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„O lecţie a istoriei” 

O lecție  istoriei. Nici o epocă nu continuă realmente o alta. Fiecare 
începe cu propria sa ambiție, cu propriul său egoism faptic, cu 
propria sa negare a ceea ce a precedat-o. Glorificarea trecutului 

la care nu o dată recurge? Un simplu protocol al despărțirii. Un divorț 
amiabil, însoțit de o partajare la sînge a bunurilor. Dar porțile comunicării 
intime între cele două lumi eterogene se închid irevocabil. 

Gheorghe GRIGURCU
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Un nume nu într-atât de cunoscut pe cât îi este valoarea. 
Căci,fără considerente aniversare sau de empatie 
amicală, scriitorul este, neîndoios, de treaptă superioa-

ră. Născut la Măraşu, judeţul Brăila, vine, cum s-ar zice, din lumea 
lui Panait Istrati şi a lui Fănuş Neagu, a trăit la Galaţi, 
Brăila,Iaşi,actualmente la Bucureşti. Dar legătura cu spaţiul de 
obârşie a rămas indestructibilă. Ca mentalitate şi chiar ca înfăţişa-
re, nu-l poţi situa în alt loc decât acela al Fluviului, Bălţii şi al 
Cetăţii Brăila. Acum se află şi în fruntea Filialei Sud-Est a USR.

Se disting în poezia lui Nicolae Grigore Mărăşanu trei nivele: 
mitologia lumii acvatice-chtoniene, poemele oriental-balcanice, 
aplecarea metafizică. Numitorul comun îl constituie tribulaţiile 
labirintice ale fiinţei întruchipate în Leviathan. Dintre scrierile 
sale, se impun Insula, Corabia cu fosfor, Umbra Fluviului, 
Enisala, Îngeri şi Banjouri, Poeme desfrânate, Fiara impară. 
„Nişte mito-semne”, îşi numeşte el reprezentările poetice. 
Structura bipolară păstrează poemele într-o ambiguitate continuă 
la întâlnirea cu oximoronul şi avalanşa de aliteraţii. Se observă 
numaidecât oscilaţiile dirijate meticulos între sacru şi profan, 
aventură şi vis, „invazii” şi „metafizici”, prindere de viaţă şi de 
inefabil, de real şi magie: „tendinţa ce ne ţine în Poveste”.

Din invazia aproape miraculoasă a realului rezultă o lume ca 
spectacol, care este cel mai distinctiv semn al poemelor lui 
Nicolae Grigore Mărăşanu. Izbitor mai ales este spectacolul 
lingvistic, când se ţes şi întreţes cuvintele ca într-un gherghef. 
Lauda lui Dimov are în vedere şi bogăţia verbală, care trimite 
direct la Arghezi și Ion Barbu.: „Jertfindu-i mării marea lui iubire 
„ce dă virtute crezului din fire, marea trădându-l, burta îl sărută. // 
Creşte în mine o desăvârşire / prin zece sephitroth (e) trandafire!” 
Dacă la autorul Semnelor cereşti antimetafizica încearcă să facă 
legea, poetul Corăbiei cu fosfor combină stilul cu visul, într-o 
stare melancolică mai accentuată. El scrie un întreg ciclu de 

Metafizici unde coexistă „iubirea dintr-o respirare”, „dragostea la 
drumul mare”, privirea mistică avidă. E misterul care iluminează 
fiinţa în lumi ale trecerii, când poetul simte cum creşte în el o 
desăvârşire. Aventura se plasează în fantezie, iar poetul se dedică 
insolitului lumesc şi cultivării detaliului preţios.

Nicolae Grigore Mărăşanu are abilitatea inconfundabilă de a 
înfăţişa o lume pitorească şi fabuloasă,bineînţeles, lumea brăileană 
totdeauna cu deschidere spre meditaţia existenţială. Pentru 
cuceritoarea diversitate a lumii „sudice” în contextul cel mare, se 
întrunesc formulele incantatorii ale baladei, romanţei, cântecului 
de lume, alături de trucajul ironic al cântecului exotic: tangou, 
bolerou, cazacioc. Stângăcia simulată descoperă un meşteşugar al 
scriiturii, constând, în esenţă, din modul ludic al trecerii instinctu-
lui în virtuozitate. E un amestec savuros, baroc-expresionist, de 
elementar şi ingenuitate, tandreţe şi violenţă, banalitate şi fantas-
tic, colocvial şi livresc, teluric şi metafizic. Disponibilitatea 
baroco-expresionistă deschide calea spre suculenţa extravagantă şi 
îngerimea burlescă, „Spune, iubite Pound, fârtate / mai vrei o mică 
tutungerie? / Una, cum zici, cu strălucitoare cutiuţe / rânduite-n 
stivă pe rafturi / şi-aroma ce-o împrăştie tutunul fin / şi mahorca? 
/Am una pentru tine în răspântia cutrelor, / la Brăila…” Truverul 
balcanic se întoarce mereu pe ţărmul său din Alcabar, ca un cuceri-
tor. 

Ca orice poet veritabil, Nicolae Grigore Mărăşanu are deschi-
deri spre estetică, inclusiv spre cea a supravieţuirii, cum se vede şi 
în cea mai nouă carte a sa Locuirea în poezie (Editura Istros, 
Brăila, 2017). Din aceste „convorbiri”, aflăm, între foarte multe 
altele, că „înainte de a fi formativă, Poezia e mântuitoare”, că 
misterul poetic e amplificat de sunet, de muzică, de armonie, că 
practică scrisul ca pe o eliberare, că scrie (şi-l citează pe Elytis) 
„pentru că poezia începe de-acolo de unde ultimul cuvânt nu-l mai 
are moartea”.
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Lecturi îndărătnic repetate, dar și o excepțională capacitate a 
lecturii. Cioran mărturisea că abia după a șasea recitire l-a „înțeles” 
pe Dostoievski, iar Borges a citit nu mai puțin decît de douăspreze-
ce ori Divina Comedie, în cîteva limbi.

l

Mai dureroase unele lucruri care vin prea tîrziu decît cele ce nu 
s-au împlinit, pentru că în al doilea caz avem a face cu o pur și 
simplu mortificare, pe cînd în primul caz există rănile unui țesut 
viu.

l

Un paradox al poeziei: tentația de-a se fixa anume în locurile 
comune spre a le sfida. 

l

„E o copilărie să ținem la ceea ce am învățat, pentru că ceea ce 
știi nu cîntărește prea mult, dar îi admir pe cei care știu temeinic 
ceea ce știu, iar nu aproximativ. Cu timpul, mărturisesc, pierd 
dorința de-a învăța pentru a dobîndi ceva ce tot nu voi păstra. A fi 
devine pasionant; nu vreau să spun a te agăța de viață, ci a te 
desprinde de ceea ce este schimbător. Dezinteresați-vă, spunea 
deseori Fénelon” (Julien Green).

l

Reala generozitate: a dărui nu ceea ce-ți prisosește, ci ceea ce 
face parte în fapt din ființa ta morală. A continua să rămîi egal cu 
darul tău. 

l

Proiect: să fii pe deplin singur în ambianța celui mai apropiat 
prieten. 

l

„Mihai Trăistariu (40 de ani), care a dat lovitura pe plan 
european cu piesa    «Tornero», în 2006, este un mare iubitor al 
animalelor fără stăpîn. Are acasă cinci pisici, pe care le-a strîns de 
pe stradă, iar pe terenul său din Năvodari, unde intenționează să 
construiască un hotel de lux, a găzduit mai mulți căței, pe care i-a 
adăpostit într-un coteț făcut cu mîna lui. Dar artistul hrănește 
săptămînal și maidanezii din Constanța, cheltuind pe mîncare cîteva 
sute de lei. Mai mult, zilele trecute, pe cînd se afla la Fundata 
(județul Brașov), la cota 1.300, într-o scurtă vacanță, Mihai le-a dat 
să mănînce altor doi căței rupți de foame” (Click, 2017). 

l

Perfecțiunea? Aspirație care te obosește aidoma convorbirii cu 
un interlocutor nelipsit de inteligență, dar logoreic la culme, 
convorbire care se dovedește interminabilă. 

l

A avea surpriza de a te recunoaște la un moment dat mai singur 
decît îți îngăduie vigilența singurătății tale de-a fi. 

l

A. E.: „Dacă n-ar fi un monstru de egoism eul său creator, 
poezia sa n-ar fi insuflată de atîta generozitate”. 

l

„Nouă zecimi din ceea ce i se atribuie sexualității constituie 
opera magnificei noastre puteri de a imagina, care nici nu mai este 
un instinct, ci dimpotrivă: o creație. Consemnez aici doar 
observația că, probabil, disproporția notorie dintre sexualismul 
bărbatului și cel al femeii, care o face pe aceasta, în chip firesc și 
spontan, atît de moderată în «dragoste», coincide cu faptul că 
femela umană dispune îndeobște de o mai redusă putere imaginati-
vă decît masculul. Natura, cu tact și prevedere, a vrut să fie astfel, 
căci dacă lucrurile ar fi stat altminteri și femela s-ar fi pomenit 
înzestrată cu tot atîta fantezie ca și bărbatul, lubricitatea ar fi înecat 
planeta și specia omenească ar fi dispărut volatilizată în desfătări” 
(Ortega y Gasset). 

l

 În iubirea pentru lume, rămîi în anticamera lui Dumnezeu. În 
iubirea pentru Dumnezeu, rămîi în anticamera lumii. Ubicuitatea nu 
pare îngăduită.

l

Orgoliu: respingi iubirea celui care nu-ți seamănă, întrucît 
acesta n-ar avea orgoliul de-a proceda la fel într-o situație similară. 

l

„Marile suflete nu sunt acelea care iubesc prea des (vorbesc de 
o iubire violentă); ele au nevoie de o inundare de pasiune spre a le 
zgudui și a le umple. Cînd însă încep a iubi, iubesc mult mai bine” 
(Pascal). 

l

O lecție  istoriei. Nici o epocă nu continuă realmente o alta. 
Fiecare începe cu propria sa ambiție, cu propriul său egoism faptic, 
cu propria sa negare a ceea ce a precedat-o. Glorificarea trecutului 
la care nu o dată recurge? Un simplu protocol al despărțirii. Un 
divorț amiabil, însoțit de o partajare la sînge a bunurilor. Dar 
porțile comunicării intime între cele două lumi eterogene se închid 
irevocabil. 

l

Astă noapte, un adagiu în somn, șoptit de nu știu cine: iubim 
pentru a putea muri. 

l

Animus se agită, anima stă pe loc. 
l

„Descoperire epocală! De zeci de ani, astronomii și experții în 
fizică cuantică au căutat o soluție pentru salvarea omenirii după ce 
resursele Pămîntului se vor fi epuizat. Recent, savanții de la 
Universitatea din Hertfordshire, Marea Britanie, au descoperit la 
doar 12 ani lumină de Terra (peste 180 triliarde de kilometri 
distanță), adică aproape în termeni astronomici, două planete care 
ar putea susține viața. Ele orbitează în jurul soarelui numit «tau 
Ceti» și pot fi văzute cu ochiul liber, într-o seară senină, în emisfe-
ra sudică. Planetele numite «super-Terra» au de peste 3 ori masa 
Pămîntului, pot conține apă la suprafață și temperatura este una 
similară celei de pe planeta noastră. Chiar dacă zilele de pe planete-
le «e» și «f» sunt mai scurte, acest lucru nu ar însemna schimbări 
majore în structura genetică a coloniștilor pe termen scurt. 
Cercetătorii avertizează însă că e vorba de planete tinere care încă 
se confruntă cu bombardamente de comete, asteroizi și alte corpuri 
cerești. Însă atunci cînd omul va porni în odiseea spațială menită să 
salveze omenirea, tehnologia va putea face față unei astfel de 
provocări epocale” (Lumea misterelor, 2017). 

l

La un post tv: „Președintele Iohannis, cu al său surîs hollywoo-
dian”. 

l

Recunoștința pe care o porți necunoscutului din tine, după fieca-
re  pagină izbutită pe care o scrii.

l

Cutez  a crede că Dumnezeu își întreabă creatura în aceeași 
măsură în care aceasta Îl întreabă pe El. Răspunsurile creaturii sunt 
trăirile creaturii. 

l

Atît de intensă se cuvine a fi pocăința pentru a dobîndi audiența 
Proniei cerești, încît s-o resimți ca pe-o ultimă pocăință a ta. Aici 
nu mai încap negocierile, relativizarea, provizoratul. Joci totul pe o 
carte unică, cea a inimii. 

l

 „Apărătorul înțelept al civilizației acceptă forțele de laicizare 
pe care într-o anumită măsură le încurajează, dar nu presupune că 
civilizația se va lipsi vreodată de impulsul religios. Ideea dispariției 
religiei este la fel de iluzorie ca viziunea marxistă a statului care se 
ofilește. Vor exista întotdeauna polițiști, judecători, paznici de 
închisoare - și clerici de un fel sau altul” (Paul Johnson).

l

Misterul tace tocmai pentru a ni se transmite cu mai multă 
putere. 

l

Prieteniile de demult te impresionau datorită mirabilelor 
concordanțe dintre tine și Celălalt care le făceau posibile. 
Prieteniile actuale te impresionează datorită neconcordanțelor care 
le fac totuși posibile. 

l

„Cine spune că pisicilor le e frică de apă? Calypso, o mîță 
bengaleză care-și face veacul în Robina, o suburbie a orașului 
australian Queensland, contrazice toate manualele de zoologie. Și 
asta pentru că adoră să iasă la surf cu stăpîna ei Monique Macleod, 
de  27 de ani, în largul coastelor din Currumbin sau Tallebudgera 
Creek. La cei 7 ani ai săi, Calypso călărește placa cît e ziulica de 
lungă. Și pentru că totuși nu știe să înoate prea bine, Monique i-a 
făcut rost de o vestă de salvare care o scapă de orice bătăi de cap” 
(Click, 2017). 

l

Îți asumi mai curînd scepticismul decît încrederea în sine a 
epocii în care te afli. Mai cu seamă dacă aceasta te respinge, prin 
ricoșeu.

l

A. E.: „Text atît de subtil încît encomiile care ți se aduc 
într-însul au aerul unor obiecții, iar obiecțiile care ți se fac acolo au 
alura unor encomii. Fii încîntat că l-ai prilejuit”. Mai încape vorbă?

l

„A fi îndrăgostit e un fapt strict personal, care nu privește 
obiectul iubit, nici chiar dacă acesta răspunde și el cu dragoste” 
(Cesare Pavese).  

l

„«Amor meus, pondus mens»… dar, de asemenea, «etiam 
pondus meus, amor»” («Iubirea mea este povara mea»…, dar, de 
asemenea, («chiar și povara mea este iubire»”)  (Monseniorul 
Ghika).

l

A amîna, uneori pur și simplu a supraviețui.
l

A. E. abordează azi un subiect frisonant: „Știm cu toții, sisteme-
le politice cu grave deficiențe s-au autodistrus. Comunismul, 
nazismul au fost victimele propriilor lor nesăbuințe criminale”. Dar 
ce crezi că se va întîmpla cu actuala democrație occidentală, despre 
care, între destui alții, Winston Churchill nu ezita a admite că și ea 

prezintă slăbiciuni peste slăbiciuni? Doar nu ne putem imagina 
că…? „Se autodistruge și aceasta, nici o grijă, cu toate că mai lent. 
Dar spectacolul în cauză, grație multitudinii sale de efecte plastice 
și unei extraordinare tensiuni analitice, e foarte probabil cea mai 
impresionantă dramă suicidară a istoriei”.
l

Aerul din interiorul casei este de obicei de două pînă la trei ori 
mai poluat decît cel din exterior (și poate ajunge pînă la de zece 
ori), conform Agenției pentru Protecția Mediului Înconjurător din 
Statele Unite. 
l

Curajul ca și teama tind spre un caracter obiectiv. Omul 
modern, „civilizat” cu ostentație, ocolește confruntările violente 
care aveau mare trecere în epocile trecute, mulțumindu-se a urmări, 
nu fără o ancestrală satisfacție, scenele de război, luptele de box 
sau judo, coridele, ca să nu mai vorbim de meciurile de fotbal, 
transferate cu toatele în odaia viețuirii sale. Atari ciocniri se pare că 
au asupra sa un efect pacificator. A. E.: „Cum se zice, ar vrea să 
scoată castanele din foc cu mîna altuia”.
l

„În termeni psihologici, retragerea trîndavului nu exprimă o 
eclipsare a dorinței, ci mai degrabă faptul că obiectul său a devenit 
de neatins: el se confruntă cu o pervertire a dorinței care aspiră la 
obiect, dar nu și la calea care duce spre acesta, o pervertire care 
caută și blochează totodată drumul dorinței sale” (Georgio 
Agamben). 
l

Îți mai menții afirmația făcută cîndva cum că Nichita Stănescu 
ar fi un soi de Elvis Presley băștinaș? A. E.: „Acum l-aș socoti mai 
curînd un Michael Jackson al locului, cel despre care Andrei Pleșu 
spunea că a făcut considerabile eforturi pentru a se compromite și 
nu cred că greșea, după cum cred că nu greșesc nici eu”. Dar nu 
ești cumva prea dur cu un poet important? A. E.: „Dar Michael 
Jackson nu e și el un personaj important în sfera sa?”. 
l

Ura: un mod de-a executa obiectul. Disprețul: un mod de a-l 
devaloriza. Rafinamentul demonic al disprețului. 
l

De la mine pînă la tine, de la tine pînă la tine, de la mine pînă la 
mine. 
l

„Bosniaca Nana Hava a vindecat peste 5.000 de oameni din 
întreaga lume cu puterile ei. Ochii sunt oglinda sufletului și, dacă 
sufletul e bolnav, întreg corpul suferă. Asta spune de fiecare dată 
Hava Celebic atunci cînd se trezește la poartă cu un pacient. 
Bătrîna de 80 de ani este singurul vindecător din lume care «tratea-
ză prin ochii bolnavului». Nana Hava are o metodă de vindecare 
unică în lume. Scoate din ochii pacientului ei, folosindu-și limba, 
orice obiecte care nu ar trebui să fie acolo. Pentru doar 10 euro de 
persoană ea își dezinfectează gura cu spirt, deschide larg pleoapele 
pacienților și le introduce în globul ocular limba ei magică. La ea 
vin oameni din SUA, Rusia și mai multe țări europene pentru că 
faima ei a depășit demult granițele Bosniei-Herțegovina” (Click, 
2017). 
l

Lupul cenușiu este cel mai mare canid din lume.
l

 Puținul te stimulează să ai în vedere multul, multul te îndeamnă 
să nu bagi în seamă puținul. Cum ar veni, avantaje.
l

A. E.: „Un autor care nu se-ndură a se opri la o singură formulă. 
Cum să zic? O poligamie stilistică”.
l

„Anumite momente nu pot fi repetate, după cum nu pot fi nici 
povestite. (…) Însuși faptul că vorbești despre asemenea momente, 
e o greșeală, dar dacă vrei să le repeți e o sinucidere curată. (…) Ar 
trebui să nu încercăm niciodată să repetăm ceea ce s-a întîmplat 
cîndva” (Heinrich Böll). 
l

A fi sociabil înseamnă în genere a fi generos la treapta 
mărunțișului sufletesc. 
l

Dacă ai optat pentru un drum principal (o activitate, o speță de 
artă, un crez etc.), se cuvine a-l urma cu consecvență. În caz 
contrar există riscul ca acesta să se răzbune aidoma unei femei 
geloase.
l

Orhideea reprezintă un simbol sexual, numele său derivînd din 
grecescul orchis (testicul). În vechea Chină, orhideele erau utilizate 
pentru alungarea relelor, mai cu seamă a sterilității, iar tăierea unei 
asemenea flori se credea că poate provoca moartea unui copil.  

l

Radiofonie psihică. Dimineața asigură o bună audiție de sine, 
seara e deseori un bruiaj. 
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BIBLIOTECA UITATĂ

Dumitru UNGUREANU
Barbu CIOCULESCU / O vacanţă a dramaturgului

Şi iată-l pe Ionescu sărbătorind, la 12 iulie 1984, nunta de 
aur, cincizeci de ani de căsătorie cu admirabila-i tovarăşă 
de viaţă, Rodica-Burileanu, pe numele de domnişoară 

- vezi recent apăruta carte „Căutarea intermitentă’’, în cea de a 
doua ediţie, la editura Humanitas, din Bucureşti. În tălmăcirea 
noastră. Ediţie revizuită.

O veche cunoştinţă: pe neuitatul meu profesor de limba france-
ză, de la Colegiul Naţional Sfântul Sava din Bucureşti, pe încă şi 
mai vechiul prieten al tatei, care, într-o cronică de ziar îl sfătuise să 
lase critica şi să se apuce de teatru. Îl revăzusem, la Paris, acasă la 
el, în Montparnasse, în anul 1969, la prima revenire în oraşul 
naşterii mele. Hotelul în care mă instalasem era atât de aproape de 
locuinţa sa, încât m-am hotărât să-l vizitez, fie neanunţat. Nu foarte 
ager în soluţionarea propriilor probleme, n-o vestisem pe Monica 
Lovinescu, să mă introducă. M-am dus la întâmplare.

Am fost primit cu amenitate, cu toate că gazda nu şi-a amintit 
de mine - de elevul cu freza aproape acoperindu-i sprâncenele, 
acestea foarte arcuite se ridicau în clipa când profesorul se apropia 
cu intenţia de a mă interoga. Brusc, profesorul se îndepărtă iar în 
sala de consiliu a profesorilor, îl întreba pe tata: „Barbu e legio-
nar?”  „Era anul şcolar în care, la franceză, îi studiam pe Francois 
Villon şi pe Ronsard, pentru teză profesorul ne dăduse patru teme 
din care una avea să fie subiectul de tratat. Mai spre fundul clasei, 
elevul Alexe, împresurat de mari greutăţi în materie, se blindase, 
ascunzând în pupitru patru caiete de teze, cu temele în chestiune. În 
faţă avea un al cincilea caiet, în care se prefăcea că scrie. În buna 
dispoziţie, profesorul, subţirel, iute evolua printre şirurile de bănci, 
fluierând. Spre a trage un enorm şuierat, când ajunse în dreptul 
băncii lui Alexe - şi a-i scoate din pupitru comoara ascunsă. Scenă 
de teatru - bine înţeles. În anul următor, unde din manual ne 
zâmbeau Voltaire şi Jean-Jacques Rousseau, suplinitorul n-a mai 
apărut. În clasă, amintirea i-a rămas prin aceea că el îi găsise 
porecla elevului Vasile Drăguţ: Joli!

O amintire încă şi mai neclară îmi trece prin faţa ochilor, 
plimbări de seară, prin Grădina Botanică, a celor două familii 
locuind prin apropiere - Ionescu şi Cioculescu, dar este posibil ca 
aici să fi operat o suprapunere cu asemenea, certe, plimbări cu 
familia Victor Papacostea. Acasă în Montparnasse, cu o butelie de 
whisky la dreapta şi un flacon de antibiotice la stânga – avea o 
afecţiune la intestine, păru, de la un moment dat a fi mai amator de 
licoarea yankee. I-am furnizat informaţii despre Vladimir Streinu 
- ştia că fusese la închisoare, spusele mele referitoare la faptul că în 
acel moment Vladimir Streinu era director al editurii „Univers” - 
aceea care se ocupă cu traducerile din limbi străine, nu părură a fi 
înregistrate. Vizita se încheie la timp, cu invitaţia de a reveni a 
doua zi, spre a mi se înmâna un bilet la „Cântăreaţa cheală”, ce 
adunase deja un număr record de spectacole. Dar în ziua următoare 
nu l-am mai găsit acasă. Plecase împreună cu soţia să cumpere o 
pălărie anume, ce trebuia purtată la premiera aceleiaşi cântăreţe, în 
Coreea de Sud. În celelalte călătorii la Paris, efectuate la mari 
depărtari de timp, nu l-am mai cercetat pe fostul meu profesor. 
Când îmi revine în minte chipul său îmi reapare şi cel  al regelui 

francez Carol al VII-lea - cel încoronat de Ioana d’Arc la Reims, 
din manualul de limbă franceză, cu care semăna atât de bine.

„Căutarea intermitentă”, pagini de Jurnal, scrise de-a lungul 
unei vacanţe petrecute într-un castel, devenit gazdă de oameni ai 
teatrului, se înscrie între operele de bătrâneţe ale scriitorului 
devenit celebru. În mai multe caiete, ziaristul a trecut evenimentele 
zilelor, mai adesea de ordinul obişnuitului, cât – şi mai ales - re-
flecţii asupra vieţii, multe melancolice, câteodată dramatice - pentru 
el tragice, chiar. Autorul le găseşte atât de prost scrise, încât dacă ar 
rămâne valabile un sfert din ele. Scris pentru sine, dar cu firească 
întrebare: „Să cizelez tot ce am scris? Sau mai bine să las totul în 
stare brută?” O selecţie îi pare necesară, nu vom şti dacă a fost 
efectuată.

În castelul de la Le Rodon, necazurile cotidianului sunt suspen-
date. Problemele de sănătate, de creaţie rămân, cu bilanţul lor, 
totdeauna neliniştitor. Dar e vorba numai de un scurt armistiţiu, iar 
diaristul lucid priveşte mai departe: „Şi toate astea sunt false 
realităţi, înşelătoare fantasme ale irealităţii sau ale realităţii precare, 
precare”. N-ar mai fi Ionesco, atunci când ar gândi altfel: decât 
„Teamă, Teamă, Angoasă sunt doar în ghearele spaimei”.

Dar, şi la urma urmei, din care motive umple cele două trei 
caiete? În paşnica ambianţă de la le Rodon? O face în ideea că 
deruta şi debandada în care se afla îl vor înduioşa pe Dumnezeu, la 
care se roagă, asemeni oricărui credincios. Este adevărat că 
literatura îl rupe din meditaţie, din reculegere, din rugăciune chiar, 
din acel curs al ideilor pornite pe un făgaş benefic.

Atât de umil faţă de Divinitate, scrie, totuşi, negru pe alb: 
„Când Universul va fi lipsit de biata mea viziune subiectivă, el ar fi 
altfel, un alt Univers”. Oare Pascal ar fi fost de acord? Sunt, e 
drept, şi rânduri ale unui credincios lovit de îndoieli, mereu cu 
prompte reveniri. „Însă eu am ştiut-o, am şi scris-o - există o 
tradiţie sfântă, vizibilă sau invizibilă. Eclezie care-l întovărăşeşte 
chiar pe cel căruia i se spune că e solitar”. Ceea ce ar trebui să-l 
mângâie pe urmă?

Revenit acasă, la Paris, descoperă oraşul oribil, acel Paris în 
care nu se poate trăi şi anume în acel faimos, pe cât de insuportabil 
Montparnasse, plin de „zeci de cinematografe, zeci de localuri de 
noapte, plin de nenumăraţi turişti, burghezi, gămani, pe deasupra 
veseli şi toată această plebe ostilă, agresivă, cu tineret insolent, 
dezinvolt, care ar fi suportabil dacă n-ar fi agresiv. Decăzut faţă de 
cum era în tinereţea lui, când era atât de potrivit traiului. Parisul, 
astăzi, antiparadisul, purgatoriul sau infernul. Altcum, este posibil 
să te simţi ca acasă oriunde în Univers? „Pe indiferent care astru, 
pe indiferent care tărâm?” Cuvântul e scris în româneşte - şi dat ca 
intraductibil.

Până când să atingă un nou moment similar de extaz, similar 
celui petrecut, cândva, în ţară, se simte în centrul bizarului, în 
inima straniului, întrebându-se de ce este el aşa? O cufundare în 
conştiinţa ignoranţei, introspecţie cu primejdioase concluzii: „... 
fără puncte de sprijin, fără masă, fără spaime”. Nu e nimic de făcut, 
nimic de făcut? se întreabă în piesa de teatru alter ego-ul său…

Odaia măsura 2,5x2,5 metri. Era o „năditură” la casa 
cu trei camere, bucătărie, baie şi cămară. Mai toate 
locuinţele din cartierul Drumul Găzarului păstrau 

specificul mahalalei interbelice, îmbunătăţit de pospaiul 
civilizaţiei citadine, aşa cum se conturase într-un sfert de veac 
de socialism românesc. Sârguinţa proprietarilor se vedea în 
toate: clădirile de cărămidă, ferestrele cu briz-brizuri, mese şi 
scaune sub umbrare vegetale, pentru zile zădufoase, puţ în 
fiecare curte, flori omniprezente, pomi fructiferi, viţă-de-vie, 
maşini străine, garduri de ciment traforat, încălzire centrală la 
câte unii, câini de pază la majoritatea. De-aş fi fost un pic mai 
consecvent cu năzuinţele ce-mi tulburau neuronii, puteam 
consemna detaliile pe hârtie, iar azi... Dar le-aş fi păstrat oare? 

Nea Dumitru era un om blând, cu ochi exoftalmici, mustaţă 
căruntă, piele măslinie, obosit de viaţă, însă dornic să şi-o 
povestească în orice moment. A găsit în mine ascultătorul docil. 
Nu fiindcă eram foarte curios să aflu amănunte, ci fiindcă îmi 
era milă de el. Se pensionase de vreun an, însă tot vizita 
„atelierul lui”, aflat undeva pe lângă Patriarhie. Preţuia mult 
viaţa de dinaintea naţionalizării, şi detesta ziua de 11 iunie 
1948, când patronul, şi naşul său, se trezise peste noapte din 
stăpân - şef de secţie la Cooperativa meşteşugărească. Copilul 
care eram, îndoctrinat deja de „etica şi echitatea socialistă”, se 
mira de asemenea vorbe, lăsându-le nepăsător să-i treacă pe la 
ureche. Coana Tanţa, proprietăreasa, mişca un trup zdravăn, cu 
păr creţ şi roşcat, ochi albaştri şi ten ca laptele. Fusese o 
frumuseţe, în felul ei, şi da de înţeles că băga zâzanie între 
bărbaţii din anturaj. Victor, fiul învinovăţit de viol, îi semăna 
întru totul. A fost eliberat din puşcărie prin aprilie sau mai 
1972, şi l-am aşteptat cu teama indusă de mentalitatea rurală: 
anume, că un condamnat de drept comun e neapărat un infrac-
tor periculos, de care trebuie să te fereşti. Or, Victor nu era 
deloc un astfel de om, iar pedeapsa o primise doar pentru că, 
tânăr fără autocontrol, cu sângele în flăcări, nu se abţinuse a 
merge cu prietenii la o paraşută. Învăţare de minte, îmi spunea 
într-o duminică, stând la masă în restaurantul Progresul, de 
lângă piaţa cu acelaşi nume. Mi-am dat seama rapid că Victor 
moştenea sufletul bun al tatălui, spre deosebire de domnul Dan, 
care o întrecea pe mamă-sa în felul de a fi. Şi n-aş zice că erau 
nişte oameni răi, ci numai dugoşi-arţăgoşi, insidioşi-insensibili, 
„calităţi” contrare, perfect îmbinate în firea lor, ce mi-i făcea 
nesuferiţi. Complet nesuferiţi. Erau aşa oare fiindcă în amândoi 
cocea nefericirea?

Nu ştiu prea multe în ce o priveşte pe coana Tanţa. Domnul 
Dan însă afişa clar sursa suferinţei: fosta nevastă. Ducea cu ea 
un război psihologic pe toate planurile şi dorea „să câştige” cu 
orice preţ. Ce anume şi de ce, n-am înţeles însă, fiindcă nu 
aveau copii împreună, iar, cât fuseseră căsătoriţi, locuiseră în 
casa părinţilor lui. Nu era un om prost, nici lipsit de-o anume 
sensibilitate. Făcuse şcoala profesională, apoi liceul la seral, 
simultan cu şcoala de maiştri. La facultate nu „răzbise”, era 
prea multă concurenţă unde visa el. Îi plăcea literatura, cred că 
şi scrisese ceva poezii. Uneori, când se simţea binedispus, fără 
să bea pic de alcool, îmi vorbea ca şi cum ar fi citit dintr-o 
carte, de unde presupunerile mele... Dar ce fel de iubitor al 
cărţii este cel care îşi ţine biblioteca în pod? E drept, podul 
slujea ca depozit, nu cameră de studiu ori sală de lectură. Până 
şi-un adolescent întârziat, ca mine, a înţeles asta. Explicabil, 
cred, gestul comis în transă, ca şi cum dădusem de butoiul cu 
miere şi, lacom, m-am scufundat în el, gata-gata să mă-nec!

Tavanul camerei ce mă găzduia se înălţa la nici două palme 
deasupra capului. Am întins braţele şi-am împins capacul 
pătrat, din scânduri uscate, lipsit de balamale. Urcându-mă pe 
scaun, am reuşit să desluşesc obiectele din jur, în lumina 
strecurată printr-o gaură din acoperiş. Nu m-a interesat nimic 
din ce era acolo, în afară de cărţi. Iar ele zăceau prăfuite la 
mică distanţă de gura podului, semn că domnul Dan nu se 
ostenise cu aruncatul lor vraişte. Primul volum înhăţat a fost 
Insula misterioasă, romanul lui Jules Verne, ediţia 1962, pe care 
vărul Gigel nu izbutise a-l face pierdut de la biblioteca noastră 
comunală. L-am şparlit eu de la gazda mea. Şi l-am dat înapoi 
cu dobândă.

(va urma)

Biblioteca din podul gazdei 
(urmare din nr. trecut)
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/Despre „Schimbarea la faţă”Adrian Dinu RACHIERU

OPINII

Contemplând, mistuit de remuşcări, „zaţul fostelor 
nebunii” şi angajarea juvenilă, glorificând, cu „ura 
iubitoare” a acelor ani (consideraţi „anii altcuiva”) o 

viziune mesianic-totalitară, bătrânul Cioran se dezicea, părelnic, de 
„imperialismul vieţii”, de febra trăitului, colorând subiectiv paginile 
sale animate de „extazul îndoielii”. Chiar dacă râvneşte abstragerea 
în intemporalitate, neliniştea impersonală şi se vrea, prin scrisul său, 
„dincolo de istorie şi de devenire”. Ştie însă prea bine că „o carte 
trebuie să fie o primejdie”. Iar Schimbarea la faţă a României 
poartă prin ani acest pasional mesaj, branşat la febra devenirii şi 
voinţa de transformare. Condamnând vehement o Românie „medio-
cră, domoală, resemnată”, o ţară-ecou, golită de dramatism, 
cultivând, sub pavăza defetismului, o spectaculoasă indiferenţă.

Preceptul cioranian, lansat în febricitanta juneţe sedusă de 
mesianism, invita – corectiv – la o despărţire de soarta minoră a 
neamului, acesta urmând a exista doar „ca ameninţare”. Altfel spus, 
ca „ethos agresiv” în Istorie. Îndemnând la o „iubire conştientă a 
puterii” şi flagelând „neantul trecutului propriu”, deloc flatant, 
eseistul era de fapt frământat de o dureroasă şi, cum se va vedea 
mai încolo, insolubilă problemă: ce trebuie să rămână sau, dimpo-
trivă, ce trebuie să devină un neam, în speţă al nostru, mânat de 
impulsul de a-şi oferi un alt destin, ieşind în largul Istoriei. 
Vituperanţa cioraniană, cu accente pamfletare, condamna – pe de o 
parte – debila pornire de a face Istorie, defensivitatea mioritică şi 
slaba încordare a voinţei. Pe de altă parte, tot Cioran observa că un 
destin e un dat definitiv, că această condiţie de cultură mică e 
hotărâtă, pre-scrisă în ortogeneza culturilor. Dacă aşa stau lucrurile, 
răzvrătirea, în numele unei iubiri delirante, de trăire apocaliptică, 
frisonată de gustul devenirii nu poate schimba mai nimic. Soarta ne 
e pre-scrisă, acel impuls specific lucrează şi rechizitoriul semnat de 
junele Cioran ne pecetluieşte destinul sub semnul eternizat al 
neputinţei. Totuşi, corecţia de orbită pare posibilă, devenirea se 
insinuează de vreme ce eseistul ne avertizează că înţepenirea în 
naţionalism, închiderea în local ratează „sensul unui neam”.

Cioran e limpede: doar atinsă de „graţie istorică” o idee, 
precedând şi hrănind voinţa unui salt istoric, ne preface în altceva. 
Dar cu o condiţie: cultul forţei! Nimic mai străin de ethosul 
românesc, vom constata. Totuşi, a împinge doar spre trecut 
orgoliul naţional nu înseamnă o „risipă de eroism” câtă vreme ne 
scăldăm în mizerabilitatea prezentului. Doar profetismul ne poate 
hărăzi o altă soartă. Dar cum nu există mesianism fără implicaţii 
politice, orice idee mesianică ascunde, evident, o „pornire spre 
putere”. Elanurile mesianice se sprijină pe viitor ca pe singura 
noastră realitate. Plăsmuirea României, notează Cioran, presupune 
a ne îmbolnăvi de orgoliu, înfrângându-ne legea: adică, de-
spărţindu-se de un trecut neflatant pentru a pregăti saltul istoric 
printr-o ruptură fecundă, vestind discontinuitatea.

Cum prea bine se ştie, cultura noastră este poetocentrică. Ne 
lipseşte o tradiţie raţionalistă iar mentalitatea literară, preeminentă, 
blochează sau deformează circulaţia ideologiilor. Aşa fiind, 
filosofia integraţionistă va vehicula mai degrabă o „cultură a 
sentimentelor”, cu reacţii emoţionale, viscerale şi mai puţin o 
argumentare „rece”, cu blindaj ştiinţific. Literaturismul culturii 
noastre, denunţat cândva de M. Ralea, va cultiva eseismul sprinţar, 
obsedat de efecte stilistice. Or, cele două moduri de a gândi lumea 
influenţează (şi împietează) asupra soluţiilor, perpetuând dramatic 
condiţia noastră de ţară dilematică, devenirea românească fiind 
marcată de această tensiune a dubletelor. Sedusă, culturaliceşte, de 
pilda Occidentului şi plasată, geograficeşte, pe orbită orientală, 
România îşi prelungeşte, păgubos, indecizia. Iar edificarea 
specificului este „o operă de desprindere”, de diferenţiere, realiza-
rea noastră sufletească fiind – anunţa tot M. Ralea – un fenomen 
de viitor. Sarcină care stă încă în faţa noastră, încercând o definiţie 
a fenomenului românesc, conjugând – cum sugera Adrian Marino, 
pledând pentru un neopaşoptism cultural – cele două orientări 
ideologice adverse (autohtonismul şi europenismul) într-un al 
treilea discurs, stingând o relaţie de adversitate şi propunând un 
nou raport între izolarea specifistă şi integrarea europeană. 
Depăşind, aşadar, fantasmele occidentalizante şi himerele autohto-
niste în numele unui pragmatism care să ne conducă spre civili-
zaţie, modernitate şi europenizare.

Dacă Emil Cioran, biciuind, în anii tineri, orgoliul naţional 
(mereu în suferinţă) şi denunţând slăbiciunile naţionalismului 
românesc explica „amânarea” României prin răul interior (anemi-
ca forţă lăuntrică, neconvergenţa acţională a Provinciilor), nicide-
cum prin „piedicile din afară”, Theodor Codreanu, şi el îngrijorat 
pentru soarta neamului (confruntat acum cu deromânizarea), 
vorbeşte despre o „mutilare” a destinului prin bolşevizare. O altă 
schimbare la faţă, aşadar, visatul „salt” cioranian în plămădirea 
României (în sensul progresului organicist, pe filon eminescian) 
fiind înlocuit cu o brutală sovietizare, impusă din exterior. 
Evident, cartea lui Theodor Codreanu (A doua schimbare la faţă, 

Princeps Edit, Iaşi, 2008) poate fi citită şi ca o replică la volumul 
din 1936; dar criticul împinge analiza până în zilele noastre, 
dincolo de „faţa comunistă”, cu ştiuta exacerbare naţionalistă, 
cercetând transdisciplinar destinul culturii şi civilizaţiei româneşti 
în „post-naţionalism”. Criticând vehement – pe suport eminescian – 
invazia „prădătorilor”, regimul cleptocratic, fără a se iluziona că 
„botezul magic” (prin aderarea la U.E.) schimbă radical, peste 
noapte, datele problemei. În fond, ca ţară a formelor fără fond 
(cum sună un vechi diagnostic), România probează, paradoxal, că 
sarabanda formelor (preluate mimetic) se însoţeşte cu rezistenţa 
fondului. „Schimbările la faţă”, câte au fost, dovedesc, de fapt , 
neschimbarea noastră.

Or, când e vorba de ereditatea naţională stilul „catastrofic” e 
deîndată izbitor. Să reamintim aici doar diatribele tânărului Eliade 
(Cele două Românii, 1936) sau febra cioraniană, croind României 
un alt destin, legat de o misiune „mistică”. Ideologii „furioşi” ai 
perioadei interbelice dovedeau o imaginaţie exaltată şi o juvenilă 
iconoclastie. Iar în arsenalul propagandei de dreapta întâlnim 
clişee care au făcut, şi în alte regimuri, carieră: Revoluţie, om nou, 
noua spiritualitate etc. Mesianismul românesc, îmbolnăvit de 
megalomanie, de setea de monumental nu pleda prin astfel de voci 

vehemente pentru continuitate ci voia ruptura; ca popor „ales”, 
strivit de asediul Imperiilor vecine trebuia să ieşim din faza 
aurorală râvnind răsturnarea. Vociferanţa junilor, convinşi că hăul 
se cască în faţa lor, întrezărea drept soluţie (cazul Cioran) doar 
regimul dictatorial. O ţară „la teasc” ar stăvili risipirea energiilor 
(vizibilă în context democratic), lichidând „orbecăiala seculară”. 
Nu discutăm aici superbia şi suficienţa acestei zgomotoase 
generaţii, dovedind – retrospectiv – nu doar imunitate politică ci şi 
sterilitate în planul creaţiei (cum sună incredibila sentinţă a lui Al. 
George). Simptomele crizei alimentau însă astfel de fanatisme 
într-o societate dezorientată, acuzând vlăguirea crezului pozitivist. 
Eram, într-adevăr, de pomină. Dar constatarea lui M. Eliade (în 
1935!), blamând „dezmăţul intern” şi sperând la un loc onorabil în 
lume („setea de eternitate”, zicea viitorul mare istoric al religiilor), 
rămâne, vai, valabilă. Din păcate corupţia, politica de clan, 
descompunerea organismului societal, incompetenţa, iresponsabili-
tatea, neseriozitatea etc. „fac” imaginea ţării, în continuare 
„captiva” proverbului cu hoţia, devenită „strigătură ancestrală” (cf. 
Radu Cosaşu). O ţară neaşezată, nevertebrată, conflictuală, aşadar, 
coborând jenant în percepţia străinătăţii.
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Irina  LUCIA / POEZIE
Blocul de piatră 
  
 Totul se liniștește  
 după ce depășești stâncile, talazurile și învolburările,  
 prin amestecul de culori, continente ne despart, 
 suntem atât de departe de curba clopot,  
 pod peste lună, în lumina palidă,  
 amintiri de mătase  
 spre vărsare se oglindesc,  
 în bătăi de tobă, rugăciuni neîncetate  
 se ridică fuioare, fuioare… 
  
 Urci cărările de munte, peste nori, îngeri plutesc, 
 pe aripi de vis te poartă sunete discrete,  
 sub cerul de culoarea inocenței  
 pajiști de flori îți răsar timid, 
 în zori, din oceanul nopții,  
 o nouă pagină 
 pulsează ritmic în cartea vieții. 
  
 O eliberare uimitoare,  
 în fiecare clipă ne trăim veșnicia. 
 Iată delta, dragostea mea! 

Ca visul din vis…

Pe treptele gândului îţi derulezi viaţa de la înălţime, 
ca pe un peisaj privit de la distanţă,
proiectând lumina reflectoarelor.
În mişcare e totul. Lumină, întuneric şi culori.
Îţi croieşti propriul drum.

Laşi cuvintele să se aşeze, 
elogiu adus necunoscutului.
Un strigăt, o chemare printr-un fir de legatură 
între viaţă şi neviaţă, între vis şi nevis, 
între trup, inimă şi gândire, 
între lumi nepătrunse 
oricui, oricând, oriunde.

Totul deschide şi închide porţi, universuri, lumi,
aplecat în faţa deschiderii închise în lacrimi.
Ai iubit şi ai fost iubit.
Ai dăruit şi ai primit mereu câte ceva.
Ai citit, ai gândit şi călătorit mult,
dar, mai presus de toate eşti recunoscător
pentru privilegiul 
aventurii fascinante
numită viaţă, trăită intens, 
pasionant, tumultuos, cu sensibilitate.

Acum toate astea sunt păpădiile
din zâmbetul ei, 
mângâiate de invizibilul dans al vieţii,
cutreierând cerul primăverii prin fiecare trecere.
Ca visul din vis 
inspiri adânc sărutul ei prin tăceri.

Suntem lumina, suntem pacea,
suntem uimirea plăcută a zâmbetului 
de dinainte sau de după înţelegere,
suntem ce ne-am dorit, reflecţia gândului! 
Suntem minunaţi!

- Lumină să fii, alin să fii, iubitoare şi iubită să fii,
hăruită şi sfinţită să fii
cu tainele toate ale luminii din iubire,
cu apa vie a iubirii adevărate să fii! - îmi spui, 
privindu-mă în marea ochilor
în care te regăseşti.

26 martie 2017

Călătoria continuă  
  
 Pentru o clipă, o stea ai devenit,  
 o mică stea, 
 coborâtă, aici, pe pământ. 
 Vezi, călătorule?! Eşti tu,  
 eşti liber, sclipire de lumină! 

 Între două tăceri aluneci, 
 ai traversat, rătăcitor, 
 milenii, tărâmuri, timpuri,
 lung a fost drumul, mereu te-ai căutat. 

 În liniştea imperceptibilă, 
 mai subţire ca ploaia,  
 capabilă să-ţi vadă-n suflet,
 îţi asculţi lacrimile. 
 Ceasurile s-au oprit, 
 viitorul e spart aici. 
 Priveşte totul!  
 Iată, te înalţi spre alte stele,  
 sus, tot mai sus, 
 departe, tot mai departe!  
 Le-mbrăţişezi, 
 îţi bucuri inima, unindu-ţi-o, 
 dansezi şi urci, tot urci. 
 Laşi semne în ceruri şi în astre. 

 Lumină, paletă de culori, 
 din ce în ce  mai multă strălucire, 
 te cufunzi în lumină, un tot de lumină. 
 Porţile Cerului sunt deschise. 
 Te-ai regăsit. Lumina te primeşte. 
 Ţi-e bine! 
 O, da, îţi aminteşti! 
 E ca atunci, cândva-demult, 
 copil fiind, te cuibăreai
 în braţele calde ale mamei. 
 Simţi mângâierea, simţi bucuria, 
 liber te simţi  
 şi mulţumit deplin. 
 Iată, zâmbeşti! O, Doamne!  
 Acum îl vezi; acum, îl simţi. 
 E-aici, cu tine, în inimă,  
 cu tine-a fost, mereu va fi! 
 Doar gândurile împrăştiate-n nouri, 
 cuvintele şi temerile create îl acopereau.   
 Orbit ai fost. Ochii-ai deschis  
 şi L-ai recunoscut.  

 L-ai regăsit, fiind, dintotdeauna, 
 întâi în tine, apoi în mine, 
 în cântec de privighetoare,   
 în fluturi, în floare,  
 în munţi măreţi 
 şi-n lacurile  
 ascunse-n inima lor, 
 în lava pământului,
 în ploi, în neguri, 
 în adâncuri,  
 în firul de iarbă, 
 în susur de apă,  
 în frunze, în pietre,  
 în miresme,
 în umbre, în lumini,  
 în soare şi în stele,
 în necuprins. 
  
 Priveşti şi înţelegi, acum.  
 Iertare-ţi ceri şi lacrimile, 
 de pe obraz, le ştergi. 
 Nu plânge! Priveşte, zâmbind,  
 la tot ce-a fost, la tot ce-ai încercat! 
 Hai, nu plânge, 
 ştii bine, nu-l vei pierde!  
 Alege următorul pas! 
 Visul este destinaţia.
  
 În zori, prin ceaţa dimineţii,  
 pescarii îşi aruncă năvoadele în râu, 
 pe cer, o mică stea sclipeşte...  

Când le vor veni rândul
  
 Dragi ne sunt pietrele, vii, curate, 
 culori cristalizate în noi culori,  
 înroşite, însorite, înverzite 
 uşor curg spre cer,  
 spre noi trepte,  
 spre gând, spre cuvânt. 
 Frumos ne reflectă amprentele,  
 stau mărturii  
 ale trecerii noastre, 
 în oglindă ne reflectă calea, 
 răspunsuri  
 aduse la lumină  
 ce zac în adâncurile noastre. 
  
 Apele spală cuvintele, 
 însoţite de melismele pregnante 
 ce gâdilă notele prin mişcarea degetelor, 

 făcându-le să danseze fără efort. 
 Râul şopteşte
 cântecul curcubeului, 
 ca un val izbit de mare  
 ne-aduce aminte de trăirile divine  
 ce ne străbat fiinţa. 
 În periplul tău, 
 poate regăsirea mea  
 sau negăsirea ta  
 să fie un unic răspuns, 
 sau, poate,  
 renunţarea ta  
 care ţi-a pătruns în carne,  
 tot atât cât Tăcerea-i de adâncă. 
  
 Aripile îţi sunt frânte, împotmolite-n glod, 
 dar suflul blând, subtil, al vieţii  
 şi-al timpului 
 abia acum începi să-l simţi. 
 Plânge chitara, 
 plângi şi tu cu ea, ascultând-o, 
 în sufletul tău este viaţa. 
 La un alt capăt de pământ,  
 un strigăt ce încă  
 nu-şi găseşte momentul. 
  
 Încă nu ai răspunsuri. În refugiul tău cauţi  
 să te agăţi de întrebarea mea,  
 ca să poţi reveni de unde-ai plecat. 
 În serile când timpul doare, 
 ploaia este versul 
 ce ne completează peisajul. 
 Eşti un tumult, o cascadă, o forţă,  
 un zbor peste mări, oceane,  
 munţi şi piscuri,  
 ce doar vulturii îl ştiu. 
  
 Pierdut în emoţie, ca şi vorbele nespuse,  
 îţi imaginezi acele frunze  
 care-au căzut dintr-o poveste 
 şi care continuă  
 dar, încă, nu-i ştii sfârşitul.
 Fără a mai purta armura,
 ca să nu pierzi din notele nocturne 
 ce-ţi mângâie inima,    
 “just hold me for a while...” 
 Orb sau nu, trebuie să dansezi acest dans cu ea. 
 Cum ai plimba-o în negura nopţii,  
 cu muzica ce-i place, în ploaie, prin vânt,  
 spre nori, deasupra lor! 
  
 Toate se vor aşterne când le vor veni rândul. 
 Prin ceilalţi ne recunoaştem  
 adevărul Luminii!  

 13 noiembrie 2016

Când liniştea îţi vorbeşte
  
Nu sunt cuvinte, încă, inventate,  
nu sunt atribute, adjective,  
metafore, hiperbole, 
ce ar putea descrie,  
ca o șoaptă  
întrupată 
printre gânduri, 
plutirea în tărâmul iubirii.  
  
Stelele îți cântă. 
În gene, aripile zorilor se ivesc.
Prin matca de lumină, o floare se deschide.  
Atingere a inimii, vibrantă și vie, 
oarbe sunt cuvintele, 
dar pline de imagini în culori
prin foșnetul lor. 
  
Încă te întrebi e vis, e întâmplare, tot ce simți, 
buzele tale înfiorate au fremătat 
în timp ce dormeai,  
cu isopul iubirii pe buze 
te-ai trezit 
beat de fericire. 
Cum de exiști, Tu,  
întâmplare  
a visului de neîntâmplat?

2 noiembrie 2017
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Viorica GLIGOR  / Nebunia mântuitoare a credinţei

Există o problemă aparent insolvabilă în critica de 
întâmpinare. Revistele de specialitate nu publică decât 
foarte rar despre scriitorii neconsacraţi iar criticii 

literari de marcă îi ignoră. Există ca atare puţini comentatori ai 
acestor scriitori. Camelia Pantazi Tudor se numără printre ei. 
Autoarea Lecturilor prin timp (Ed. Astralis, 2017) scrie despre trei 
clasici, o pleiadă de scriitori consacrati si una şi mai largă de 
scriitori mai puţin cunoscuţi. Cartea ar fi putut fi structurată astfel 
în trei capitole.

Interpretările sale, empatice, în apropierea textelor, fac pasul 
între autor şi criticul literar. Sensibilitatea autoarei se vădeşte în 
fiecare text comentat. Intuiţia completează analizele minuţioase. 

Camelia Pantazi Tudor trăieşte textele lecturate şi ne transmite 
plăcerea lecturii.

Scriitoii clasici asupra cărora stăruie Camelia Pantazi sunt: 
Frantz Kafka, Cezar Petrescu şi Honoré de Balzac. Am fost curios 
să aflu ce spune Camelia Pantazi despre ei. 

Autoarea a fost impresionată de muzeul Kafka din Praga  şi 
mai ales de cărţile sale: Castelul şi Procesul. Concluzia autoarei 
cade direct,  Kafka a văzut în operele sale viaţa ca pe un coşmar: 

„Eroul kafkian este strivit de nenorocirile abătute asupra lui de 
destin, un destin pe care-l înfruntă singur, chiar dacă bunele sale 
intenţii îl determină în mod firesc să se apropie de oameni. 
Iremediabil singur, iremediabil pierdut, traumatizat de o birocraţie 
absurdă, trăieşte o stare de nelinişte care pare cunoscută de oricine 
citeşte paginile volumului.”. 

Tot sub semnul fatalităţii stă şi personajul Dan din Baletul 
mecanic al lui Cezar Petrescu.

Romanul Femeia la treizeci de ani de Balzac, vizat de autoare, 
este şi acum actual: „La 30 de ani, în opinia lui Balzac (şi a 
autoarei – nn), femeia atinge „culmea poetică a vieţii”. E vârsta la 
care „femeile cunosc întregul preţ al iubirii şi se bucură de ea cu 
teama că o vor pierde: atunci sufletul lor este încă frumos de 
tinereţea care le părăseşte, iar pasiunea lor sporeşte mereu, pe 
măsura ce viitorul le înspăimântă.”   

În ceea ce priveşte scriitorii mai cunoscuţi,aceştia sunt membri 
ai Uniunii Scriitorilor:  Constantin Kapitza, Geo Călugăru, Ana 
Calina Garaş, Marin Dumitresu şi Eliza Roha. În cealaltă categorie 
intră aspiranţii la Uniunea scriitorilor, cu cărţi remarcabile la activ: 
Luminiţa Zaharia, Răzvan Nicula, Marina Costa, Mirela-Mariana 

Cazimirovici,  Geo Naum, Maria Calciu, Candid Stoica, Tania 
Saiciuc, Ion Pantazi, Gabriel Petru Băeţan, Constantin Lupeanu, 
Magda Băcescu, Georgi Cristu, Livia Mihaela Frunză, Cristian 
Petriciu, Valentin Busuioc, Laura Schussmann, George Florescu, 
Silvan G. Escu.

Să menţionăm câteva dintre părerile pertinente ale autoarei.
La Constantin Kapitza – melancolia senină; la Georgi Cristu – 

pendularea între clasic şi modern (Clepsidra cu silabe);  masca 
lucidă şi ironică a sensibilei Luminiţei Zaharia (Luminiţa de la 
capătul tunelului); lupta dintre Bine şi Rău în romanul Pedeapsa 
cerului semnat de Răzvan Nicula;  alternanţa eseistico - biografică 
în romanul Anei Calina Garaş (Brâncuşi prinţ al formei pure); 
civismul (Picanterii burleşti) şi romantismul (Tărâmul visurilor 
mele) la Livia Mihaela Frunză.

În sfârşit, autoarea comentează volumul postum al tatălui ei, 
Ion Pantazi, editat chiar de Camelia Pantazi Tudor.

Nu e cazul să prezentăm mai multe caracterizări, cititorii vor 
descoperi singuri despre ce este vorba.

În concluzie, cartea se adresează cu căldură tuturor categoriilor 
de cititori.

Am citit Sărăcuțul lui Dumnezeu de Nikos Kazantzakis 
cu nesaț, cu o bucurie mereu sporită. Un sentiment 
asemănător am trăit și atunci când am descoperit Laur 

de Evgheni Vodolazkin. Atunci, ca și acum, am fost fascinată de 
splendoarea universului artistic și de bogăția trăirii și a învățăturii 
creștine. Romanul este un elogiu închinat sfântului Francisc din 
Assisi și s-a născut, așa cum mărturisește autorul în prolog, din 
„dragoste și evlavie și admirație” față de eroismul credinței 
acestuia. Care s-a reflectat în lupta sa neîncetată de a-și transgresa 
limitele omenești, reușind astfel „să împlinească cea mai înaltă 
datorie a noastră, mai înaltă și decât morala, și decât adevărul, și 
decât frumusețea: să transsubstanțiem materia pe care ne-a 
încredințat-o Dumnezeu și s-o facem duh”. 

Biografia sfântului Francisc este evocată de discipolul său 
devotat, Leo, cel care l-a însoțit pretutindeni în itinerarul său 
duhovnicesc și a învins, alături de el, obstacolele, ispitele și 
păcatele, urcând muntele anevoios al mântuirii. În ea se amestecă 
adevărul, legenda și ficțiunea. Pentru că „arta are acest drept; nu 
numai dreptul, ci și datoria: să reducă totul la esență. Se hrănește 
din poveste, o asimilează încet, subtil, și o transformă în legendă”. 

Călătoria căutării lui Dumnezeu a început cu renunțarea la 
bunurile și plăcerile deșarte ale lumii, cu asumarea voii divine, 
singura opțiune rostuitoare, dătătoare de sens: „ - Asta e taina, 
frate Leo. Fac voia lui Dumnezeu, însemnă că fac cea mai ascunsă 
voie a mea. Chiar și înlăuntrul celui mai nevrednic om există un 
rob al lui Dumnezeu care doarme”. Astfel, în urma unei revelații 
divine, tânărul nobil din Umbria a abandonat veșmintele de catifea 
și mătase, petrecerile și cântecele lumești. Și-a părăsit familia, 
iubita, a devenit cavaler și trubadur al lui Dumnezeu și s-a 
îmbrăcat în rasa strălucitoare a smereniei și a sărăciei, a dragostei 
pentru toate minunile Creației. A înființat Ordinul franciscan și a 
primit binecuvântarea Papei Inocențiu III, a trăit în rugăciune și 
asceză, într-o permanentă pază a minții și a trupului.

   Întreaga viață a sfântului Francisc a devenit un pelerinaj spre 
întâlnirea adevărată cu Iisus Hristos. A înfruntat foamea, frigul, 
trădarea și prigoana semenilor, suferința fizică și sufletească, cu 
încredințarea deplină că viața sa trebuie să devină o imitatio 
Christi. În numele acestei misiuni, și-a sacrificat egoul, pentru a fi 
demn să trăiască Patimile, Moartea și Învierea Mântuitorului:  „… 
lui nu-i era teamă că suferă, nici de frig, nici de foame; pentru că 
noapte și zi ardea, foc nestins în el, Dumnezeu, și mereu înaintea 
lui era, caldă, albă ca neaua, plăcut mirositoare, pâinea îngerilor”. 
Cuvintele și predicile sale pline de har au fost transcrise de 
ucenicul mult iubit, căruia i s-a confesat, atât în clipele de ilumi-
nare, cât și în cele de restriște, de criză religioasă: „Mai aproape 
de Dumnezeu este inima, așadar părăsește mintea, urmează-ți 

inima; numai ea știe drumul raiului”; „Nu există nimic mai 
aproape de noi decât cerul. Pământul e sub picioarele noastre și-l 
călcăm; cerul este în noi”.

Chiar dacă nu avea forța duhovnicească a maestrului său, Leo 
i-a urmat exemplul, cu stoicism. A îndurat, alături de el, toate 
adversitățile pustniciei, conștient de privilegiul care i-a fost dat. A 
trăit, el însuși, biruința confruntării dintre spirit și carne, pe 
măsură ce sfântul Francisc își răstignea tot mai mult sărmanul 
trup, transfigurându-și durerea în bucurie. L-a însoțit la Roma, în 
Egipt, pe muntele Alvernia, a fost martorul propovăduirii 
Cuvântului lui Hristos și al jertfei de sine a mucenicului. L-a văzut 
desprinzându-se de pământ, pe măsură ce sufletul său se înflăcăra 
tot mai mult în zborul spre Dumnezeu, iar corpul său, tot mai 
istovit de rănile nevoințelor, se împuțina și agoniza. A simțit 
mireasma de mir pe care o emana ființa sa sublimată. 

Pe muntele Alvernia, Francisc a trăit cea mai de preț experiență 
mistică. A resimțit durerea Sfintelor Patimi ale Mântuitorului și a 
primit stigmatele răstignirii sale pentru Cristos, dobândind  
însemnele sfințeniei.

Leo a transcris această viziune sacră: „Deodată, o strălucire 
puternică, roșie ca focul, izbucni pe cer; am ridicat ochii; un 
serafim cobora, vâlvătaie cu șase aripi, iar în mijloc, înfășurat în 
aripi, răstignit, Cristos. 

Două aripi îi îmbrățișau capul, alte două, trupul, și două, de-a 
dreapta și de-a stânga Lui, Îi înfășurau brațele. Alvernia fu 
cuprinsă de flăcări, iar strălucirea lor coborî și lumină câmpia. 
Cel Răstignit, înaripat, se repezi șuierând asupra lui Francisc și-l 
atinse o clipă; el scoase un strigăt sfâșietor, ca și cum l-ar fi 
străpuns piroane, își deschise brațele și se răstigni în aer…”.

Destinul sfântului Francisc a ars în vâlvătaia dragostei absolute 
pentru Iisus Hristos. În acest sens, mereu mărturisitoare vor 
rămâne imnurile-rugăciuni închinate Divinității și Creației. Rostite 
în vecinătatea morții, după ce s-a reîntors în Umbria natală, în 
Assisi, ele sunt parte integrantă din testamentul său spiritual, 
expresia luminoasă a unei vieți trăite întru slava lui Dumnezeu: 
„Preaînaltule, Atotputernicule, Preabunule,/ Ție laudele, slava și 
cinstea și orice binecuvântare!/ Ție, Preaînaltule, ți se cuvin, și 
nici un om nu e vrednic să rostească numele Tău!/ Slăvit să fii, 
Doamne, pentru toate creaturile Tale!”.

Romanul lui Nikos Kazantzakis are strălucirea unei cărți-reper. 
Pentru că a reconstituit, într-o viziune subiectiv-empatică, portretul 
excepțional al unui nebun întru Hristos care a glorificat, prin 
propria trăire, Sărăcia, Smerenia, Pacea, pecetluind astfel calea 
spre mântuire. Scenariul narativ oglindește parcursul unei vieți 
admirabile, a cărei valoare supremă rămâne Dragostea față de 
Dumnezeu, față de semeni și creaturile cele mai umile (plante, 

păsări, animale), față de întregul miracol al existenței. Lecțiile cele 
mai profunde pe care le-a lăsat moștenire sfântul Francisc: 
blândețea, bunătatea, sacrificiul de sine au fost și vor fi mereu 
oglinzi roditoare, într-o ordine morală, a creșterii duhovnicești… 

Sărăcuțul lui Dumnezeu este și o poveste emoționantă despre 
relația modelatoare dintre magistru și discipol, despre bucuria și 
nădejdea care îi unește, despre puterea salvatoare a credinței că, 
dincolo de moarte, există Învierea sufletelor noastre. Profunzimea 
și frumusețea reflecțiilor creștine este susținută de lirismul 
sărbătoresc al stilului artistic, revărsat din belșug în paginile cărții: 
„Întreg pământul este ogorul lui Dumnezeu, arați-l și semănați 
sărăcia, dragostea, pacea; întăriți lumea care stă să se prăbușească; 
întăriți sufletele voastre, înălțați inimile voastre deasupra mâniei, a 
iubirii de slavă, a invidiei! Nu spuneți „Eu! Eu!”. Supuneți 
dragostei lui Dumnezeu această crudă, nesătulă fiară; acest „eu” 
nu intră în rai, stă în fața porții și mugește”. 

Lucian GRUIA / Camelia Pantazi Tudor - Lecturi prin timp
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AURELIU GOCI

Poetul Nichifor Crainic a fost eclipsat, dacă nu minimali-
zat de eseistul Nichifor Crainic, deşi teologul tradiţio-
nalist, doctrinarul ortodoxismului, constructorul revistei 

„Gândirea”, într-un cuvânt ideologul, nu-şi susţine propria 
autoritate decât prin personalitatea cu rezoluţie inconfundabilă a 
creatorului de universuri lirice. Chiar iluminarea interioară a 
nucleului semnificativ unic pentru o personalitate în exprimări 
multiple tot de la poezie a pornit.

Toţi exegeţii lui Nichifor Crainic, de la Gheorghe Vrabie şi 
Dumitru (cei doi autori de monografii închinate „Gândirii”), până 
la G. Călinescu în monumentala „Istorie a literaturii române de la 
origini până în prezent” tind să ignore individualitatea poetică 
tulburătoare a lui Nichifor Crainic. În primul rând, până la întâlni-
rea cu creaţia poetului sensurilor natale nu s-a vorbit, deşi exista 
ca o realitate originală şi pregnantă (prin Dosoftei, Grigore 
Alexandrescu, Ion Heliade Rădulescu, V. Alecsandri, Eminescu şi 
Macedonski), despre poezia religioasă. Abia după întâlnirea cu 
câteva capodopere ale poeziei de inspiraţie biblică şi a simboluri-
lor sacre (Isus prin grâu, Ţara de peste veac, Mater Dolorosa 
ş.a.), înainte de afirmarea plenară a lui Tudor Arghezi şi crearea 
unui proces de emulaţie între tinerii de la „Gândirea” (Radu Gyr, 

Nicolae Crevedia, Sandu Tudor, tânărul poet Zaharia Stancu) 
critica literară a luat în consideraţie un concept şi o nouă tipologie 
lirică sub denumirea de „poezie religioasă”.

Criticul Pompiliu Constantinescu, aflat de mai multe ori în 
polemică cu Nichifor Crainic, nu-l agreează deloc, afirmă că 
poetul „versifică o atitudine” – ceea ce nu este adevărat. Simpla 
confruntare a cronologiei creaţiei lui Nichifor Crainic dovedeşte 
foarte clar că la început a fost poezia. Deci, iată opera poetică: 
Şesuri natale – 1916, Zâmbete în lacrimi – 1916, Darurile 
pământului – 1920, Privelişti fugare – 1921, Ţara de peste veac 
– 1931. Şi opera eseistică: Puncte cardinale în haos – 1931, 
Ortodoxie şi etnocreaţie – 1937, Nostalgia Paradisului – 1940. 
Atitudinea, construcţia ideologică a gândirismului, edificiul de 
culturalitate teoretică vin după poezie. Lucruri asemănătoare celor 
spuse de Pompiliu Constantinescu afirmă şi G. Călinescu. Fără 
nici o exagerare îl putem considera pe Nichifor Crainic ca 
fondator al misticismului românesc şi un important poet al 
spiritualităţii creştine, şi al conştiinţei religioase naţionale.

Scientism şi religiozitate în 
secolul XX

La sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu intrarea lumii în era 
tehnologică, cultura şi arta sunt străbătute de noi idei anarhiste, 
nihiliste, scientiste şi ateiste, poate pornind de la rezoluţia apodic-
tică a lui Nietzsche: „Dumnezeu a murit!” Există şi o altă reacţie 
la aceste idei şi ideologii care nu numai că reformulează ideile 
vechii credinţe, dar structurează şi dimensiunile noului misticism. 
Există şi o Contrareformă a spiritului religios care va avea şi ea 
reprezentarea artistică – la modul concret, în sens ofensiv, la 
începutul secolului XX. Fundamentul etic al unei noi revoluţii 
estetice îl constituie marea literatură clasică rusă reprezentată de 
Tolstoi şi Dostoievski.

Se spune că religiozitatea lui Nichifor Crainic e simplă şi 
popular iconografică. Nici concepţia teocentrică a lui Paul Claudel 
nu e mai complicată, ba chiar mizează ca şi poetul român pe 
naivitate şi transpunerea planului divin în spectrul umanităţii 
concrete. Translaţia trebuie citită simbolic pentru că, cum spune un 
proverb portughez, citat de Paul Claudel, „Dumnezeu scrie drept 
prin linii curbe”. La noi, au fost cunoscute toate acumulările 
moderne ale filosofiei catolice, chiar şi polemica dintre Paul 
Claudel, „un mistic integral” şi filosoful teolog Jacques Maritain.

„Gândirismul”, curentul literar în cadrul căruia se afirmă 
misticismul poetic, reprezintă devenirea estetică, sociologică şi 
ideologică a sămănătorismului afirmat din primul deceniu al 
secolului XX de ziarele şi revistele editate de Nicolae Iorga. Iată 
ce scrie Pompiliu Constantinescu despre sămănătorism ca să 
putem evalua mai corect şi varianta sa interbelică: „Ca ideologie, 
sămănătorismul n-are nimic original: tradiţionalismul şi misticis-
mul naţional îşi trag obârşia din ideologia Daciei literare, a lui 
Eminescu şi chiar a „Convorbirilor literare”.

Misticismul poetic românesc cuprinde poeţi din cercul 
„Gândirii (Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Ion Pillat, Adrian 
Maniu, Dan Botta, ş.a.), având ca principal teoretician şi reprezen-
tant – nu un simplu „ilustrator” – pe Nichifor Crainic. Misticismul 
e o formă de structurare mentală cu exprimare psiho-sociologică, o 
atitudine asupra divinului pro- sau anti-religioasă. Misticismul 
atrage din străfundurile subconştientului, distincţiile şi instinctele 
latente, subterane, stihiile obscure ale conştiinţei umane. 
Dispoziţiile mistice colective româneşti conţin un profund substrat 
păgân, de esenţă dacică, amestecat pe fundamentele religiei 
creştine (ajunsă la noi chiar în faza ei incipientă).

Nichifor Crainic, care a purtat numeroase polemici cu moder-
niştii franţuziţi din cercul literar al „Sburătorului” lui E. 
Lovinescu, şi-a descoperit un aliat neaşteptat în teoriile filosofului 
Henri Massis, un neopozitivist, emul al lui Auguste Comte, care 
afirmase că „altoiul culturii franceze nu va prinde într-o zonă 
ortodoxă”. Nichifor Crainic se crede îndreptăţit să susţină identita-
tea gândirismului „împotriva oricărei imitaţii, pentru crearea unui 
spirit nou în artă – un spirit creştin şi ortodox, dar conform 
ritmului latin – pentru a ajunge la acel stil organic, autohton, pe 
care îl căutăm”.

Meritul lui Nichifor Crainic este copleşitor. El a susţinut nu 
doar bazele teoretice ale unui misticism naţional, dar a ştiut să 
strângă în jurul revistei „Gândirea” pe toţi poeţii religioşi. Mai 

mult, marile personalităţi cu rezoluţie personală inconfundabilă 
(de exemplu Lucian Blaga, Ion Pillat, Adrian Maniu) când colabo-
rau la „Gândirea”, aduceau exclusiv texte mistice, subordonate 
programului revistei, Nichifor Crainic a fost sensibil şi la mesajul 
religios, deşi catolic al scriitorilor mistici italieni (Giovanni Papini 
şi, mai ales, a mesianicului Gabrielle D’Annunzio) care şi ei, ca şi 
autorul Punctelor cardinale în haos aveau opţiuni mussolliniene.

Ortodoxismul – Ethos şi Etnos

Creştinismul simplu, chiar primitiv, cum a prins el ca practică 
socială este privilegiat ca un „modus vivendi” caracteristic 
poporului român.  Aşadar, poezia sa va fi rugăciune şi icoană, va 
propune un mesaj, o comunicare directă cu sacrul care a îmbrăţişat 
umanul. 

Îngerii se strecoară printre oameni, Maica Domnului se arată ca 
o femeie de la ţară cu broboadă şi iie aşa cum este reprezentată o 
Madonna Valachica din secolul al XVI-lea de la Vatican. Isus care 
pluteşte peste lanurile de grâu şi lasă pe pământ urma mistică a 
pasului divin, duce el însuşi Vestea Cea Bună a mântuirii. 
Comunitatea sătească ortodoxă îşi susţine identitatea creştină prin 
toleranţă, prin respect pentru diferenţă şi alteritate. De aceea 
factorul religios, de spiritualitate, trece în practica socială şi se 
exprimă nu numai ca identitate etnică, dar şi ca model de evaluare 
morală. Religie comunitară, specific de naţionalitate şi cod de 
exprimare etică – iată ceea ce a reprezentat creştinismul preluat în 
formele sale timpurii, pentru satul românesc.

Aceasta este „materia primă” a poeziei lui Nichifor Crainic, o 
substanţă spirituală revelată de existenţa în universul satului 
tradiţional din Câmpia Dunării. E o poezie vizionară care poten-
ţează misterul coexistenţei umanului cu divinul, şi nu un simplu 
„tradiţionalism predicant”, cum insinuează Pompiliu 
Constantinescu.

Misticismul ortodox, proiectat în eternitate (Ţara de peste 
veac): „Spre ţara lui Lerui-Ler / Nu e zbor nici drum de fier, – / 
Numai comună de gând / Numai suflet tremurând / Şi vâslaş un 
înger. // Spre ţara de peste veac / Nesfârşire fără leac, / Vămile 
văzduhului, / Săbiile Duhului / Pururea de strajă.” În lumea 
satului românesc chipul lui Isus s-a eternizat pe bobul de grâu. De 
aici viziunea cosmogonică a lui Isus plutind peste câmpia de 
spice: „Pe-acelaşi galben grâu coboară / acelaşi glorios apus, / 
Dar n-aud vorbele-ţi pe care / evangheliştii nu le-au spus. // 
Trecură veacuri, şi cu ele / că treci din nou mi s-a părut / Şi-ţi 
caut urma luminoasă / în lutul moale s-o sărut.” (Isus prin grâu).

Între aceste poeme, în afară de celebra elegie eroică, învăţată 
pe dinafară de mii de deţinuţi din temniţele comuniste, Unde sunt 
cei care nu mai sunt, manuscrisul păstrat cu titlul Şoim peste 
prăpastie conţine poeme care afirmă o trăire individuală, titanică, 
ruptă de comunitatea specifică. Textul Eu vorbeşte de reîncarnări 
multiplicate pe evoluţia istoriei naţionale: „Spre glorioasa-mi 
obârşie / Cobor adânc din eu în eu / Sub două mii de ani mă-mbie 
/ Din fundul vremii chipul meu ” / ... / De două mii de ani încoace 
/ Mă-nvârtoşez în cei ce vin / Ca singur eu să pun soroace / 
Încovoiatului destin // Când uneori, mă-ncearcă plânsu-mi / De 
cât amar am cunoscut / Mă-mbrăţişez pe mine însumi / Cel încă-n 
vreme nenăscut. // Tresaltă-n mine milioane / Cu viitoru-n ei 
răsfrânt / Şi-n iureşul eternei goane / Cum sunt ce-am fost voi fi ce 
sunt.”

Evoluţia este de la un noi comunitar, spre un eu solitar, de la 
un spirit plural şi un mental colectiv proiectat în mitul creşti-
nismului timpuriu, la un discurs molipsit al unui destin mean-
dratic, sfârtecat de alunecarea în istoria maculată de ateism şi 
tiranie.

Nichifor Crainic rămâne un mare poet care performează în 
construirea sensibilă a unui program idologic, sociologic şi estetic 
pentru ieşirea din conjuncturalul istoric pentru a intra în atempora-
lul mitologic şi religios şi, în esenţă, un „homo scriptor” care 
propune o atitudine etică de purificare a lumii.

/ Nichifor Crainic şi misticismul poetic românesc

ătoria continuă 
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Petru URSACHE / Glose la DOINA

Se ştie de la Iacob Negruzzi că Doina a fost ultima 
lectură a marelui poet la Junimea: un cîntec de lebădă. 
Era în primăvara lui 1883, cînd se pregătea, cu mare 

fast, inaugurarea statuii lui Ştefan, în faţa palatului domnesc din Iaşi. 
Poezia lui Eminescu făcea parte din seria de manifestări naţionale 
care veneau în întîmpinarea evenimentului. Societatea Junimea 
însăşi, la iniţiativa redactorului „Convorbirilor literare”, a înscris-o 
în programul propriu, prilejuit de această sărbătoare. „Efectul acestor 
versuri, scrie Iacob Negruzzi referindu-se la momentul cînd au fost 
citite la întrunirea junimiştilor, care contrastau aşa de mult cu celelalte 
ode ce se compuneau cu ocazia acelei strălucite serbări, fu adînc, 
indescriptibil. În contra obiceiului Junimii, căreia nu-i plăcea să-şi 
manifeste entuziasmul, pentru întîia dată de 20 de ani de cînd exista 
societatea, un tunet de aplauze izbucni la sfîrşitul cetirii şi mai mulţi 
dintre numeroşii membri prezenţi îmbrăţişară pe poet”1.

Într-adevăr, Scrisoarea III, citită nu cu multă vreme înaintea 
Doinei, nu a fost întîmpinată cu aceeaşi simpatie unanimă. 
Schimbarea spontană de atitudine în legătură cu  Doina nu ni se 
pare firească. Mai mult decît Scrisoarea III, al cărei conţinut de 
idei amintea de campaniile politice din „Timpul”, Doina, exprima 
o concepţie specifică, născută din spiritul autohton, fiind expresia 
însăşi a mentalului românesc. Înstrăinarea, ca fundament ideologic 
al doinei, este un proces istoric foarte complex şi de lungă durată. 
Românii de pretutindeni au simţit-o şi au exprimat-o în simboluri 
poetice constituind laolaltă limbajul suferinţei lor multiseculare: dor, 
jale, ură, amar, pelin (devenit adjectiv), străin, răzleţ, cuvinte scurte şi 
esenţiale în semantica lor existenţială. Fapt paradoxal este că tocmai 
jalea, stare psihică „dizolvantă”, a devenit un semn al identificării 
etnice la nivelul întregii Românii orientale şi, prin aceasta, al coeziunii 
şi solidarităţii, aşa cum cei adunaţi în jurul mormîntului se simt uniţi 
şi înfrăţiţi prin lacrimi. Versul psalmic „Acolo şezum şi plînsem” 
nu înseamnă dezolare, moleşală psihică, întunecare a conştiinţei, ci 
înţelegere comună a unei atitudini şi întărire catarctică prin suferinţă. 
Aceasta capătă substitute poetice (dor, jale, urît, amar etc.) şi devine 
suport moral al fiinţei etnice. Multe doine nu au pretexte concrete, 
un ce sau un de ce. Ele exprimă o stare, un „jelui-m-aş”. Dar tocmai 
prin jeluire (către vînt, soare, codru, ape, deci către forţele cosmice, 
singurele întăritoare în conştiinţa folclorică), adică prin cîntec, limba 
nu se uită, fiind salvată şi fiinţa.

Aşa cum Luceafărul nu este copia unui basm, ci un poem 
autonom, nici Doina nu rescrie forma unui anume prototip folcloric 
identificabil perfect în oralitate. Poetul recompune întreaga atmosferă 
istorică, mai veche ori mai nouă care a dat naştere sentimentului de 
înstrăinare şi de jale. El transformă oralitatea în materie primă, dîndu-i 
o formă nouă şi forţa necesară de a cuprinde şi exprima cu intensitate 
sporită durerea neamului. Aici se cuvine să reţinem o deosebire între 
Luceafărul şi Doina , cele două capodopere din dramaticul an 1883. 
Prima poemă cuprinde şi ea în compoziţie elemente folclorice, dar 
care slujesc viziunilor cosmogonice şi titaniene, pilonii de susţinere 
ai Luceafărului. În Doina, materialul oral intră în construcţie pentru a 
exprima însăşi esenţa poeziei, adică starea de agitaţie a etnicului şi de 
lamentare în faţa tendinţelor (externe) de înstrăinare.

Se poate spune chiar că nimic din elementele de construcţie, în 
afară de asamblare, nu aparţin poetului, ci provin direct din arsenalul 
folcloric. Iată cîteva exemple:

1. Formulele „introductive”. Versul „De la Nistru pin’ la Tisa” 
constituie „formula introductivă” a Doinei, iar modelul ei se găseşte în 
multe colecţii de folclor din orice zonă a ţării, adică pretutindeni unde 
se vorbeşte limba română. Eminescu o reţine. În varianta următoare 
din propria-i culegere de texte orale: „Din Sibii pînă-n Abrud/ Murgul 
apă n-a băut;/Iarbă verde n-a păscut;/ Însă de-o fi şi păscut,/ A păscut 
iarbă uscată/ Şi-o băut apă de baltă/ Cu jele amestecată”. O găsim 
într-o formă aproape identică în colecţia manuscrisă a basarabeanului 
Th. Roşculeţ, realizată prin anii 1930: „De la Tisa păn’ la Prut/ nouî cai 
am obosit/ nouî şăli-am ponosit/ pîn pi Mania c-am găsit”2, cu varianta 
lui Al. Vasiliu: „Di la Nistru pîn la Prut/ Murgu apî n-o băut/ Cu puica 
nu m-am’tilni’t  Şi nimica n-am vorbghit”3.

În baza acestor modele autentic populare, Eminescu a construit 
şi altele, respectînd spiritul oralităţii: „Din Hotin şi pîn’ la Mare”, 
„Din Boian la Vatra-Dornii”; „Din Sătmar pîn-în Săcele”; „De la 
Turnu-n Dorohoi”. Prima parte a Doinei, care începe cu versul „Cine-
au îndrăgit străinii”, este structurată în cvasistrofe prin formulele 
amintite. Recunoaştem aici una dintre inovaţiile poetului în ansamblul 
compoziţiei. Nu vom găsi în oralitate texte în care fomula introductivă 
şablonizată sau variante ale ei să se repete ca în pasajul: „De la Nistru 
pîn’la Tisa/ Tot românul plînsu-mi-s-a,/ Că nu mai poate străbate/ 
De-atîta străinătate.// Din Hotin şi pîn’ la Mare/ Vin muscalii de-a 
călare,I De la Mare la Hotin/ Mereu calea ne-o aţin:// Din Boian la 
Vatra-Dornii/ Au umplut omida cornii,/ Şi străinul te tot paşte/ De nu 
te mai poți cunoaşte.// Sus la munte, jos pe vale/ Ş-au făcut duşmanul 

1 Iacob Negruzzi, Eminescu (necrolog,) în „Convorbiri literare”, 1889, nr. 4 (1 
iulie), p. 292.
2. Theodor Roşculeţ, Materialuri folkloristice, II. Culegere efectuată în 
Ţinutul Codrilor (jud. Lăpuşna, Orhei şi Bălţi), 1928, p. 527.
3 Al. Vasiliu, Literatură populară din Moldova, Ediţie critică îngrijită de 
Petru Ursache. Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. 244.

cale,/ Din Sătmar pînă-n Săcele/ Numai vaduri ca acele”. Două 
efecte realizează autorul prin reluarea formulelor introductive ori a 
variantelor. Mai întîi, unul de natură stilistică: organizate în fragmente 
care se succed ritmic,  asigură poeziei o mare forţă dinamizatoare 
şi în consonanţă cu trăirea sufletească a poetului; în al doilea rînd, 
fiecare fragment titulat de formula introductivă are menirea să varieze 
peisagistic starea dezolantă a ţării. Experienţa lirică nu mai este numai 
„a lor”, adică a unei colectivităţi care se plînge (Titu Maiorescu), ci 
şi rostirea unei individualităţi. Eul colectiv originar îşi însuşeşte un 
timbru nou, pe cel al lui Eminescu. EI nu este mulţimea, ci unul dintre 
cei aleşi din mijlocul ei, care a străbătut ţara în lung şi-n lat şi poate 
da seamă de ceea ce a văzut şi a auzit: „Tot românul plînsu-mi-s-a”. 
Poetul nu s-a exprimat la figurat. I-a cunoscut bine la faţa locului, şi 
pe român, şi pe străin. Doina se individualizează ca expresie şi ton, 
spre deosebire de prototipurile orale, monotone şi uniforme care nu se 
deosebesc între ele: o doină din Moldova faţă de alta din Transilvania 
sau una de înstrăinare (cu aspect social ori politic), în raport cu alta de 
dragoste. Doina este aceeaşi prin text şi uneori chiar prin sentiment. 
Predomină impresia de stare, nu de mişcare, ca la Eminescu, unde 
fiecare vers vibrează în totalul compoziţiei şi devine memorabil. Încă 
de la primele modulaţii, amprenta eminesciană este răscolitoare şi 
de neuitat. Poetul rimează „străbate” cu „străinătate”, prima formă 
utilizată şi în poezia proprie, a doua circulînd foarte rar în oralitate. A 
găsit-o Eminescu: „Jalnică străinătate,/Mult eşti fără direptate/ Ocolii 
țările toate/ Şi de bine n-avui parte”. Aici este vorba de ţara străină, 
nu de situaţia internă, deci de abstracţiune. Rima exactă sub raportul 
logicii semantice este străbate/ (atîta) străinătate, întrucît se pune 
accent pe realitatea concretă, dură şi de nesuportat.

În S-a dus amorul, autorul creează un derivat, păstrînd acelaşi 
înţeles, de anevoios şi de tragic: „Şi poate că nici este loc/ Pe-o lume 
de mizerii/ Pentru-un atît de sfînt noroc/ Străbătător durerii”. Sau ca 
o izbîndă cosmogonică a lunii: „Peste cele mii de valuri stăpînirea ta 
străbate,/ Cînd pluteşti pe mişcătoarea/ Mărilor singurătate”. Dar rima 
regentă pentru întreaga poezie se află în versul al doilea, „Tot românul 
plînsu-mi-s-a”. Este o inversiune populară frecventă în textele vechi, 
laice ori bisericeşti. Simpla ei repunere în circulaţie echivalează cu 
însuşi actul creator. Greu de crezut că altcineva ar mai folosi-o fără 
a i se putea arăta originalul devenit eminescian. Este una dintre acele 
rare expresii literare care, pierzîndu-şi funcţia de comunicare rînduită 
lexicului, se bucură de şansa unui nou destin, prestigios, cel poetic.

Formula introductivă „De la Nistru pîn’la Tisa” (şi variantele 
sale din Doina lui Eminescu) îndeplineşte, printre altele, funcţia 
geografică de localizare. Din acest punct de vedere se deosebeşte 
iarăşi de şabloanele orale. Cînd poetul scrie astfel, el are în vedere 
întregul spaţiu al României, adică patria naturală şi istorică a 
românilor, unde se vorbeşte una şi aceeaşi limbă neolatină. Prin 
această viziune spaţială, Eminescu a profetizat, de fapt, Marea Unire, 
Doina transformîndu-se, dintr-un cîntec de jale într-un manifest 
politic viguros şi de o excepţională forţă mobilizatoare. Dacă autorul 
nu ar fi găsit modelul formulei introductive în realitatea folclorică 
românească şi ar fi inventat-o, s-ar fi putut spune că a introdus idei 
proprii, străine mentalităţii populare îndătinate. Dar, din exemplele 
citate şi din altele care urmează, se poate dovedi că Doina se bazează 
pe o realitate istorico-lingvistică incontestabilă, izvorîtă din fondul 
cel mai adînc şi temeinic al spiritualităţii populare: De aceea formula 
introductivă apare ca o iluminare, ca o „trezvie”. Ea nu este izolată 
de corpul poeziei, nu are un caracter ornant, asemenea exemplelor de 
tipul „frunză verde”. Primul vers face front comun cu al doilea şi aşa 
mai departe, ca într-o explozie în lanţ, după cum cine citeşte „A fost 
odată ca-n poveşti” nu se poate opri aici, logica poeziei îndemnîndu-l 
să continue măcar în gînd: „A fost ca niciodată”.

Există şi alte formule introductive care se înrudesc cu cele din 
Doina în sensul definirii spaţiului lingvistico-geografic al României 
orientale. Ele constituie pretexte pentru metafore ale înstrăinării. 
Cităm două categorii de asemenea variante. Din prima: „Frunzî 
verdi di nagarî,/ La Focşani întră hotarî/ Este-un nuc cu frunza rarî./ 
S-o strîns toţi cucii din țarî/ Şi cînii di sî omoarî”. Este o elegie de 
dragoste culeasă de Mihai Eminescu de prin Moldova, cel puţin aşa 
arată caracterele dialectale. Ea se transformă în doină de înstrăinare, 
în varianta următoare: „La Focşani între hotară/ S-au strîns cucii toţi 
din țară/ Şi cîntă de se omoară./ Iară cuca cea bătrînă/ Tot încearcă 
de-i adună./ Ea pe dînşii nu i-o strîns/ Numa i-o stîrnit la plîns”. 
Acelaşi exemplu apare la Roşculeţ: „Frundzî verdi baraboi/ ni-o 
făcut maica pi doi/ S-o-umplut ţărili cu noi./ Frundzîleană lozioarî/; 
s-o pornit maica pin ţarî/ sî ni strîngî grămăgioarî, grămăgioarî nu 
ni-o strîns,/ numa ni-o pornit la plîns” (op. cit., II, p.247). A doua 
categorie: „Frundzuleanî la zîoarî/ La Nestru, la mărjioarî,/ Sî strîn 
fraţii grămăjioarî,/ Întri dînşii o surioarî”4. „Frunzî verdi lozîoarî,/ 
La Nestru, la mărjioarî/Creşti-on nuc cu frunza rarî/ Cînt-on cuc di si 
omoarî...” (Roşculeţ, II, 736).

Prin urmare, variantele se organizează în jurul ideii de 
„ţară” („La Focşani între hotară”) sau de „margine” („La Nestru 
4. P. V. Ştefănucă, Cercetări folklorice în Valea Nistrului—de jos, Bucureşti, 
1937, p. 104.
5. Flori alese din poezia populară, Prefaţă de Mihai Pop, Ediţie îngrijită de I. 
Şerb. Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1960, p. 137.

la mărjioară”). Este o perfectă concordanţă cu viziunea spaţială 
eminesciană, geografică şi etnico-lingvistică din Doina. De altfel 
această unitate nu este numai simţită, poetizată, ci şi gîndită lucid, în 
forme paremiologice, mai precis din perspectiva filosofiei populare: 
„Bate doba la Moldova şi răsună la Craiova”, dar şi cu varianta 
întoarsă a zicalei: „Bate doba la Craiova şi răspunde la Moldova”. Prin 
urmare, la nivelul mentalului, al sistemului gîndirii tradiţionale, există 
o înţelegere conştientă şi constituită temeinic a viziunii spaţiale din 
Doina eminesciană. În schimb, cînd spaţiul este perturbat de forţele 
malefice, artistul popular reacţionează ferm în sensul refacerii lui, 
cu aceeaşi conştiinţă tragică: „Frunză verde mintă creaţă/. Duminică 
dimineaţă,/ La Darabani în cea parte/ Ne plîng mamele de moarte”. 
Textul este cules chiar de Eminescu. Dar ce înseamnă „în cea parte” 
decît „în ţară”, adică „între hotare”? Sau în exemplul : „Nestru, 
Nestru, apî răşi/ mult ăi zîs cî nu ti-oi treşi/ ti-am trecu, pi jiumatati,/ 
puica mă plînje di moarti:/ ti-am trecutu pisti tot,/ puica mă plînje cî-s 
mort” (Roşculeţ, II, p. 353).

În evoluţia liricii populare, în special cea care constituie, cum 
am văzut, fundalul psihologic al Doinei lui Eminescu, trebuie reţinută 
mutaţia tematică şi răspîndirea geografică a acesteia. La origine, doina 
de înstrăinare cu accente politice a circulat mai intens în Transilvania 
şi era dominată de cîntece de jale ca forme de protest împotriva luării 
la oaste în armata austro-maghiară. Se distingeau printr-un patetism 
oarecum naiv, ca un apel la umanitate: „Măi neamţule, nu ți-i jele/ 
Cînd vezi sînge pe curele/ Curgînd din ranele mele?”. Feciorul se 
plînge că lasă plugul pe brazdă, părinţii nemîngîiaţi şi vesela horă de 
duminică, pentru a fi, împreună cu alţii, mînaţi în locuri depărtate, la 
Beci (Viena), spre Italia sau Francia. Această literatură se mută spre 
răsăritul României, unde cunoaşte amploare şi diversificare stilistică. 
Unele cîntece sînt adaptări venite de peste munţi; „Frundzuleană di 
măr dulşi,/ Ieş măicuțî-n dial la cruşi/ Şî-i vide-ncotro m-or duşi./ Di 
m-or duşi-n spri Chirman/Sî ştii, maicî, cî-s muscal;/ Di m-or duşi-n 
spri Ades,/ Sî ştii, maicî, cî-s ales./ Sî mă plinji, maicî cu dor,/ Cît şî eu 
ţ-am fost fişior;/ Am scos boii din ocol/ Şî i-am pus la pluguşor...” (P. V. 
Ştefănucă, op. cit., 10). Paralelele sînt grăitoare: „Frunză verde de măr 
dulce,/ Ieşi măicuţă-n deal la cruce,/ Să te uiţi cum ne mai duce...” şi: 
„Frunză verde de bujor,/ Plînge-mă, maică, cu dor,/ Că şi eu ţi-am fost 
fecior;/ Ţi-am scos boii din obor,/ Şi plugul de sub şopron,/ Şi-am plecat 
să fac ogor...”5. Sau alt exemplu de înstrăinare forţată: „Frunzuliţă 
de secară,/ Rămîi ţară, ţărişoară,/ Rămîi tată şi măicuţă/ Şi tu, draga 
mea puicuţă;/ Mă duc tocma-n Caucaz/ La nevoie şi năcaz;/ Mă duc la 
Arthur cetate/ Unde n-auzi glas de frate,/ Nici scrisoare nu răzbate//, 
N-or şti nimeni cum oi plînge,/ Cum oi zace, cum m-oi stînge”6.

Dar dincolo de aceste descrieri domestice şi de despărţiri 
patetico-ceremonioase, care veneau, de regulă, din Transilvania, lirica 
estică a dezvoltat elemente retorice noi, îndeosebi blestemul, mai 
potrivite cu atitudinea protestatară a autohtonilor: „Frunză verde trei 
migdali,/ Cine cheamă la moscali,/ Ducă-i carnea la cîntari/ Pielea lui 
la tăbăcari;/ Ducă-i oasele-n văgzal...”7.

Cel mai caracteristic aspect al doinei de înstrăinare din această 
etapă a evoluţiei sale o constituie apariţia cîntecului de răzleţire, 
dezvoltat în urma „jocului” de-a hotarele. El îşi are prototipul în 
seria de variante cu introducerea tipică „La Focşani între hotară” 
şi s-a individualizat în cîteva texte remarcabile ca registru liric şi ca 
modalitate de cosmicizare a dramei etnicului. Este vorba, de pildă, de 
Cîntecul răzleţului, din colecţia citată a lui Al. Vasiliu: „Frundzî verdi 
padureţ/ Oliolio, frati razleţ!/ Cî di cîn(d) te-i răzleţît,/ Pi la noi n-ai 
m-ai vinit./ Cum ti plîng surorili/ Pi tăti cărărili./ Cum ti plîngi cei 
mai mari,/ Cu păr galbîn pi spcinari,/ Sî usucî frundza-n vali./ Cum ti 
plîngi mijloşii,/ Cu rochiţa tarşinii/ Cu lacrimi pînî-n bărbgii./ Sî usucî 
frundza-n jii./ Şî ti plîngi cei mai mnicî,/ Cu rochiia di aljicî,/ Frundza-n 
codru, sî dispcicî/Darî plîngi, cini ti plîngi,/ Dar ti plîngi maicî-ta,/ 
Văili sî răsuna,/ Apili sî tulbura,/ Pcetrili sî cufunda,/ Luna-n sînji sî-
ncega”88. Cîntecul răzleţului a renunţat la formele alegorice din „La 
Focşani între hotară” şi la ambiguitatea tematică (pendularea între 
erotică şi înstrăinare). Ei şi-a precizat statutul de doină de înstrăinare, 
mai exact de răzleţire, fenomen caracteristic şi cu puternice implicaţii 
politice. Eminescu a intuit această ipostază a cântecului de înstrăinare, 
faptul fiind ilustrat în fondul protestatar al doinei sale.

2. Versuri şi expresii poetice. Caracteristice în prima parte 
a poeziei sînt unele versuri ori expresii poetice, avînd de asemenea 
la bază prototipuri orale. Lăsăm la o parte construcţiile curente în 
vorbirea obişnuită şi identificabile în versurile: „Au umplut omida 
cornii”; „Numai vaduri ca acele”; „Îndărăt tot dă ca racul”;, „De 
neagra străinătate”, care nici nu deţin o cotă prea mare de poeticitate. 
Poetul le-a utilizat pentru realizarea unor rime rare. Cine citeşte „Din 
Sătmar pînă-n Săcele/ Numai vaduri ca acele”  îşi însuşeşte uşor acest 
distih, tocmai datorită funcţiei mnemotehnice a rimei. Avem însă în 
vedere expresii şi versuri despre care ştim sigur că au pornit de la 
modele orale, pentru că le găsim, cum s-a văzut şi mai sus, în propria-i 
colecţie de poezii populare. 

6 Ibidem,. p. 141.
7Natalia Dăscălescu, Regiunea Codrilor Basarabiei, Chişinău, 1936, p. 81.

8 Al. Vasiliu, op.cit., p. 245
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Spre exemplu, distihul „Şi străinul te tot paşte/ De nu te mai 
poţi cunoaşte” are corespondentul în colecţie: „Şi mîncatu-s de streini/ 
Ca iarba de boi bătrîni;/ Şi mîncatu-s de duşmani/ Ca iarba de boi 
plăvani”. Modelul amîndurora circulă în oralitate sub forma: „Căci 
păscut sunt de streini/ Ca iarba de boi bătrîni./ Şi păscut sunt de 
duşmani/ Ca iarba de boi plăvani”. Să se reţină paralelismul străin-
duşman, aşa cum îl conservă mentalitatea populară. Distihul din 
Doina: „Nici e vară vara lui./ Şi-i străin în ţara lui” poate fi identificat 
în colecţia Roşculeţ: „Astî varî n-o fost varî/ ş-o fost un potop şi-o 
parî/ şi ni-o ars la inimioarî”. Este sfîrşitul doinei citate, care începe cu 
versul: „Frunzî verdi baraboi /ni-o făcut maica pi doi/ s-o umplut ţărili 
cu noi”. De asemenea, „Numai umbra spinului/ La uşa creştinului” 
este un şablon de mare circulaţie în tradiţia folclorică românească, 
notat şi de Eminescu: „Că mila streinului/ Ca şi umbra spinului,/ Cînd 
vrei să te răcoreşti/ Mai tare te dogoreşti”.

Mai dificilă este identificarea grupului: „Şi cum vin cu drum 
de fier/ Toate cîntecele pier”. În orice caz, următorul („Zboară păsările 
toate/ De neagra străinătate”) este invenţie eminesciană ce se încadrează 
între şabloanele orale. Perpessicius crede că distihul „Şi cum vin cu 
drum de fier/ Toate cîntecele pier” ar fi de influenţă livrescă. El citează 
poeţi romantici de prestigiu care au poetizat efectele dezastruoase ale 
dezvoltării tehnicismului. Nu este exclusă ipoteza. Dar poetul putea la 
fel de bine să se inspire, cum a făcut-o peste tot în cuprinsul Doinei, 
din istoria mai veche ori mai nouă a Ţărilor Române. El cunoştea şi 
era mai impresionat de efectele catastrofale ale invaziilor, începînd 
cu cele tătare, continuate şi intensificate la modul draconic în epoca 
modernă. Expresiile: «vin tătarii», «vin turcii», «vin muscalii» 
erau curente. Fenomenul acesta unic în istoria Europei civilizate 
a fost observat de Jules Michelet şi comentat în stilul lui caustic şi 
demascator: „L’Occident dans son egoisme, a ignoré les calamités qui 
enveloppaient l’Orient. Les sauterelles devorantes s’étaient abattues 
sur les champs de la Moldavie, de la Valachie. C’est de ce nom que le 
Roumains désignaient les armées russes: armées affamées mendiantes;. 
oû elles passent, rien ne reste”99. Drumul de fier evocat de Alfred de 
Musset în Nopţile sale este pentru Eminescu drumul „lăcustelor”.

Doina izvorăşte din realităţi tradiţionale autentice şi dramatice, 
dintr-un mental bine structurat pe temele complexe şi învolburate 
ale înstrăinării, fenomen unic în istoria Europei răsăritene. Poetul 
se foloseşte de şabloane literare îndătinate, cărora le adaugă un 
liant imagistic propriu: formule introductive, paremiologice şi 
expresii consacrate. Dat fiind caracterul stabil şi instituţionalizat prin 
circulaţie, ele fac parte din „fondul principal” al tezaurului folcloric şi 
se comportă, în procesul comunicării, asemenea cuvintelor de bază din 
limbă. Aşa cum termeni ca mamă, ţară, pămînt, pîine, biserică, apă, 
cer, soare (toţi latini) sînt la fel de bine cunoscuţi şi mai ales simţiţi de 
întreaga populaţie, şi formele poetice consacrate din Doina dovedesc a 
fi perfect accesibile pretutindeni.

3. Blestemul. Partea a doua a poeziei este diferită formal de 
prima. Ea începe cu un blestem din patru versuri (primul: „Cine-au 
îndrăgit străinii...”) şi se încheie cu altul, în distih („Îndrăgi-i-ar ciorile/ 
Şi spînzurătorile”);  între ele se află inclusă invocaţia retorică „Ştefane, 
Măria Ta”, care se întinde pe un număr mai mare de versuri. Toate cele 
trei elemente poetice sînt forme retorice celebre în literatura română. 
Dintre părţile constitutive ale Doinei, primul blestem („Cine-au îndrăgit 
străinii/ Mînca-i-ar inima cîinii,/ Mînca-i-ar casa pustia/ Şi neamul 
nemernicia”) a solicitat cel mai mult eforturile creatore ale autorului, 
ceea ce se poate contura din cercetarea laboratorului, care arată că 
segmentul respectiv de poezie a prilejuit cel mai mare număr de eboşe. 
„Varianta G”, în sistematizarea eboşelor făcută de Perpessicius, începe 
astfel: „Cine ne-au adus muscalii/ Aibe-n lume partea boalii”,cu reluări 
ca: „Cine-au îndrăgit pe greci/ Arză-l focu-n veci de veci”. Ordonarea 
lui Perpessicius respectă succesiunea reală a momentelor creatoare, 
punîndu-se în evidenţă tirul ideii poetice. „Varianta C” cunoaşte 
următoarea formulare: „Cine ne-au adus străinii/ Mînca-i-ar inima cîinii/ 
Mînca-i-ar casa pustia/ Şi nevasta văduvia/ Şi copiii sărăcia./ Cine-au 
adus pe străini/ Ducă-i corbii carnea-n spini/ Şi oasele-n mărăcini./ 
Iar cine mi-au fost mişel/ Seca-i-ar inima-n el,/ Cum duşmanii mi te 
seacă/ Săracă ţară, săracă”. Pasajul este prea lung și greoi datorită 
paralelismului sintactic, de aceea a fost înlocuit cu forme din ce în ce 
mai concise. Intenţia, nerealizată încă, se vede în „varianta F”: „Cine 
ne-au adus străinii,/ Mînca-le-ar inima cînii,/ Mînca-i-ar casa pustia/ 
Şi neamul nemernicia./ Că sînt răi şi sînt mişei/ Seca-le-ar inima-n ei/ 
Cum te pradă şi te seacă/ Săracă ţară, săracă!”. Poetul a eliminat unele 
versuri din fiecare variantă, pe altele le-a redistribuit în cuprinsul Doinei, 
pentru a ajunge la forma finală a blestemului numai din patru versuri. 
Studiul variantelor mai evidenţiază un aspect al momentelor creaţiei, 
probabil fapt unic la Eminescu. De obicei, poetul porneşte de la forma 
brută populară, pe care o intelectualizează prin prelucrări succesive. De 
data aceasta stilizarea porneşte de la un bruillon de factură amalgamată 
şi cvasicultă. În urma răbdătorului exerciţiu artizanal, s-a ajuns la 
simplitatea şi conciziunea formală a primului blestem, care dă impresia 
de perfectă autenticitate folclorică. Nu este o creaţie spontană, asemenea 
celei orale, ci una calculată, sub raport tehnic, savantă.

Retorica imprecaţiei are aici o explicaţie profundă ce ţine de 
psihologia abisală, ca orice formă de manifestare a subconştientului 
colectiv. Vorbind despre visurile de premoniţie, C. G. Jung ne spune că 
ele devin realitate numai dacă sînt produse ale „oamenilor mari”1010. 
Se ştie cît de hotărîtor putea fi, în lumea greco-romană, visul pe 
9 Jules Michelet, Légendes démocratiques du Nord, Presses Universitaires 
de France, 1968, p. 234-235.
10 C. G. Jung, L’homme à la decouverte de son âme. Structure et fonctionnement 
de l inconscient. Préfaces et adaptation par le Dr. Roland Cahen. Deuxième 
edition entièrement revue et augmentée. Paris, Payot, 1962, p. 273 şi urm.

care îl avea împăratul, un general ori o vestală în ajunul unei bătălii 
decisive. Ne-o spune adesea Suetonius, în celebra sa istorie despre 
cei doisprezece cezari. Creştinismul a debutat şi el cu un vestit vis de 
premoniţie, care a însemnat totodată actul de întemeiere istorică a noii 
credinţe. Este vorba de visul lui Constantin cel Mare, în preziua luptei 
cu trupele comandate de Maxentius. Shakespeare l-a utilizat în formă 
ermetică în drama Macbeth, iar Eminescu în Scrisoarea III. Orice 
vis de o anume fabulaţie şi prestanţă este urmat de stări angoasante, 
întreaga istorie a Turciei europene este tulburată de angoasele fără leac 
ale sultanilor care n-au înţeles simbolismul înclinării mirificului arbore 
alegoric „deasupra Romei nouă”, de fapt a bătrînului Danubiu. Astfel, 
visul premonitoriu al „oamenilor mari”, cînd i-au putut fi descifrate 
cheile secrete, a devenit creator de istorie şi de cultură, de aceea s-a 
bucurat de o mare consideraţie în trecutul omenirii.

Şi „blestemul” (imprecaţia) a avut o istorie asemănătoare 
pentru că putea să decidă, în manieră proprie, raporturile dintre oameni 
sau dintre popoare. Litera sa era interpretată şi ascultată cu străşnicie. 
Blestemul părintelui pe patul morţii crea prin logos o realitate la fel de 
sigură şi iminentă ca şi cea provocată de visul premonitor. În tratatele 
de retorică, blestemul trece drept o figură neagră, datorită forţei 
distructive a limbajului. Logosul a creat lumea, el o şi poate anula, 
adică lui îi stă în putere să provoace sfîrşitul, apocalipsa. Ce rost aveau 
jelaniile şi imprecaţiile prorocilor biblici decît să vestească fiilor lui 
Israel prăbuşirea unui eon istoric? „Figure,se spune într-un dicţionar de 
poetică, par laquelle on invoque une puissance surhumaine, en appelant 
sa malédiction sur la tête d’un ennemi présent ou non. L’imprécation 
est une figure noire”1111. Aşa cum cunoştea sau măcar intuia funcţia 
formatoare a visului premonitoriu, Eminescu era ferm convins 
şi de cea malefică a blestemului. Nu este vorba de o simplă figură 
de stil, ci de credinţa alimentată de o cultură multimilenară. Pentru 
că poetul avea conştiinţa personalităţii sale, ca «om ales» în sensul 
teoretizat de Jung, nu se îndoia de faptul că dorinţa ca blestem se poate 
transforma în cumplită realitate răzbunătoare. Cum era familiarizat cu 
literatura ocultă şi ermetică, rod al studiilor vienezo-berlineze, jocul 
cu variantele pe care le inventa şi le transforma trebuie să-i fi părut 
asemenea îndeletnicirii lui Dan-Dionis din nuvela Sărmanul Dionis, 
pasionat de secretele hieroglifelor. Dorind să se încorporeze în timpul 
lui Alexandru cel Bun, eroul povestirii se cufunda în misterele unui 
tratat de astrologie în care îi apăreau „constelaţiuni zugrăvite cu roş, 
calcule geometrice zidite după o închipuită şi mistică sistemă”12. Aşa 
şi poetul a extras, dintr-un număr nedefinit de variante, hieroglifa cea 
mai încărcată de latenţe specifice „figurii negre”.

De altfel mitul oamenilor mari creatori de blesteme 
11 Henri Morier, Dictionnaire de poetique et de réthorique, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1975, p. 537.
12 Eminescu, Proză literară. Ediţie îngrijită de Eugen Simion şl Flora Şuteu. 
Cu un cuvînt înainte de Eugen Simion. Editura pentru Literatură, Bucureşti, 
1964, p. 35.

înfricoşătoare şi punitive îi era cunoscut din cultura română veche. 
Cînd se afla la Viena (citim în monografia lui G. Călinescu, Viaţa lui 
Mihai Eminescu), conaţionalii poetului organizau un tip de teatru 
istoric, cu scene din viaţa feudală, în care era transpusă în formă 
pamfletară acordarea de privilegii boiereşti. Cel căftănit era afurisit 
astfel de o închipuită obştească adunare: „Iar de-a fi să fie şi cartea 
noastră să nu o cinsteşti, şi în seamă să nu o ţii, şi rîs şi batjocură de ea 
să faci, atunci să fii proclet şi anaftimă şi afurisit de 335 sfinţi părinţi 
din Nichea şi buricul iadului închidă-te şi setea Gheenei muncească-te 
şi focul dragostei ardă-te şi vinul în oţet să ţi se prefacă şi berea în apă 
să ţi se schimbe şi să ai parte cu Arie ereticul...”13.

 Textul nu-i era necunoscut lui Eminescu. Acesta este un 
fragment din celebrul blestem al lui Ştefan cel Mare pe care domnitorul 
îl rostea şi-l trecea în scris de fiecare dată cînd întemeia ori înzestra o 
biserică. A fost consemnat cu toată solemnitatea cerută de gravitatea 
momentului şi în 1497, la tîrnosirea bisericii mari de la Mănăstirea 
Neamţ, de el ctitorită. Iată textul după una dintre lucrările lui N. Iorga, 
lăsînd la o parte introducerea, care interesează mai puţin: „Iară după a 
noastră viaţă, cine va fi Domn pămîntului nostru, şi iarăşi fie pre care 
Dumnezeu va alege Domn să fie pămîntului nostru Moldovei, acela să 
nu clătească niciodată a noastră danie şi întăritură, ci s-o întărească şi să 
întemeieze pre aceea a noastră sfîntă Mănăstire de la Neamţ. Iară cine 
se va ispiti să o clătească, cea mai sus scrisa noastră danie şi întăritură, 
aceia să fie blestemaţi de la Domnul Dumnezeu şi Mîntuitorul nostru 
Isus Hristos, şi de la Prea Curata Maica lui Dumnezeu, şi de la sfinţii 
patru Evanghelişti, şi de la doisprezece Verhovnici Apostoli, şi de la 
ceilalţi din sfinţi trei sute optsprezece părinţi, cei de la Nikeia, şi de la 
toţi sfinţii, cari din veac au plăcut lui Dumnezeu, şi să fie asemenea 
Iudei şi blestematului Arie [...]”.

Destinul nostru etnic a făcut ca aceşti doi aleşi ai neamului, 
Ştefan cel Mare şi Mihai Eminescu, să se întîlnească în Doina tocmai 
pe linia retoricii negre. Ştefan este chemat de poet să fie executorul 
năprasnic, în spiritul celui de al doilea blestem. Figura voievodului 
apare în conformitate cu imaginaţia populară. În folclor, Domnitorul 
este o personalitate legendară, un duh păzitor al locului. El a luat 
cu sine armele fermecate, sabia, buzduganul şi buciumul (cornul) 
şi se aşteaptă să se întoarcă pentru a îndeplini visul de răzbunare al 
neamului. Eminescu şi-l imaginează pe izbăvitor sunînd din corn, în 
trei rînduri, ca şi cum ar fi vorba de un război ritualic, apocaliptic, dus 
de o fiinţă suprafirească.

Prin invocaţia „Ştefane, Măria Ta”, care ocupă aproape o 
jumătate din poezie, Doina devine un cîntec de luptă. Cu alte cuvinte, 
autorul i-a restituit doinei funcţia originară despre care vorbeşte D. 
Cantemir: se cînta înainte de începerea luptei, pentru îmbărbătarea 
oştirii. Căci Doina, aşa cum spuneam, este poezia care anticipă şi 
pregăteşte, în viziunea eminesciană, desăvîrşirea unităţii naţionale.

...Glose la DOINA
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Magda URSACHE / Cum moare ţăranul clasic?

Una dintre iluziile postsocialiste ale etnologului Petru 
Ursache a fost ca ţărănimea să fie ajutată să se ridice 
economic, moral, intelectual. A rămas iluzie, ca atâtea 

altele. Ce n-au izbândit comuniştii au izbândit cryptocomuniştii. 
Antropologul Vintilă Mihăilescu a şi declarat, nedilematic, 
schimbarea: „Suntem într-o societate postţărănească.” 

Comuniştii au învăţat bine „lecţia” lui Stalin: e mai greu să-l 
„dez-inhibi” moral pe ţăran pentru că „inhibiţiile” lui sunt solide: 
credinţa în Dumnezeu (aşa spune ţăranul clasic, autentic, adevărat: 
„Du-te cu Dumnezeu!”, aşa spune femeia lui: „Uite-l pe creştinul 
meu!”), credinţa, în familia mică şi în familia mare: neamul.

Ţăranii români au putut muri şi au murit din drag de ţară, cum 
le doineşte anonimul: „Aşa nalţi şi subţirei  de trece glonţul prin 
ei”. Moş Dumitru Şomlea povestea că, după luptele de 20 de zile 
de la Oarba de Mureş, din comuna lui au scăpat numai doi inşi; 
şaizeci de soldaţi au murit. A murit şi el, nebăgat în seamă, la 103 
ani, după ce a trăit cu o pensie de 252 lei. Ţăranii şi-au apărat cu 
viaţa cureaua de pământ, cum şi-au apărat şi hotarele. Nişte proşti! 
Familia, zic destui, este o unitate expirată, ca şi graniţa. Cât despre 
ţăranul român ucrainean, el e trimis să lupte / moară pentru ţara 
care i-a omorât strămoşii, la Valea Albă. 

Dintr-un episod al Memorialului durerii (care nu se predă la 
şcoală, nici măcar în Facultăţile de Istorie), am aflat cum un ţăran 
din Ocna Sibiului, condamnat politic la 14 ani de închisoare, a 
salvat vreo 60 de săbii ale generalilor români. La forja Aiudului, 
unde lucra, veniseră 12 căruţe pline cu săbiile ofiţerilor. Oţel 
Solinger: le topeau şi făceau din ele cuţite şi cosoare de vie. 
Ţăranul Savu Popa a riscat să îngroape săbiile de patrimoniu. 
Prins, Coler l-ar fi împuşcat; comandantul Gheorghe Crăciun l-ar 
fi omorât din bătaie. Ţăranul n-a permis ca istoria să fie făcută 
bucăţi în forja comunistă, să intre la topit. A acoperit cu pământ, 
atât cât a putut, săbiile. Şi ce rău i-a părut că n-a apucat să salveze 
de forjă sabia generalului Praporgescu! 

Da, ţăranul clasic, cel autentic, adevărat a fost reper moral al 
marilor bărbaţi de stat. Lui îi păstra Mircea Vulcănescu fotografia 
pe birou câtă vreme a deţinut funcţii publice. Lui i s-a adresat la 
infamul proces. Citez din Ultimul cuvânt: „Dacă, totuşi, trebuie să 
dau socoteală cuiva de toate faptele vieţii mele, singura autoritate 
morală în faţa căreia trebuie să răspund este în faţa ta, baciule 
Vasile din Bârsana Maramureşului”. L-o fi inspirat pe preşedintele 
Emil Constantinescu, cel care îl evoca pe călugărul Vasile, 
promiţându-i multe şi mărunte? Cât despre Mircea Vulcănescu, 
martirul este blasfemiat de Alexandru Florian, uzând mereu de 
termenii Tribunalului Poporului. Alt personaj, eiusdem farinae, 
încalcă linia dintre victimă şi torţionar, ca în experimentul Piteşti, 
de spălare a creierelor, susţinând aberant că Vulcănescu i-ar fi 
spoliat pe evrei şi că gestul de a se sacrifica pentru un tânăr, 
alegând să moară pentru a-i salva lui viaţa, a fost un fals, un 
altruism ipocrit, gest făcut să-şi şteargă, actoriceşte, păcatele de 
om politic antonescian. Şi cât s-au străduit destui „scriitorinci” să 
denunţe supralicitarea sentimentului patriotic, având în vedere 
doar corzile vocale ale lui Adrian Păunescu! Au ce au, în prag de 
Centenar, cu ceea ce numesc „obsesie identitară” şi te trimit pe 
canapeaua psihanalistului, să-ţi vindece „obsesiile”, să rămâi fără 
pecete etnică. 

În fapte, patriotismul nu s-a rupt după 1944, cum a afirmat un 
boier al minţii. Rezistenţa din munţi, negată de un senator năuc, 
neinformat, dar care nici nu se vrea informat, a fost act de patrio-
tism curat. Îl informez că, în Dicționarul terorii comuniste, lectură 
grea şi incomodă, de 3400 de pagini, Cicerone Ionițoiu dă enorm 
de multe nume  dintre cele două milioane de români torturaţi de 
aparatul represiv comunist. Şi-l înştiinţez pe senatorul Şerban 
Nicolae că unchiul lui Ion Iliescu, Eftimie Iliescu, a fost – zic 
istoricii – adjunctul lui Drăghici, sângerosul ministru de Interne 
stalinist. De asta o fi vrând preşedintele cu faţă umană zâmbitoare 
să-şi distrugă pozele de familie? 

Între anii ’49 şi ’59, au fost arestaţi de tribunale militare, plus 
judecătorii comunale, 80 000 de ţărani, cifra îngrozindu-l şi pe 
Ghiţă Dej. Numai în iunie 1950, 15 000 de săteni s-au ridicat 
contra colectivizării forţate. Furci şi topoare versus gloanţe. 

Ţăranii din 35 de sate, „de la Cascada Putnei până-n malul 
Siretului” s-au organizat. Grupul de rezistenţă „Paragina”, alcătuit 
din preoţi, învăţători, ţărani vrânceni a fost condus de trei fraţi. În 
fruntea represiunii atroce, general maior Nicolae Ceauşescu. 
Dispreţul faţă de rezistenţa la tăvălugul „colectivei” a atins cote 
inimaginabile. E şi ridicolă, şi absurdă, ba chiar românofobă 
atitudinea domnului Şerban Nicolae. În Nucşoara, comună arge-
şeană, între ’49 şi ’58, pentru un miliţian ucis de rezistenţii 

anticomunişti, pe care-i neagă senatorul din rea înţelegere sau din 
rea voinţă, erau arestaţi şi torturaţi ţărani fără nici o vină. „Ne-au 
bătut cât ne-a ţinut chelea”, mărturiseşte unul dintre ei. Pe apara-
ratciki doar Dumnezeu i-a bătut. 

Scriitorul Jean Dumitraşcu face portretul lui „tataie” Radu M. 
Badea, supranumit Radu Cinteză, ţăran simplu, dar enciclopedist 
al faunei şi florei din Argeş: „Un ţăran demn, care îi ura pe 
sovietici şi pe comunişti cu toată fiinţa”. După lagărul Oranki, 
Badea avea, la 30 de ani, 27 de kilograme. Orbise. 

L-au declarat mort, dar n-a murit, a înviat în stiva de morţi. Am 
reţinut, din viersul său: „Doamne, dă duşmanului / Viaţa-nchisă-a 
cariului / Pe-ntuneric lemn să roadă / Şi lumea să nu mai vadă / 
Ori dă-i casa cucului / Şi odihna vântului”. La 74 de ani, „tataie” a 
murit cu schijele de la Odessa (1940) în coaste, în genunchi, în 
umăr. Din 72 de companii au scăpat doar 10. Numai că sacrificiul 
pentru ideea naţională sau/şi creştină ne lasă indiferenţi. Statuia 
Ostaşului român din zona gării oraşului Sf. Gheorghe stă să se 
prăvale. O abandonăm în grija sfântului? Iar foştii ofiţeri, care au 
organizat rezistenţa anticomunistă, sunt condamnaţi a doua oară de 
„rolerii II”, cum le spune Paul Goma. Câţi foşti ofiţeri, luptători pe 
două fronturi, n-au fost condamnaţi la împuşcare de Tribunalul 
Militar pentru că s-au opus comunismului? Ca Ştefan Popa, fiu de 
preot, ofiţer în Armata Regală, ucis, în comuna Cricău Alba. 
Cinică mai era justiţia democrat-populară! Deşi mort în 3 aprilie 
1949, a fost condamnat în contumacie la 15 ani de muncă silnică. 
Cei doi fraţi ai săi au fost şi ei vârâţi în închisoare şi în lagăr de 
muncă... Şi alţii, şi alţii... 

Ţăranul clasic a ştiut mereu să-şi aprere demnitatea lui şi a 
ţării. A rezistat şi după abdicarea regelui Mihai, întâiul şi ultimul. 
Judeţele Alba, Turda, Cluj se spune că au dat cele mai multe jertfe. 
Ah, dacă toate organizaţiile anticomuniste din Apuseni s-ar fi unit, 
locotenent-colonelul Gh. Crăciun, monstrul, ar fi fost învins. Nu 
l-ar mai fi îngăduit sfântul Crăciun, ca şi pe Ceauşescu. N-avem 
voie să apelăm la counter factual conditions? Numai că de 
imaginat ne putem imagina condiţii contrare celor întâmplate, 
cum ar fi venirea americanilor, mult aşteptaţi de partizani, în 
ajutor. 

Satele din judeţul Arad au fost înconjurate de securişti şi de 
miliţieni, care trăgeau la întâmplare pe uliţe. Pe susţinătorii ţărani 
ai rezistenţei i-au arestat cu sau fără dovezi. Erau aduşi cu forţa să 
vadă cadavrele lăsate-n drum spre luare aminte, să le intre-n oase 
frica de „trupele operative” de securişti şi de miliţieni. Rudele 
partizanilor n-aveau voie să pună cruci pe mormintele celor 
asasinaţi de Securitate. Satul Segarcea, din Apuseni, a cunoscut şi 
el tragedia: jumătate dintre ţărani, de la sugari la bătrâni, au fost 
deportaţi în Bărăgan, în decembrie ’59, pentru că i-ar fi sprijinit pe 
partizanii lui Leon Şuşman, lider de grup în zona Măhăceni – 
Aiud, între ’49 şi ’50, apoi liderul grupului din zona comunei 
Poşaga, împreună cu preotul Simion Roşca din Săgacea. Securiştii 
l-au împuşcat mortal pe preot, în iulie ’67; grav rănit, Şuşman a 
murit repede şi el. Pe ţărani,până la deportare, îi trezeau noaptea 
să le facă prezenţa. Securitatea a ras cu totul sate întregi, le-a 
mutat în Bărăgan, în DO. În urmă, casele jefuite şi mormintele 
fără lumânări. 

Rezistenţă de ţăran. O vină era faptul că-şi ascundeau grâul, să 
nu li-l ia pe tot  colectorii „cotelor”, care mergeau în URSS. 
Ţăranii ştiau bine că pot fi împuşcaţi pe loc sau capturaţi dacă se 
opuneau „colectivei”, iar în GAC-uri au intrat întâi doar lichelele, 
nu gospodarii zişi „chiaburoi”. Petru îmi povestea că în satul lui, 
Hărpăşeşti, conduceau cei mai leneşi, mai hoţi, mai proşti. 
Închisoarea era pentru chiaburi. Ei s-au împotrivit cât au putut să 
le fie distrusă clasa ţărănească; au devenit dujmani, deşi nu făceau 
decât să-şi apere pământul, uneltele, vitele...

Am găsit pe adevărul.ro, din 10 octombrie 2017, Povestea 
satului Valea Largă din Apuseni. Cotele diabolice, şi nu numai de 
cereale, dar şi de lapte, carne, lână, ouă (asta l-o fi inspirat pe 
Varujan Vosganian să taxeze ouăle, în loc să-i ajute pe ţărani să 
facă mici afaceri cu produse ecologice?) i-au fugărit pe săteni spre 
mină sau spre uzină. Ca să nu mai fie nici ţărani, nici muncitori 
calificaţi. I-a îmbolnăvit silicoza, portul popular a fost abandonat. 
Morile de apă şi presele de ulei s-au interzis. Cum să trăiască locu-
lui, ieşiţi din rostul lor? 

Satul Valea Largă s-a depopulat sub Ceauşescu, dar, după ’89, 
mai are 60 de case şi cam o sută de localnici. Fac ce-au făcut o 
sută de ani: ară şi seamănă grâu, ovăz, secară, apoi seceră şi ţin 
sărbătoarea Cununii grâului. O oază infimă de normalitate, unde 
am nădejdea că ţăranul, marele frustrat, nu va deveni euroarab. 

Sistemul comunist a rupt sistematic ţăranul de pământ. Oraşul, 

muncipiul ceauşesc, a golit satul, iar urmaşul Ion Iliescu a dat liber 
la vânzarea gliei. După inenarabilul Ceauşescu şi iresponsabilul 
Dincă-Te-leagă (pentru un ştiulete de porumb), postceauşiştii au 
distrus ce mai era de distrus în ţărănime. Acum, guvernanţii sunt pe 
cale de a goli România de români.Îşi iau lumea-n cap, dar 
„pleaşca”(aşa a numit-o un Paleolog)  Băsescu rămâne. Ce dacă 
ţăranii au luptat în războaie ca să rămână Locului lor? Conform 
schimbării de paradigmă, termeni ca tradiţie, neam, rudenie sunt 
învechiţi. Ca şi păstrătorii de credinţă, de datină, de limbă. Satul 
planetar (Mac Luhan) e trendul, nu satul mioritic, unde se năştea 
veşnicia. Ce să-i faci? Vine satul global! Aşa că acela românesc e 
lăsat să moară izolat, singur, între deal-valea lui. Doar n-o să-l 
consilieze pe preşedinte vreun ţăran, ca pe Mircea Vulcănescu. Ce, 
suntem pe vremea lui Moş Ion Roată? Şi ce mai vor ţăranii ăştia? 
N-au terenuri de fotbal în pantă şi gondole?Şi nu-i ajutăm să-şi taie 
pădurile, ca să le facem părculeţe cu băncuţe? În cutare comună 
sunt 8 (opt) parcuri. Copacii consumă apă, spunea un politician, la 
televizor. Vor pomi? Le dăm palmieri de plastic, cu frunze luminis-
cente. Canalizarea mai poate aştepta. Şi spitalul. Şi şcoala. 

Vom trăi în postetnicitate, ce nevoie am mai avea de „talpa 
ţării”, cu familia, cu datina patriarhală, cu credinţa lui? Ţăranul 
clasic nu dădea crucea etnografilor ori muzeografilor veniţi s-o 
achiziţioneze. De reţinut răspunsul primit de muzeografa Janeta 
Ciocan: „Nici nu gândi de-aieste, doamnă!”Acelaşi lucru mi l-a 
mărturisit etnografa Emilia Pavel: „Nu, icoana nu! Nu v-o dau”. 

„Ţăranul, a spus şi a scris Petru Ursache, nu-şi permite licenţe-
le etice pe care şi le permite intelectualul faţă de legea morală”. El 
vorbeşte cumsecade (cum se cade) de ţară, de patrie, de neam. De 
asta instinctul moral al ţăranului trebuia distrus. Era cerinţa 
dogmei comuniste.Comuniştii le-au stricat obiceiurile pământului, 
le-au luat şi pământul. Iar cei care-l mai au şi-l vând sau îşi caută 
pământ în lume. Şi-mi vine în minte crochiul lui Mircea Dinescu, 
Sat românesc la început de secol douăşunu. „Satul cu bărbaţi 
scuipaţi din ţară / Zace supărat şi nu mai ară...” Nici nu mai cântă 
de jale, la muncă, la clacă...

Din turnul său de veghe etnologică, Iordan Datcu mi-a trimis 
recent monografia sa intitulată Constantin Eretescu (Ed. 
Bibliotheca, Târgovişte, 2017), scrisă după cealaltă: Petru Ursache 
(Ed. Eikon, 2016).

Şi poate că aşa este, cum crede eminentul folclorist: ţăranul, ca 
şi folclorul lui, se străduieşte să nu moară. 

Când va muri ultimul ţăran, a avertizat Petre Ţuţea, atunci 
lumea se va sfârşi. Sună patetic? Las’ să sune, îmi asum patosul 
revoltei. 

„Tu mergi
Cu o cruce

În spate

Şi lumea 
Strigă:

„Hoţul de lemne!”
Vasile GOGEA
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1. Insula lui Thalassa

Tema insulei îşi trimite cititorii în primul rând la valoarea 
edenică. În capul lui Al. Macedonski, magia insulei 
Lewki nu mai rezolvă, ea singură, drama personajelor. 

Insula lui Thalassa participă la altă geografie: una mitică ci nu 
reală. Aici, eroul regăseşte starea edenică, alături de bătrânul 
mahomedan, apoi dimpreună cu frumoasa Caliope. Triunghiul 
eminescian Euthanasius, Ieronim şi Cezara e refăcut, redimensio-
nat, remodelat după legile simbolismului şi ale impresionismului.

În „insulele fericiţilor” sau insula Leuké, eroii erau adesea 
întovărăşiţi de femei pe care voinţa zeilor le răpise morţii prin 
descompunere. Ambivalenţa insulei lui Thalassa nu trebuie să ne 
intrige. Este un tărâm paradisiac, calitativ deosebit de zona 
înconjurătoare, în care beatitudinea vieţii admite ci nu exclude 
beatitudinea „morţii frumoase”; şi una, şi alta sunt stări în care 
condiţia umană – drama, durerea, devenirea – a fost suspendată.

Nuditatea (re)descoperită de Thalassa şi Caliope în insulă 
reprezintă o stare ambiguă, de viaţă plenară şi totodată de moarte 
simbolică. Cei doi tineri izbutesc să trăiască o vreme adamic 
pentru că au renunţat la orice formă omenească, s-au dezgolit 
complet, au depăşit condiţia umană, pătrunzând într-o zonă sacră, 
adică reală (s.n. I.P.B.), spre deosebire de spaţiul înconjurător, 
„profan”, măcinat de veşnicia devenire – a devenirii întru fiinţă şi 
a fiinţei întru devenire – şi surpat de iluzii, dureri şi zădărnicii.

Insula lui Thalassa are, ca şi aceea a lui Ieronim, semnificaţii 
metafizice. Apa oceanică reprezintă haosul primordial de dinainte 
de creaţie, iar insula simbolizează manifestarea, Creaţia. Întocmai 
ca şi lotusul din iconografiile asiatice, insula implică „stabilire 
fermă”, centrul în jurul căruia s-a creat lumea întreagă. Insula lui 
Thalassa simbolizează însă şi un tărâm transcendent, participând la 
realitatea absolută şi deosebindu-se ca atare de restul Creaţiei 
stăpânite de legile devenirii şi ale morţii.

Ostrovul Şerpilor e o replică la vedere a insulei transcendente 
Svetadvîpa, unde nu ajung decât cei care pot depăşi condiţia 
umană, întocmai după cum insula lui Thalassa este inaccesibilă 
celor care nu se întorc în starea adamică, paradisiacă. Toate 
insulele mitice sunt formule simbolice ale realităţii absolute şi ale 
Paradisului. Thalassa însuşi şi Caliope a lui sunt reduşi la arheti-
puri – fiinţe care pot cunoaşte fără să devină. S-ar putea vorbi deci 
şi în situaţia lor de o regresiune, de reintegrare în arhetip, de 
abolire a experienţei umane, în favoarea reîntoarcerii la starea 
adamică de dinainte de cădere.

Mitul insulei, la care a recurs şi Al. Macedonski, e un mit 
universal, uşor de recunoscut în mai multe culturi şi fecund pe mai 
multe niveluri ale „Epopeii simţurilor”.

Intuit de prozatorul-poet, simbolul insulei (s.n.I.P.B.) organi-
zează romanoemul cu o coerenţă a lui proprie, cu o logică parţial 
absconsă, parţial transvizibilă, fără ca poetul însuşi să-şi dea 
totdeauna seama de sensul, de proporţiile acestui simbol. Probabil 
că un asemenea simbol central este „revelat”; adică el coboară 
dintr-o zonă extraraţională numită îndeobşte inconştient (s.n. 
I.P.B.).

În ceea ce ne priveşte, adâncind şi luminând simbolul central al 
unei opere de artă, vom facilita înţelegerea şi desfăşurarea ei, 
realizând condiţiile optime unei mai adecvate, unei sporite 
contemplaţii estetice.

Insularitatea trebuie aşadar receptată ca un arhetip spaţial. Ea e, 
cum vom vedea, o ficţiune geografică, a unui cosmos în miniatură, 
guvernat de legi specifice care scapă magnetismului realului. E 
„locul ideal”, utopic prin excelenţă, visat de Al. Macedonski şi 
poetizat prin recurs la o imagine constelatoare de concepte. 
Topografia insulei aparţine unui limbaj al întemeietorului, al lui 
homo faber. Dacă utopia insulară se prezintă ca năzuinţă care îi 
adaugă realului idealul, locul vizualizării sale se prezintă corelativ 
ca o construcţie artificială, care desăvârşeşte ceea ce este anterior 
dat de către natură. Altfel scris, demersul utopic macedonskian 
explorează şi prelungeşte natura prin cultură.

Iniţial, fabulaţia mitică (şi mistică) ne pune deopotrivă în 
prezenţa unei pregnanţe universale primitiviste şi naturaliste a 
locului paradisiac. Spaţiul fantasmatic privilegiat este figurat ca 
stare şi etapă a Naturii în manifestarea ei virginală. Mitul situează 
spaţiul pre-utopic thalassiatic într-o viziune pre-culturală, vitalistă, 
chiar animistă, ca imediat să facă saltul în logică, în gândire, în 
spaţiul raţionalizat, opus edenicităţii incipitale.

Şi în „Le calvaire de feu”, finalmente, punctul de intersecţie 
între mit şi utopie pare să fie aceeaşi căutare fantasmatică a unui 
spaţiu-timp privilegiat, a cărui omniprezenţă în cele două registre 
de imagini ne-a permis să inducem existenţa acestui arhetip 
subiacent, a unei matrice afectivo-intelectuală, inerentă unui 
psyché omenesc.

Asimilând demersul utopic cu nostalgia paradisiacă, am 
telescopat două modalităţi de compunere a imaginilor şi a dorinţe-
lor, subliniind coapartenenţa acestor două traiecte imaginare la o 
aceeaşi infrastructură imaginară. Am considerat că mitul insulei şi 

utopia insularităţii au contat pentru Al. Macedonski ca două 
limbaje gemene ale unui acelaşi arhetip, cel al habitatului visat, cel 
al imaginării unei stări perfecte a lucrurilor şi a fiinţelor.

Unitatea arhetipală a complexului spaţio-temporal nu maschea-
ză diversitatea terenurilor afective pe care se operează modulările 
simbolice.

Prezenţa istorică într-o cultură – precum cea franceză şi cea 
română – n-ar mai fi doar semnul unei retorici sau al unei poetici, 
ci în aceeaşi măsură indicele revelator al echilibrului sau al 
dezechilibrului dintre presiunile afective subterane care traversea-
ză o cultură şi care fac din ea un stil existenţial şi scriptural.

Romanul Thalassa este produsul unui patos când apolinic, când 
dionisiac, când odihnitor, când agresiv, purtător fiind de semnifica-
ţii sociale multiple şi preţioase. Pe parcursul explorărilor de faţă, 
imaginaţia ne va sluji drept oglindă a unor trăiri şi retrăiri ale 
originarului, ale Vârstei de Aur, iar metoda de elaborare – cea 
hermeneutică – drept Cale de identificare cu Modelul, aproape 
instantanee.

2. O nouă religie a umanităţii. Teoria 
mutaţiilor estetice

De fapt, George Călinescu a înţeles că valoarea lui Al. 
Macedonski este pe acelaşi palier cu valoarea lui Mihai Eminescu, 
cel dintâi un genialoid sudic, ce de-al doilea un geniu naţional 
nordic. Concepţia istoricilor literari ar trebui modificată căci 
imaginea literaturii române lirice cu două piscuri în loc de unul 
este mult mai avantajoasă din perspectivă europeană, cum de altfel 
o avem deja instituită chiar la „Junimea”: pe aceea a celor doi 
uriaşi prozatori Ion Creangă şi Ioan Slavici.

G. Călinescu scria următoarele: „Ceea ce este uimitor în 
această existenţă, ce pare tipică pentru rataţi, este de a constata, 
la termenul pe care-l prevăzuse vizionarul, că nu minţise: fusese 
într-adevăr un mare poet”1.

De ce într-adevăr atât de mare? Demonstraţia criticului interbe-
lic uzează de un arsenal teoretic convingător, generând deja „muta-
ţii” estetice, în modul de abordare a operei macedonskiene, 
importante.

În ceea ce ne priveşte, cum tema lucrării noastre o constituie 
reconsiderarea axiologică a microromanului poetic Le calvaire de 
feu sau a nuvelei Thalassa - marea epopee, totodată recuperarea ei 
poietică şi poetică, vom începe prin a-l contrazice pe G. Călinescu: 
Thalassa n-a sfârşit citind-o, chiar recitind-o2, prin a mă plictisi.

Fiindcă în limba franceză proza nu sperie ci seduce din postura 
de „imn frenetic al simţurilor”, prin stilul flamboiant, prin inspira-
ţia byroniană „cu sălbăticii scitice, orgia de senzaţii” care-l 
aminteşte pe D’Annunzio. În româneşte, nuvela surprinde şi azi 
prin invenţia verbală mult mai crudă şi mai originală. „Asprimea 
limbii se potriveşte violenţei barbare a delirului”. Poetul cântă 
„răcnetul catastrofal” al Pontului Euxin, muzica beethoveniană a 
apei. Interpretarea orchestrală a valurilor e a unui artist inconfun-
dabil... Macedonski e „întâiul metaforist profesional.”3.

Am putea afirma că un nou curent literar de azi (şi de ieri) 
„deliriţionismul” l-ar putea revendica drept precursor pe Al. 
Macedonski, cel din Thalassa - marea epopee.

3. Tema insularităţii

Tudor Vianu remarcă în studiul său că „mai mult culorile decât 
formele reţin privirea lui Macedonski”. „Înzestrarea sa este mai 
mult a unui pictor decât a unui sculptor”4.

Dacă poetul – demonstrează acelaşi exeget – a avut totuşi 
sentimentul viu al atitudinilor plastice, prozatorul a lăsat formele 
să se dizolve în culori şi reflexe luminoase. Evocarea vizuală şi 
magia verbală au făcut din Al. Macedonski un adept al principiului 
că poeziei îi aparţine domeniului simţurilor. Eugen Simion l-ar 
situa în descendenţa „simţualismului” lui Dimitrie Bolintineanu, şi 
acesta un po(i)etician al mării, generatorul unor imagini ale privirii 
încercând „voluptatea simţurilor tinere”, cultivând „figura seducţi-
ei”, intuind „elementele fantasticului”5, resimţind flăcările erosului 
în sens bachelardian de pe stânca şi din spaţiul singurătăţii. 
Loialitatea ochiului, amorul magic, femeia la vârsta inocenţei şi 
apoi la vârsta canonică, obsesia mistificaţiei şi a sacrificiului, toate 
sunt grefate pe teroarea concentraţiei ontologice. Fastuoasele 
descripţii macedonskiene par categoric manifestarea unui senzua-
list al poeziei, al impresionismului fiziologic, capabil să mânuiască 
energiile ascunse ale verbului, ca şi Nichita Stănescu mai târziu, 
căci, precum autorul „Fiziologiei poeziei”6, Al. Macedonski 
recunoştea în cuvânt o materie preţioasă, vrednică de a fi iubită 
pentru ea însăşi.

„Într-o zi, răsfoind un număr recent al revistei Mercure de 
France – relatează într-o convingătoare manieră acelaşi Tudor 

Vianu – organul simboliştilor francezi, găseşte observaţii intere-
sante citate din Remy de Gourmont asupra valorii cuvintelor în 
poezie, pe care se grăbeşte să le reproducă la rândul său şi să le 
comenteze în Forţa morală, F. 1901, 2: „Şi cum să nu se priceapă 
acest ciudat fenomen al unui om care a formulat cuvinte atât de 
revelatoare: «Vorbele mi-au procurat poate mai numeroase bucurii 
decât ideile. Acest nimic, cuvântul, e cu toate aceste un substrat al 
cugetării; el e necesitatea ei, forma, culoarea şi odoarea. Dar nu 
iubesc cuvintele pentru aceasta; le iubesc pentru ele însele, pentru 
estetica lor personală; raritatea e unul din elementele acestei 
estetici; sonoritatea este celălalt. Apoi cuvintele au o formă 
determinată de consoane; un parfum însă greu de perceput din 
cauza infinităţii simţurilor noastre imaginative». În acest mod se 
exprimă un literat rafinat, d-l Remy de Gourmont, şi criticul său îl 
înţelege de minune, căci studiindu-l în Mercure de France, 
numărul pe noiembrie 1901, lasă să se întrevadă noi orizonturi 
pentru poezie.”7

Un exigent estetician ca Tudor Vianu, dar şi istoric serios, nu 
putea să scape nici măcar amănuntul că primul capitol al „epopeii 
simţurilor” a apărut încă din 1893 în Literatorul, reprodus apoi în 
Cartea de aur din 1902.

Prozatorul nu-şi va continua însă în limba română capodopera, 
ci-n cea franceză, aşa încât, în 1906, „marea epopee” va fi tipărită 
de editorul E. Sansot într-un volum de 253 de pagini, Le calvaire 
de feu, însoţit de o prezentare a lui Mircea Demetriade, devenit 
pentru împrejurare Mircea des Métriades.

Starea de europenitate a Thalassei este vădită. Autorul ei tânjea 
o glorie cel puţin continentală. Specialiştii, comparatiştii i-au 
aşezat numele lângă cel al lui Gabriele d’Annunzio, căruia i se 
publicase similar la Paris Trionfo della morte, mai întâi în La 
revue des deux mondes, apoi la editorul Calmann – Lévy.

Triumful morţii dezvoltă un subiect care seamănă oarecum cu 
cel din Calvarul de foc. „George, amantul Ipolitei, – demontează 
Tudor Vianu –, este urmărit de suferinţa de a se şti veşnic deose-
bit, niciodată deplin identificat cu iubita sa. Pentru a răsturna 
această suferinţă, George ucide în cele din urmă pe Ipolita, după 
ce autorul manifestase de-a lungul unor episoade variate splen-
doarea închipuirii sale şi netăgăduitul său geniu”8.

Schema fabulei lui Macedonski aproape o calchiază pe cea a 
italianului, precursor al ideologiei fasciste.

Caracteristicile scriiturii lui D’Annunzio sunt eclectismul 
(opera acestuia plătind tribut curentelor literare de sfârşit de secol 
XIX: decadentismul, estetismul, naturalismul, vizionarismul); 
individualismul filosofic profesat de Nietzsche9 în Naşterea 
filosofiei, lucrare apreciată de C. Rădulescu-Motru pe teren 
românesc10; simfonismul wagnerian; descripţia şi senzualitatea 
naturistă (exprimată prin rafinament şi fastuozitate stilistică); 
manifestarea obsesiilor şi substraturilor pasionale umane, sensibili-
tatea cvasipatologică supusă amoralismului; arta căutată şi rafina-
tă, evocatoare a lucrurilor desuete în gustul sfârşitului de veac11.

Apărut în primăvara anului 1906, Le calvaire de feu a fost 
întâmpinat destul de elogios în reviste precum: La revue générale 
de bibliographie française, din 29 iunie 1906; Le Mercure de 
France, din 1 mai 1906; Le Thyrse din Bruxelles, în numărul din 
august 1906; Gil Blas, în numărul din 17 septembrie 1906.

Cronicarii epocii (Rachilde, Jules Bois ş.a.) au subliniat 
picturalismul prea policromat şi fantastic, misticismul, panteismul 
nestăpânit, limba pasională, care îşi readuce cititorii în timpurile 
eroice ale epocii decadente, simbolismul întârziat, aroma mirode-
niilor din Orient, amestecată cu puternicul miros de vânat slav, 
excesivitatea şi exotismul inspiraţiei.

Forma românească a microromanului va fi gata în 1913, 
găzduită de Flacăra lui C. Banu. Tipologic, descinde din Dafnis şi 
Cloe a lui Longos12 şi se vrea o nouă religie a umanităţii.

În Franţa, la Paris, cele câteva personalităţi care trebuiau 
cucerite fie de roman fie de piesa Le fou? (Jean Richepin, Joséphin 
Péladan, Pierre Quillard, Emil Faguet, Mounet - Sully, Louis de 
Gonzague Frick, Paul Lombard, Jean Royère, Florian - Parmentier, 
André Godin, Gaston Picard) se comportaseră reţinut. Întoarcerea 
în ţara natală avea să declanşeze recuperarea pe un palier mai înalt 
a repatriatului Macedonski, fiindcă încă din 1910, cazu-i supus 
revizuirii critice (Mihail Dragomirescu, I. Dragoslav, Al. Mândra, 
Al. T. Stamatiad, Ion Pillat, Horia Furtună) va avea efectul scontat.

Relecturată (azi, de pildă) prin prisma Psihanalizei focului a lui 
Gaston Bachelard13, Epopeea simţurilor poate furniza valorizări 
diferite. Exegeţii ar decela interese afective şi complexe care se 
constituie ca nişte baraje în faţa tentativei de cunoaştere obiectivă; 
bipolaritatea axelor ce duc spre real şi spre imaginar; dialectica 
focului din adâncimi, polarizarea instinctului vieţii şi morţii; 
sexualismul exacerbat.

Tudor Vianu rezumă astfel romanul Thalassa: „Thalassa este 
un băieţandru grec născut în Smirna, pe care soarta, după o iniţie-
re în lumea şi poezia clasică, îl azvârle pe insula Şerpilor, vechea 
Lewki, unde i se încredinţează îngrijirea farului”14. 
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NR. 49, decembrie / 2017 ,,Cea mai mare mirare este să fii la cheremul orbilor provizorii.''
Aici, în singurătate, el nu are de-a face decât cu marea şi cu 

vântul, evocat de poet cu măiestrie. Dar curând plinătatea vârstei 
începe a-l chinui pe Thalassa cu visuri de plăcere. Zadarnic 
închipuirea îl poartă către vârsta de aur a omenirii: „epoca unui 
pământ - rai”... Furtuna azvârle pe ţărmurile insulei Lewki, 
împreună cu epavele unei corăbii sfărâmate, pe singura supravieţu-
itoare a naufragiului; pe copila Caliope. Victima este adusă în 
odaia îngrijitorului farului şi readusă la viaţă. Focul din vatră îi 
luminează tânăra frumuseţe. Prietenia dintre cei doi copii devine 
curând iubire. Dar Thalassa nu extrage din noile lui experienţe 
decât conştiinţa dureroasă a despărţirii de-a pururi între cei ce se 
iubesc. Posesiunea uşoară este respinsă la început de Thalassa, 
inspirat de Eros (una dintre entităţile care prind forme, alături de 
Priap, Pământ, Soare n.n.I.P.B.). Jarul voluptăţilor care încinge pe 
cei doi iubiţi aprinde în curând lumea întreagă... Dar unirea 
deplină prin iubire, oricât de mare ar fi fost învăpăierea acestora, 
nu este cu putinţă. Thalassa ispiteşte deci misterul morţii pentru a 
afla putinţa unirilor perfecte, a desfiinţării individualităţii, pricina 
statornică a durerilor umane. El ucide pe Caliope şi se lasă însuşi 
furat de valurile mării cu conştiinţa împlinirii unui destin. Thalassa 
alunecă astfel în moarte şi un cor de fiinţe „săltăreţe şi uşoare”, 
naiade şi nimfe, daiade şi fauni înconjoară insula proslăvind pe 
acel care „avusese vitejia să-şi trăiască firea în toată deplinătatea 
ei”15.

„Ciudată şi rară această operă a lui Alexandru Macedonski 
– exclamă la un moment dat autorul Artei prozatorilor români şi al 
Esteticii – unică în literatura română, dar nu neaşteptată în opera 
de prozator a scriitorului ale cărui tendinţe le duce mai departe şi 
le încunună”.

Fiinţă imaginativă – dispreţuind realul, scriitorul apelează la 
simbolurile vechii poezii; la figuri mitologice, supranaturale, încât 
prima impresie care persistă este de idilă tragică, de produs 
manierat ca atâtea din epoca alexandrinismului sau a decadenţei 
latine. Intertextul la Hesiod, la Petronius, la Apuleius este transvi-
zibil numai că locul curiozităţii psihologice a naturalistului îl ia 
speculaţia metafizică.

„Eroul – apreciază Tudor Vianu – este un idealist în felul lui 
Hegel, pătruns de adevărul că întreaga lume este produsul unei 
idei absolute care, ieşind din sine şi opunând-se sieşi, creează 
întreaga varietate a aparenţelor. Pe aceste baze Thalassa, adevă-
rat idealist magic în felul lui Novalis, socoteşte că poate crea 
lumea prin gestul unei proiecţii subiective, înzestrând-o cu femeia 
către care aspiră dorul său. Dar când femeia apare în locul 
umbrei inconsistente care îl amăgise mai înainte, Thalassa resimte 
durerea singurătăţii prin individualitate şi a neputinţei radicale de 
a se contopi cu o altă fiinţă prin iubire. Întocmai ca misticii, al 
căror limbaj îl întrebuinţează, poetul atribuie eroului său dorinţa 
de a înapoia multiplul în unitate, pe doi în unu şi numai atunci 
când aspiraţia aceasta se dovedeşte zadarnică Thalassa încearcă 
supremele experienţe, ucigând şi primind moartea.”16

Grefată pe tema insularităţii, una extrem de răspândită în 
literaturile lumii, Epopeea simţurilor solicită toate regiunile 
senzorialului: văzul, auzul, tactilul, gustul, odoratul. În această 
tendinţă de a obţine colaborarea simţurilor, un comentator compa-
ratist ar ceda ispitei de a încerca o paralelă cu Wagner ori cu 
Baudelaire, încât barochismul de pe alocuri de tip d’Annunzio ar 
părea minor în arhitectura operei macedonskiene.

Aspectul este semnalat şi de Edgar Papu17 cu ocazia unor 
extracte generale din monografia lui Adrian Marino. Un asemenea 
baroc particularizat pe teren macedonskian s-ar caracteriza prin 
extrapolarea tensiunilor interioare, ascensiune şi cădere, 
spiritualizare şi prăbuşire în materie, senzualitate şi idealitate, 
jocurile şi artificializările formale, mitologicalele şi metaforismul 
luxuriant.

În seria „de aur” a Thalassei18 Edgar Papu orânduieşte Viaţa 
lumii de Miron Costin, Psaltirea lui Dosoftei19 tradusă în zilele 
noastre şi de Şerban Foarţă şi altfel interpretată de cel de faţă20: 
Istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir, Ţiganiada lui I.
Budai-Deleanu, „monumente” de pionerat, dar şi romanele lui 
Mateiu I. Caragiale: Craii de-Curte-Veche, Eugen Barbu: 
Princepele şi Săptămâna nebunilor, G. Călinescu: Cartea nunţii, 
George Bălăiţă: Lumea în două zile, Ionel Teodoreanu: La 
Medeleni ş.a.

Această apelare la descripţia organismului uman în vibraţie, 
bazată pe notaţiile tactice, termice şi organice, fusese consacrată 
de Victor Hugo şi Gustave Flaubert, însă românul a speculat-o cu 
mai multă insistenţă şi a afişat-o ca pe o teorie literară proprie.

Şi, totuşi, calitatea cea mai elocventă a scriiturii Thalassei 
rămâne cea vizuală. Scriitorul relevă în înfăţişările naturii mai 
mult culoarea sau lumina decât formele. El e mai mult pictor decât 
desenator şi sculptor, atras de pildă de picturile clarobscure. 
Macedonski pictează arhetipal sau – dacă e să ne inspirăm din 
Gilbert Durand – „monumentul artistic” este scriitura prin excelen-
ţă: mai bogat decât enunţul ce ascunde ceva el lămureşte, etalează 
întregul „neenunţat” (cum se spune astăzi), el este o mărturisire 
completă, pentru că ajunge să exprime inexprimabilul.

Cele trei oglinzi ale lui Gilbert Durand puse la treabă ar putea 
procesa o analiză total diferită Thalassei. Sau numai aşa vom 
înţelege că ceea ce îi reflectă cititorului opera „constituie realmen-
te statutul operei de artă şi stă la baza caracterului său specula-
tiv”21. Prima oglindă, cea a lui Zeuxis, se întemeiază pe arhetipul 
că percepţiile noastre ne oferă să atingem, să mirosim, să gustăm, 
să auzim şi să vedem o „realitate”: obiectele, faptele, datele 

simţurilor sunt reale. Topos şi Kairos sunt împletite ca să reînvie 
„goticul” flamboiant al cărui naturalism exaltat care, odată spart, 
va fi recuperat. Cea de-a doua oglindă este cea a lui Pygmalion; şi 
anume cea a artistului care-şi pune toate sentimentele, dorinţele, 
pasiunile, temerile sale în opera ce devine astfel vie şi de care se 
îndrăgosteşte. Această oglindă este exact inversul celeilalte: ea 
este întoarsă spre interior, spre profunzime. Prima oglindă caută 
lumina, cealaltă iscodeşte umbra; cea dintâi fiind cumva sintetică, 
cea de-a doua mistică. Pictura lui Al Macedonski urmează acest 
mare curent al expresiei muzicale. Oglinda lui Pygmalion se va 
pune, dacă putem spune aşa, în serviciul picturii simboliste care - 
subliniază acelaşi Durand: „tinde tocmai către expresivitatea unui 
sens secund, ascuns, şi către suprarealism”22. Cea de-a treia 
oglindă, cea a lui Narcis, se reflectă pe sine, într-o pură desfătare 
ludică a picturalului. Ea dă curs tendinţei spre jocul formal al 
liniilor sau al culorilor, spre „arta pentru artă”.

Ne aflăm în faţa a trei utilizări ale lui Speculum picturae:
● oglinda lui Zeuxis are drept afirmaţie filosofică implicită 

existenţa unei realităţi obiective, naturale, ameninţate neîncetat din 
punct de vedere pictural de seducţiile antagoniste ale expresiei sau 
ale docraţiei.

● oglinda lui Pygmalion afirmă primatul intenţiei, adică al 
sufletului, opera este „oglinda sufletului”, psychologia vera. 
Opera, ca şi statuia Galateei, este sufletul însuşi.

● oglinda lui Narcis consideră opera ca fiind mai ales „suprafa-
ţa” decorată cu un joc de virtuozităţi diverse, unde expresia 
subiectivă, ca şi impresia obiectivă sunt aservite unui fast 
decorativ. Opera lui Al. Macedonski pare să-şi fi asumat legea 
terţului inclus a transdiscliplinarităţii şi să-şi fi cucerit zona de 
rezistenţă absolută care este deopotrivă transcendenţă imanentă, 

şi imanenţă transcendentă. „Pentru desemnarea acestei zone de 
rezistenţă absolută, cuvântul „sacru” este adecvat ca terţ inclus”.

Al. Macedonski – să ne reamintim – crezuse că a descoperit o 
nouă religie a umanităţii. Şi religia sa se raportează la sacru, iar 
„sacrul, ca experienţă, este sursa atitudinii transreligioase”. 
„Atitudinea transreligioasă – găsim în continuare în Manifestul lui 
Basarab Nicolescu23 – este aceea care, izvorâtă dintr-o disciplinari-
tate trăită, ne permite să învăţăm să cunoaştem şi să apreciem 
specificitatea tradiţiilor religioase şi areligioase ce ne sunt străine, 
pentru a percepe structurile comune care le fundamentează şi pentru 
a ajunge astfel la o viziune transreligioasă a lumii”.

Alături de revărsări bogate de culoare ale naturii, autorul 
Thalassei pictează – observă Tudor Vianu – corpul omenesc, 
costumul, interioarele domestice, adevărate naturi moarte, într-o 
vreme când literatura noastră rezerva un loc cu totul sumar acestui 
sector al descripţiei24. Şi are dreptate, după cum şi Mihai Zamfir se 
va pronunţa, în anii ’70 şi ’80.

Ba mai mult, acesta ni se înfăţişează de la început sub forma 
unei construcţii ronde, închise, a unui text ce-şi marchează cu 
maximă rigoare graniţele, repliindu-se asupra propriului său nucleu.

Ca-n toate romanele de fin-de-siècle, şi cel macedonskian 
ascunde sub faldurile sale o meditaţie gravă despre imposibila iubire 
perfectă şi despre moarte, totodată o dimensiune metafizică perpetuă.

Atacând ca şi Mihai Eminescu mari teme: solitudinea umană, 
trecerea timpului, dispariţia inevitabilă, raportul esenţial dintre om 
şi natură, erosul, Al. Macedonski seamănă în pagini superbe 
simbolurile ideilor generale: „pe parcursul redus al poemului în 
proză, autorul încearcă să spună repede esenţialul”.25

(Va urma)
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Ar trebui mai întâi să le telefonez mătușilor mele, câte au 
mai rămas, săracele, și să le cer bani, din pensiile lor de 
nimic, și să pot cumpăra și pentru tine un sălaș onorabil, 

cu giulgiu alb și dantelă care să atârne peste scândura în care tu să 
zaci ca un prinț învelit în foiță de argint. Eu să te plâng de să se 
scuture cămașa pe mine și privitorii să se mire, ce mult ne-am iubit. 
Nu ar fi nicio greutate, nicio scofală. Dar du-te odată, omule, nu 
poți rămâne lângă mine până mor; ți-o spun a zecea oară și cine mă 
aude crede că sunt nebună. Fața lui se crispă și încercă să își 
explice, cum poate fi atât de dură cu el. 

Altădată ne obișnuisem să fim afectuoși reciproc, să ne spunem 
cuvinte drăgălașe: apă, trandafiri, șorecuț, țucunel. Acum parcă 
dorește să mă rănească, să rotească un cuțit în ticăloasa mea carne, 
otrăvită, încât dacă ar mușca un câine ar turba. 

Ceva în el era de piatră dintr-un moment. 
Așa, de fapt, aici am ajuns, își spuse, el care și-a părăsit prima 

soție sau primele șase soții cu șase copii. Așa credea, dar cine știe 
dacă așa va fi fost. Nici el nu funcționa. 

Lasă-mă dracului! nu mai striga la mine chestiile astea, își spuse 
el pe dinăuntru, albindu-se, îngălbenindu-se, înroșindu-se, încât să 
plesnească inima în el. Așa gândea de fiecare dată când se supăra. 

Dacă ar crăpa inima din mine aș fi un fericit, aș merge în 
pământ și a treia zi nu ar mai ști nimeni de mine. 

S-a ridicat ușor, a privit-o și a pornit spre ușă fără să spună un 
cuvânt. O să mă apuc să lucrez ceva, cât de cât, pentru a uita 
pacostea asta de bazalt ce mă apasă. Salută la ieșire din salon cu un 
fel de supușenie și în clipa următoare simți că în toată smerenia sa 
era ceva fals. Nu învățase de nicăieri așa ceva și se trezi cu ea ca și 
cu o secreție gonoreică de tinerețe, luată într-o clipă de nebunie de 
la o cântăreață de cor din biserica mică, sărăcăcioasă. 

Îl întâlni pe scări pe un vechi prieten cu care nu avu niciun chef 
să stea de vorbă; abia dacă a răspuns la salut: 

Bună! ce să-i facem? așa este viața, cu bune cu rele! 
Spunând astea cobora, cobora, însă gândul îi rămase la ea, acolo 

pe pat, repetându-și obsesiile sale despre moarte. În fond, munca 
aceasta ar trebui să fie ceva ușor, încât să nu mă sfârșească, și așa 
sunt ca o baltă care nu mai are nicio putere. 

Halo, ce faci? 
Ou! Salut! 
Nu ai o țigară? 
Nu am, i-a răspuns puțin șocat. Dă-o-n spirt de afacere! Ești 

internat pe seama astmului și tu continui să fumezi. Așa ceva nu e 
de înțeles! 

Dragule, nu toate sunt de înțeles! Poate îmi aduci una când te 
întorci! 

Da, sigur, dacă tu vrei neapărat să tragi ceva spre plămâni. Vom 
face-o. 

A grăbit pașii în direcția porții, lăsându-și prietenul așezat pe 
scări în căutarea altui client care să-i furnizeze nicotină. Lăsa în 
spate clădirea enormă în care oamenii intrau și ieșeau, cum se 
spune, mai deși decât la moară.În ghereta imensă ar fi trebuit să-l 
vadă pe Avram sau cum i-a fi spunând portarului care mai întâi a 
fost chelner și abia mai târziu, după ce a îmbătrânit, a intrat în 
serviciul statului. Și el și nevastă-sa. Nu era. A trecut strada și s-a 
oprit în parcul mic, ciuntit din toate părțile. S-a așezat pe o bancă și 
în spate auzi pe cineva: 

Nu vreau să fii aici...a întors capul și a înțeles că nu era nimeni, 
ci în capul său se repetau obsesiile Virginiei privitoare la moarte. 
Privi fațada imensă a spitalului și își dădu seama că acolo se suferă 
și se moare în draci. Dimineață de dimineață, mașini ale serviciului 
funerar scot sicrie. Culi are tot timpul să-și verifice ideile filosofice 
asupra morții pe reacții zilnice ale rudelor celor morți, porniți 
dintre ai lor pe neștiute. Și plânsete și bătăi de pământ. Culi 
ascultă, bagă la cap și își ia materialele de lucru: îi spală, îi unge cu 
ulei și îi așează în casa de veci. 

Aici, spune el. Aici este mai bine și mai cald decât în vila pe 
care ți-ai dorit-o și nu ai ajuns să o ai. Lui Mosi, prozatorul: Ți-ai 
pierdut garsoniera, după aceea ai râvnit-o și răscumpărat-o de la 
bancă, dar niciodată nu ai dormit în ea un somn cum între aceste 
patru scânduri aduse de fiica de la București. N-o să poată ridica 
sicriul nici cu macaraua. O să moară ciocli lângă tine, Mosi, o să te 
înjure și blesteme de toți dracii. Apoi, Culi se retrăgea să se 
odihnească și să-și potrivească poveștile. Cel puțin așa se gândea el 
privind clădirea enormă a spitalului. 

Hărăzit mi-ai fost, își spuse hotărându-se totuși să plece din 
părculețul în care o doamnă ca un pișcot ducea în fiecare dimineață 
și seară grăunțe porumbeilor ce începuseră să se obrăznicească de 
la o vreme. O căutau prin oraș dacă dimineața, la ora fixă, mă rog, 
toleranță de zece minute, nu era la fântâna enormă care pompa în 
sus, zilnic, tone de apă. Femeia se necăjea se găsească boabe ieftine 
și să-i hrănească pe cât cu putință. Căpătase un fel de spaimă de la 
deplasările gingașe, niște închipuiri care băteau cu aripile în zbor 
către oraș cu un fel de dușmănie, cu răzbunare. Incredibil, cum 
puteau să devină violenți porumbeii când foamea îi stârnea de pe 
acoperișul fântânii, pentru ca apoi, să o repereze ca șoimii și se 
arunce în părul doamnei strâns coc în vârful capului. Destui s-au 
mirat, destui așteptau să cadă la pământ, cu șase-șapte hulubi pe 
creștet și să termine cu teroarea porumbeilor. 

Uite, domnule,cugetă Munteanu tocmai scăpat de la computer, 
în pauză de țigară: s-a ajuns ca și porumbeii să omoare; ce-i de 
lumea aceasta? 

Ce să fie, îi răspunse Traian, trecând cu pașii săi agale. E 
capătul lumii. Uită-te în jurul dumitale și judecă toate câte le vezi 
și vei avea singur răspunsul. 

Du-te mai în sus pe stradă, și la rădăcina unui copac vei vedea o 
păpușă cât un copil, ce mai?! Copil în toată regula. De la distanță te 
miri, ce Dumnezeu se petrece de este abandonat la stradă?! Singur 
îți răspunzi: nici nu-i atât de rău să vezi un pui de om pe stradă, 
alții îi omoară din pântecele mamei lor, alții îi părăsesc în spital. 
Aici mai sus, unde îți spuneam, vezi copilul, de fapt, o păpușă de 
plastic executată cu fidelitate și la doi metri distanță, o femeie cu o 
doză de bere în mână. Stă pe trepte, vorbește, vorbește cu copilul. 
Ce? nimeni nu înțelege și din vreme în vreme, după ce trage o gură 
din lichidul de ovăz, merge la micuț, îl ia în brațe, îl leagănă și 
cântă de somnic, apoi îl lasă ușor pe spate să doarmă, și iar merge 
la treptele magazinului și cântă și se miră, și vorbește nimeni nu 
știe. 

El porni spre casă foarte tulburat. Trecu pe lângă biserica 
,,Patruzeci de sfinți” și se făcu alb la față: ce ticălos! n-am mai fost 
la liturghie de nici nu mai știu când. Și ce bine ajunsesem: mă 
îmbrăcam la costum, frumos, uneori chiar la cravata, pentru că mi 
se părea important să arăt bine între oameni, dar în același timp să 
arate biserica, oamenii din ea frumoși, cumsecade. Și după ce am 
intrat în slujba de purtatul snoavelor printre oameni, nu am mai 
avut niciodată timp de nimic, fire-aș să fiu! Acum, totul este 
degeaba. M-am dezobișnuit. Sunt mai încântat să urmez canal după 
canal, să belesc ochii noapte de noapte de noapte la toate minunile 
de pe ecran și să mă lamentez, duminică de duminică, rostind doar 
două trei vorbe de toată comedia: bătrânețe, pensie, boală! Cu astea 
m-am rezolvat, și-a spus bietul om trecând strada și propunându-și 
să-și schimbe, totuși, viața de ticălos și să se întoarcă la ale sale 
cele bune. 

Degeaba, mă! i-a spus prietenul care trecea pentru mulți 
cunoscuți ca un fel de colecționar de clișee și butade, de aforisme 
populare și învățături de postat pe facebook. Geaba, nu te mai poți 
întoarce. Nu mai ești nici tu cel de acum patrusprezece-cincispreze-
ce ani, și nici lumea nu mai este aceeași. 

Cum așa? Păi, nu au curs ape de s-au umplut mările, nu au 
îmbătrânit atâția și au plecat la cimitir sau în cealaltă lume? Unii 
pleacă mai repede ca să se poată reîncarna, spuse Dorel zâmbind. 

Cum să se reîncarneze? îl întrebă un mustăcios cu plete, fost 
purtător de chitară în tinerețe, cam în urmă cu patruzeci de ani. 

Mă, așa spune o carte din orient, adăugă Dorel, convingător, 
mângâindu-și perciunii, e drept, depășiți de modă și lăsați să 
crească în devălmășie. 

Na bine, ne luăm acum la încredere pe seama reîncarnării. 
Păi, așa spune! Intri pe o ușă om bătrân și neputincios și ieși pe 

alta copil, cu bucle bălaie, fără să știi spune mămică. 
Bine, să fie! încheie celălalt aproape supărat. 
Acum ne vom mai ține gura și vom fi mai înțelepți: mai puțină 

vorbă și mai multă gândire. 
Eu după ce încep să vorbesc nu mai pot să tac, de aceea mi se 

pare o mare corvoadă tăcerea. 
Când vom muri, toți vom tăcea și vom fi prieteni și împăcați, în 

cimitir. Ce filosofie, ce snoavă! 
Poa să fie, poa să nu fie, punctă Dorel. 
Dumnezeule, ce gânduri! De două ore vin pe stradă și port cu 

mine gândurile unor oameni pe care pot să spună că îi cunosc, pe 
alții nici nu, și le rumeg gânduri presupuse, unele, puține, poate 
chiar ale lor. De unde îmi vor fi venind și de ce? Pentru a mă 
ocupa, pentru a mă chinui?! Deschise ușa imobilului în care locuia 
și urcă încet ca un om bătrân fără să își amintească la spital 
zburdălnicia din urmă cu ani când putea sări două trei trepte fără să 
îi pese. De atunci, a trecut ceva vreme și nici gândurile nu îl mai 
țin pentru astfel de vitejii. 

Șoldul drept îi dă semnale pentru o coxartroză incipientă, 
nedureroasă încă, dar cu posibilități de a-l chinui îndeajuns, în viitor. 
Când roti cheia în ușă, împinse blatul și avu senzația că intră în 
peșteră. Nu era nimeni înăuntru, ba totuși, un bătrân motan care 
locuia în cenușă spre a-i ține căldură focul în stingere. Câteodată 
ieșea din cenușă cu ochii acoperiți și se prezenta la ușă să-l întâmpi-
ne, altădată nu avea chef și stătea săptămâni întregi retras.  Când era 
acasă, Virginia îl pieptăna și drăgălea, încât se îndrăgostise de ea și 
o urma prin casă. Pisicile ar avea puteri oculte, i-a spus ei Pușa cea 
uriașă care avusese un bărbat roșcat și țineau la casa lor vreo șapte 
pisici. Sunt niște curve și ticăloase, șmechere; nu fac decât ceea ce 
vor ele. Să nu le mai văd! spunea femeia nervoasă și fericită că a 
scăpat de ele. Uite, mi-a murit omul și m-am mutat de la casă. Nu 
am fost căsătorită legal; casa era a fraților. Așa m-am scăpat de 
pisici, de teroarea lor. Îmi erau urâte de nu le mai suportam, măcar 
că una tărcată avea drăgălășeniile ei pentru mine: venea și își torcea 
până mă adormea. Nu odată se culca pe pieptul meu și mă trezeam 
în somn apăsată, să mă sufoce. Ți-o împingeam cât colo. Îți dai 
seama că mai târziu îmi părea rău?! Pe urâciunea aceea o iubeam 
parcă. Și ea, ca și mine, nu a avut urmași. Plângeam uneori seara, 
până la patruzeci și cinci de ani când am ieșit dintre femeile care 
mai pot fi mame. După aceea, nemaiavând ciclu am uitat și de 
servitutea din fiecare lună, și de faptul că, niciodată, un copil nu va 
suge din sânii mei și nu-mi va spune cineva: mama! și să mă topesc 
de iubire. Așa ceva nu am avut, poate nu am știut eu să chem 
această mare virtute a femeii, ori poate nu am fost vrednică, nu mi 
s-a dat. Totul este posibil, și uneori i se umpleau ochii de lacrimi, 
alteori, vorbea senină gândindu-se la el. 

Fragment din romanul Ve diez, în curs de apariție la Editura Studis Iași 

Victor ȘTIR / Vreu să mor singură

PROZĂ
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Adina ANDRIȚOIU /Un deceniu fără Barbu Brezianu

Se împlinesc, pe 14 ianuarie 2018, zece ani de când 
istoricul și criticul de artă, dar în egală măsură scriitorul 
și publicistul Barbu Brezianu, a părăsit fizic spațiul 

cultural al României. În cei aproape 99 de ani de viață, Barbu 
Brezianu a trăit istoria țării sale cu toate zbuciumările și convulsii-
le sociale, a cunoscut oameni remarcabili și s-a format în preajma 
unor titani ai culturii române. În ceea ce privește contribuția sa la 
cunoașterea operei și vieții lui Constantin Brâncuși, este suficient 
să menționăm doar monografia „Brâncuși în România”, prima de 
acest fel care a inventariat lucrările din țară ale marelui sculptor, 
dar și reperele biografice, cu plecările și călătoriile artistului, cu 
expozițiile și numeroasele întâlniri pe care acesta le-a avut cu 
artiști celebri ai vremii sale. 

Barbu Brezianu s-a născut pe 18 martie 1909 la București, 
unde a parcurs clasele primare și a absolvit Liceul „Spiru Haret”. 
Într-un interviu publicat în revista „Formula AS” la împlinirea 
vîrstei de 90 de ani (nr. 9/1999), își aducea aminte de profesorul 
său de matematică, Dan Barbilian, alias poetul Ion Barbu. Acesta, 
văzând că tinerii de la secția umană a liceului nu au nicio legătură 
cu matematica, dar scoteau o revistă de literatură foarte bună, 
„Vlăstarul”, a renunțat la programa școlară și le-a propus o altfel 
de oră de curs: „Barbilian a citit Vlăstarul și a văzut că 
«troglodiții» sînt preocupați de literatură. La ora următoare, a venit 
în clasă și ne-a spus: «Uite cum o să facem: n-o să vă mai predau 
matematică, vă dau la fiecare o problemă să o învățați pe dinafară, 
ca un papagal, pentru examen, iar la ore o să ne ocupăm de poezie. 
Ați citit ceva de Edgar Poe? Dar de Mallarmé ați auzit?» și a 
început să scoată din servietă volumele, că venise pregătit, și să ne 
citească, și să ne explice. De atunci încolo, orele cu el au fost 
extraordinare. De-abia le așteptam. Citeam și comentam pe 
Rimbaud, Lautréamont, Valéry... eram vrăjiți de acest cenaclu 
improvizat...”. 

Tot acolo, la „Spiru Haret”, a fost coleg sau i-a cunoscut în 
redacția revistei liceului pe Constantin Noica, Ionel Jianu, Eugen 
Ionescu. Student la Drept în primul an, cunoaște generația de aur a 
culturii române interbelice: „Arșavir, Dinu (Constantin - n.a.) 
Noica si cu mine, deși ceva mai mici ca vîrstă, fuseserăm integrați 
în grupul, coagulat de Mircea Eliade, al «tinerei generații», din 
care făceau parte Mircea Vulcănescu, Petru Comarnescu, Ionel 
Jianu, Mihail Sebastian, Polihroniade, Haig - fratele lui Arșavir, 
Dan Botta... - toți erau sub 30 de ani”. 

Cu ajutorul prietenilor, scoate prima carte de poezie în anul 
1930, Nod ars, urmată câțiva ani mai târziu de volumul Zăvor 
fermecat, apoi de volumele de proză Jaf în dragoste și 
Desferecare. Despre Barbu Brezianu, incisivul Tudor Arghezi 
scria: : „Îmi permit plăcerea să regăsesc întoarsă în literatură pana 
scriitorului Barbu Brezianu, așteptată de toți câți i-au cunoscut 
elasticitatea, nuanțele și gingașele transparențe”. 

A fost și un excelent traducător, cunoscut în special pentru 
exemplara traducere a epopeii finlandeze Kalevala, a tălmăcit 
prozatori și poeți precum Balzac, Kipling, Molière, Villon, 
Ronsard, Nodier și alții, a realizat monografii ale unor importanți 
artiști români: Karl Stork, Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, a 
semnat numeroase cronici de muzică și teatru în presa interbelică.

Mai mult decât orice, Barbu Brezianu a fost cel mai dedicat 
cercetător român al operei lui Constantin Brâncuși. Pornind de la 
articolele din presa anilor ‚60, despre începuturile artistice ale 
sculptorului, contribuția sa însumează peste o sută de studii și 
articole apărute în reviste străine și românești: Art Journal, Les 
Lettres Françaises, One, Neue Literatur, Revue Roumaine 
d’Histoire de l’Art, Studii și cercetări de istoria ar-
tei, Arta, Secolul 20, Gazeta literară, Luceafărul, Viața 
Românească, Ramuri, Familia, Revista Muzeelor, România 
literară, Contemporanul, Manuscriptum etc. Lucrările dedicate lui 
Constantin Brâncuși încep cu Opera lui Constantin Brâncuși în 
România, monografie publicată în anul 1974, lucrare distinsă cu 
Premiul „Ion Andreescu” al Academiei Române. Volumul a fost 
reeditat, revizuit și adăugit, apărând mai apoi sub titlul Brâncuși în 
România, în anii 1976 și 1998. Ediția din 1998 a apărut și în 
limbile engleză și franceză.

A scris despre Brâncuși ca și cum l-ar fi cunoscut personal, cu 
respect și admirație dar, mai ales, cu foarte multă acribie. Cu toate 
acestea, modestia și buna educație nu îl lăsau să se considere un 
exeget al operei marelui sculptor, un brâncușiolog. Într-un alt 
interviu acordat revistei Formula AS (nr.456/2001), mărturisea: 
„La drept vorbind, eu nu sunt un «brâncușolog» în adevăratul 
înțeles al cuvântului. Un veritabil «brâncușolog» a fost V.G. 
Paleolog. Cu acest strălucit exeget al lui Brâncuși, eu am schimbat 
o foarte valoroasă corespondență. Așa se face că știu, într-adevăr, 

o mulțime de lucruri despre Brâncuși. De Brâncuși m-a apropiat, 
din punct de vedere spiritual, avangarda românească. Cu mulți 
dintre reprezentanții ei aleși am fost chiar prieten. Și-apoi, m-a 
fascinat opera lui. Mai întâi, am fost siderat când am văzut la 
Craiova Sărutul. Apoi, la București, Cumințenia pământului. Erau 
lucrări ce datau din 1907, 1908... Vă dați seama ce impresie vor fi 
făcut încă de la prima lor apariție?”. 
Alte lucrări despre marele artist român, semnate Barbu Brezianu, 
sunt: Le secret du Baiser de Montparnasse, 1978, Paris (cuprinde 
revelații importante despre sculptura Sărutul); Noguchi, ucenic al 
lui Brâncuși, 2001 și o ultimă monografie Brâncuși în România 
2005, în colaborare cu Ilie Marcu (2005).

Barbu Brezianu a fost membru al Uniunii Scriitorilor din 
România și al Uniunii Artiștilor Plastici, secția critică. La 24 mai 
2006 i s-a conferit titlul de Doctor honoris causa de către 
Universitatea Națională de Arte din București.



www.centrulbrancusi.ro16 www.centrulbrancusi.ro

NR. 49, decembrie / 2017„Lumea e o piramidă."

Olimpia IACOB / POEZIE

Sub stele  
de Marsha Solomon

Ger de ianuarie, cer spuzit de stele,
gînd întors spre  Constelaţii.
Dornic să privesc
rămîn la fereastră: 
sub stele 
formele lebedelor cufundate  în somn.

Păsările tatei
de Kristine Doll 

Tata trimite păsări -
semnele sosirii lui cu bine
într-o lume îndepărtată -
promisiuni înaripate de întrunire,
cînd şi cum să se arate.

Pescăruş, bufniţă, cioară -
aşteaptă şi ele pe peroanele gării,
mă urmăresc prin fereastră,
îmi strigă de pe acoperişuri -
tata îmi  zîmbeşte prin ele.

Corb, porumbel, vrabie -
promisiunile tatei -
mesageri ai speranţei.
Tata trimite păsări,
păsări venite din morţi.

Recviem pentru pasărea din colivie 
de Carolyn Mary Kleefeld

O umbră de pasăre
îndărătul  barelor de oţel -
nici ramurile înfrunzite din celulă nu aduc alinare. 

nu te întîmpină nici măcar un tovarăş înaripat,
doar o oglindă se holbează
în existenţa ta trădată.

Soarele se ridică, arătîndu-se  aproape
dar nimeni nu observă
că tu eşti în umbră,
că aurul cald al soarelui
nu îţi înverzeşte penajul decolorat -

Ţi-au prins şi ţie aripile
aşa cum au făcut cu ale lor. . .

Afară, cîntecul melodios al mierlelor albastre
se-mpreună cu alte cîntece neîmblînzite.

Făptură mică, sărăcită, 
ruptă de zbor, părăsită
în  negustoria nemiloasă,
mai poţi oare visa 
auzind simfonia neamului tău
în înaltul cerului? 

Şi dacă temnicerul
brusc ţi-ar deschide uşa, 
te-ai putea agăţa de şansa 
recîştigării faimei tale înaripate?

Dînd nume păsărilor 
de Stanley H. Barkan

Obosit să tot dea nume vitelor & peştilor,
Adam s-a întors către păsări. 
„Corb”, a zis el; 
„porumbel” apoi, 
profeţind, 
cele dintîi fiinţe ale văzduhului 
ce aveau să fie simboluri în vremuri viitoare  
de ploaie şi potop şi curcubeu.
De păsările ce aveau să cînte   

în zori de zi şi la apus de soare 
nu prea era atras;
aşa că Eva a decis să îşi încerce 
priceperea în onomastică.
„Privighetoare”, a soptit ea.
„Ibis, stîrc, flamingo, 
papagal, păun, vrabie stacojie”,
mister, graţie, măreţie
a gândului, mişcare, aspect.
A fost nevoie de o  femeie
să dea nume, cum se cuvine, 
păsărilor Paradisului.

Revanşa înserării 
de Michael Heller 

Cine îndrăgeşte înserarea?
Poate că nu ar fi rău să o ocolim,
cînd vederea devine neclară.

Copiii nu se tem 
nici de soarele care începe să apună, 
nici de ivirea unei mici  păsări.

Să fie aceasta pasărea poetului,
lăsând în urmă stînca, cocoţîndu-se pe pervaz,
ciripind  în faţa camerei? 

Îmi amintesc întrebările  despre pasărea 
venea la fereastra părinţilor mei 
demult plecaţi dintre noi.

Poate că nu-i prilej de mare bucurie
cînd vine înserarea;
poate că ironia  
nu ar trebui uitată. 

Nu voi mai întreba 
despre ce e dincolo 
de fereastră sau ce aduce
pasărea cea mică
în cîntul ei  pe înserate.  

Rugăciune către caprimulgul cu coada în formă de liră 
de John Digby

Ţie îţi vorbim
Pasăre a nopţii
Pasăre a străbunilor noştri
Trimisă în vremuri de secetă şi cumpănă
Să duci rugăciunile noastre pe vîrful cozii tale 

Hrană nu avem să-ţi dăm
Nu avem nici măcar apă  
Rugăciuni însă avem  
 
Pasăre a străbunilor
Aprindem aceste puţine lumînări
Şi-ţi dăruim flăcările lor pîlpîind
Călăuză să-ţi fie pe drumul spre sat
 
Zboară peste lacuri să ne aduci peşti zburători
Zboară peste grădini să ne aduci grîu tînăr
Zboară peste copaci să ne aduci fructe pîrguite

Pasăre a nopţii
Pasăre a străbunilor
Poartă-ne rugăciunile pe vîrful cozii tale 
Îţi dăruim aceste lumînări
Rugăciunile noastre.

Plimbare prin ger  
de Mia Barkan Clarke

Ieri  m-am plimbat prin ger 
şi îndelung am privit gîştele canadiene  în zbor
formînd deasupra mea două stoluri: 

unul  călăuzitor,
semănînd cu o săgeată,
spunînd parcă: „iată drumul!”,
celălalt,
în urmă, 
gălăgios
ca un grup
de clevetitoare,
văicărindu-se
din pricina frigului
usturător,
tremurînd şi chicotind
la gîndul că,
înainte de toate,
ar fi trebuit 
să se mute
în Florida.
 
Acvila Harpia 

de Joan Digby

Conchistadorii, nebuni după aurul din El Dorado, au auzit un 
geamăt deasupra Amazonului. Ameţiţi de strălucitorul papagal 
Macaw, oamenii nu au luat în seam puterea sumbră a Acvilei, şi, 
ca un înger protector, aceasta a condus înfricoşător  călătoria lor 
spre moarte.  

Acvila continuă să urmărească cupola pădurii. Cuibul ei turtit, 
inaccesibil ploii violente, stă ascuns printre ramurile de mahon. 
Din doi în doi ani două pere grele plesnesc de tinereţe agresivă. 
Roşi de foame, puii  stau de veghe ţipînd în timp ce acvila vînea-
ză. Din ciocul încovoiat,  ei smulg prada suspendată şi mai apoi 
refuză fragedele daruri.  

 Cocoţată deasupra pîrîului, acvila scrutează cînd geamătul 
îndepărtat al maimuţelor  concertează presimţirea. Pentru a domoli 
lăcomia puilor, se năpusteşte pe porcul spinos şi pe iutele aguti. 
Oposumul doarme, străin de gheara întinsă. În toropeala pădurii, 
ochiul acvilei pulsează odată cu iuţile-i aripi; un templu al minţii.   

[BIRDS / a flight of poems /. Edited by Joan Digby. The Feral 
Press / Prehensile Pencil Publications, Oyster Bay, New York, 
2016]

TRADUCERI

„În fiecare cultură, pe fiecare continent, în fiecare epocă, oamenii îşi manifestă ataşamentul faţă 
de păsări. Dincolo de diferenţele de ordin istoric,  geografic  —dar şi de marea diversitate de popoare 
şi specii aviare—păsările evocă sensuri poetice, culturale, filozofice, surprinzător de asemănătoare.”  
(Joan Digby)

*  Joan Digby, co-editor al Editurii The Feral Press, profesor de engleză ( Long Island 
University),  coordonator (The Honors College; the Poetry Center), poetă şi eseistă. 
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PARADIGME BASARABENE

Soarta de basarabean l-a urmărit și în România. Din 
octombrie 1948, preotul-militant cunoaște cealaltă față a 
durerii, pe lângă cea a ruperii de locul originii: arestarea, 

judecarea în 1949 de către un Tribunal sovietic la Constanța și 
acuzația de „activitate antisovietică”. Preotul a fost depus la 
Inspectoratul de Siguranță al Capitalei în ziua de 20 octombrie 
1948. Potrivit Notei de depunere, acesta a fost reținut la cererea 
Serviciului V Cercetări, din ordinul Direcției Generale a Securității 
Poporului, nr. 38291/19481. Rezultatul percheziției domiciliare a 
fost negativ (nu s-a descoperit nimic „compromițător” în casa 
preotului). La 5 decembrie 1948 a fost depus în același loc și pr. 
Sergiu Roșca. Dintr-o altă Notă de depunere, din 3 februarie 1949, 
reiese că Vasile Țepordei a fost reîncarcerat la Inspectoratul de 
Siguranță al Capitalei, pentru „cercetări, adus de la Văcărești, unde 
era depus pt. crime de răsboi”1. „Și iată că, în așteptarea noastră să 
ne vină răspunsul Ministerului de Justiție, la propunerea acuzato-
rului public Vlădescu, în ziua de 13 ianuarie 1949 suntem urcați 
într-o dubă hidoasă și transportați la Văcărești. Primirea ne-au 
făcut-o gardienii, cu înjurături și îmbrânceli”2, rememorează 
preotul în volumul său de Amintiri din Gulag.

În declarația dată la 2 decembrie 1948, la scurtă vreme după 
arestare, preotul încearcă să atragă bunăvoința anchetatorilor, cu 
armele omului aflat la ananghie. Argumentul favorabil că Petre 
Constantinescu-Iași l-a apreciat pentru scrisul și activitatea sa, 
luându-l asistent-secretar la Catedra de Istoria Artei Bizantine de 
la Facultatea de Teologie din Chișinău, până în 19342, nu i-a atras 
clemența din partea anchetatorilor.

Cât de criminali de război au fost preoții Vasile Țepordei și 
Sergiu Roșca se poate constata din condamnările pronunțate prin 
Decizia penală nr. 2341/1952 a Curții București, Secția a II-a 
Penală. Primul a fost condamnat la 4 ani de temniță grea, 10 ani 
de degradare civică și confiscarea averii, iar al doilea la 3 ani de 
temniță grea, 10 ani de degradare civică și confiscarea averii, 
„ambii acuzați fiind achitați pentru crimă împotriva umanității”3. 
În anii 1950, astfel de condamnări, mici, se dădeau în urma unui 
simplu denunț sau ca măsură profilactică. Recursul înaintat de cei 
doi, pentru Vasile Țepordei prin avocat, la data aceea aflându-se 
de fapt în Gulag, a fost respins ca nefondat la 28 ianuarie 1953. 

Citat de foarte multe ori pentru aducerea sa la tribunal, în vede-
rea judecării, Vasile Țepordei nu a putut fi ubicuu. În ciuda opiniei 
generale că Securitatea a fost o instituție foarte eficientă, se poate 
spune și că a fost prost organizată, succesul ei datorându-se, în 
mod paradoxal, perseverenței în rău şi ineficiență. Lipsurile au fost 
compensate din plin de sfertodoctismul și brutalitatea majorității 
lucrătorilor din Securitate în anii 1950. Există numeroase citări pe 
numele celor doi coinculpați, pentru penitenciarul Jilava în cazul 
lui Roșca sau „prin Direcția Penitenciarelor și a Securității”4 în 
cazul lui Țepordei. Situația ia înfățișări penibile când avocatul sau 
soția inculpatului-lipsă fac demersuri pentru depistarea acestuia pe 
harta sistemului concentraționar din România. Cândva, în decem-
brie 1951 sau ianuarie 1952 avocatul îi indică președintelui Secției 
a II-a Penale două posibile căi de localizare a lui Vasile Țepordei, 
pentru a fi adus la judecată: 1. Canalul Dunăre-Marea Neagră, 
Șantierul Saligny, sau 2. Canalul Dunăre-Marea Neagră, Șantierul 
Medgidia. Și își încheie notița cu La luptă activă pentru pace! 

Termen după termen, înfățișarea la proces a lui Vasile Țepordei 
nu este posibilă. Este greu de crezut că președintele Curții și 
procurorul nu știau unde se află inculpatul. Pe încheierea ședinței 
din 10 decembrie 1952, la sfârșitul filei a doua sunt mai multe 
însemnări greu descifrabile, făcute cu creionul, ulterior dactilogra-
fierii: dacă a fost căutat și la Capul Midia – cu semnul întrebării, 
mai clare sunt cuvintele „în contumacie”, „transferare”, „ultimul 
domiciliu”, ceea ce denotă, credem, întrebările fără răspuns ale 
instanței sau încercări de stabilire a unei motivații pentru încheie-
rea procesului. Din citare în citare, procedura se tot repetă, 
agasând pe toată lumea. Probabil obosită și speriată de primirea 
atâtor citații, dorind să afle câte ceva despre soțul său, Lidia 
Țepordei se adresează în martie 1952 Președintelui Curții:

„Având în vedere dispozițiunile luate de Onor Curte prin 
încheierea din 3 martie 1952, cu onoare vă rog să binevoiți a 
dispune ca pentru termenul din 5 aprilie 1951 [sic] soțul meu, 
învinuitul Vasile Țepordei, să fie citat și prin Direcția Unităților de 
Muncă, cu sediul în București, str. Luterană nr. 27, întrucât, deși 
citat până în prezent, fie prin Direcțiunea Generală a închisorilor, 
fie la detașamentul de pe lângă șantierul Midia, el nu a fost adus la 
termenele fixate, procesul suferind amânări din această cauză.

Totodată vă rog să binevoiți a dispune ca odată cu citația 
respectivă, să se emită și ordin de transferare.

TRĂIASCĂ REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ”
Este de înțeles că soția preotului era îngrijorată. Dintr-o notă 

primită de Direcția Securității Capitalei, în noiembrie 1948, reiese 
1  Dosar Penal (DP) nr. 6164, vol. 2, f. 57.
2 Ibidem, f. 84.
3 http://www.miscarea.net/vasile-tepordei.htm (accesat la 1 iunie 2015)
4 DP, vol. 1, f. 117. Declarația integrală, ff. 117-118 r-v.

că doamna Țepordei „după primirea biletului [de la un fost deținut, 
care se eliberase] s-a exprimat că de[-]acum poate să se linișteas-
că, întrucât știe unde se află soțul său”5. Câțiva ani mai târziu, din 
cauza multelor citații primite pentru prezentarea la proces, Lidia 
Țepordei este iarăși neliniștită. Dacă nici autoritățile nu îl pot 
depista, deși tot ele îl arestaseră, nu existau prea multe variante de 
răspuns: ori a murit, ori a fost dus în Siberia.   

Situația se profilează în mod absurd când citim la finalul 
volumului al doilea al dosarului penal o adresă a MAI UM 0123/ 
E București către UM nr. 0951/ C București prin care „rugăm a ne 
comunica data punerii în libertate și domiciliul unde s-a stabilit 
numitul ȚEPORDEI VASILE (...) care a fost condamnat prin 
sentința nr. 2341 din 4 VI 1952 la 4 ani temniță grea a cărui 
pedeapsă a expirat la 10 I 1953”. Este un labirint concentraționar. 
Deși „lipsă” de la procesul care s-a terminat în iunie 1952, sentința 
nu conține termenul „contumacie”, poate pentru că absența inculpa-
tului de la judecată era doar în parte nejustificată, instanța și 
procuratura știind foarte bine că acesta fusese reținut, încarcerat și 
anchetat, după cum o arată dosarul penal. La un moment dat a 
dispărut din rețeaua penitenciară și abia aici intervin întrebările. Un 
răspuns concret la întrebarea De ce nu a putut fi adus Vasile 
Țepordei în sala de judecată? am găsit într-o Notă-extras din 25 
aprilie 1978, cuprinsă într-un alt dosar, asupra căruia voi reveni cu 
alt prilej. Aflăm, astfel, că „în anul 1948 a fost arestat de organele 
de securitate sovietice și condamnat la 25 ani pentru acțiuni de 
instigare și propagandă ostilă împotriva Uniunii Sovietice. În 1955, 
printr-un decret, a fost pus în libertate, predat autorităților române, 
fiind încarcerat în penitenciarul Gherla până la 11.04.1956, când a 
fost pus în libertate”. Acolo unde interveneau sovieticii, prin 
consilierii lor şi prin spionii angajaţi în instituţiile represive 
române, totul trebuia să rămână secret, la limita misterului.

Amintirile pr. Ţepordei elucidează găurile negre din dosarul 
penal: „După 2 februarie 1949, când am fost ridicat de la Văcărești și 
predat rușilor, familia mea mă considera mort. Șapte ani nu am scris 
nimic. Sergiu Roșca cerea mereu să fie judecat, deoarece dosarul 
nostru comun fusese predat rușilor și părintele Roșca nu avea nici un 
fel de dosar. Când îl aduceau la Tribunal, el se adresa președintelui și 
cerea să fie judecat. Totodată, el făcea cunoscut că dosarul nostru 
comun a fost expediat, cu mine, peste graniță. Soția mea și rudele 
care au asistat la proces își dădeau seama că eu sunt pe alte melea-
guri. Despărțirea de părintele Roșca a fost dramatică. Eram ca doi 
frați. (...) Am fost urcat într-un Jep și dus din nou la sediul Securității 
din calea Rahovei. M-au coborât și m-au încarcerat din nou într-o 
celulă. La 3 februarie 1949 am fost dus la directorul închisorii, care 
mi-a spus că sunt eliberat. M-a pus să semnez că am primit totul de 
la închisoare și că nu am nicio pretenție față de ei. Am mulțumit și 
cu bagajul în spinare am coborât în stradă. M-am pomenit că sunt 
însoțit de un plutonier pe care îl chema Moraru. Am mers împreună 
până la poarta bisericii Domnița Bălașa, vizavi de Tribunalul Mare. 
Văd că se oprește o mașină și sunt invitat să urc în ea, motivând că 
voi fi dus spre casă. Unul dintre cei doi cu mașina m-a înjurat rusește 
și m-a forțat să intru. Moraru, deci, fusese agentul de predare a mea 
către reprezentanții sovietici. Astfel «preluat» de pe stradă, am fost 
dus la Constanța, la închisoarea și tribunalul sovietic de aici. Am fost 
judecat pe 9 iunie 1949 de sovietici și condamnat la muncă silnică pe 
viață. Fusesem acuzat pentru articolele antistaliniste publicate la 
începutul războiului și pentru faptul că nu voiam să recunosc că 
există o «nație moldovenească».”6 

Aşadar, Vasile Ţepordei a fost condamnat de două ori, pe 
teritoriul României, prima dată în ziua de 9 iunie 1949, la 
Constanţa, de către sovietici, la muncă silnică pe viață, a doua oară 
– în lipsă – la Bucureşti, în 1952, printr-o decizie penală, la 4 ani 
de temniţă grea. Subjugată nu doar modelului sovietic, ci şi 
hotărârilor directe ale Moscovei, justiţia din România postbelică a 
fost redusă la un pandantiv al criminalităţii ideologice.

Mihai Porcilă, prieten cu preotul Țepordei, își amintește cu 
prilejul comemorării a 10 ani de la dispariția acestuia, episodul 
înscenării execuției în pădurea Băneasa, din timpul anchetei, 
episod pe care i-l povestise chiar protagonistul său: „Un ofiţer 
scund, cu faţa întunecată, mi se adresă: «Vezi plutonul din faţă? 
Dacă nici acum nu răspunzi la întrebările noastre, ştii ce te 
aşteaptă!». «V-am spus tot ce s-a putut spune», i-am răspuns. S-a 
apropiat de mine cu o cârpă neagră în mână. M-a legat la ochi şi 
apoi a dat comanda de foc. Am auzit o rafală şi am simţit sângele 
care se scurgea de undeva din zona pieptului. Mâinile îmi erau 
libere. M-am pipăit. Nu se întâmplase însă nimic grav. Ofiţerul s-a 
repezit la mine, mi-a scos cârpa de la ochi înjurând, ameninţându-i 
şi ţipând la militarii din pluton. Avea în mână o sticluţă pe care era 
desenat un cap de mort. «Nemernicii te-au salvat, dar am să te 
nenorocesc eu pentru tot restul vieţii», mi-a zis şi mi-a aruncat 
conţinutul sticluţei în ochi şi pe faţă. În clipa aceea, mi-a albit 
părul. Când mi-am revenit, am deschis ochii. Vedeam! În sticlă 
fusese probabil apă cu sare şi oţet”. 
5 Ibidem, f. 242.
6 Ibidem, f. 19.

În ziua de 9 octombrie 1949, mai mulți deținuți au fost îmbarc-
ați în tren și au luat calea Gulagului. Pentru câteva luni, au fost 
încarcerați în închisoarea de tranzit din Dnepropetrovsk. Preotul 
era atât de slăbit, încât l-au salvat asistența oferită de o doctoriță, 
Zaiteva, dar mai ales pachetele cu alimente și fructe primite de la 
câteva mănăstiri din Basarabia, cărora le-a cerut, în scris, ajutorul. 
Pe 1 martie 1950, îmbarcați în vagoane „Stolîpin”, amenajate în 
mod special pentru a preveni evadarea, au plecat spre regiunea 
Sverdlovsk, în Urali. Aici avea să-i întâlnească pe români un alt 
memorialist, ridicat din România, tot în urma unor delațiuni 
venind din interiorul propriei comunități armene, Levon 
Harutiunian, care își amintește în memoriile sale despre cum i-a 
întâlnit în lagăr pe Pan Halippa, Vasile Țepordei, Gerhardt Albrich 
(profesor din Brașov), pe col. Perju, Ilieș, Bădărău, Veaceslav 
Burdianu și Mihail Cruceanu, pe av. Smochină, preoții Harghel, 
Petcu, Ciobanu și alții7. Un alt deportat confirmă povestea pr. 
Țepordei. Nicu Popescu Vorkuta: „Aici, i-a venit în ajutor steaua 
vieții sale, printr-o doctoriță rusoaică, fiică de preot, care, 
văzându-l îmbrăcat în rasă preoțească, l-a obligat mai întâi să jure 
că nu va divulga secretul, mărturisindu-i că ea a trecut cu armata 
sovietică prin multe orașe din România, de care s-a îndrăgostit 
foarte mult.

Pentru aceste motive, i-a făcut cunoscut că vrea să-i salveze 
viața internându-l în infirmeria închisorii, dându-i îngrijiri medica-
le. Tot această doctoriță l-a îndemnat să scrie de acolo din închis-
oare, în Basarabia, dacă are cunoștințe, și să ceară să i se trimită 
colete poștale, pe care le-a și primit. Astfel și-a salvat omul viața. 
Pentru diferite boli, ticluite de această doctoriță, preotul Țepordei 
a stat în închisoare până la 1 martie 1950, când a fost transportat 
spre Sverdlovsk, dincolo de Urali, în localitatea Azanca, unde 
începe un alt capitol tragic al vieții sale.

Aici a făcut cunoștință cu cea mai întinsă pădure de pe glob, 
taigaua siberiană. În acest lagăr, la fel cu celelalte lagăre din 
URSS, se muncea în condiții inumane, de exterminare, la tăiat 
copaci, cu norme greu de realizat. (...)

Părintele Țepordei a trăit în acest lagăr până în luna iunie 1950, 
când a fost îmbrăcat în haine absolut noi, din cap până în picioare, 
pe motiv de repatriere. Numai că trenul a greșit intenționat adresa 
și, în loc să ajungă în România, a ajuns la Vorkuta, în lagărul 
minei de cărbuni nr. 29. Aici, pe un ger de -35 grade Celsius, a 
folosit experiența pe care o căpătase și cum a intrat pe poarta 
lagărului, a întrebat dacă în acel lagăr se află români.”8

După eliberarea din închisoarea Gherla, unde a fost ţinut 
într-un fel de carantină după Gulag, Vasile Țepordei a fost preot la 
Izlaz-Brănești, jud. Ilfov, și la biserica Mărcuța din București, între 
1957-1983. Este un alt capitol al existenței sale, asupra căruia 
dosarele din arhivele Securității nu fac lumină, reușind doar să 
confirme ideea că regimul comunist, prin natura lui „ilegitimă și 
criminală”, s-a bazat pe instituții profund represive, care au folosit, 
alături de teroarea fizică și psihică, metode tot mai elaborate de 
compromitere morală. Sperăm să putem reveni cât mai curând 
asupra completării tabloului biografic al preotului basarabean 
Vasile Țepordei. 
7 DP, vol 2, f. 51.
8 MAI – Departamentul Securității Statului, Direcția I, 133/BC/00387425 din 25 
aprilie 1978, în Dosar de Rețea nr. 068736, f. 5.
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NR. 49, decembrie / 2017,,Deviza mea (de artă şi de viaţă) a fost: totul sau nimic!˝

Reproduc un schimba de mesaje mail, întins pe mai mulți, 
dificil de datat exact pentru moment. Am păstrat forma 
textului specifică acestui tip de corespondență.

Editor și păstrător, Dan Culcer

1

Mihai,

Prietenul meu Ion Mușlea din Cluj mi-a trimis, în format pdf, 
două numere dintr-o  revistă care se numește „Vatra veche”, al cărui 
director de onoare văd că ești, și care ar apărea la Târgu Mureș. Există 
și o versiune pe hârtie?

Cum văd că Vatra (neveche) continuă să apară, aș fi curios să aflu 
în fel ești implicat în acest dublon (în afara de aspectul onorific).

Profit de ocazie ca să îți comunic că am găsit la CNSAS un dosar 
de urmărire informativă pe numele lui Romulus Guga, unde, printre 
altele, se menționează, de către Securitate, că, la un moment, dat 
colegul nostru ar fi fost informatorul lor.

Voi cere, în calitate de cercetător agreat [acreditat], dosarul 
corespunzător (dosar de rețea).

Cred că existența a două reviste cu același titlu și logo-titlu este 
contraproductivă pentru cultura româneasca de la Târgu Mureș. 
Probabil că sunt vreo câțiva care își râd în barbă sau pe sub mustață. 
Dacă voiai să scoți o revistă, nu era mai bine să pornești ceva nou, 
fără încărcătura, povara unei experiențe de tinerețe la care am 
participat câțiva?

Cu bine, Dan
Dan Culcer, scriitor, ziarist, Skype: asymetria

2
Dragă Dane,

m-am hotărât să folosesc acest apelativ într-un moment interesant, 
în amintirea unei prietenii a cărei parte ai fost.

După ani de zile de când n-am mai avut nici un semn de la tine, 
scrisorica pe care mi-ai trimis-o nu e tocmai ce-as fi așteptat. Primul 
gând a fost să nu-ți răspund, pentru ca tonul tău e oarecum inchizitori-
al sau in orice caz imperativ, împănat cu ironii care se vor subtile și 
ești departe de a fi doar „curios”. Acuma, cum informația vine de la 
prietenul tău Mușlea, nu mă mir: nu e pentru prima data când am 
constatat, de-a lungul anilor, că prieteni sau amici de-ai tăi au preluat 
o parte din idiosincraziile tale — să le zic doar astfel —, și le-au dus 
chiar mai departe, pe noi culmi de progres și civilizație, ca să recurg 
la o formulă pe care desigur ți-o amintești. Mușlea, de pildă, când am 
avut două sau trei prezențe la emisiuni culturale, cred că pe TVR2, 
prin '97 și '98, s-a alertat și i-a spus realizatoarei, care și ea a spus mai 
departe..., că de ce atâtea apariții ale lui Sin, că mai sunt și alti 
scriitori buni în România. De atunci n-am mai apărut la nici o 
televiziune „centrală”, desigur nu din cauza lui Mușlea — e prea mic 
pentru genul acesta de ticăloșii, îl depășesc cu mult alții —, și mă 
întreb totuși dacă acum o fi fericit.

Revenind, din moment ce ești curios, hai să-ți răspund „punctual”, 
cum spun politicienii noștri: nu mi-am dorit și nu-mi doresc să am o 
revistă și am fost doar întrebat dacă accept să fiu „director de onoare”. 
Desigur, aveau nevoie de numele meu și am acceptat, din moment ce 
cei de la Vatra oficială mi-au făcut destule mizerii, mai mari sau mai 
mici. Și încă peste astea aș fi putut trece, dacă aș fi constatat că fac o 
politică culturală cu adevărat românească. Asa că nu cred ca ai avea 
motive de îngrijorare in privința „culturii românești de la Târgu-
Mureș”. Și apoi, cum știi exista doua Dileme, mai multe Astra etc.Tu 
n-ai fost îngrijorat de ce se întâmpla la revista lui Cistelecan (greco-
catolic fervent, dar ca și cum ar fi fanaticul unui partid, el fiind, în 
opinia mea, un om fără de nici un Dumnezeu), dar te îngrijorezi, 
bănuiesc, din cauza lui Băciuț, care e inițiatorul principal al noii 
reviste. Deci, tot pentru curiozitatea ta, n-am de gând să mă implic 
sau să conduc revista din umbră, deși informatorii tăi au dat deja cu 
presupusul. Nu mă interesează, nu mă pasionează și înțeleg să-mi 
drămuiesc altfel energia și timpul pe care le mai am de la Dumnezeu.

În privința lui Romi, e treaba ta ce vei face. Informația nu mă 
miră. După felul cum e orchestrată „Dosariada”, eu o consider o mare 
diversiune și plătesc, fie si post-mortem, doar micimani, fie ei și cu 
nume uneori sonore. Am propria mea teorie asupra acestei teme atât 
de vaste și, cine știe, dacă vom apuca să ne mai vedem vreodată și te 
va interesa, poate ți-o voi expune. CNSAS — în ce mă privește, nu 
mi-a găsit încă dosarul, deși i-am solicitat, dacă-mi amintesc bine, de 
vreo trei ani.

Numai bine, Mihai

3

Dragă Mihai,

Zici : «Despre „Vatra veche” nu mai am nimic de spus, cel puțin 
deocamdată, ți-am spus ce era de spus. Dar văd ca tu o dai în continu-
are cu Băciuț care, desigur, nu te obsedează.»

Pentru moment încerc să-ți explic, încă o dată, că nu e vorba de 
persoana care se numește Băciuț.

Bineînțeles că nu mă obsedează acest ins. E vorba despre un 
principiu, repet. Fă, te rog, diferența. Băciuț nu este un principu. 
Nimeni nu are dreptul să se declare proprietarul unui bun colectiv. 
Vatra, așa cum a fost, a fost un produs colectiv. Legea e clară. Deci 
persoane sau persoanele care încearcă să se înstăpânească sau să 
vândă ceea ce nu le aparține, încalcă legea. Asta e tot.

Așa că nu aștept de la tine vreo explicație suplimentară pe această 
temă.

În rest, constat că oridecâteori îți pun o întrebare directă, socotești 
că nu fac decât să adopt nu știu ce ton inchizitorial. Dacă aș fi în fața 
ta, tot așa te-aș întreba, pe ce te bazezi?

Nu am nici putința, nici dorința de a verifica pe alte căi afirmațiile 
tale despre Cistelecan. Nu e un subiect grav pentru mine. Și dacă 
mi-ai face nu știu ce afirmații, nu m-aș duce la Cistelecan să-i spun. 
Căci nu văd ce aș putea câștiga sau pierde. Nu există miză. Nu era 
deci preferabil să te întreb direct : pe ce te bazezi? Unul sau două 
exemple ar fi fost suficiente, ca argumente. Dar dacă nu dorești să le 
dai, să rămânem la ceea ce știm fiecare.

Te întreb, nu pentru a schimba discuția, ci dimpotrivă, pentru a 
pricepe ce ți se întâmplă, de ce ți se întâmplă ție asta : ce interese au 
acești oameni să te scoată din viața literară, să te izoleze? Le faci 
umbră? I-ai atacat tu primul? Unde și când? Că doar stai la Târgul 
Mureșului. Printre inșii care par să aibă o atitudine negativă față de 
scrisul tău, se numără, nu am o listă completă, Manolescu (care parcă 
nici nu te pomenește în istoria sa critică), Iorgulescu, Al. Ștefănescu. 
Ce-i unește? Nu doar faptul că scriu la România literară, desigur? Eu 
nu știu. Dacă și acum îmi vei răspunde că vreau să te trag de limbă 
sau că te consider prostănac, crezând că te voi face să răspunzi, o 
lăsăm baltă, căci nu văd cum am putea avea intuiții la aceste nivel, 
după ce nu mai sunt în contact cu acești inși. Nu mai ocoli, dă-mi 
ipoteza sau teza ta.

Nu sunt vânător de informatori. Te înșeli. Acel Mihoc, care mi-a 
fost deconspirat din întâmplare, nu mi-a făcut direct rău. Era prea 
târziu, nota sa informativă nu face decât sa colporteze opiniile lui 
Serafim Duicu într-un moment în care Securitatea știa deja că voi 
pleca. În 1987. Mă interesează doar în subsidiar dacă acest ins a mai 
dat note informative și despre alții, cărora poate le-a făcut mult rău. 
Dar știu, ca și tine, că era doar un instrument printre altele în mâna 
unui ofițer care era plătit să adune date despre tot ce se putea. El 
credea sau poate a și fost așa, ca aceste activități îl vor ajuta în cariera 
sa.

Mă interesează mai ales cei care au semnat note informative la 
cererea ofițerului Grama sau din proprie inițiativă, în vreme ce lucram 
la Vatra2. Am citit acele note care au fost păstrate, nu toate figurează 
în dosarul meu, unele au rămas doar în dosarul de rețea al informato-
rului. Știu, pot reconstitui condițiile în care au fost scrise și dacă erau 
exacte sau nu, răuvoitoare sau neutre, politice sau carieristice.

În afara de cei de la Vatra, în cazul meu au fost mulți alți autori de 
note, cu pseudonime tot așa de transparente uneori. La Cenaclu de la 
Casa sindicatelor de pildă. În afara de Mara Nicoară, care a fost activă 
în 1972 eventual 1973, care ne-a abandonat după plecarea ei la 
București, mai sunt unii care figureză in dosarul poetei Marta Izsák.

Despre alte cele, vom mai discuta în scris, dacă vrei, data viitoare.

Cu bine, Dan

3

Vatra și alte cele

Dan Culcer către Mihai Sin

arată detaliile 7 mai
Răspundeţi

Dragă Mihai,

Firește că eram mai ales curios să știu dacă, dincolo, de aspectul 
onorific, ai intenția să colaborezi la această publicație. Și să o ghidezi.

Mai ales fiindcă, așa cum văd din cele deja trei numere scoase, ea 
este de un amatorism (grafic, tehnic) neplăcut. Iar in ce privește 
textele, sunt și bune și mediocre.

Dar nu cred că este de nivelul tău de scriitor această publicație, al 
cărui garant ești totuși, chiar dacă nu te vei implica, sau tocmai 
fiindcă nu te implici.

Că este făcută de Nicolae Băciuț sau de asociația Băciuț, nu mai 
are importanță decât pentru un unic considerent : nu credeam că poate 
fi așa de ușor piratată (copiată fraudulos) o publicație în România. Că 
o lume poate accepta acest act fără reacție, ba să-l mai și considere 
normal.

De aceea, nu în subsidiar, nu voi accepta, fără să reacționez 
public, ca cineva, indiferent cine, să își asume rolul de adevărat 
continuator al liniei Vetrei, nășită de mai mulți, gândită cum bine știi, 
nu de Băciuț desigur. Și nici de Guga — singur, nici de mine — sin-
gur, nici de tine — singur.

Cine dă certificate de noblețe adevăraților Arnoteni? Cu ce drept 
se proclamă acest Băciuț continuator al adevăratei Vetre? Care a fost 
adevărata Vatră, cea care a ieșit cum a ieșit, cea pe care unii dintre noi 
o visau sau încercau să o realizeze, cea bălmăjită adesea de Guga sau 
cea cenzurată și ramasă in șpalturi ??

În ce mod și unde a fost analizat, descris și definit profilul real al 
acestei publicații ?

Nu spun că NB nu a făcut nimic în acea revistă, pe când realiza 

anchetele sale, interviurile, dar nu el îi dădea linia. Câtă va fi fost, 
dreaptă sau strâmbă, pe ogașele vremii.

Așa că dacă Băciuț avea ceva de spus revuistic, cum poate chiar 
că are, să-și croiască singur hainele, din stofa cumparată de el, pe 
gustul său, nu să dea la întors hainele vechi ale stăpânului Guga. 
Romulus Guga nici măcar tată adoptiv nu i-a fost, ci doar stăpân. 
Băciuț era pentru Guga, așa cum îmi spunea când l-a angajat la Vatra, 
un lefegiu, un băiat de mingi, cum a și rămas, pentru cei care l-au 
năimit. Ca să porți cu eleganță haine vechi întoarse și peticite, trebuie 
să fii măcar un nobil scăpătat, altfel se vede ușor că porți zdrențe 
reciclate. Legal vorbind, copierea asta este un fals. Logo-titlul, 
modificat prin introducerea cuvântului „veche”,  copiat după Vatra 
(seria 1971, neîntrerupta și neabandonată) a fost până la urma 
modificat la numărul trei. Prost, ilizibil. Cineva i-o fi explicat lui 
Nicolae B. că era vorba de o contrafacere pedepsită de lege. Iar, 
colateral, și de o impostura morală.

Nu voi reuși niciodată să pricep de ce te afli tu printre oameni de 
genul lui Băciuț. Nu de acum, ci demult. Am o altă părere despre 
personalitatea ta, care nu se vâjea cu a unora ca el. Sau poate mă înșel 
și într-un sens și într-altul ?

Valoarea Vetrei actuale (cea neveche) poate fi discutată. Văd totuși 
că este bine comentată în presa culturală. E o revista de literatură, cu 
unele accente pe alte domenii. Mi se pare mai important să aflu cum e 
vândută, de cine subvenționată cu adevărat.

Opiniile tale despre Cistelecan fiind aparent determinate mai ales 
de greco-catolicismul său militant, care îl enerva o leacă și pe Zaciu 
(tot un director de onoare), tu fiind ortodox get-beget desigur, nu am a 
le comenta. Cât priveste faptul ca afirmi că nu are nici un Dumnezeu, 
e o opinie, pe care nu o argumentezi, deci o notez sub beneficiu de 
inventar.

(Nota : Dilema a fost un titlul depus, înregistrat de Pleșu, modifi-
carea a făcut-o în înțelegere cu noii proprietari. Suntem după 1990.)

Este limpede ca o revista este o operă cu coautori. Orice texte 
publicate sub semnătura într-o revistă sunt contribuții distincte. Deci 
libere de a fi recuperate de autori. Dar formatul, logo-titlul grafic, 
conceptul global si rubricile fac parte din opera comună. I se aplica 
deci paragraful (3) ce urmează din Legea dreptului de autor.

„(3) In lipsa unei convenții contrare, coautorii nu pot utiliza opera 
decât de comun acord. Refuzul consimțământului din partea oricăruia 
dintre coautori trebuie să fie temeinic justificat.

(4) În cazul in care contribuția fiecărui coautor este distincta, 
aceasta poate fi utilizata separat, cu condiția să nu se prejudicieze 
utilizarea operei comune sau drepturile celorlalți coautori.”

Dacă tot m-am întins cu argumentări, cred voi lua o parte din acest 
mail ca să scriu nota pe care actul de „contrefaçon” o merită.

(La contrefaçon est le fait de reproduire ou d’imiter quelque chose 
sans en avoir le droit. La notion de contrefaçon a souvent une 
connotation péjorative, sous-entendant une chose de mauvaise 
qualité.) http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrefa%C3%A7on

Nu Băciuț este, finalmente, în cauză ci năravurile unei lumi care 
acceptă senin impostura. Lucru care îmi provoacă nu doar revolta ci și 
greața.

Cu tot binele, Dan

P.S. Mica admonestare nostalgică din care deduc îmi reproșezi că 
nu ți-am scris de vreo trei ani, implica doua ipoteze : 1) că așteptai 
poate să ne continuăm epistolarul si 2) ca aș fi singur responsabil de 
întreruperea lui.

La un moment dat ți-am trimis mai multe semne, atrăgându-ți 
atenția că avem poziții similare pe câteva direcții principale; la 
rugămintea ta am publicat un interviu pe care ți l-a solicitat Iolanda 
Malamen. Nu ai dat semne că ai fi citit revista pe care o fac; păcat, 
unele texte meritau acest efort. Desigur nu doar ale mele.

Asymetria are câteva mii de cititori. Deci nu duc lipsa de lectori și 
comentarii. Ale tale ar fi fost interesante pentru mine ca să aflu in ce 
sens ai evoluat cu adevărat. Interviurile video pe care le-am văzut 
sunt atât de marcate de fereala ta, încât finalmente evitând să afirmi 
sau să explici ceva, induci o limitare a interesului pentru opera și 
personajul care ești, excesiv de perifrastic și de reținut.

Poate că ești deja pârlit, dar precauția asta dăuneză probabil 
inclusiv ecourilor scrisului tău, care merita mai multă atenție desigur.

Deci nu mă simt dator. Asta înseamnă că, de vei dori, putem 
continua. Dar reflexele tale de apărare, perifrazele cer multă răbdare. 
Îmi promiți că îmi vei spune ce teorii ai despre dosariadă. Dacă nu ne 
vedem, nu le voi cunoaște niciodată? Sau chiar dacă ne vedem, 
rămâne de văzut dacă îmi vei face cinstea sau încrederea pentru a mi 
le împărtăși. Cui le împărtășești, deci? Nimănui. Mai ai prieteni de 
vârsta noastră? Le vei duce cu tine în mormânt?

Sunt un pensionar foarte ocupat. (Tu când iesi la pensie?) Am o 
familie mare, nepoți, nepoate. Una din fete lucrează în insula La 
Réunion. Am fost în vacanță la ei în aprilie.

Citesc, scriu, traduc și redactez. Am ore de limba româna cu 
frantuji. Am reluat contactul cu Angela Nache Mamier, care participa 
din întâmplare la un soi de grup de discuții literare unde eram și eu 
înscris. Am contactat-o pe soția lui Găbrian. Sunt în corespondenta cu 
Cornel Dimovici. Mi-a spus ca v-ați certat cândva pentru nu știu ce. 
Merita ? Nu i-am cerut amănunte.

Dan
Răspundeţi. Redirecţionaţi

4

Mihai Sin către Dan Culcer
Arată detaliile 31 mai (Acum 9 zile). Răspundeţi. Mesaj de 

urmărire

Dan CULCER / Corespondenţă între Dan Culcer şi Mihai Sin1. Relansarea unui relaţii colegiale
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Dragă Dane,

am fost câteva zile la un Târg Internațional de Carte la Praga (iată 
că se mai pot ivi breșe in embargoul „perfect” care mi se aplică de 
vreo cincisprezece ani, ba și înainte de...). Interesant și foarte intere-
sant. Apoi au fost treburile de final de an universitar, altele. Cu 
pensia:desigur că puteam să ies deja la pensie, dar dacă mă mai țin și 
dacă mai vreau și eu să rămân, pot să mai stau până la 70 de ani, ca 
profesor, mai ales ca am și doctoranzi. Vom vedea cum va fi și cu 
sănătatea.

Despre „Vatra veche” nu mai am nimic de spus, cel puțin deocam-
dată, ți-am spus ce era de spus. Dar văd că tu o dai în continuare cu 
Băciuț care, desigur, nu te obsedează.

Ți-am scris, printre altele, că numitul Cistelecan nu are nici un 
Dumnezeu. Și-mi ceri dovezi. Dane, sau crezi ca, printre unele calități 
pe care să spunem că le am, sunt un pic și „prostănac” (nu ca Geoană, 
desigur) sau te crezi tu prea abil. Ce dovezi și argumente? Doar nu 
ești Instanță, omule! Oricum, cât a durat penultimul set de 
corespondență dintre noi, cred că ți-am spus destule sau măcar câte 
ceva... Și pe urmă, tu știi destule, ești bine informat, chiar dacă doar 
într-un singur sens — părerea mea, desigur. Dacă toate astea nu 
contează pentru tine și mai aștepți altele, vei aștepta degeaba.

Câteva cuvinte despre Nicu Mihoc. Îl cunosc destul de bine și, în 
general, după destui ani petrecuți printre actori, cred că le cunosc bine 
psihologia. Nu de mult, cineva mi l-a „pârât” că ar fi spus despre 
mine, indignat dar cu mânie neproletară, într-un „cerc”, ca „uite cine a 
ajuns să facă cultura la Târgu-Mureș!”

În mintea lui, poate aș fi fost bun doar pentru Luduș, sau nici atât. 
Mă rog... E doctorand la Béres, a venit de câteva ori și la cursul meu, 
dar firește că nu l-am interpelat. Tu nu știi aproape nimic despre cât 
s-au degradat relațiile „intelectuale”, da, comparativ cu biata noastră 
epocă, și ce specimene au apărut și tot apar. Cu toate acestea, mi se 
pare ca esti pe punctul de a deveni un „vânător de informatori”. Eu 
am, ți-am spus, un alt punct de vedere, dar e problema ta cum îți 
consumi energiile intelectuale și ideile.

M-au mâhnit considerațiile tale de spre „evoluția” mea, pe care ai 
vrea s-o testezi, despre „fereala” mea și „stilul perifrastic”� etc. 
Aproape că am fost tentat să cred că mă cam iei la mișto, nu că ești 
ironic. Nu cred în „evoluție” în sensul în care intuiesc că crezi tu, și în 
orice caz dau cel puțin aceeași importanță „involuției”. Un tânăr 
reporter tv. și poet local, venind să-mi ia un interviu, a fost ceva mai 
direct, prima întrebare fiind „de cine vă ascundeți...?”. Am fost pe 
punctul de a-l trimite la plimbare, dar i-am spus doar să-mi pună altă 
întrebare. Îmi amintesc că, acum vreo 15 ani, fiind în vizită la mine, 
Dimovici a trecut pe la „Vatra”. Și când a revenit, mi-a zis că Moraru 
i-a spus că mie nu-mi place să muncesc... Poți să-l intrebi. Relația 
mea cu Dimovici s-a refăcut într-o oarecare măsură, dar e drept că 
i-au trebuit câțiva ani ca să recunoască, cu franchețe și bărbăție, că a 
greșit. În ce mă privește, tot la capitolul „calități”, pot să-ți spun că 
n-am trădat niciodată un prieten3. Băieții ăștia de la „Vatra”, amicii 
tăi, nu sunt proști, sunt doar ticăloși și ticăloșiți. Știu prea bine, au 
pregătirea necesară, când și cum să lanseze un zvon, cum să calomni-
eze, cum să acrediteze ideea că devin un tip tot mai ciudat, izolat de 
„miezul evenimentelor”’ etc.

Deci, Dane, dacă „Marea miză” și ultimul meu roman (în cazul că 
le-ai citit sau doar le-ai răsfoit sau le-ai dat deoparte) nu-ți spun nimic 
în privința „evoluției” sau „involuției” mele, în nici un caz nu cred că 
te-ar convinge mai mult publicistica mea, extrem de rară, într-adevăr. 
Ioan Pintea scria acum câțiva ani, într-o revista literară, ca, printr-o 
complicitate tacită, am fost scos din literatura contemporană. Și tu nu 
știi nimic, vrei să mă agit mai mult ca să-mi pun în valoare opera. 
(Apropo de „:fereala”, cineva mi-a spus ca, prin îndrăzneala viziunii, 
„Marea miză” e o carte sinucigașă. Deocamdată nu e.) Dar și așa... 
Am de câțiva ani un ciclu de articole. Când am început să public câte 
ceva, altceva s-a „scurtcircuitat”.

Îmi amintesc că am citit acum câțiva ani niște fragmente de jurnal 
publicate de tine („Caietul albastru”?4). Și acolo scriai la un moment 
dat că te enervează sau te irită că Sin are întotdeauna dreptate. 
Într-adevăr, grea problemă...

Sunt aproape treizeci de ani de când noi n-am mai discutat cu 
adevărat. Și asta se cunoaște. Altă grea problemă.

Numai bine, Mihai
POST-SCRIPTUM POST-MORTEM

După acest schimb epistolar, confratele Mihai Sin a decis să 
accepte invitația mea la colaborare în revista on-line Asymetria.org, 
cu o rubrică intitulată Roata vremii pe care a alimentat-o un an, cu o 
publicistică nealiniată.

Extras din corespondența cu Mihai Sin. INVITAȚIE LA 
COLABORARE 

Domnului Mihai Sin, scriitor 

Dragă Mihai Sin, 

m-am gândit că ar fi mai mult decât potrivit și necesar să te invit 
să colaborezi la revista Asymetria, pentru anul 2012, cu o rubrică al 
cărui titlu, ritm și conținut și extensie le vei stabili singur. 
Mi se pare cât se poate de trist că nu-ți văd semnătura nicăieri. Știu 

care sunt calitățile tale de scriitor și publicist și aș dori să particip la 
exprimarea lor plenară într-o actualitate care are nevoie de un spirit ca 
al tău. 
În raport cu această actualitate, consider că toate neînțelegerile care 
ne-au marcat relația pot fi definitiv stocate, nu uitate, dar cântărite ca 
fiind fără semnificație. Sper sincer că vei acționa pozitiv și că nu mai 
e nevoie de vreo altă explicație sau motivație. Scrisul tău este așteptat 
la Asymetria. 

Cu tot binele, Dan

Către Dan Culcer

Dragă Dane, 
propunerea ta a fost o surpriza. Nu mă grăbesc să spun „plăcută”, 

ținând seama de sinuoasa noastră relație, dar ceva prin preajmă. Am 
avut nevoie de câteva zile de reflecție, dar să nu crezi că am despicat 
firul în 44. 
Deci îți mulțumesc pentru propunere și accept. 
Am ales două titluri de rubrică: „Roata vremii” și „Scrin”. Lasă-mă să 
mă mai gândesc. Spune-mi și părerea ta (ca să hotărăsc invers). 
Acum, în privința absenței semnăturii mele, sunt multe de spus. Și tu 
ar trebui să știi destule, dar nu totul, desigur. Motivele esențiale, tot 
desigur, doar eu le cunosc. 
Să-ti spun totuși ceva: ultima rubrică pe care am avut-o a fost in 
„Însemnări ieșene”, revista condusă de Al. Dobrescu, de la Iași, și a 
tinut doar câteva numere, până acum vreo doi ani. Se numea 
„Însemnări din România profundă” (ia te uită, titlul acesta ar fi bun si 
pentru „Asymetria”- un motiv în plus să mă mai gândesc.) Erau de 
fapt un ciclu de articole, scrise cu câțiva ani in urmă, înainte deci de 
propunerea lui Dobrescu. Începusem să le public, dar ba se desființa 
revista, ba era transformat ziarul în tabloid... La ultimul articol, îl 
lăudasem pe Băsescu pentru niște declarații din, pare-mi-se, Adevărul, 
făcute în problema națională, și care îmi plăcuseră. Spre surprinderea 
mea, Dobrescu mi-a cerut să scot pasajul. Am bănuit că s-a temut ca 
primarul Iașului, care dădea bănuții pentru apariția revistei, să nu se 
supere că era și e încă PSD-ist. Am refuzat și atunci, fără nici o 
explicație, a dispărut și rubrica. 
Încă o precizare: deși, prin anii `90, mi-am propus să nu mai public 
fără ca munca să-mi fie plătită (prea făcusem multă muncă voluntară), 
Dobrescu mi-a promis că mă va plăti, e drept, cu o sumă mai mult 
simbolică. Ei bine, n-am văzut nici un firfiric. E bine să ne înțelegem: 
tu plătești colaborările? Chiar dacă sunt semi-analfabet în computeris-
tică, e vorba de o revistă on-line și știu că în unele situații (accesări, 
un anumit fel de publicitate...), pot intra și bani. Oricum, între timp, 
după douăzeci de ani, am mai renunțat și eu la unele „principii”. 
Încă ceva, și nu e vorba de o condiționare a colaborării mele: acum 
câteva luni, ți-am trimis un mail, dar nu sunt deloc sigur că ți-a 
parvenit. Era vorba de niște scrisori de demult, scrise de tine și de 
Mary�. Vreau să știu doar dacă ai primit mail-ul. Atât. 
Recunosc că nu prea știu mare lucru despre Asymetria. Pentru rubrica 
mea, m-am gândit la o ritmicitate bilunară, cel puțin pentru început. 
Despre extensie, sugerează-mi tu, nu mă pricep la spațiul electronic. 

Numai bine, Mihai

Am evocat, într-un necrolog publicat de revista Vatra, ultima 
noastră întâlnire.

Nu credeam - La stingerea lui Mihai Sin, scriitor român 
Dragă Mihai Sin, nu credeam că plimbarea noastră în păduricea de 

pe dealul Somoș, din Târgul nostru dulce-amar, la începutul lunii 
aprilie 2014, ar putea fi ultima noastră întâlnirea AICI. Despre cele de 
dincolo nu am nici o putere să fabulez. 
De vreo câțiva ani am pus amândoi în paranteză pătrată mai vechile 
noastre dispute, încercând amândoi să ne regăsim așa cum fusesem 
când eram mai tineri și la trup frumoși. 
Nu știu dacă puteam să sperăm o întoarcere în timp ca în basme. 
Acolo întoarcerea din lumea Tinereții fără bătrânețe este pedepsită. Și 
se pare că, în cazul nostru, pedeapsa a sosit mai repede decât am fi 
vrut amândoi.  
Pentru mine, prin pierderea unui prieten cu care mai aveam multe de 
evocat și lămurit, pentru tine prin ruperea bruscă de soața ta, de ai tăi, 
de lumea asta și de cea literară, chiar dacă o îndepărtare începuse, ca 
o falie, să apară, cu voia sau fără voia ta, din pricina unor opace minți 
sau grăbite lecturi care ți-au deformat bizar intențiile epice dar poate 
și din pricina reacțiilor și orgolilor tale ce mi se păreau uneori inutile. 
Ai acceptat să colaborezi la revista mea Asymetria, colaborare pe care 
ți-o solicitasem fiindcă izolarea ta mi se părea dăunătoare, în atmosfe-
ra penuriei de purtători atipici ai unor valori morale, printre care te 
socoteam. 
Ne-am îmtâlnit de mai multe ori în anii din urmă, avem și proba 
ospitalității tale, a Doamnei tale, proba fotografică că am stat împreu-
nă pe teresa unei filegorii din fundul grădinii de sus a casei tale. 
Ne-am fotografiat reciproc, fiecare singur pe un fotoliu de grădină. 
Nu ne trecuse prin minte că putem pune în mișcare aparatul de la 
distanță cu un mecanism de retardare a declanșatorului. 
În dimineața de 6 mai, declanșatorul tău s-a pus singur în mișcare fără 
să-ți ceară acordul.  
Știu că ai terminat un roman, al cărui titlu nu mi l-ai comunicat 10, 
probabil din vreo veche suspiciune sau superstiție. Sper să-l pot citi 
cât de curând. O să mă pun la soare, la adăpost de frigul care ne 
cuprinde, iar ochelarii îmi vor deveni fumurii nu de frigul luminii ci 
de căldura lacrimilor. 
Te-am pierdut de trei ori ca prieten. Odată, în 1983, după moartea lui 

Romulus Guga, când am făcut alegerea de a propune și susține 
candidatura altcuiva la postul de redactor șef. A doua oară când am 
plecat în Franța și când ne despărțeam fără să fi apucat să lămurim 
dacă alegerea mea nu fusese, indirect, benefică scriitorului care erai. 
A treia oară acum, când ai plecat atât de brusc încât nu am mai apucat 
să-ți strâng mâna care, poate, devenise mai caldă sub soarele primăvă-
ratec al lunii aprilie, pe banca pe care mi-ai surâs sceptic, ironic și 
oleacă suspicios, când ți-am spus că ne vom vedea cât de curând ca să 
mai vorbim de una-de alta. 
Acum, doar de alta, Înalta. 

Sit tibi terra levis. Odihnește-te în pace! 
7 mai 2014

(Endnotes)
1 Mihai Sin (5 noiembrie 1942 – 6 mai 2014). S-a născut la 

Făgăraș. Studii universitare la Facultatea de filologie a Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj (1960–1965). Profesor de limba româna la 
Târgu-Mures (1965–1971); redactor-fondator la revista Vatra (1971–
1990); director al Editurii Albatros (1990–1991); atașat cultural la 
Ambasada României în Israel (aprilie–decembrie 1992). Debut literar 
în revista Steaua (1966). Premii ale Uniunii Scriitorilor si Premiul 
revistei Flacăra pentru proză (1990).Volume publicate: Așteptând în 
liniște, proza scurtă (Dacia, 1973); Viața la o margine de șosea, 
roman (Cartea Româneasca, 1975); Bate și ți se va deschide, roman 
(Cartea Româneasca, 1978) – Premiul Uniunii Scriitorilor; Terasa, 
proză scurtă (Eminescu, 1979); Ierarhii, roman (Eminescu, 1981); 
Cestiuni secundare –Chestiuni principale, publicistica (Eminescu, 
1983); Schimbarea la față, roman (Cartea Româneasca, 1985) – 
Premiul Uniunii Scriitorilor, nevalidat de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și de Secția de presă a CC al PCR; Rame și 
destin, povestiri si nuvele (Cartea Româneasca, 1989); Quo vadis, 
Domine?, roman (Nemira, 2007); Marea miză, eseu (Nemira, 2008), 
Ispita izbăvirii, roman, 480 p. (Nemira, 2014). A susținut programatic, 
ca redactor la Vatra, proza scurtă. O prezentare sintetică și exactă a 
fost publicată de Nicoleta Sălcudeanu, critic literar, în nr. 9/2014 al 
revistei Contemporanul/http://www.contemporanul.ro/modele/
mihai-sin-si-mecanismul-infernal-al-absurdului.html

2 Printre alții, Mihai Sin semnase câteva asemenea note. Nu 
dușmănoase neapărat, nici mincinoase. Dar secrete și niciodată 
asumate în fața mea, nici măcar după fraza la care introduc această 
notă, la câteva decenii după evenimente. Ele se pot citi, sub semnătu-
ra Mihai, în Dosarul de urmărire informativă (DUI) deschis de 
Securitate în 1972, pe numele „DINU” (Dan Culcer). Arhiva CNSAS.

3 «Chiar dacă în momentul Revoluţiei (căci revoluţie a fost, am 
acum destule argumente, deşi o vreme am ezitat şi eu între diverşi 
termeni; oricum, o revoluţie, oricât de necesară ar fi, nu e neapărat un 
motiv de mândrie şi cu atât mai puţin un semn de nobleţe, pe care 
unii cred că nu l-am merita, şi refuză să ni-l acorde în continuare...) 
nu eram un naiv, ca şi mulţi alţii nu bănuiam cât de amestecată, de 
pestriţă, era societatea românească, şi nici ce cantităţi imense de rău 
dospit zăceau în ea. Am păreri foarte personale despre ceea ce s-a 
întâmplat de atunci şi până acum, dar cam aşa stau lucrurile, poate de 
când lumea: unii rămânem cu ideile, alţii cu distrugerile şi cu „foloa-
sele”.» (Prozatorul Mihai Sin în dialog cu Iolanda Malamen, în 
Asymetria.org) E adevărat, Mihai Sin nu se exprima totdeauna 
perifrastic.

4 Declarație cam pripită pentru cineva care dădea note informative 
despre mine, la cererea colonelului Grama, fără să aibă franchețea, 
curajul de a mă atenționa.

5 De fapt Caietul portocaliu. Contaminare, în memoria lui Mihai 
Sin, cu titlul unui jurnal de Nicola Balotă.

6 Am aflat recent că Mihai Sin a fost după 1990 în Franța, chiar la 
Paris, unde a reluat contactul cu fosta sa prietenă, Maria Mailat. 
De-asemenea l-a vizitat pe prietenul nostru comun, prozatorul și 
medicul Cornel Dimovici., în Germania, la Wiesbaden. În aceste 
condiții gingașele sale reproșuri privitoare la lipsa din partea mea a 
unor inițiative de reluare a relației noastre camaraderești devin simple 
gesticulații afectate. Nu aveam vreun motiv să am inițiativa, totuși am 
făcut-o din nevoia de a ajuta un coleg dar mai ales a scoate un scriitor, 
pe care îl prețuiam, din izolarea în care se afla. Astfel am putut 
publica în Asymetria, vreme de un an, textele unei publicistici de 
calitate, semnate de Mihai Sin.

7 Poetă din Brașov, colaboratoare a revistei Vatra, emigrată în 
Franța prin căsătoriei, prietenă cu Mihai Sin. S-a păstrat o bogată 
corespondență emisă de poetă, cu caracter intim, depusă în fondul de 
arhivă Culcer, de la BCU „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca.

8 Ștefan Mate Găbrian a fost un prozator sibian, colaborator al 
revistei Vatra, susținut de Mihai Sin. Arhiva scriitorului a rămas în 
podul casei acestuia și este în pericol de degradare. Contactul meu cu 
soția scriitorului era menit să protejeze moștenirea literară a prozato-
rului. Nu am reușit să o conving să facă o donație la o bibliotecă din 
Sibiu sau la arhivele naționale.

9 Cornel Dimovici a publicat la Vatra proză scurtă și fragmente de 
roman, până la părăsirea României în 1980. Locuiește la Wiesbaden. 
A publicat la Fischer Verlag un roman scris în germană, Die Eiserne 
Kreuze. Lucrează la versiunea românească a cărții, Crucile de fier. Un 
fragment a apărut în Vatra din 2017.

10 Nu am primit acele mesaje. Se vor fi rătăcit în jungla 
Internetului, la o adresă incorectă, sau Mihai a crezut doar că le va fi 
trimis. Mary, alias Merișor, alias Maria Mailat, prozatoare care 
trăiește în Franța din 1986, a fost, în vremuri diferite și intervale 
diferite, eleva, iubita lui Mihai Sin. Apoi prietena și soția mea, mama 
fiului nostru, Matei Alexandru Culcer.

11 Romanul a apărut post-mortem la editura 



www.centrulbrancusi.ro20 www.centrulbrancusi.ro

NR. 49, decembrie / 2017”În durere există, întotdeauna, un fior de plăcere.”

Vlad CIOBANU / Mioriţa (IV)

Gândind spațiul ca rezultat al desfacerii Oului Cosmic și, 
prin consecință, alcătuit sub forma unei clepsidre, în ce 
punct ar trebui să se afle sursa unui sunet apt să tulbure 

întregul Univers? Unde ar trebui să se situeze cel care, prin vocea 
sa, ar putea să convoace primenitor, energiile cosmice ale întregii 
alcătuiri? Ce calitate ar trebui să aibă sursa acelor sunete, acelei 
voci ?

Din acest act cosmogonic al desfacerii Întregului a rezultat o 
Lume înfiorată de freamătul vieții și de spaima morții aflată sub 
un Cer atoatevăzător și atotjudecător. În mijloc, în gâtul Clepsidrei 
Cosmice, proiectat ca centru al acestui Univers, omul mânat de o 
irepresibilă nevoie de a fi, de a se împlini și de a înțelege ! 
Universul, în întreaga și minunata sa alcătuire, ca rezultat al unei 
voințe Demiurgice manifestată în toată amplitudinea sa de necu-
prins și atotcuprinzătoare! Dedesubt, relevată de lumina soarelui, 
de jur-împrejur uimitoare și mereu schimbătoare, Lumea aflată sub 
determinarea voinței înalt și profund ascunsă a lui Deasupra, 
revelat de misterul întunericului și de lumina misterios rotitorilor 
aștri nocturni. Sus-Jos, Lumină-Întuneric, Zi-Noapte, Văzut-
Nevăzut sunt câteva dintre raporturile determinate și determinatoa-
re ale actului cosmogonic.

Undeva, în vârful muntelui, un tânăr păstor cu turma sa de oi !      
În liniștea clară, behăitul trist al unei mioare va provoca lumea 

în întregul ei, din vortexul Cerului până în cele mai adânci 
străfunduri. Un spațiu aflat în criză, un cuprins pe cale de a-și 
pierde lumina și prin urmare, intrat sub riscurile disoluției va fi 
tulburat ireversibil și înscris într-un dramatic proces regenerator. 
Din vârful muntelui acest sunet blând are puterea de a trezi ambele 
emisfere ale clepsidrei cosmice.

“Pe-un picior de plai,
Pe-o gură de rai,…”
Pare că enunță cadrul scenografic în care se va desfășura un 

ritual pe care aproape toate comentariile de până acum l-au înscris 
în calificativul de dramă sau de tragedie. Pare a fi sugerat în 
această formulă timpul începuturilor, părem plasați în acel fabulos 
illo tempore sau o retrăire ritualică a acestuia. Prezența omului în 
proximitatea raiului, printre altele, poate induce această interpreta-
re. 

Plecând de la sensul etimologic al termenului tragedie aflăm că 
el definește misteriile și, mai ales pe actanții mascați care, în Elada 
mitologică și ritualică, erau numiți tragoi. Am putea deduce pe 
această cale că ne aflăm într-un spațiu și un timp al ritualului ? O 
primă ipoteză care merită urmărită. Rolul măștilor este complex. 
Așa cum bine se știe, prima funcție este aceea de a impersonaliza 
manifestarea. Prin aceasta se face o ieșire din timpul prezent și se 
intră în acel illo tempore despre care vorbeam, actanții, prin 
ocultarea propriei identități, devenind ipostazele divinităților, 
strămoșilor, repere active ale timpului evocat/invocat. Ei 
acționează cu credința că umbrele strămoșilor și spiritele zeilor se 
strecoară în ei transformându-i în entități energetice cosmice cu 
puterea de realcătuire primenitoare a lumii. Energia lor putea să se 
manifeste într-un anume loc și mai ales într-un timp ritualic. 
Alegerea locului și a timpului se face nu la întâmplare ci în baza 
unor criterii îndelung consacrate, depozitate în persoane la rândul 
lor și ele consacrate. 

“(…); iar Ilie s-a suit în vârful Carmelului și s-a aplecat la 
pământ până a atins genunchii cu fața…” (Regi, 18, 49)

“Și s-a sculat Ilie și a mâncat și a băut și, întărindu-se cu acea 
mâncare, a mers patruzeci de zile și patruzeci de nopți, până la 
Horeb, muntele lui Dumnezeu.” ()

 Așadar,
“Pe-un picior de plai, 
Pe-o gură de rai,…” reprezintă debutul pentru cea mai cunos-

cută baladă izvorâtă din străfundurile devenirii poporului român, 
superlativizată în toate tonurile și, cu cel puțin tot atâta energie, 
blamată și chiar peiorativizată, de către cele mai semnificative 
personalități ale culturii noastre moderne.

Acest debut de text surprinde o acțiune în plină desfășurare și, 
pentru început, descrie locul în care tocmai se petrec lucrurile. Așa 
cum știm, balada cuprinde mai multe momente asupra cărora s-au 
exprimat numeroase puncte de vedere. 

În studiul său introductiv la “Miorița” lui Adrian Fochi, Pavel 
Apostol împarte textul baladei în secvențe, pe criteriul motivelor 
tematice. În principiu, criteriile acestei secvențializări sunt 
adevărate și stau în picioare. Din păcate, cele câteva remarci 
aplicate la text și la natura lui, sunt îngropate și năclăite într-un 
maldăr de inepții și aberații specifice tristei perioade proletcultiste 
a anilor ’46-64. În fapt el reia și își exprimă acordul cu criteriile 
identificate de autorul culegerii, Adrian Fochi.

Plecând de la faptul că această formulare (“pe-un picior de 
plai, pe-o gură de rai,…) a fost preluată de aproape toți cei care au 
scris referitor la “Miorița” ca o simplă metaforă, muntele este 
privit ca un spațiu idilic, furnizor de pitoresc și agreabil. Această 
stare de fapt ne obligă la corecturi, la o repunere în cadru. O 
excursie făcută astăzi la munte, cu echipament de ultimă oră, este 
o aventură care solicită din toate punctele de vedere, are un fond 
de inițiere și un caracter bărbătesc. Nerespectarea traseelor 

marcate și a întregului complex de reguli provoacă de multe ori 
drame și tragedii. Dincolo de frumusețe și măreție, muntele este 
un teritoriu al exigențelor aspre, al regulilor implacabile, un loc în 
care calitățile individuale îți sunt solicitate cu intensitate. Astăzi, 
cu echipamentele pe care ultimele cuceriri ni le pun la dispoziție 
- îmbrăcăminte impermeabilă, busolă, GPS, hărți, marcaje, cabane, 
adăposturi, telefon celular, lanterne, echipe de salvatori, etc. - o 
excursie la munte implică exigențe și reguli foarte severe. 
Neînțelegerea, neasumarea și nerespectarea lor sunt sancționate cu 
toată severitatea. Tot aici se nasc relațiile cu animalele pădurii care 
la rândul lor pot deveni periculoase. Deplasarea se face cu bocanci 
creați special pentru asta. Chiar în aceste condiții, muntele poate fi 
extrem de periculos ! Cu atât mai mult trebuie să ne imaginăm 
dificultățile pe cere le presupunea, atunci când toate aceste 
echipamente și facilități lipseau, urcarea turmelor la munte, 
viețuirea în plai și coborârea la iernat. Schimbările bruște de 
temperatură, ploile, furtunile, ruperi de maluri, avalanșe, atacurile 
animalelor de pradă, erau solicitările curente la care erau supuși. 
Moartea se putea ivi la tot pasul și făcea parte, cum s-ar spune 
astăzi, din fișa postului. Fiecare pas trebuia controlat, mai ales pe 
ploaie când iarba și pământul deveneau foarte alunecoase iar 
opincile erau cât se poate de inadcvate unor asemenea condiții. 

Revenim la formula de început a baladei, cu intenția de a 
analiza din mai multe perspective fiecare cuvânt. Intenția noastră 
este aceea de a defini termenii și, pe această cale, să alcătuim un 
dicționar menit să asigure un înțeles comun al parcursului împreu-
nă cu eventualul cititor. În fond, vom investiga fiecare cuvânt așa 
cum un zidar ciocănește fiecare cărămidă inclusă în construcție. 

Plaiul este porțiunea din vârful muntelui, nestâncoasă, neîmpă-
durită, acoperită cu pășuni, este locul în care se pot produce 
întâlnirile dintre om și mesajele divine sau chiar cu divinitățile; 
este locul în care animalele pot vorbi cu oamenii regăsindu-și 
starea edenică; este locul în care energiile terestre intră în contact 
cu energiile transcendenței. „Piciorul de plai” ar putea fi partea de 
jos a plaiului, zona de trecere și de intâlnire a vârfului muntelui și 
începutul văii; este locul în care arhetipul masculin al muntelui se 
unește cu arhetipul feminin al văii; ar putea reprezenta locul de 
trecere de la manifestările libere, exuberante, desinhibate, etalate 
triumfător în loc înalt, ale verii la formele neexpuse, ocultate, 
constrânse de rigori (spațiale, confort termic, domnia întunericului, 
etc.), restrânse în vatra satului, resorbite ad uterum. Între coapsele 
văii, în perimetrul alcătuit pe principiul omologiei cosmice, au loc 
activitățile de prezervare și conservare însoțite de riturile menite 
să asigure regenerarea.

În “Spațiul Mioritic”, Lucian Blaga menționează și precizează 
acest termen afirmând că este vorba de partea superioară a 
muntelui, aproape plană, bună pentru pășunat. 

În cunoscutul “Dicționar de Simboluri” avându-i ca autori pe 
Jean Chevalier și Alain Gheerbrant, aflăm că “Bogatul simbolism 
al muntelui ține de ideile de înălțare și centru. Fiind înalt, vertical, 
apropiat de cer, muntele se înscrie în simbolismul transcendenței; 
în calitatea lui de centru al hierofaniilor atmosferice și al multor 
teofanii, el se înscrie în simbolismul manifestării. Muntele este 
astfel punctul de întâlnire dintre cer și pământ, sălaș al zeilor și 
capăt al ascensiunii omului (…)

 (…) Într-un mod mai general, el este deopotrivă centrul și axa 
lumii. (…) Muntele este sălașul zeilor și ascensiunea lui apare ca o 
înălțare spre cer, ca un mijloc de a intra în legătură cu Divinitatea, 
ca o reîntoarcere la Principiu. (…) Nemuritorii taoiști se înălțau la 
ceruri de pe vârful unui munte, iar aici erau lăsate mesajele 
destinate Cerului. (…)

Dante plasează paradisul terestru pe vârful muntelui 
Purgatoriului. (…)

În mitologia taoistă, Nemuritorii mergeau să trăiască pe acest 
munte căruia i se mai spunea și “muntele de la mijlocul lumii” și 
în jurul căruia se învârteau soarele și luna.”

Aceleași credințe le găsim exprimate în textele Egiptului 
străvechi:

“Iată muntele Bakhan
Pe el se reazemă Cerul Oriental
De treizeci de mii de ori este înalt
De cincizeci de mii de ori este de lat.
Se găsește la orizontul de răsărit al Cerului.” (Cartea Egipteană 

a Morților - cap. CXIII)
Dintr-un alt spațiu geografic și istoric, în binecunoscuta 

“Epopee a lui Ghilgameș” - Tăblița a IX-a, coloana a II-a:
“Numele muntelui este Mașu.
Când (el a ajuns) la culmea munților Mașu
Ce zilnic veghează la răs(ăritul și apusul soarelui)-
A cărui creastă (ajunge) bolta cerului
(Și) ale cărui pieptișuri, jos, ating abisul.”
Referiri la munte gasim și în „Vechiul Testament”:
“Dreptatea Ta ca munții lui Dumnezeu,…”   (Psalmul 35, 6)
Tot din “Vechiul Testament”, un text din care s-ar putea deduce 

că unul dintre sălașurile Domnului ar fi chiar vârful muntelui
1. ”Mare este Domnul și lăudat foarte  în cetatea Dumnezeului 

nostru, în muntele cel sfânt al Lui”.

2. “Bineîntemeiată este bucuria întregului pământ. Muntele 
Sionului coastele de miazănoapte, cetatea Împăratului Celui mare 
Psalmul 47, 1-2)”.

Sau practicarea sacrificiului cu “arderea de tot” pe munte 
pentru ca fumul să ajungă mai repede sus:

“Și Dumnezeu i-a zis: «Ia pe fiul tău, pe Isac, pe singurul tău fiu, 
pe care-l iubești, și du-te în pământul Moria și adu-i acolo arderea de 
tot pe un munte, pe care ți-l voi arăta Eu.»”  (Facerea 22, 2)

Primirea mesajelor divine tot pe munte se face:
“În vremea aceea, Moise păștea oile lui Jethro, preotul din 

Modian, socrul său. Și depărtându-se odată cu turma în pustie, a 
ajuns până la Muntele lui Dumnezeu, la Horeb;

Iar acolo i S-a arătat îngerul Domnului, într-o pară de foc ce 
ieșea dintr-un rug; S-a văzut că rugul ardea dar nu se mântuia.” 
(Ieșirea 3, 1-2)

Și în “Noul Testament”:
“Văzând mulțimile, Iisus S-a suit în munte, așezându-se, 

ucenicii Lui au venit la El.
Și deschizându-și gura, îi învăța…”  (Matei 5, 1-2)
 “Și după șapte zile a luat Iisus cu  Sine pe Petru și pe Iacov și 

pe Ioan și i-a dus într-un munte înalt, de o parte, pe ei singuri, și 
S-a schimbat la față înaintea lor. Și veșmintele Lui s-au făcut 
strălucitoare, albe foarte, ca zăpada, cum nu poate înălbi așa pe 
pământ înălbitorul.

Și li s-a arătat Ilie împreună cu Moise și vorbeau cu Iisus Și 
răspunzând Petru, a zis lui Iisus: cum Învățătorule, bine este ca noi 
Să fim aici; și să facem trei colibe: Ție una și lui Moise una și lui 
Ilie una.

Căci nu știa ce să spună, fiindcă erau înspăimântați. Și S-a 
făcut un nor mare care îi umbrea,

iar un glas din nor a venit zicând: Acesta este Fiul meu cel 
iubit pe care să-L ascultați.” (Marcu 9, 2-7)

“Rezumând tradițiile biblice și pe cele ale artei creștine, 
ilustrate de numeroase exemple de Champeaux și dom Sterckx 
desprind cele trei înțelesuri principale ale muntelui: 1, muntele 
unește pământul cu cerul; 2. muntele sfânt este așezat în centrul 
lumii; 3. Templul este identificat cu acest munte.” 4. (adăugăm 
noi) muntele este cel care supraveghează răsăritul și apusul 
soarelui și al lunii.

În acest mod explicit, în “Miorița” este făcută asocierea dintre 
plai și rai; dintre vârful muntelui și sălașul divinităților. 

În D E X , despre rai se spune: Rai s. n. Loc plin de încântare și 
de fericire unde, potrivit credințelor religioase, ar ajunge după moarte 
sufletele celor care respectă preceptele religiei; paradis, eden.

Același “Dicționar de Simboluri” spune despre rai: “Operele de 
artă și visele, cele ale somnului ca și cele din trezie, spontane sau 
provocate de droguri sunt pline de reprezentări inspirate de ceea ce 
am numit “nostalgia Paradisului”. Înțelegem prin aceasta, explică 
Mircea Eliade, dorința de a te afla mereu și fără strădanie în inima 
lumii realității, și, pe scurt, dorința de a depăși în chip firesc 
condiția omenească și de a regăsi condiția divină; un creștin ar 
spune: condiția dinaintea căderii în păcat (…)

Iată descrierea acestui rai conform Facerii: “Apoi Domnul 
Dumnezeu a sădit rai în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul 
pe care-l zidise. Și a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din 
pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și cu poame bune de 
mâncat; iar în mijlocul raiului erau pomul vieții și pomul 
cunoștinței binelui răului. Și din Eden ieșea un râu, care uda raiul, 
iar de acolo se împărțea în patru brațe. Numele unuia era Pisou: 
acesta înconjura toată țara Havila, în care se află aur. Aurul din 
țara aceea este bun; tot acolo se găsește bedeliu și onix. Numele 
râului al doilea este Gihon. Acesta înconjoară toată țara Cuș. 
Numele râului al treilea este Tigru: acesta curge în țara Asiriei; iar 
râul al patrulea este Eufratul. Și a luat Domnul Dumnezeu pe omul 
pe care-l făcuse, și l-a pus în raiul din Eden ca să-l păzească. A dat 
apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă și a zis:<Din toți pomii 
din rai, poți să mănânci. Iar din pomul cunoștinței binelui și răului 
să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el “vei muri 
negreșit”>   (Facerea 2, 8-17)

Paradisul este sălașul nemuririi, centrul imuabil, inima lumii, 
punctul de comunicare între Cer și Pământ. În consecință se 
identifică cu muntele central sau polar, Meru-ul hindus, Qa’f-ul 
musulman. (…) Raiul pământesc a devenit inaccesibil pentru că 
relațiile dintre Cer și Pământ au fost rupte după cădere. Aspirația 
după Raiul pierdut este universală; se traduce, au notat mai mulți 
teologi printr-o rugăciune către Orient. Paradisul Mida și cel al 
muntelui Kunlun, deopotrivă situate în Occident; tot așa cel al 
grecilor, sau spre nord. Ceea ce permite să presupună intuiția 
universală a unui centru primordial unic - fără localizare, 
bineînțeles - căci această convergență tulburătoare este mai puțin 
îndreptată către un loc cât înspre o stare.

(…)Dobitoacele trăiesc acolo în libertate. Limbajul lor este 
înțeles de om care le domină spontan. Aceasta este, clar, o caracte-
ristică a stării edenice: funcția lui Adam care numește dobitoacele; 
ea traduce, spune teologia, dominația intelectuală asupra simțurilor 
și a instinctelor, precum și cunoașterea naturii proprii a ființelor. 
(…)
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Am spus că este vorba mai puțin de locuri decât de stări; 
întoarcerea la starea edenică este într-adevăr așteptarea unei stări 
cerebrale, punct de plecare al ascensiunii spirituale de-a lungul 
axei pământ - cer. De altfel, cerurile sunt adesea multiple și 
ierarhizate pentru a simboliza o ierarhie de stări la care se ajunge 
succesiv. Centrul lumii corespunde cu Brahmalaka care este în 
centrul ființei, starea de nemurire virtuală.”

Despre gură ca zonă de trecere același DEX spune: “I 1. 
Cavitatea din partea anterioară și inferioară a capului oamenilor; 
(prin restricție) buzele și deschizătura dintre ele. (…) II. 1. 
Deschizătura unui obiect, a unei încăperi, etc., prin care intră sau 
se introduce ceva, prin care se stabilește o comunicație, etc. Gura 
vasului, Gura cămășii, Gura de canal.(…) Deschizătura prin care 
iese sau se varsă ceva. Gura fluviului, Gura craterului.* Gura de 
apă(…), Gura de foc (…) etc.”

Așadar, această expresie, considerată metaforică, probă 
absolută a “geniului poetic al creatorului popular”, devenită clișeu 
nelipsit în textele comentatorilor de mâna a doua, este în fond, 
aproape o exprimare tehnică. Vom vedea că ne vom întâlni în acest 
text cu mai multe momente în care ceea ce a fost, nu fără dreptate, 
interpretat ca metaforă, este în fond un enunț tehnic și prin urmare 
un posibil indiciu menit să ajute ascultătorul (să nu uităm că aceste 
texte au circulat pe suport muzical și probabil au fost ritualizate 
sute de ani înainte de a fi înregistrată de Alecsandri) să nu se 
rătăcească în căutarea înțelesului. Vom avea prilejul să constatăm 
că simpla analiză a încărcăturii simbolice a fiecărui cuvânt, în 
ordinea propusă de text, va construi un înţeles general. Trebuie să 
încercăm o evadare din ceea ce ar putea fi numită capcana esteti-
cului. Ni se pare un loc comun faptul că absolutizarea unei chei de 
interpretare, oricât de adevărată, conduce la fals. În concluzie, ana-
lizarea textului “Mioriței” din perspectiva esteticului este corectă 
și binevenită cu condiția de a nu ne rezuma doar la atât. 

Tocmai punerea în ecuație a cât mai multe chei de interpretare 
poate conduce la obținerea luminii adevărului inițial către care 
aspirăm. Fiind vorba de un complex rit de trecere, sugestia trecerii, 
pasajului, este cât se poate de frecventă.

Așadar, ne aflăm undeva, în proximitatea vârfului de munte, la 
baza plaiului. Aici, așa cum s-a văzut, pot avea loc întâmplări 
miraculoase întrucât, aici se poate situa paradisul terestru; aici pot 
sălășlui divinitățile; aici pot avea loc întâlnirile dintre divinități și 
oameni, vorbind unii cu ceilalți; aici animalele pot vorbi cu 
oamenii ca la începuturile lumii; aici se împarte lumea în sus-jos; 
tot aici se exercită controlul asupra punctelor cardinale; aici se află 
“gâtul” clepsidrei cosmice. Fiind, vorba lui Nichita Stănescu, 
“partea de jos a părții de sus”, locul indicat, este un loc de trecere 
de la înalt la coborât, de sus către jos, din vârf către poale, din 
semeț către domol, din cupolă în căuc. Aici, unde începe valea, își 
au, totodată, obârșia apele curgătoare. Putem admite că aici își află 
obârșia lumea vizibilă. Asta, dacă vom coborî! Urcând, aici aflăm 
ceea ce Grigore Leșe a numit “porțile ceriului”. Loc și moment 
aflat sub binecuvântarea începutului.

“Iată vin în cale 
Se cobor la vale,”
„A veni, venire: 1. A merge înspre persoana care vorbește sau 

despre care se vorbește; a se apropia de un loc, de o așezare 
apropiată de vorbitor.” (DEX)

 “Cale, căi s. f. I. 1. Fâșie de teren special amenajată pentru 
circulație; drumuri; parte a unui drum special amenajată pentru a 
înlesni circulația vehiculelor.» (DEX)

În același «Dicționar de Simboluri”, pe acest cuvânt se spune: 
“Calea regală sau drumul împărătesc înseamnă calea directă, calea 
dreaptă. Ea apare în opoziție cu drumurile întortocheate. Această 
expresie folosită uneori în lumea antică se aplică și ascensiunii 
sufletului.

 (…)Pluton din Alexandria scrie: Să pășim pe drumul împără-
tesc, noi care gândim că trebuie să lăsăm la o parte lucrurile 
lumești, să pășim pe calea regală nestăpânită de nimeni afară de 
cel care împărățește cu adevărat. Cel care a apucat pe acest drum 
împărătesc nu va osteni până nu-l va întâlni pe împăratul.”

Rezultă că în fond expresia are semnificația respectării de 
norme juridice și anume cei care umblă neabătut pe acest drum, 
cei care se duc ori “vin în cale”, nu se abat cu gânduri acunse pe 
poteci cărări, grădini, proprietăți. A merge “în cale” înseamnă a 
face dovada lipsei gândurilor ascunse. Urmarea unui traseu drept, 
neabătut, nemarcat de ispitele laterale, drum care solicită o rigoare 
interioară a celui care-l străbate, doar în felul acesta putând fi atins 
scopul propus. Calea poate fi străbătută în ambele sensuri. Astfel, 
asa cum spune Pluton din Alexandria, neostenind în urcușul pe 
cale împărătească, vom întâlni pe Împăratul. Urcând pe cale, vom 
intra în contact cu universul ascuns în lumină. Numai că, așa cum 
ni se spune, aici și acum, iată!, se coboară. Se intră deci în lumea 
manifestată, lumea vizibilă care nu poate fi străbătută fără asuma-
rea și respectarea unor legi. A merge “în cale” înseamnă a merge 
neabătut. Iată un episod al Vechilui Testament care este o confir-
mare a celor spuse: “Iar din Cadeș, Moise a trimis soli către regele 
Edonului zicând: <Așa grăiește fratele tău Israil: Tu știi nevoile pe 
care noi le-am întâmpinat !

Părinții noștri s-au pogorât în Egipt și noi am sălășluit într-în-
sul vreme îndelungată, iar Egiptenii s-au purtat rău cu noi și cu 
părinții noștri.

Atunci am strigat către Domnul și el a auzit glasul nostru; el a 
trimis un înger și ne-a scos din Egipt, și acum iată-ne în Cadeș, 

cetate în graniță cu tine. Fii îngăduitor ca să trecem prin țara ta, 
fără să ne abatem nici în țarini, nici pe la vii și nici să bem apă din 
puțurile tale, ci să mergem pe drumul cel împărătesc, fără să 
cârmim nici la dreapta, nici la stânga, până ce vom trece peste 
granițele tale !>

Atunci Edom i-a răspuns: <Să nu treci pe la mine, iar de nu vei 
asculta voi ieși cu război înaintea ta.>

Zisu-i-au fiii lui Israel: <Vom merge pe drumul cel mare, și de 
vom bea apă din apa ta, noi sau dobitoacele noastre, îți vom plăti; 
vom trece numai cu piciorul, ceea ce e un lucru de nimic.>

Ar putea rezulta, în lumina acestor texte, că cei care “vin în 
cale”, în cazul analizat de noi, sunt oameni de bună credință, 
respectuoși cu normele de conviețuire, care se feresc de faptele 
generatoare de conflicte cu cei din partea locului. În fond și ei sunt 
protejați astfel - orice acțiune agresivă asupra lor, în condițiile 
respectării “venitului în cale”, devine abuz și este sancționabilă 
orice intervenție asupra celui care coboară. “A veni pe cale”, “a 
merge în cale”, “a ieși în cale”, reprezintă înscrierea în cutumele 
juridice, respectând criteriile de conviețuire. Deci, suntem 
preveniți prin aceaată formulare, asupra faptului că, omorul care 
urmează să se petreacă nu are caracterul unei reacții de pedepsire, 
nu este o răzbunare, nu este punitiv. Din păcate, marea majoritate 
a celor care, într-o formă sau alta s-au referit la această baladă au 

preluat aceste prime patru versuri drept o metaforă cu caracter 
introductiv. Credem că dacă ar fi aprofundat interesul pentru ele, 
ar fi putut intra pe poarta larg deschisă a realității simbolice a 
textului. În textele ritualizate nu există cuvinte, imagini, sugestii 
de dragul frumuseții, de dragul bucuriei estetice. Frumusețea 
despre care se vorbește, desigur, există. Numai că ea nu este un 
scop în sine, are un caracter conținut. Frumusețea textului, poezia 
lui, reprezintă mijlocul cel mai adecvat prin care ni se sugerează 
armonia spațiului în care se vor petrece faptele și, credem noi, 
calitatea întâmplărilor care uremează să se petreacă. Există o 
economie a limbajului care, împotriva impresiei de metaforic și 
simultan cu această impresie, este riguros, exprimând cu precizie 
situații semnificative. Spațiul mitologic se constituie din structuri 
și arhitecturi, forme de transmitere a mesajului prin putera de 
sugerare pe care o are simbolul, în egală măsură ocultant și 
revelator. Intrarea în acest teritoriu magic se face cu chei adecvate 
de înțelegere. Nu ne face nici o plăcere să constatăm că, în 
majoritatea cazurilor, s-a intrat în universul acestei balade cu chei 
nepotrivite.

“Iată vin în cale
Se cobor la vale,…” ar putea însemna mai ales, venirea către 

noi a cuiva care descinde, după o perioadă de inițiere, din altitudi-
nile unui spațiu sacru - muntele - între coapsele văii.
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”Orice sculptură e o formă în mişcare.”

Sorin Lory BULIGA / Brâncuşi artizan şi obiectele-sculpturi  din grădina Casei „Barbu Gănescu” din Târgu-Jiu
Introducere

Îmbinarea aspectelor arhaice şi moderne în multe din lucrările 
lui Brâncuşi creează numeroase nelămuriri în ceea ce priveşte 
sursele şi semnificaţiile acestora, constituind principalul mister 
care însoţeşte opera brâncuşiană. De asemenea, se constată 
frecvent la Brâncuşi atitudinea sa de artizan, prin îmbinarea 
meşteşugului cu arta şi a utilitarului cu esteticul, într-o asemenea 
măsură încât mai multe din lucrările sale pot fi privite ca „sculp-
turi-obiect”. Dar nu numai sculpturi, ci şi socluri cu forme ale 
unor obiecte utilitare au fost prezentate de Brâncuşi în diverse 
expoziţii, ştiut fiind şi faptul că el îşi numea sculpturile „obiecte”. 
În câteva rânduri artistul a expus de-a dreptul obiecte utilitare 
(bancă, arcadă, scaune), prezentând obiectul ca sculptură, astfel de 
lucrări putând fi denumite „obiecte-sculpturi”.

Scopul acestei lucrări este acela de a înţelege concepţia 
meselor din pietre de moară brâncuşiene din curtea Casei „Barbu 
Gănescu”, realizate în anii 1937 şi 1938 (vezi Buliga, a, b, c), 
ţinând cont nu numai de influenţele dadaiste (vezi Buliga, d, e) şi 
de raportul arhaism/modernitate (vezi Buliga, f), ci şi de atitudinea 
de artizan a lui Brâncuşi, cu privire specială asupra relaţiei 
stabilite de el între obiectul utilitar şi sculptură.

 
Obiecte de artizanat brâncuşiene create la Craiova

După cum se ştie, Brâncuşi a urmat Școala de Arte și Meserii 
în Craiova (1894 - 1898, specialitatea „Sculptură“), unde a fost 
elev intern, cu bursă, şi s-a remarcat mereu prin unele calităţi 
excepţionale. Foaia matricolă păstrată în colegiul craiovean, care îi 
poartă acum numele, demonstrează că era întâiul clasat la sculptu-
ră. Descoperim „un elev eminent, mereu primul între colegii săi, 
având notele cele mai mari la disciplinele teoretice şi nu la 
instruirea practică, aşa cum s-a scris în multe lucrări ce i-au fost 
dedicate”1 (vezi Brâncuşi, elev la Şcoala de Arte şi Meserii din 
Craiova). Activitatea lui Brâncuşi la Craiova a fost esenţială, 
deoarece aici s-a format cel care urma să devină un apreciat 
sculptor român şi apoi creatorul sculpturii moderne la Paris.

Înscrierea lui Brâncuşi la această şcoală de prestigiu2 s-a 
datorat unei „isprăvi”3 ieşite din comun: confecţionarea unei viori 
funcţionale din scândurile unei lăzi de portocale, primul obiect 
cioplit de Brâncuşi despre care s-a vorbit în Craiova (vezi 
Constantin Brâncuşi: „la Craiova m-am născut a doua oară”). 
Nu ştim să mai existe vioară respectivă, dar a rămas publicată 
fotografia ei (în Brezianu, p.19). 

În acest oraş se păstrează însă mai multe lucrări originale 
create de Brâncuşi din această perioadă (la Muzeul de Artă găzduit 
de palatul Jean Mihail şi la muzeul şcolar al Colegiului Tehnic de 
Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”), „în care Brâncuşi şi-a 
dovedit talentul şi menirea în lucrări de artă decorativă care au 
rezistat peste timp, păstrate în Craiova, dar necunoscute de 
craioveni” (Idem).  Astfel, găsim aici două rame în lemn de tei, în 
stil rococo, lucrate cu buchete şi ghirlande din abundenţă. Ele au 
fost realizate cu prilejul expoziţiei agrare din 1898 din parcul 
„Nicolae Romanescu” din Craiova4, când, la solicitarea primarului, 
conducerea Şcolii de Meserii îi cere celui mai bun elev sculptarea 
a două rame care vor fi expuse la intrarea în expoziţie (vezi 
Brâncuşi, elev la Şcoala de Arte şi Meserii din Craiova). 

Un scaun colţar (parţial deteriorat) se găseşte la Muzeul de 
Artă şi este descris astfel: „braţele sunt o alternanţă originală de 
muchii drepte şi curbe, ornamentele fiind sculptate pe spătar şi la 
baza suprafeţei tapiţate, conferind decorativism şi eleganţă, dar şi 
senzaţie de confort, de stabilitate” (vezi Constantin Brâncuşi: „la 
Craiova m-am născut a doua oară”).

Tot la muzeu se află şi o casetă din lemn de tei cu capac de 
cireş, lucrată în anul 18975:  „Este dreptunghiulară, cu capac dublu 
subdimensionat prin restrângeri succesive ale formelor orizontale, 
muchiile verticale ale casetei sunt dublate cu colonete sculptate, iar 
feţele laterale au reliefuri decorative arabescate-vegetale şi elemen-
te descriptive, simbolice, mărginite de chenare liniare” (Idem).

1 Constantin Brâncuşi finalizează în anul 1898 cursurile Şcolii de Meserii din 
Craiova (odată cu realizarea bustului lui Gheorghe Chiţu) dar, în ciuda faptului că a 
obţinut calificative maxime la disciplinele de studiu, el a primit notă mică la 
conduită, „pentru că forţa limitele Regulamentului de ordine interioară” (vezi 
Brâncuşi, elev la Şcoala de Arte şi Meserii din Craiova). 
2 Elevii şi profesorii ei construiseră în 1877 podul de pontoane peste care armata 
română a trecut de la Turnu-Măgurele la Nicopole pentru a lupta în războiul de 
independenţă. Admiterea era dificilă, iar corpul profesoral exigent. Brâncuşi a dat 
aici admiterea în anul 1894 (fiind orientat spre această şcoală şi sprijinit concret de 
influentul Grecescu - Perieru, care era prieten cu directorul şcolii, inginerul P. B. 
Popescu): „Candidatul este supus unei probe practice şi i se cere să definitiveze un 
trandafir cioplit în lemn aflat în lucru, test trecut cu brio, ceea ce permite 
înmatricularea sa” (Idem). Astfel că tânărul Constantin Brâncuşi devine elev al 
Şcolii de Meserii din Craiova şi îmbracă acea „uniformă de postav gros, cvasimili-
tară, cu petliţe şi nasturi-bumbi de alamă, cu pantaloni cu vipuşcă verde, cu cizme 
şi chipiuri înalte purtând însemnele şcolii şi cozoroace de muşama“ (Idem).
3 Poate întâia „minune” dintr-un „şir de minuni” din care artistul considera că este 
alcătuită viaţa sa.
4 Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova este opera arhitectului peisagist francez 
Edouard Redont, cel care la începutul secolului al XX-lea a amenajat Parcul 
„Carol“ din Bucureşti şi a reamenajat parcul din Tg-Jiu (actualul Parc central, 
numit Grădina publică în perioada interbelică).
5 Aceasta a fost executată şi dăruită de Brâncuşi directorului şcolii (ing. P.B. 
Popescu), în semn de mulţumire. Ulterior a fost păstrată mult timp în colecţia 
familiei C. S. Nicolăescu-Plopşor la Craiova. 

Există şi posibilitatea6 participării lui Brâncuşi la „uşile de 
intrare în catedrala «Sf. Dumitru», lucrate din bronz în exterior şi 
din lemn în interior, sculptate împreună cu alţi elevi ai Şcolii de 
Arte şi Meserii şi candelabrul central al catedralei «Sf. Dumitru» 
din bronz, realizat în aceeaşi perioadă de elevii şcolii” (Idem).

Barbu Brezianu prezintă imagini şi descrieri ale unor obiecte 
artizanale din lemn, create de Brâncuşi în perioada în care a fost 
elev la Şcoala de Meserii din Craiova: gherghef (lemn de paltin; 
1896), piese pentru un joc de loto (lemn de cireş; 1896), două 
rame (lemn de tei; 1897), casetă (lemn de nuc), scaun colţar (lemn 
de stejar) (Brezianu, pp.202-205). Acestea intră în categoria 
obiectelor pe care Brâncuşi obişnuia să le dăruiască „drept 
recunoştinţă aproape tuturor protectorilor săi...” (Ibidem, p.202) şi 
sunt realizate „în afara lucrărilor pe care, conform programului, 
era obligat să le execute...” (Idem). Reputatul istoric de artă 
constată că „în secolul al XIX-lea, elevul bursier executa cu 
fidelitate, şi numai după modele, lucrările pe care şi le propunea 
sau pe care era îndatorat a le face” (Idem).

 Brâncuşi devenise astfel un meşter „conştiincios, robust, 
cuminte” şi „tot ce ieşea din mâinile sale – rame, gherghefuri, 
cuiere, scaune şi bufete, piese pentru jocuri de loto – erau obiecte 
serioase...” (Idem) dar, după cum apreciază P. Anghel, „în egală 
măsură mediocre” (apud Brezianu, p.202). Această îndemânare şi 
pasiune „de-a făuri tot soiul de lucrări şi-a păstrat-o întreaga viaţă: 
de la uneltele necesare meseriei, la viori şi gramofoane, la sobe, 
vătraie şi făraşe – ajungând până la haine pe care singur şi le croia, 
ori chiar şi la costume de spectacol – el executa cu un talent şi o 
siguranţă care uimeau pe cei din jur orice obiect voia, devenind, 
fără să ştie, un precursor al designului” (Brezianu, p.202). Inclusiv 
soclurile cioplite de Brâncuşi (în multe din ele observându-se 
influenţele artei populare româneşti) trebuie considerate „ca o parte 
majoră a operei lui pe care sculptorul însuşi a luat-o cât se poate de 
în serios” (J. Coolidge, apud Brezianu, p.202).

Lucrările de artă decorativă prezentate mai sus dovedesc faptul 
că Brâncuşi şi-a însuşit la Şcoala de Meserii un meşteşug pe care-l 
practica cu artă, această abilitate observându-se însă şi după 
trecerea sa la un nou tip de sculptură, ce ţine de avangardele de la 
începutul secolului XX, mai exact de Şcoala de la Paris, al cărei 
exponent strălucit a fost.

Edith Balas a remarcat la Brâncuşi atitudinea lui de artizan, 
fapt ce reiese din: „Cinstirea muncii7, respectul faţă de materiale, 
evitarea teoretizării şi, poate cel mai important, lipsa de interes 
faţă de deosebirile ierarhice între «artă» şi «meşteşug», «estetic» şi 
«utilitar»” (Balas, p.27). De altfel, chiar artistul mărturisea în 
acest sens: „Artizanii sunt fraţii noştri”; „Suntem ce sunt şi ei, 
lucrători în aer liber şi nu doar şobolani de atelier” (Idem). Se ştie 
că în Franţa îşi făcea singur obiectele utilitare (mobile, ustensile 
etc.) şi că a recreat astfel atmosfera ţărănească de acasă în atelierul 
său parizian. Multe din soclurile şi sculpturile sale, prezentate în 
expoziţii din Europa şi Statele Unite, vor împrumuta şi ele din 
formele obiectelor utilitare. 

Concepţia sa era apropiată de cea a artistului popular sau a 
artizanului, în care esteticul şi utilitarul nu se exclud între ele, ci 
mai curând sunt cele două feţe8 ale aceleiaşi monede: „Brâncuşi nu 
a stat niciodată la îndoială când şi-a numit sculpturile «obiecte»9, 
şi nici nu s-a grăbit să facă deosebire între «obiectele»” sale – mo-
bilă, socluri şi aşa mai departe – şi sculptura sa. Poate că cel mai 
bun indiciu al faptului că Brâncuşi nu ţinea seama de graniţele 
dintre viaţă şi artă este frecventa utilizare a formelor obiectelor 
utilitare (existente ori create) în cadrul soclurilor şi al sculpturilor, 
sau chiar în calitate de socluri şi sculpturi. De pildă, un bloc de 
lemn găurit, cu colţuri rotunjite a servit iniţial drept masă în 
atelierul lui Brâncuşi. Copii ale acestei piese au fost ulterior 
folosite drept soclu pentru Muză adormită (1909), drept element 
component al marii sculpturi Regele Regilor, precum şi ca parte a 
unei alte sculpturi dezasamblate. În chip asemănător, taburete de 
lemn făcute de Brâncuşi au fost aşezate de el pe câte un soclu şi 
fotografiate, ceea ce arată că socotea lucrările atât obiecte, cât şi 
sculpturi. Mai mult, formele sferice din suportul columnar al 
taburetelor au fost adaptate şi folosite în socluri şi în sculpturi ca 
Plantă exotică (1920) şi Proiect arhitectural (1918). De altfel, 
Brâncuşi nu se sfia să expună lucruri făcute pentru atelier drept 
opere de artă propriu-zise. Astfel, o Bancă de lemn construită 
dintr-o grindă (1917) şi o Arcadă (1917) au fost expuse în 1922 la 
New York la Sculptors’ Gallery Show, iar două Scaune sculptate 
(1920) au fost prezentate în 1933 şi în 1955. Astfel de lucrări 
– sau, mai curând, hotărârea lui Brâncuşi de a expune astfel de 
lucrări într-un context sculptural – dovedesc preocuparea sa pentru 
ceea ce se poate numi obiectul-ca-sculptură. Dar era la fel de 
preocupat de sculptura-ca-obiect. Astfel, cele câteva sculpturi din 
lemn intitulate Cupă (1915-1925) se aseamănă cu vasele cioplite 
cu care artistul era obişnuit din mediul său ţărănesc, dar în acelaşi 
timp sunt lipsite de atributul funcţional esenţial al unei cupe: nu 
sunt scobite. Un Vas la fel de compact (1920) se află acum la 
Museé National d’Art Moderne. Modul în care aceste sculpturi 
amintesc de obiectele de referinţă şi totodată le neagă, creează un 
aer de ambiguitate foarte asemănător cu spiritul lui Dada. Brâncuşi 
6 Exprimată „la centenarul din 1971 şi preluată după acordarea numelui 
«Constantin Brâncuşi» fostei Şcoli de Arte şi Meserii şi organizarea Expoziţiei 
permanente – Brâncuşi în cadrul şcolii” (vezi Constantin Brâncuşi: „la Craiova 
m-am născut a doua oară”).
7 Munca fizică din cadrul actului creator îi dădea lui Brâncuşi o satisfacţie în sine.
8 Arta şi viaţa.
9 Alberto Giaccometti remarca şi el, dar cu un anumit dispreţ, faptul că „Brâncuşi 
face obiecte şi doar obiecte” (apud Balas, p.30).

a făcut din ambianţa sa sculptură şi din sculptură ambianţă. 
Fiecare operă creată avea nu doar valoare artistică în sine, dar era 
considerată de el parte integrantă din ambianţa atelierului. În mod 
similar, fiecare parte a ambianţei avea valoare artistică şi putea fi 
prezentată lumii drept sculptură” (Ibidem, p.30).

Nici soclurile nu le considera accesorii la operele sale de artă, 
ci elemente constituente ale acesteia, ceea ce reiese din spusele lui 
Brâncuşi către G. Schildt: „Soclul trebuie să facă parte din 
sculptură sau dacă nu, trebuie abandonat cu totul” (apud Balas, 
p.31). „Fără socluri” îi spunea artistul lui J. J. Sweeney, directoru-
lui Muzeului Guggenheim, în 1955. Cu aproximativ 17 ani mai 
devreme10 Brâncuşi îi expunea lui P. Comarnescu „teoria soclului 
luminos, viu, a începutului sculpturii de jos, de la pământ sau 
podea” (Balas, p.31). Iar în 1919 îi scria lui J. Quinn că soclurile 
„nu sunt în nici un caz rodul întâmplării sau al vreunui capriciu” 
(apud Balas, p.32). Ideea respingerii funcţiei tradiţionale a 
soclului era că acesta devenea „un tampon” între artă şi lume.

Uneori, în cadrul soclurilor sale folosea forme similare cu cele 
din lucrările sale de artă. Soclul circular din piatră folosit pentru 
mai multe lucrări (Leda de exemplu), a devenit în final Masa 
Tăcerii din Târgu-Jiu (se crede că „sursa de inspiraţie iniţială 
pentru această formă a fost o piatră de moară adusă de Brâncuşi în 
atelierul său pentru a o folosi drept masă”; Balas, p.32). Motivul 
Coloanei fără Sfârşit a fost utilizat ca soclu (pentru Peşte) sau 
încorporat în lucrări (Himera), iar lucrarea rezultată din înşiruirea 
lui a fost ridicată la Târgu-Jiu, în cinstea eroilor gorjeni. Soclurile 
au fost însă expuse şi ca opere de artă de sine stătătoare, aşa cum 
s-a întâmplat la Galeria Brummer, în anul 1926.

După Edith Balas, aproape „că nu încape nici o discuţie că 
imaginea de artizan pe care şi-a creat-o Brâncuşi însuşi nu a fost 
doar consecinţa anilor trăiţi în România. Dacă ar fi fost aşa, am fi 
fost siliţi să-l definim drept primitiv şi este cât se poate de sigur că 
nu era aşa ceva. Brâncuşi a fost întru totul de acord cu teoria 
avangardistă asupra progresului […] Pe scurt, Brâncuşi nu a fost 
un primitiv ci, mai curând, unul din cei mulţi din generaţia sa care 
priveau în urmă ca să păşească înainte. Ceea ce îl făcea să fie 
într-adevăr excepţional era faptul că avea experienţa de la sursă a 
acelei tradiţii alternative care tocmai pusese stăpânire pe imagina-
ţia avangardei apusene. Astfel că biografia sa artistică ar putea fi 
văzută cel mai bine ca o spirală care culminează cu o revenire 
informată la abordarea artizanală în esenţă, după aproape un 
deceniu de studiu academic. Iar  ceea ce a determinat această 
revenire a fost faptul că la Paris a descoperit alternativele la acade-
mism, faţă de care era receptiv datorită pregătirii sale din tinereţe. 
Brâncuşi pornea pe un drum nou şi îndrăzneţ şi totodată revenea la 
ceea ce învăţase în Oltenia” (Ibidem, pp.32-33).

Concepţia artizanului Brâncuşi, în care esteticul şi utilitarul 
merg mână în mână, era însă conformă cu cea a ţăranilor români 
– din care se trăgea şi lângă care se formase, cel puţin în prima 
parte a vieţii sale –  şi de aceea trebuie ca ea să fi ţinut de o tradiţie 
ancestrală. Se pare că această atitudine străveche, prin care produc-
ţia artistică era considerată o parte a vieţii înseşi, a reapărut în 
Europa occidentală în cursul secolului XIX, unele concepte fiind 
adoptate de câteva grupuri de artişti radicali. Brâncuşi a expus (în 
1907) alături de membri ai grupării de avangardă Abbaye de 
Créteil11 şi este probabil ca pe el să-l fi „atras preocuparea comuni-
tăţii de a sluji atât arta cât şi viaţa şi de a crea obiecte care să fie 
frumoase şi în acelaşi timp utilitare. Într-un asemenea program 
Brâncuşi îşi va fi descoperit legitimizarea propriei tradiţii din 
patrie, în care instinctul artistic al săteanului se manifestă în 
împodobirea obiectele casnice, fără a face deosebire între practic şi 
frumos” (Ibidem, p.33). Practica cioplirii directe folosită de Brâncuşi 
la Paris (începând cu anul 1907) reprezintă şi ea o întoarcere la modul 
de lucru al strămoşilor săi ţărani, din Oltenia de unde provenea 
(manualitatea lui vestită se pare că era moştenită direct de la tatăl şi 
de la bunicul său). Este posibil ca această revenire să fi fost declanşa-
tă de exemplul lui Gauguin, un pionier al cioplirii directe, care a avut 
în acest sens un impact important asupra avangardei pariziene. Dar, 
poate „că mai mult decât orice altceva, cioplirea directă a fost pentru 
Brâncuşi mijlocul de a-l evita pe Rodin” (Ibidem, p.34). Se pare că 
odată cu „adoptarea cioplirii directe în a doua jumătate a anului 1907, 
Brâncuşi şi-a dovedit dorinţa inspirată de avangardă de a-şi pune în 
valoare talentele de artizan dobândite în tinereţe” (Ibidem, p.36).

Mesele din pietre de moară între obiecte şi lucrări 
de artă 

Cele cinci mese din pietre de moară din grădina Casei „Barbu 
Gănescu” din Târgu-Jiu reprezintă asamblări moderne, pe care 
le-am considerat de influenţă dadaistă, intrând în categoria 
ready-made modificat (Buliga, d, e). 

10 Ceea ce corespunde tocmai perioadei 1937-1938, în care artistul realiza mesele 
din pietre de moară şi colecţia de trovanţi în grădina Casei Gănescu din Târgu-Jiu.
11 Comunitate de artişti şi scriitori influenţaţi de „marxism, socialism utopic şi 
anarhism. Muncind şi locuind laolaltă, împărtăşindu-şi ideile şi împărţind bunurile 
de primă necesitate, ei sperau să creeze nucleul unei societăţi libere în care 
artistul-lucrător să slujească masele fără intervenţia burgheziei” (Balas, p.33).
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,,Trebuie să urci foarte sus, ca să vezi foarte departe.˝
Sorgintea lor este însă arhaică, trimiţând la mesele rotunde 

ancestrale sau la mesele de pomenire din folclorul românesc 
(Buliga, f). 

Conform datelor prezentate mai sus, aceste mese sunt creaţii 
care se situează între obiecte şi sculpturi. Brâncuşi a fost probabil 
inspirat de forma meselor ţărăneşti sau de pomenire (ambele 
obiecte cu tăblie rotundă, unele funcţionale, iar altele ţinând de 
ritualul religios al pomenirii morţilor) şi, plecând de aici, a 
conceput cinci mese din pietre de moară şi trovanţi care amintesc 
de acestea. Asistăm, aşadar, la lucrări asemănătoare unor obiecte 
tradiţionale româneşti, ce par elaborate de un artist popular, 
transformate însă în obiecte de artă, prin utilizarea metodei 
avangardiste de objets trouvés / ready made. Esenţa acestor mese 
brâncuşiene provine din folclorul românesc, dar conceptul tehnic 
este modern, apropiat de conceptul dadaist inaugurat de Marcel 
Duchamp (vezi detalii în Buliga, d, e). 

Se constată, aşadar, concepţia fundamentală a artizanului în 
care utilitarul şi esteticul nu se exclud între ele, ci coexistă în mod 
armonios. De altfel, aşa cum s-a văzut, Brâncuşi a folosit frecvent 
formele obiectelor utilitare – existente sau create – în cadrul 
soclurilor şi sculpturilor, sau chiar în calitate de socluri şi sculp-
turi, numindu-şi operele sale chiar „obiecte”. Alteori, unele obiecte 
de mobilier au fost expuse drept lucrări de artă. Toate aceste fapte 
dovedesc preocuparea sa atât pentru pentru sculptura ca obiect, cât 
şi pentru obiectul ca sculptură.

Atrage atenţia cazul taburetelor de lemn realizate de artist şi 
aşezate pe câte un soclu, ceea ce demonstrează încă o dată că el 
socotea lucrările respective atât obiecte, cât şi sculpturi. Şi este 
notabil faptul că taburetele sale din lemn (de nuc şi de stejar) sunt 
alcătuite din câte două piese discoidale separate de un picior (vezi 
fig. 147 şi 150 în Tabart, Lemny, p.164). În cazul taburetului din 
lemn de stejar (fig. 150) piciorul este alcătuit din două forme 
sferoidale suprapuse12, ceea ce face ca piesa să semene destul de 
mult cu mesele din pietre de moară brâncuşiene. Un alt taburet din 
lemn de stejar (fig.145, Ibidem, p.163) este asemănător unui 
mosor (servind drept soclu pentru lucrarea Şeful din 1924-1925) şi 
de asemenea meselor litice din grădina Casei Gănescu. Chiar şi 
sub aspectul înălţimii lor (între 0,34 şi 0,64 m), aceste taburete 
sunt apropiate de mesele din pietre de moară. 

Este interesant că tabureţii au fost folosiţi în mai multe sensuri: 
obiecte funcţionale, socluri şi lucrări de artă. Dar soclurile, aşa 
cum s-a văzut, au fost şi ele expuse ca opere de artă de sine 
stătătoare.

Menţionez că şi Masa Tăcerii este alcătuită din două piese 
cilindrice (ca doi tamburi) suprapuse, de diametre uşor diferite, ea 
fiind însă asemănătoare meselor de ghips din atelierul său parizian. 
O astfel de masă a fost folosită drept soclu pentru lucrarea Foca 
(1943-1946), iar o alta  pentru lucrarea Peştele (1930-1949). 

Masa Tăcerii poate fi relaţionată în mod evident cu o masă din 
pietre de moară din curtea Casei Gănescu. Dacă s-ar poziţiona, de 
pildă, un trovant între cele două piese cilindrice ale Mesei Tăcerii 
s-ar obţine o formă asemănătoare meselor respective. De altfel, se 
pare că sursă de inspiraţie pentru forma Mesei Tăcerii a fost chiar 
„o piatră de moară” adusă în atelier de Brâncuşi pentru a fi 
folosită drept „masă”. În plus, diverşi exegeţi ai ansamblului 
monumental de la Târgu-Jiu au văzut în Masa Tăcerii suprapune-
rea a două pietre de moară (sugerând o moară ce macină pe malul 
Jiului).

Adaug aici faptul că lucrările brâncuşien Nou-născutul (1915) 
şi Leda (1926) sunt aşezate pe discuri care, la rândul lor, sunt 
poziţionate pe diverse socluri.

Din exemplele de mai sus se poate constata că mesele din 
pietre de moară pot fi puse în legătură atât cu tabureţii (ca obiecte 
funcţionale, de uz casnic), cât şi cu soclurile brâncuşiene (cum ar 
fi taburetul-mosor şi mesele de ghips) care reprezintă, în acelaşi 
timp, opere de artă. Toate acestea pot trăda (din nou) influenţe de 
sorginte dadaistă, deoarece un obiect poate să fie „altceva”, prin 
faptul că se creează o nouă idee pentru el, după cum chiar M. 
Duchamp spunea: „Fântâna mea nu era o negare: am încercat 
numai să creez o nouă idee pentru un obiect despre care toată 
lumea credea că ştie ce e. Orice poate fi altceva, asta am vrut eu să 
demonstrez”13 (apud Dachy, p.73). 

Trovanţii cu forme zoo- şi fitomorfe sunt obiecte naturale 
găsite14 şi selecţionate de Brâncuşi şi transformate în obiecte de 
artă datorită încărcăturii lor estetice (unele având probabil şi 
valenţe simbolice). Ele sunt obiecte-sculpturi şi intră în categoria 
objets trouvés.

Mesele din pietre de moară denotă de asemenea preocuparea sa 
pentru obiectul ca sculptură, deoarece ele se aseamănă cu mesele 
rotunde din mediul său ţărănesc, fără să fie însă la propriu aşa 
ceva, deoarece reprezintă opere de artă şi nu obiecte de uz casnic, 
fiind elaborate din materiale găsite, unele naturale (trovanţii). 
Această dublă semnificaţie – operă de artă/obiect utilitar – creează 
o anumită ambiguitate, ce aminteşte de spiritul Dada, deoarece 
asamblările respective sunt „mese” ce nu par să aibă însă o 
utilizare practică (altfel spus, lucrările amintesc de obiectele de 
referinţă şi totodată le neagă).

S-ar putea spune, de asemenea, că el a făcut sculptură din 
elemente ce ţineau de ambianţa grădinii Casei Gănescu (pietrele de 

12  Astfel de forme sferice din suportul columnar al taburetului apar şi în socluri şi 
sculpturi, aşa cum ar fi lucrările Plantă exotică (1920) şi Proiect arhitectural 
(1918).
13 Prin Fântâna-pisoar, un obiect obişnuit căpătă valoare artistică prin detașare de 
funcția lui şi prin recontextualizare, tehnică denumită ready-made de către 
Marcel Duchamp. Se neagă (un aspect caracteristic dadaismului) unicitatea 
obiectului artistic, iar accentul cade pe conceptul în sine, pe idee, pe procesul care 
a dus la crearea operei de artă (şi nu pe estetic, pe forme sau pe material). Din acest 
motiv, se crede că Fântâna a influenţat arta conceptuală a secolului XX, apărută ca 
un răspuns împotriva formalismului. În acest sens, este semnificativ faptul că 
lucrarea a fost declarată (în anul 2004) cea mai influentă operă de artă modernă din 
toate timpurile.
14 În albia râului Blahniţa din zona localităţii Săcelu.

moară găsite acolo), dar şi din sculptură a făcut ambianţă (mesele 
din pietre de moară realizate ulterior cu trovanţii aduşi de la 
Săcelu), întocmai cum a procedat şi în atelierul său parizian, unde 
a făcut din ambianţă sculptură şi din sculptură ambianţă.

Ca o concluzie generală, mesele din pietre de moară pot fi 
abordate şi interpretate dintr-o triplă ipostază: obiecte funcţionale 
(mese rotunde ţărăneşti, mese ce ţin de ritualul de pomenire al 
morţilor sau chiar tabureţi), socluri şi lucrări de artă, ceea ce 
denotă un „joc” de sensuri specific dadaismului, realizat prin 
faptul că Brâncuşi a creat noi idei pentru obiecte despre care se 
credea că se ştie ce sunt, demonstrând că „orice poate fi altceva” 
(întocmai ca M. Duchamp cu a sa „Fântână” la expoziţia din New 
York, cu 20 de ani mai devreme). Iar operaţiunea prin care două 
pietre de moară separate de un trovant (toate „obiecte găsite” şi 
„obiecte-sculpturi” în acelaşi timp) au fost selectate şi asamblate 
de către artist pentru a realiza „mese”15 ridicate la rang de opere de 
artă, se poate numi pointing (conform metodei lui Duchamp) şi 
este caracteristică dadaismului.
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