou, expoziția urmând să fie însoțită 
de un volum de restituire a acestei dațiuni. Cercetarea importantului volum de 
documente din această arhivă a început prin identificarea documentelor, a 
expeditorilor și a destinatarilor, urmată de clasarea lor după criterii concordante cu 
clasarea normativă a arhivelor (Ibidem, p. 11). 
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,,Trebuie să urci foarte sus, ca să vezi foarte departe.˝
Conform informațiilor preluate de la moștenitorii artistului, se 

pare că „Brâncuși a sosit la 27 octombrie la Târgu-Jiu, unde a stat 
până la 9 noiembrie” (Sorana Georgescu-Gorjan, p. 27).

În arhiva moștenitorilor lui Brâncuși a fost găsită o carte de 
vizită, fără adresă, pe care este scris „Doamna Arethie Tatarescu”. 
Sorana Georgescu-Gorjan apreciază că păstrarea acesteia „ar putea fi 
legată de vizitele făcute atelierului artistului de către președinta Ligii 
naționale a femeilor gorjene, în partea a doua a anului 1934, pe când 
încerca să-l convingă să accepte comanda lucrării. Aceste vizite sunt 
menționate atât de Sanda Tătărescu-Negropontes, fiica doamnei […] 
cât și de inginerul Gorjan” (Idem).

Cu toate că Brâncuși a fost misterios în ceea ce privește decoda-
rea operelor sale, în Dațiunea Brâncuși s-au găsit unele creații 
literare ale artistului, care pot face trimitere la simbolismul Coloanei 
fără Sfârșit. Prima este o încercare de versificare notată cu creionul 
pe o pagină de carnet: „Brad la nuntă / brad la moarte! / Dânduți 
sama / toatis una / unas toate!”   (apud Lemny, Velescu, p. 51). Cea 
de-a doua pare să reveleze chiar o semnificație mai adâncă a lucrării: 
„Coloana fără sfârșit este asemenea unui cântec etern, care ne duce 
în infinit dincolo de orice durere și bucurie factice”11 (Ibidem, p. 58).

Prezint aici și textul celeilalte scrisori a lui Brâncuși aflate în 
fondul Bibliotecii Academiei Române, expediate secretarului 
Societății „Tinerimea artistică” în anul 1909: „Domnule Secretar / Vă 
alătur două fotografii cu o notiță pentru înregistrarea în Catalog a 
lucrărilor ce am trimis la expoziția Tinerimii din anul acesta. Pentru a 
treia lucrare n-am avut fotografie, dar o să se poată distinge foarte 
ușor la numerotare (este un studiu de piatră). Primiți vă rog asigura-
rea considerațiunilor ce vă păstrez / C. Brâncuși” 12 (Fig. 6).

Din acest scurt istoric al etapei premergătoare edificării 
Ansamblului monumental de la Târgu-Jiu, se poate constata că el a 
fost rezultatul unei conjuncturi fericite a mai multor factori favora-
bili. Cel mai important dintre ei a fost marea disponibilitate a lui 
Brâncuși de a realiza un monument de for public grandios în 
România („nu vă pot spune cât de fericit aș fi să pot face ceva la noi 
în Țară”) pentru a cărui realizare, se pare că nu a acceptat să fie 
remunerat, fapte ce denotă un patriotism evident. 

Brâncuși a avut de mai multe ori în intenție ridicarea unor monu-
mente de for public în România, și în special în locurile sale de 
origine13, dar acestea nu s-au materializat din varii motive. La 
Peștișani14, de pildă, s-a pus problema să realizeze un monument 
pentru eroii gorjeni, dar nu reiese de niciunde că urma să fie plătit 
(întocmai ca și în cazul ansamblului de la Târgu-Jiu), el cerând doar 
piatra necesară construcției lucrării. Este evident, însă, că acestea sunt 
situații particulare, legat de patriotismul lui Brâncuși, deoarece în 
Occident și în America el ținea ca lucrările sale să fie cumpărate pe 
sume importante15. Un alt factor esențial a fost relația excelentă a lui 
Brâncuși, neobișnuit de deschisă, cu puternica familie Tătărescu16, care 
i-a lăsat deplină libertate de creație artistului, sprijinind substanțial 
realizarea ansamblului, în special în plan financiar, ca și în privința 
influențelor politice și administrative (se pare că Brâncuși a știut să își 
transforme comanditarul într-un veritabil Mecena). Prestigiul artistic al 
lui Brâncuși a avut un rol crucial în încredințarea comenzii, la care s-a 
adăugat, fără îndoială, și dorința familiei Tătărescu de a continua seria 
realizărilor majore pentru orașul Târgu-Jiu și județul Gorj.

Trebuie ținut cont și de faptul că realizarea ansamblului sculptural 
avea loc pe fondul unei perioade de puternică dezvoltare a României17 
sub guvernul liberal condus de Gh. Tătărescu, ceea ce a constituit, de 
asemenea, o premisă importantă în vederea edificării capodoperei 
brâncușiene. Legătura lui Brâncuși cu familia Gorjan a fost de 
asemenea foarte importantă, mai ales în ceea ce privește realizarea 
tehnică a Coloanei fără Sfârșit. Ștefan Georgescu-Gorjan18, inginer 
șef (specialitatea electromecanică) la Atelierele Centrale Petroșani din 
cadrul Societății Petroșani19, a fost șeful proiectului de execuție a 
Coloanei. El avea o temeinică pregătire profesională și spirit inovativ 
și, de asemenea, o aplecare spre filosofie, istorie, literatură și artă, 
toate acestea trezind încrederea lui Brâncuși în tânărul inginer.

Practic, în anul 1935, Brâncuși l-a întreabat pe Ștefan Georgescu-
Gorjan dacă este de acord să colaboreze cu el pentru a transpune 
coloanele sale de lemn în metal, pentru monumentul eroilor de la 
Târgu-Jiu,  iar  inginerul  a răspuns afirmativ, dând soluții tehnice, 
ceea ce a condus la debutul colaborării lor în 1936 și la realizarea în 
1937 a Coloanei fără Sfârșit la Atelierele Centrale din Petroșani20 și 
la amplasarea acesteia la Târgu-Jiu în același an. 

Refuzul politicos al Miliței Petrașcu în fața propunerii Artethiei 
Tătărescu21 de-a realiza chiar ea monumentul în memoria eroilor 
căzuți în primul războiul mondial și sugestia de a încredința realiza-
rea acestuia lui Brâncuși a fost de asemenea un element important în 
ceea ce privește edificarea ansamblului. Se poate constata chiar și o 
anumită insistență22 a ei în acest sens, atât față de Arethia Tătărescu 
11 Traducerea din limba franceză aparține doamnei Sorana Georgescu-Gorjan.
12 Biblioteca Academiei Române, cabinetul de manuscrise, carte rară, secția 
corespondență, Mss 75446 (textul este transliterat). Aș vrea să mulțumesc pe 
această cale domnului acad. Florin Filip, directorul general al Bibliotecii Academiei 
Române, doamnei Gabriela Dumitrescu, șeful Departamentului „Manuscrise, Carte 
rară” al Bibliotecii Academiei Române și doamnei Carmen Dobre, coordonator al 
Biroului de presă al Academiei Române pentru sprijinul acordat în vederea 
accesului la cele trei scrisori pe care le-am prezentat aici, toate aflate la Biblioteca 
Academiei Române, cabinetul de manuscrise, carte rară, secția corespondență.
13 Ceea ce s-a realizat într-un final, din fericire, la Târgu-Jiu.
14 Comuna gorjeană de care ține satul său natal, Hobița.
15 Chiar și față de persoane mai apropiate (Peggy Guggenheim și John Quinn, de 
pildă), Brâncuși „ținea la bani”, cum s-ar spune.
16 Arethia Tătărescu, comanditara monumentului, era președinta Ligii Femeilor 
Gorjene, iar Gheorghe Tătărescu era deputat de Gorj și prim-ministrul României. 
17 Nu numai economică, sub aspectul industriei, comerțului și agriculturii, dar și 
din punctul de vedere al învățământului, științei și culturii.
18  Inginerul Ștefan Georgescu-Gorjan era fiul lui Ion Georgescu-Gorjan, 
comerciant din Bănie, care l-a ajutat pe Brâncuși să-și găsească de lucru în prăvălia 
lui Ion Zamfirescu și a strâns bani pentru ca acesta să se înscrie la Școala de Arte și 
Meserii din Craiova (pentru acest ajutor Brâncuși îl numea „nașul”). Trebuie 
specificat aici că Brâncuși avea încredere, în general, în olteni și în special în 
gorjeni (așa cum era și Ion Georgescu-Gorjan).
19 Directorul general al Societății „Petroșani” era Ioan E. Bujoiu (în a cărui 
subordine directă era adjunctul său, inginerul șef Ștefan Georgescu-Gorjan), 
membru marcant al Partidului Național Liberal și ministru în cabinetul Tătărescu. 
El a fost de acord să suporte costul execuției și montării monumentului, precum și 
să asigure personal calificat. În perioada respectivă Soc. „Petroşani” avea beneficii 
considerabile și din acestea Ioan E. Bujoiu a contribuit la dezvoltarea economică a 
Văii Jiului: a făcut pentru fiecare miner casă şi grădină, un spital, o maternitate, o 
grădiniţă pentru copii, o şcoală pentru elevi, locuinţe pentru funcţionari şi 
învăţători, o casă de cultură cu sală de teatru, cinema, bibliotecă și multe altele.  
20 La Petroșani, în casa inginerului unde Brâncuși era găzduit, cei doi lucrau ore 
întregi la planurile Coloanei, pe care le aplicau apoi concret „pe teren”, în cadrul 
atelierelor centrale. 
21 Plin de modestie și în același timp de respect pentru Brâncuși.
22 Însoțită de smerenie, lucru rar și atunci, ca și în prezent.

să-i dea comanda lui Brâncuși, cât și față de Brâncuși să o accepte 
(s-ar putea spune că demersul Miliței Petrașcu a jucat un rol de 
„catalizator” în  ridicarea capodoperei brâncușiene).

Așadar, sub aspect cronologic, desfășurarea evenimentelor s-a 
produs în următoarea succesiune: refuzul Miliței Petrașcu de-a ridica 
monumentul eroilor la propunerea Arethiei Tătărescu, urmată de 
sugestia ca acesta să fie realizat de Constantin Brâncuși (ambele 
anterioare anului 1935), hotărârea Arethiei Tătărescu pentru a 
încredința comanda lucrării lui Brâncuși (transmisă prin scrisoarea 
Miliței Petrașcu, probabil la sfârșitul anului 1934), vizita lui Ștefan 
Georgescu-Gorjan în atelierul lui Brâncuși din Paris (la 7 ianuarie 
1935, când artistul îi face propunerea de colaborare inginerului în 
vederea construcției Coloanei fără Sfârșit, iar acesta vine cu soluții 
tehnice viabile), acceptul scris al lui Brâncuși de-a face monumentul 
(prin scrisoarea din 11 februarie 1935), colaborarea prin 
corespondență și la fața locului, atât cu Ștefan Georgescu-Gorjan 
pentru construcția Coloanei, cât și cu Arethia Tătărescu pentru 
realizarea operelor de piatră din Grădina publică (1937).

Consider că aceștia sunt factorii determinanți (și oarecum 
„providențiali”) care au permis edificarea ansamblului brâncușian, în 
ciuda unei atmosfere politice de mare violență, care prevestea 
izbucnirea războiului, dar și a unei intelectualități românești care (cu 
câteva excepții notabile) a avut tendința să-l respingă pe Brâncuși. 
Grandioasa realizare artistică și tehnică de la Târgu-Jiu s-a constituit 
astfel în marea șansă acordată Gorjului, în particular, și României, în 
general, de către genialul artist.
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